
لصغري: كتاب  ملعجم ا   ا
لطرباين: املؤلف  بن أيوب ا بن أمحد      سليمان 

  بِْسمِ اهللاِ الرَّْحَمنِ الرَّحِْيمِ
  َوَصلَّى اللَُّه َعلَى َسيِِّدَنا ُمَحمٍَّد وَآِلِه َو َصْحبِِه َو َسلََّم
َهذَا أَوَّلُ ِكَتابِ فَوَاِئدِ : أَيُّْوَب اللَُّخِميُّ الطَّبَْرانِيُّ َرِحَمُه اللَُّه قَالَ أَخَْبَرَنا الْإَِماُم الَْحاِفظُ أَبُوالْقَاِسمِ ُسلَْيَمانُ ْبُن أَحَْمَد ْبنِ

أَْسَماَءُهْم َعلَى ُحُرْوفِ  َمَشاِئِخيْ الَِّذْيَن كََتْبُت َعنُْهْم بِالْأَْمَصارِ، َخرَّْجُت َعْن كُلِّ َواِحٍد مِْنُهْم َحدِْيثًا وَاِحًدا، َوَجَعلُْت
  :ْعَجمِالُْم

  الْمُْعَجُم الصَِّغْيُر ِللطَّبَْرانِيِّ
  َباُب الْأَِلِف

  َمنِ اْسُمُه أَْحَمُد
 َوَسْبِعَني َوِمئََتْينِ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َعْبِد الَْوهَّابِ ْبنِ َنْجَدةَ الَْحْوِطيُّ أَُبو َعْبدِ اِهللا ، بَِمدِيَنِة َجَبلَةَ َسَنةَ ِتْسعٍ-١
ِلكٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َناَدةُ ْبُن َمْرَوانَ اَألزِْديُّ الِْحْمِصيُّ ، َحدَّثََنا ُمَباَركُ ْبُن فََضالَةَ ، َعنِ الَْحَسنِ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماُج

طَانِي اثَْنَتْينِ ، َوَمَنعَنِي َواِحَدةً ، َسأَلْتُ رَبِّي َعزَّ َوَجلَّ ثَالثَ ِخَصالٍ ، فَأَْع: قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : قَالَ 
ي بِالسََّنِة ، فَأَْعطَانِيَها ، َوسَأَلُْتُه أَنْ َسأَلُْتهُ أَنْ ال ُيَسلِّطَ َعلَى أُمَِّتي َعُدوا ِمْن غَْيرِِهْم ، فَأَْعطَانِيَها ، َوَسأَلُْتُه أَنْ ال َيقُْتلَ أُمَِّت

  َعلَيَّ ال َيلْبِسَُهْم ِشيًَعا ، فَأََبى
  لَْم َيرْوِِه َعْن ُمَباَرِك ْبنِ فَضَالَةَ ، إِالَّ ُجَنادَةُ

  َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعْبِد الرَِّحيمِ أَُبو زَْيٍد الْحَْوِطيُّ ، بَِجَبلَةَ َسَنةَ ِتسْعٍ -٢

ْبُن َيحَْيى اَألطْرَاُبلُِسيُّ ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ ْبُن َعْبِد الَْحِميدِ ْبنِ َوَسْبِعَني َوِمئََتْينِ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعيَّاشٍ ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ 
قََمةَ ْبنِ قَْيسٍ ، َعْن َعْبِد ِذي ِحَماَيةَ ، َعْن غَْيالنَ ْبنِ َجاِمعٍ ، َعْن َحمَّاِد ْبنِ أَبِي ُسلَْيَمانَ ، َعْن إِْبَراهِيَم النََّخِعيِّ ، َعْن َعلْ

  أَْنَت َومَالَُك َألبِيَك: َمْسعُوٍد َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، قَالَ لَِرُجلٍ اِهللا ْبنِ 
  ِلِمَنيال ُيْرَوى َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد ، إِالَّ بَِهذَا اِإلْسَنادِ َتفَرََّد بِهِ اْبُن ِذي ِحمَاَيةَ ، َوكَانَ ِمْن ِثقَاِت الُْمْس

، َعْن ثَْورِ ْبنِ َيزِيَد ، ثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ َيحَْيى ْبنِ َحْمَزةَ الدَِّمشِْقيُّ أَُبو عَْبِد اِهللا ، َحدَّثََنا أَبِي ، َعْن أَبِيِه َحدَّ -٣
بِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َعلََّم َرُجالً أَنْ َعْن َعْمرِو ْبنِ قَْيسٍ الُْمالِئيِّ ، َعْن أَبِي إِْسَحاَق ، َعنِ الَْبَراِء ْبنِ َعازِبٍ ، أَنّ النَّ

اللَُّهمَّ َوجَّْهُت َوْجهِي إِلَْيَك ، َوأَلْجَأُْت ظَْهرِي إِلَْيَك ، َوفَوَّْضتُ أَْمرِي إِلَْيَك ، َوأَْسلَْمتُ : َيقُولَ إِذَا أََخذَ َمْضَجَعُه 
ال َملَْجأَ وال مَْنَجا مِْنَك إِالَّ إِلَْيَك ، آَمْنُت بِِكَتابَِك الَِّذي أَنَْزلَْت ، وََنبِيِّكَ  َنفِْسي إِلَْيَك ، َرْهَبةً مِْنَك ، َوَرغَْبةً إِلَْيَك ،
  الَِّذي أَْرَسلَْت ، فَإِنْ َماَت ِمْن لَْيلَِتِه غُِفَر لَُه

  ، َتفَرَّدَ بِِه َولَُدُه َعنُْه لَْم َيرْوِِه َعْن َعْمرِو ْبنِ قَْيسٍ ، إِالَّ ثَْوٌر ، َوالَ َعْن ثَْورٍ ، إِالَّ َيحَْيى

عٍ َوَسْبِعَني َومِئََتْينِ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن إِْبَراهِيَم أَُبو َعْبِد الَْمِلكِ الْقَُرِشيُّ الُْبْسرِيُّ الدَِّمشِْقيُّ ، بِدَِمْشَق َسَنةَ ِتْس -٤
َحدَّثََنا الصَّلُْت ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ الزَُّبْيِديُّ ، َعْن ُسفَْيانَ الثَّْورِيِّ ، َعنِ اْبنِ َعْوٍن ،  ُسلَْيَمانُ ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ الدَِّمشِْقيُّ ،

اللَُّه َعْنُه ، ْهَشِليَّ َرِضَي َعنِ الَْحَسنِ ، َعْن ِعْمَرانَ ْبنِ ُحَصْينٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنَّ ِعيَاَض ْبَن ِحَمارٍ الُْمَجاشِِعيَّ ، ثُمَّ النَّ



  إِنِّي أَكَْرُه َزْبدَ الُْمْشرِكَِني: أَْهَدى ِلَرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فََرًسا قَْبلَ أَنْ ُيْسِلَم ، فَقَالَ 
  .ْحَمنِلَْم َيرْوِِه َعْن ُسفَْيانَ ، إِالَّ الصَّلُْت ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َتفَرَّدَ بِِه ُسلَْيَمانُ ْبُن َعْبِد الرَّ

  َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َمْسُعوٍد الَْمقِْدِسيُّ الَْخيَّاطُ ، بَِبْيِت الَْمقِْدسِ َسَنةَ أَْربَعٍ -٥

مٍ أَبِي النَّْضرِ ، َموْلَى يِميُّ ، َعْن َساِلَوَسْبِعَني َوِمئََتْينِ ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن أَبِي َسلََمةَ التِّنِّيِسيُّ ، َحدَّثََنا ُزهَْيُر ْبُن ُمَحمَّدٍ التَِّم
 أَبِي ُموَسى ، َعْن أَبِيِه َرِضَي اللَُّه ُعَمَر ْبنِ ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ َمْعَمرٍ التَّْيِميِّ ، َوَعْبدِ اهللاِ ْبنِ ُعثَْمانَ ْبنِ ُخثَْيمٍ ، َعْن أَبِي ُبرَْدةَ ْبنِ

مَِّتي أُمَّةٌ َمْرُحوَمةٌ ، جََعلَ اللَُّه َعذَابََها بِأَْيِديَها ، فَإِذَا كَانَ َيْوُم الِْقَياَمةِ أُ: َعْنُه ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، قَالَ 
  ُدِفَع إِلَى كُلِّ َرُجلٍ ِمَن الُْمْسِلِمَني َرُجل ِمْن أَْهلِ اَألْدَياِن ، فَكَانَ ِفَداَءُه ِمَن النَّارِ

  مٍ ، إِالَّ ُزَهْيٌر ، َتفَرََّد بِِه َعْمرٌولَْم َيرْوِِه َعْن َساِلمٍ ، َواْبنِ ُخثَْي
لَْغسَّانِيُّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك الدَِّمشِْقيُّ الُْمقْرُِئ ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن ِهَشامِ ْبنِ َيحَْيى ا -٦

: قَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم : ْحَمنِ ، َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها ، قَالَْت َعْن َجدِّي ، َعْن َعْمَرةَ بِْنِت َعْبِد الرَّ
  الْقَطُْع ِفي ُرْبعِ ِدينَارٍ فََصاِعدًا

  لَْم َيرْوِِه َعْن َيحَْيى ْبنِ َيْحَيى ، إِالَّ وَلَدُُه
ُمحَمَِّد ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ ِعْرقٍ الِْحْمِصيُّ الَْيْحصِبِيُّ ، بِحِْمَص َسَنةَ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ الَْحارِِث ْبنِ  -٧

نِ َيَم ، َعْن َحبِيبِ ْبنِ ُعَبْيٍد ، َعثََماٍن َوَسْبِعَني َوِمئََتْينِ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ ْبُن الَْولِيِد ، َعْن أَبِي َبكْرِ ْبنِ أَبِي مَْر
يَأِْتي َعلَى النَّاسِ َزَمانٌ َمنْ : الِْمقَْدامِ ْبنِ َمْعِدي كَرِبَ الزُّبَْيِديِّ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، قَالَ 

  لَْم َيكُْن َمَعُه أَْصفَُر ، َوأَبَْيُض لَْم َيْتَهْن بِالْعَْيشِ
  ِدنِ أَبِي مَْرَيَم ، إِالَّ َبِقيَّةُ َتفَرََّد بِهِ اْبُن ِعْرقٍ ، َوالَ ُيْرَوى َعنِ الِْمقَْدامِ ، إِالَّ بَِهذَا اِإلْسنَالَْم َيرْوِِه َعْن أَبِي َبكْرِ ْب

َيزِيُد ْبُن قَْيسٍ ، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبنِ َزكَرِيَّا اِإلَياِديُّ اَألعَْرُج ، بَِجَبلَةَ َسَنةَ ِتْسعٍ َوَسْبِعَني َوِمئََتْينِ ، َحدَّثََنا -٨
اِهللا ، َعنِ الَْحكَمِ ْبنِ ُعَتْيبَةَ  الُْمَعافَى ْبُن ِعْمَرانَ الطَُّهوِيُّ الِْحْمِصيُّ ، َعْن إِْسَماِعيلَ ْبنِ َعيَّاشٍ ، َعْن َعْبِد الْعَزِيزِ ْبنِ ُعَبْيِد

  :َي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ ، َعْن َساِلمِ ْبنِ أَبِي الَْجْعِد ، َعْن ثَْوَبانَ َرِض

اْسَتِقيمُوا َولَْن ُتْحصُوا ، َواْعلَُموا أَنَّ َخْيرَ أَْعَماِلكُُم الصَّالةُ ، َوالَ ُيَحاِفظُ َعلَى : قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  الُْوُضوِء إِالَّ ُمْؤمٌِن

، َوالَ َعْن َعْبِد الَْعزِيزِ ، إِالَّ إِْسَماِعيلُ ْبُن َعيَّاشٍ ، َتفَرََّد بِِه الُْمَعافَى ْبُن ِعْمَرانَ لَْم َيرْوِِه َعنِ الَْحكَمِ ، إِالَّ َعْبدُ الْعَزِيزِ 
أَبِي   ، َعْن سَاِلمِ ْبنِالطُّهَوِيُّ ، َولَْيَس بِالْمَْوِصِليِّ ، وَالَْمْشهُوُر ِمْن َحِديِث َمْنصُورٍ ، وَاَألْعَمشِ ، َويَزِيَد ْبنِ أَبِي زَِياٍد

  الَْجْعِد
 َعْبِد الرَّْحَمنِ الُْجْعِفيُّ اْبنُ َحدَّثََنا أَُبو الْعَبَّاسِ أَْحَمُد ْبُن الَْحَسنِ ْبنِ َعِليِّ ْبنِ إِْبَراهِيَم الدَِّمشِْقيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن -٩

حَمٍَّد الطَّاطَرِيُّ ، َحدَّثََنا يَزِيدُ ْبُن السِّْمِط ، َعنِ الَْوِضنيِ ْبنِ َعطَاٍء ، أَِخي ُحَسْينِ ْبنِ َعِليٍّ الُْجعِْفيِّ ، َحدَّثََنا َمرَْوانُ ْبُن ُم
لَ اهللاِ صلى اهللا عليه َعْن َيزِيَد ْبنِ َمرْثٍَد ، َعْن َمْحفُوِظ ْبنِ َعلْقََمةَ ، َعْن َسلَْمانَ الْفَارِِسيِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنّ َرُسو

  ثُمَّ قَلََب ُجبَّةً كَاَنْت َعلَْيِه ، فََمَسَح بَِها َوْجهَُه وسلم تََوضَّأَ ،
يَبِيُع الْكََرابِيَس بِِدَمْشقَ  ال ُيْرَوى َعْن َسلَْمانَ ، إِالَّ بَِهذَا اِإلْسَناِد ، َتفَرََّد بِِه َمرَْوانُ ْبُن ُمَحمَّدٍ الطَّاطَرِيُّ ، َوكُلُّ َمْن

  .ُيَسمَّى الطَّاطَرِيُّ



ِعَني َوِمئََتْينِ ، َحدَّثََنا ثََنا أَحَْمُد ْبُن َعْبِد الْقَاِهرِ ْبنِ الَْعْنبَرِيِّ اللَّْخِميُّ الدَِّمْشِقيُّ ، َنزِيلُ ِدَمْشَق َسَنةَ ِتْسعٍ َوَسْبَحدَّ -١٠
اٍء ، َعْن َمْحفُوِظ ْبنِ َعلْقََمةَ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ ُمَنبُِّه ْبُن ُعثَْمانَ ، َحدَّثََنا َصَدقَةُ ْبُن َعْبِد اِهللا ، َحدَّثََنا الَْوِضُني ْبُن َعطَ

أَْشَرُف اِإلَمياِن أَنْ َيأْمََنَك النَّاُس ، َوأَْشَرفُ : َعاِئٍذ اَألزِْديِّ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، قَالَ 
سَانَِك َوَيِدَك ، َوأَشَْرُف الْهِْجَرِة أَنْ َتْهُجَر السَّيِّئَاِت ، وَأَْشَرُف الْجَِهاِد أَنْ َتقُْتلَ َوَتْعِقرَ اِإلْسالمِ أَنْ َيْسلََم النَّاُس ِمْن ِل

  فََرَسَك
  لَْم َيرْوِِه َعنِ الَْوِضنيِ ، إِالَّ َصَدقَةُ ، َتفَرََّد بِِه ُمَنبُِّه ْبُن ُعثَْمانَ

 ْبنِ الَْوِليِد ْبنِ سَْعٍد الُْمرِّيُّ الَْمِسريِيُّ الدَِّمشِْقيُّ ، َحدَّثََنا َمْحُموُد ْبُن َخاِلٍد ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَِّد -١١
رَاعٍ َيزِْمُر ، فََضَرَب َوْجَه كُْنُت رِْدَف اْبنِ ُعَمَر إِذْ َمرَّ بِ: َحدَّثََنا الُْمطِْعُم ْبُن الِْمقَْدامِ الصَّْنَعانِيُّ ، َحدَّثََنا َناِفٌع ، قَالَ 

أََتْسَمعُ أََتْسَمُع ؟ َحتَّى اْنقَطََع الصَّْوُت ، فَقُلُْت : النَّاقَِة ، َوَصَرفََها َعنِ الطَّرِيقِ ، َوَوَضَع أُْصبَُعْيِه ِفي أُذَُنْيِه ، َوُهَو َيقُولُ 
  أَْيُت َرسُولَ اِهللا صَلَّى اللَُّه َعلَْيِهَهكَذَا َر: ال أَْسَمُع ، فََردََّها إِلَى الطَّرِيقِ قَالَ : 

  .َوَسلََّم َيفَْعلُ
 إِالَّ الُْمطِْعُم ، َوَمْيُمونُ ْبنُ لَْم َيرْوِِه َعنِ الُْمطِْعمِ ، إِالَّ خَاِلٌد َتفَرََّد بِِه اْبُنُه َمْحُموٌد ، َولَْم َيْروِ َهذَا الَْحِديثَ َعْن َناِفعٍ

َمانَ ْبنِ ْبُن ُموَسى ، َتفَرَّدَ بِِه َعْن َمْيُموٍن أَُبو الَْملِيحِ الَْحَسُن ْبُن ُعَمَر الرَّقِّيُّ ، َوَتفَرََّد بِِه َعْن ُسلَْيِمْهَرانَ ، َوُسلَْيَمانُ 
  ُموَسى َسعِيُد ْبُن َعْبِد الْعَزِيزِ

َنا الْفَْضلُ ْبُن زَِياٍد الْطَّْسِتيُّ ، َحدَّثََنا َعبَّاُد ْبُن َعبَّادٍ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعِليِّ ْبنِ َسِعيٍد الْقَاِضي الِْحْمِصيُّ ، َحدَّثَ -١٢
قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا :  الُْمَهلَّبِيُّ ، َعْن ُمَحمَّدِ ْبنِ َعْمرِو ْبنِ َعلْقََمةَ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ

  لَّْيلِ َمثَْنى مَثَْنى ، فَإِذَا َخشِيَت الصُّْبَح فَأَْوِترْ بِوَاِحدٍَةَصالةُ ال: عليه وسلم 
اٍد ، َوقَْد َرَواهُ َجَماَعةٌ ، َعْن لَْم َيرْوِِه َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْمرٍو ، َعْن َناِفعٍ ، إِالَّ َعبَّاُد ْبُن َعبَّاٍد ، َتفَرَّدَ بِِه الْفَْضلُ ْبُن زَِي

  .َر ، َعن أَبِي َسلََمةَ ، َوُهَما َصِحيَحاِنُمَحمَِّد ْبنِ ُعَم

 اَألْنطَاِكيُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ أَبِي ُموَسى األَْنطَاِكيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ سَْهلٍ -١٣
ى ، َوَماِلكِ ْبنِ أََنسٍ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن أََنسٍ ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ِعيَسى ْبُن يُوُنَس ، َعْن ُمَعاوَِيةَ ْبنِ َيحَْي

  إِنَّ ِلكُلِّ ِدينٍ ُخلُقًا ، َوُخلُُق اِإلْسالمِ الْحََياُء: ، قَالَ 
  لَْم َيرْوِِه َعْن َماِلٍك ، إِالَّ ِعيَسى ْبُن يُوُنَس ، َتفَرََّد بِهِ اْبُن سَْهلٍ

ُء ْبُن ُمْسِلمٍ الَْخفَّاُف ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن إِْسحَاَق الَْخشَّاُب الرَّقِّيُّ ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد ْبُن جَُناٍد الَْحلَبِيُّ ، َحدَّثََنا َعطَا -١٤
َدَخلُْت َعلَى َتِميمٍ الدَّارِيِّ ، َوُهَو : عٍ ، قَالَ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َشوْذَبٍ ، َعْن إِْبَراِهيَم ْبنِ أَبِي َعْبلَةَ ، َعْن َرْوحِ ْبنِ زِنَْبا

: أَيَُّها اَألِمُري ، أََما كَانَ لََك َمْن َيكْفِيَك َهذَا ؟ فَقَالَ : أَِمٌري َعلَى َبْيِت الَْمقِْدسِ ، َوُهَو ُيَنقِّي ِلفََرِسهِ َشِعًريا ، فَقُلُْت لَُه 
َمْن َنقَّى لِفََرسٍ َشِعًريا ِفي َسبِيلِ اِهللا ، ثُمَّ قَاَم بِِه حَتَّى ُيَعلِّقَُه َعلَْيِه : لم ، َيقُولُ َسِمْعُت َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وس

  كََتَب اللَُّه لَُه بِكُلِّ َشِعَريٍة َحَسنَةً
ذَبٍ ، إِالَّ َعطَاُء ْبُن ُمْسِلمٍ ، تَفَرََّد بِِه ُعبَْيُد ْبُن لَْم َيرْوِِه َعْن إِْبَراِهيَم ْبنِ أَبِي َعْبلَةَ ، إِالَّ اْبُن َشوْذَبٍ ، َوالَ َعنِ اْبنِ َشْو

  ُجَناٍد
ُ  



 الْوَاِحدِ ْبُن زِيَاٍد ، َعنِ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن إِْسحَاَق الَْخشَّاُب الَْبلَِديُّ ، بِبَلٍَد ، َحدَّثََنا َعفَّانُ ْبُن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد -١٥
ِثَني ، ِصَريةَ ، َعْن ِعكْرَِمةَ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضيَ اللَُّه َعْنُهَما ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم لََعَن الُْمخَنَّالَْحارِِث ْبنِ َح

  ال ُتْدِخلُوُهْم ُبُيوَتكُْم: َوقَالَ 
  َعْبِد الَْواِحِد ، إِالَّ َعفَّان لَْم َيرْوِِه َعنِ الَْحارِِث ، إِالَّ عَْبُد الَْواِحِد ْبُن زَِياٍد ، َوالَ َعْن

يِْليُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبنُ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ ِعقَالٍ أَُبو الْفََوارِسِ الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َجْعفَرٍ النُّفَ -١٦
َجاَءِت امَْرأَةٌ : َجدَِّتِه صَِفيَّةَ بِْنِت َشْيَبةَ ، َعْن َعاِئَشةَ َرِضيَ اللَُّه َعْنَها ، قَالَْت  ِعْمَرانَ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ الَْحَجبِيُّ ، َعْن

ِلي إِنِّي وُِلَد ِلي غُالٌم ، فََسمَّْيُتُه ُمَحمًَّدا ، َوكَنَّْيُتُه أََبا الْقَاِسمِ ، فَذُِكَر : إِلَى َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَْت 
َما الَِّذي أََحلَّ اْسِمي َوَحرََّم كُنَْيِتي ، َوَما الَِّذي َحرََّم كُْنيَِتي َوأََحلَّ : أَنََّك َتكَْرُه ذَِلَك ، فَقَالَ صلى اهللا عليه وسلم 

  .اْسِمي
  لَْم َيرْوِِه َعْن َصِفيَّةَ ، إِالَّ ُمَحمَُّد ْبُن ِعْمَرانَ

  بَِهذَا اِإلْسَناد َوالَ ُيْرَوى َعْن َعاِئَشةَ ، إِالَّ

النِيُّ ، َحدَّثََنا الَْولِيُد ْبُن َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َمِطريٍ أَُبو َجعْفَرٍ الرَّْمِليُّ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَبِي السَّرِيِّ الَْعسْقَ -١٧
قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى : ُمَنبٍِّه ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، قَالَ ُمْسِلمٍ ، َعنِ اَألْوَزاِعيِّ ، َعْن َمْعَمرٍ ، َعْن َهمَّامِ ْبنِ 

  كَانَ َداُوُد َعلَْيِه السَّالُم ال َيأْكُلُ إِالَّ ِمْن كَْسبِ َيدِِه: اهللا عليه وسلم 
  بِي السَّرِيَّلَْم َيرْوِِه َعنِ اَألْوَزاِعيِّ ، إِالَّ الَْولِيُد ، َتفَرََّد بِهِ اْبُن أَ

َنا يُوُسُف ْبُن ُيوُنسَ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُخلَْيٍد الَْحلَبِيُّ أَُبو َعْبِد اِهللا ، بَِحلََب َسَنةَ ثََماٍن َوَسْبِعَني َوِمئََتْينِ ، َحدَّثَ -١٨
: ، َعْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ ِدينَارٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ  اَألفْطَُس ، أَُخو أَبِي ُمسِْلمٍ الُْمْسَتْمِلي ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن بِاللٍ

إِذَا كَانَ َيْوُم الِْقَياَمِة َدَعا اللَُّه َعْبًدا ِمْن َعبِيِدِه ، فَُيوقَُف َبْيَن َيَدْيِه ، : َسِمْعُت َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ 
  لُُه َعْن َمالِِهفََيْسأَلُُه َعْن َجاِهِه كََما َيسْأَ

  لَْم َيرْوِِه َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ِديَنارٍ ، إِالَّ ُسلَْيَمانُ ْبُن بِاللٍ ، َتفَرَّدَ بِِه ُيوُسفُ ْبُن ُيوُنَس

ْبُن أَبِي َسمِيَنةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ  َحدَّثََنا أَُبو َسلََمةَ أَْحَمُد ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ ُيوُنَس الرَّقِّيُّ الْفَِقيُه ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد -١٩
قَالَ ِلي : لم ، قَالَ ْبُن َعيَّاشٍ ، َعْن ُسلَْيَمانَ الشَّْيبَانِيِّ ، َعْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ أَبِي أَْوفَى ، أَنّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وس

  َصبٍ ال َصَخَب ِفيِه َوالَ َنَصَب َيعْنِي قََصَب اللُّْؤلُؤَِبشِّْر َخِدَجيةَ بِبَْيٍت ِفي الَْجنَِّة ِمْن قَ: جِبْرِيلُ 
  لَْم َيرْوِِه َعْن ُسلَْيَمانَ ، إِالَّ أَُبو َبكْرٍ ، َتفَرََّد بِهِ اْبُن أَبِي َسِمينَةَ

َألْنطَاِكيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َيْحَيى اَألْنطَاِكيُّ قَْرقََرةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َنْصرٍ ا -٢٠
  ذَكَاةُ الَْجنِنيِ ذَكَاةُ أُمِِّه: قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : ْبنِ ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 

  و أَُساَمةَ ، َتفَرََّد بِِه َعْبدُ اهللاِ ْبُن َنصْرٍلَْم َيرْوِِه َمْرفُوًعا َعْن ُعَبْيِد اِهللا ، إِالَّ أَُب

ثََنا َبِقيَّةُ ، َعْن َوْرقَاَء َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُعَمْيرِ ْبنِ َجْوَصا الدَِّمشِْقيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو تَِقيٍّ ِهَشاُم ْبُن َعْبِد الَْمِلِك ، َحدَّ -٢١
قَالَ : َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ ، َعْن َعطَاِء ْبنِ َيَسارٍ ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ ْبنِ ُعَمَر ، َواْبنِ ثَْوَبانَ ، َعْن 

  إِذَا أُِقيَمِت الصَّالةُ ، فَال َصالةَ إِالَّ الَْمكْتُوبَةُ: َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 



يَّةُ ، َوالَ َعْن َبِقيَّةَ ، إِالَّ أَُبو َتِقيٍّ ، َتفَرََّد بِِه اْبُن جَْوَصا ، َوكَانَ ِمْن ِثقَاِت الُْمْسِلِمَني لَْم َيرْوِِه َعنِ اْبنِ ثَْوَبانَ ، إِالَّ َبِق
  َوُجلَِّتهِْم

بَّاسُ ْبُن إِْسَماعِيلَ الَْهاشِِميُّ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن بِْشرِ ْبنِ َحبِيبٍ الَْبْيُروِتيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُمصَفًّى ، َحدَّثََنا الَْع -٢٢
طَلَُب : ، قَالَ  َحدَّثََنا الَْحكَمُ ْبُن َعِطيَّةَ ، َعْن َعاِصمٍ اَألحَْولِ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم

  الِْعلْمِ فَرِيَضةٌ َعلَى كُلِّ ُمْسِلمٍ
ُن الَّ الَْحكَُم ْبُن َعِطيَّةَ ، َوالَ َعنِ الَْحكَمِ ، إِالَّ الَْعبَّاُس ْبُن إِْسَماِعيلَ الَْبْصرِيُّ ، َتفَرََّد بِهِ اْبلَْم َيرْوِِه َعْن َعاِصمٍ ، إِ

  الُْمصَفَّى
ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َجْعفَرٍ الَْمَداِئنِيُّ ،  َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدٍ الْبُورَانِيُّ ، بَِمِديَنةِ الَْحِديثَِة بِالْجَزِيَرِة ، َحدَّثََنا َجْعفَُر -٢٣

: َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، قَالَ : َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن غَُرابٍ ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعاِئَشةَ 
  الْحَْرُب ُخْدعَةٌ

  فَرََّد بِهِ َجْعفَُر ْبُن ُمحَمٍَّدلَْم َيرْوِِه َعْن ِهَشامٍ ، إِالَّ َعِليٌّ ، َت

َنا مُوَسى ْبُن أَْعَيَن ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن الُْمَسيَّبِ ْبنِ طُْعَمةَ الَْحلَبِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو خَْيثََمةَ ُمْصَعُب ْبُن َسعِيٍد ، َحدَّثَ -٢٤
إِذَا قَاَم أََحدُكُْم : قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : بَّاسٍ ، قَالَ َعْن لَْيِث ْبنِ أَبِي ُسلَْيمٍ ، َعْن طَاُوسٍ ، َعنِ اْبنِ َع

  ِفي الصَّالِة فَال ُيْغِمْض َعْيَنيِْه
  ال ُيْرَوى َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، إِالَّ بَِهذَا اِإلْسنَاِد َتفَرَّدَ بِِه ُموَسى ْبُن أَْعَيَن الْجََزرِيُّ الْحَرَّانِيُّ

انَ الْقَُرِشيُّ ، ا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ ُعَبْيٍد السُّلَِميُّ ، بَِمِديَنِة جُونِيَّةَ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن ِحْصنِ ْبنِ َحسََّحدَّثََن -٢٥
َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َهاِشمٍ الَْبْيُروِتيُّ ، َعنِ اَألْوَزاِعيِّ ، َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ ، َعْن َجابِرٍ 

  ْو َيَدَعالشُّفَْعةُ ِفي كُلِّ ِشْرٍك ِفي َرْبعٍ أَْو حَاِئٍط ، ال َيصْلُُح لَُه أَنْ َيبِيَعُه حَتَّى ُيْؤِذنَ َشرِيكَُه فََيأُْخذَ أَ: عليه وسلم ، قَالَ 
  .َوَتفَرََّد بِِه إِْسَماِعيلُ لَْم َيرْوِِه َعنِ اَألْوَزاِعيِّ ، إِالَّ ُعَمُر ،

دَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا ِشْبلُ بْنُ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن إِْسَماعِيلَ الصَّفَّاُر الرَّْمِليُّ ، َحدَّثََنا َهاُرونُ ْبُن َزْيِد ْبنِ أَبِي الزَّْرقَاِء ، َح -٢٦
َما : قَالَ ُعَمُر ْبُن الَْخطَّابِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه : هَُرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ  َعبَّاٍد ، َعْن إِْسَماِعيلَ ْبنِ ُعَمْيرٍ ، َعْن أَبِي

: فَقُلُْت : َرْيَرةَ َنِدْمُت َعلَى َشْيٍء َما َنِدْمُت َعلَى أَنِّي لَْم أَْسأَلْ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َعنِ الرِّيحِ ، قَالَ أَُبو ُه
  ِمْن ُروحِ اِهللا َيبَْعثَُها بِالرَّْحَمِة ، َوَيْبَعثَُها بِالَْعذَابِ: َيا َرسُولَ اِهللا ، الرِّيُح ِممَّ ِهَي ؟ فَقَالَ : أَلُْتُه َعنَْها ، فَقُلُْت قَْد َس

  لَْم َيرْوِِه َعْن ِشْبلٍ ، إِالَّ زَْيُد ْبُن أَبِي الزَّْرقَاِء ، َتفَرََّد بِِه اْبنُُه
ثََنا الُْمِغَريةُ ْبُن َنا أَحَْمُد ْبُن َعْبِد الَْوهَّابِ التَِّميِميُّ الِْمصِّيِصيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َخْيثََمةَ ُمْصَعُب ْبُن َسعِيٍد ، َحدََّحدَّثَ -٢٧

أَبِيِه ، َعْن أَبِي َبكْرٍ الصِّدِّيقِ َرِضَي اللَُّه ِسقْالبٍ ، َعنِ الْوَازِعِ ْبنِ َناِفعٍ الُْعقَْيِليِّ ، َعْن َساِلمِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر ، َعْن 
ُه كُْنُت َجاِلًسا ِعْنَد َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، فََجاَء َرُجلٌ قَْد تََوضَّأَ ، َوِفي قََدِمِه مَْوِضٌع لَْم ُيِصْب: َعْنُه ، قَالَ 

  ْب فَأَِتمَّ ُوُضوَءَك ، فَفََعلَاذَْه: الَْماُء ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم 
  .ال ُيْرَوى َعْن أَبِي َبكْرٍ الصِّدِّيقِ ، إِالَّ بَِهذَا اِإلْسنَاِد ، َتفَرَّدَ بِِه الُْمِغَريةُ ْبُن ِسقْالبٍ

زِيُد ْبُن خَاِلدِ ْبُن َمْوَهبٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اهللاِ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ َعِليٍّ الَْبْخَترِيُّ الرَّمِْليُّ الُْمؤَدُِّب ، َحدَّثََنا َي -٢٨
ِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنّ ْبُن َوْهبٍ ، َعْن َيزِيَد ْبنِ ِعيَاضٍ ، َعْن َصفَْوانَ ْبنِ ُسلَْيمٍ ، َعْن َعطَاِء ْبنِ َيَسارٍ ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ َر



  الُْمَحاقَلَِة ، َوالُْمزَاَبَنِة ، وَالُْمالَمَسِة ، َونََهى َعنِ الشِّغَارِ: َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم نََهى َعنِ 
  لَْم َيرْوِِه َعْن َصفَْوانَ ْبنِ ُسلَْيمٍ ، إِالَّ َيزِيُد ْبُن ِعَياضٍ ، َتفَرََّد بِِه اْبُن َوْهبٍ

َحدَّثََنا َشْيَبانُ ْبُن فَرُّوَخ ، َحدَّثََنا أَُبو َعَواَنةَ ، َعْن ُسهَْيلِ ْبنِ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ أَبِي َحفْصٍ النَِّصيبِيُّ ،  -٢٩
ِصيَاُح الَْمْولُودِ : قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : أَبِي صَاِلحٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، قَالَ 

  َن الشَّْيطَاِنِحَني ُيولَُد َنْزغَةٌ ِم
  لَْم َيرْوِِه َعْن أَبِي َعوَاَنةَ ، إِالَّ َشْيَبانُ

ِك ْبنِ ُمسَرِّحٍ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن خَاِلِد ْبنِ ُمسَرِّحٍ الَْحرَّانِيُّ ، بِحَرَّانَ ، َحدَّثََنا َعمِّي الْوَِليُد ْبُن َعْبدِ الَْمِل -٣٠
قَِدَم َجْعفَُر ْبُن أَبِي طَاِلبٍ ، َعلَى : َعْن ِمْسَعرِ ْبنِ ِكَدامٍ ، َعْن َعْوِن ْبنِ أَبِي ُجَحْيفَةَ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ َمْخلَُد ْبُن يَزِيَد ، 

َما : َوقَالَ  َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِمْن أَْرضِ الَْحَبَشِة ، فَقَبَّلَ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َما َبْيَن َعْيَنْيِه ،
  أَْدرِي أََنا بِقُُدومِ َجْعفَرٍ أَُسرُّ ، أَْم بِفَْتحِ َخْيبََر

  لَْم َيرْوِِه َعْن ِمْسَعرٍ ، إِالَّ َمْخلَُد ْبُن يَزِيَد ، تَفَرََّد بِِه الَْولِيُد ْبُن َعْبِد الَْمِلِك
َحدَّثََنا ُمَنبُِّه ْبُن ُعثَْمانَ ، َحدَّثََنا َصَدقَةُ ْبُن َعْبِد اِهللا ، َعْن إِْسَحاقَ ْبنِ  َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َيْحَيى اللَّخِْميُّ الدَِّمشِْقيُّ ، -٣١

  َعْبِد اهللاِ ْبنِ أَبِي فَْرَوةَ ، َعْن َصفَْوانَ

ِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها ، َعنِ النَّبِيِّ صلى ْبنِ ُسلَْيمٍ ، َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ َعطَاٍء ، َعْن ُخَبْيبِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ الزَُّبْيرِ ، َعْن َعا
َمْن أَكَلَ َسْبَع َتمََراِت َعْجَوٍة ِمْن َتْمرِ الَْعاِلَيِة ِحنيَ ُيصْبُِح لَْم َيُضرَُّه ُسمٌّ ، َوالَ ِسْحٌر َحتَّى : اهللا عليه وسلم ، قَالَ 

  ُيْمِسي
َسارٍ ، إِالَّ َصفَْوانُ ، َوالَ َعْن َصفَْوانَ ، إِالَّ اْبُن أَبِي فَْرَوةَ ، َوالَ َعنِ اْبنِ أَبِي فَْرَوةَ ، لَْم َيرْوِِه َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ َعطَاِء ْبنِ َي

  إِالَّ َصَدقَةُ ْبُن َعْبِد اِهللا ، َتفَرََّد بِِه ُمَنبُِّه ْبُن ُعثَْمانَ
اْبُن بِْنِت ُمَحمَّدِ ْبنِ إِْدرِيسَ الشَّاِفِعيُّ ، َحدَّثََنا َعمِّي إِبَْراهِيُم ْبُن ُمَحمَّدٍ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدٍ الشَّاِفِعيُّ الَْمكِّيُّ  -٣٢

اهللا  ُعَمَر ، َعنِ النَّبِيِّ صلى الشَّاِفِعيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َرَجاٍء الَْمكِّيُّ ، َعْن ُعَبْيِد اهللاِ ْبنِ ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ
  الَْحاللُ َبيٌِّن ، وَالَْحَراُم َبيٌِّن ، فََدْع َما يَرِيُبَك إِلَى َما ال يَرِيُبَك: عليه وسلم ، قَالَ 

  اِهللا ْبنِ ُعَمَر َجاٍء ، َعْن َعْبِدلَْم َيرْوِِه َعْن ُعَبْيِد اهللاِ ْبنِ ُعَمَر ، إِالَّ َعْبُد اِهللا ْبُن َرَجاٍء ، َوقَْد َرَواُه أَْيًضا َعْبُد اِهللا ْبُن َر

ُموَسى ْبُن َعاِمرٍ أَُبو  َحدَّثََنا أَُبو الدَّْحدَاحِ أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ إِْسَماعِيلُ الُْعذْرِيُّ الدَِّمشِْقيُّ ، بِدَِمْشَق ، َحدَّثََنا -٣٣
جِيَء بُِرءُوسِ الْخََوارِجِ ، فَُنصَِبْت : ، َحدَّثََنا أَُبو غَاِلبٍ ، قَالَ  َعاِمرٍ ، َحدَّثََنا الَْولِيُد ْبُن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا ُخلَْيدُ ْبُن َدْعلَجٍ

و أَُماَمةَ ، َعلَى ِحَمارٍ َعلَى َدَرجِ َمْسجِِد دَِمْشَق ، فََجَعلَ النَّاُس َيْنظُُرونَ إِلَْيَها ، َوَخَرْجُت أََنا أَنْظُُر إِلَْيَها ، فََجاَء أَُب
َما صََنَع الشَّْيطَانُ بَِهِذِه اُألمَِّة ؟ َيقُولَُها ثَالثًا ، َشرُّ قَْتلَى َتْحَت ِظلِّ : ُبالنِيُّ ، فََنظََر إِلَيْهِْم ، فَقَالَ َوَعلَْيِه قَِميٌص ُسْن

لَُها ثَالثًا ثُمَّ َبكَى ، ثُمَّ السََّماِء َهُؤالِء ، َخْيُر قَْتلَى َتْحَت ِظلِّ السََّماِء َمْن قََتلَُه َهُؤالِء ، َهُؤالِء ِكالُب النَّارِ ، َيقُو
سُْبَحانَ اِهللا ، إِنِّي إِذًا : َسِمْعُتَك َتقُولُ قَْوال قَْبلُ ، فَأَْنَت قُلَْتُه ؟ فَقَالَ : فَاتََّبْعُتُه ، فَقُلُْت : اْنَصَرَف ، قَالَ أَُبو غَاِلبٍ 

َرْحَمةً : رَأَيُْتَك َبكَْيَت ، فَقَالَ : ه وسلم ِمرَاًرا ، فَقُلُْت لَُه لََجرِيٌء ، َبلْ َسِمْعُت ذَِلَك ِمْن َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا علي
  أََما َتقَْرأُ ؟: لَُهْم كَاُنوا ِمْن أَْهلِ اِإلْسالمِ َمرَّةً ، ثُمَّ قَالَ ِلي 



  َبلَى: قُلُْت 
  فَاقَْرأْ ِمْن آلِ ِعْمَرانَ ،: قَالَ 

فَأَمَّا الَِّذيَن ِفي قُلُوبِهِمْ َزْيغٌ فَيَتَّبُِعونَ َما َتشَاَبَه ِمْنُه كَانَ ِفي قُلُوبِ : اِهللا َعزَّ َوَجلَّ  أََما َتْسَمُع قَْولَ: فَقََرأُْت ، فَقَالَ 
دُّ ُوُجوٌه فَأَمَّا الَِّذيَن َيْوَم تَْبَيضُّ ُوجُوٌه َوَتسَْو: َهُؤالِء َزْيغٌ ، فَزِيغَ بِهُِم ، اقَْرأْ عِْنَد رَأْسِ الِْمائَِة ، فَقَرَأُْت حَتَّى إِذَا َبلَْغُت 

  .َنَعْم ُهْم َهُؤالِء: َيا أََبا أَُماَمةَ ، أَُهْم َهُؤالِء ؟ قَالَ : اْسوَدَّْت ُوُجوهُُهْم أَكَفَْرُتمْ َبْعَد إَِميانِكُْم ، فَقُلُْت 
  لَْم َيرْوِِه َعْن ُخلَْيِد ْبنِ َدْعلَجٍ ، إِالَّ اْبُن الَْولِيِد

 ، َحدَّثََنا َشرِْقيُّ حَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ الصَّلِْت الْبَْغدَاِديُّ ، بِِمْصَر ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن زَِياِد ْبنِ َزبَّارٍ الْكَلْبِيَُّحدَّثََنا أَ -٣٤
أَْعطُوا اَألجَِري أَْجَرُه قَْبلَ أَنْ : م قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسل: ْبُن الْقَطَاِميُّ ، َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ ، َعْن َجابِرٍ ، قَالَ 

  َيجِفَّ َعَرقُُه
  لَْم َيرْوِِه َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ ، إِالَّ َشرِْقيُّ ، َتفَرََّد بِِه ُمَحمَُّد ْبُن زَِياٍد

أَبِي ، َحدَّثََنا ُسوَْيُد ْبُن َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا َداُودُ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ َهاِشمٍ الَْبْعلََبكِّيُّ ، بَِبْعلََبكَّ ، َحدَّثََنا  -٣٥
ْيرٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ْبُن ِعيَسى النََّخِعيُّ ، َعْن َمْيَسَرةَ ْبنِ َحبِيبٍ النَّْهِديِّ ، َعنِ الِْمْنهَالِ ْبنِ َعْمرٍو ، َعْن َسِعيِد ْبنِ ُجَب

أَْسأَلُ اللََّه الَْعظِيَم َربَّ الَْعْرشِ : َمْن َدَخلَ َعلَى َمرِيضٍ ، فَقَالَ : نَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنّ ال
  الَْعظِيمِ أَنْ َيْشِفَيكَ َسْبَع مَرَّاٍت إِالَّ شُِفَي َما لَْم َيْحُضْرُه أََجلُُه

  ْيُد ْبُن َعْبدِ الْعَزِيزِلَْم َيرْوِِه َعْن َداُوَد ْبنِ ِعيَسى ، إِالَّ سَُو
ْحَيى ْبُن أَيُّوَب ، َعْن َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن إِْسحَاَق الصََّدِفيُّ الِْمصْرِيُّ ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن الرَّبِيعِ ْبنِ طَارِقٍ ، َحدَّثََنا َي -٣٦

مَاِلٍك ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم كَانَ إِذَا َركََع ، لَْو جُِعلَ َعلَى ُمَحمَِّد ْبنِ ثَابٍِت الْبَُنانِيِّ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أََنسِ ْبنِ 
  ظَْهرِِه قََدُح َماٍء الْسَتقَرَّ ِمنِ اعِْتدَالِِه

  لَْم َيرْوِِه َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ ثَابٍِت ، إِالَّ َيْحَيى ْبُن أَيُّوَب ، َتفَرََّد بِِه َعْمُرو ْبُن الرَّبِيعِ

ْبُن رَاِشدٍ الَْبَراُء ، دَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َحمَّاٍد ُزغَْبةُ أَُبو َجْعفَرٍ الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن ُعفَْيرٍ ، َحدَّثََنا َيحَْيى َح -٣٧
َمْن : هللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، قَالَ َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َحسَّانَ الْقُْردُوِسيُّ ، َعْن أَبِي الزُّبَْيرِ ، َعْن َجابِرٍ ، أَنّ َرُسولَ ا

الثُّومِ َوالَْبَصلِ َوالْكُرَّاِث وَالْفُْجلِ ، فَال َيقَْرَبنَّ َمْسجَِدَنا ، فَإِنَّ الَْمالِئكَةَ َتَتأَذَّى ِممَّا : أَكَلَ ِمْن َهِذِه الَْخضَْراوَاِت 
  َتَتأَذَّى ِمْنهُ َبُنو آَدَم

  قُْردُوِسيِّ ، إِالَّ َيحَْيى ْبُن رَاِشٍد ، َتفَرََّد بِهِ َسِعيُد ْبُن ُعفَْيرٍ ، وَالْقََرادِيُس ، فَِخذٌ ِمَن اَألزِْدلَْم َيرْوِِه َعْن ِهَشامٍ الْ
  َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َداُودَ الَْمكِّيُّ أَُبو َعْبِد اِهللا ، بِِمْصَر ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن أَبِي َبكْرٍ -٣٨

انِيِّ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا ُهْدَبةُ ْبُن الِْمنَْهالِ ، َعْن َبَياِن ْبنِ بِْشرٍ أَبِي بِْشرٍ ، َعْن رِفَاَعةَ الِْقْتَب الْعََتِكيُّ
ِمِه ، فَقََتلَُه فَأََنا َبرِيٌء ِمَن َمْن آَمَن َرُجالً َعلَى َد: قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : الَْحِمقِ الْخَُزاِعيِّ ، قَالَ 

  الْقَاِتلِ ، َوإِنْ كَانَ الَْمقْتُولُ كَاِفرًا
  لَْم َيرْوِِه َعْن َبَياٍن ، إِالَّ ُهْدَبةُ ، َتفَرََّد بِِه َعْبُد اِهللا ْبُن أَبِي َبكْرٍ ، َعْن أَبِيِه

حَْيى التُّجِيبِيُّ الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا َجدِّي َحْرَملَةُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا َعْبدُ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن طَاِهرِ ْبنِ َحْرَملَةَ ْبنِ َي -٣٩
 ابِرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنّالرَّْحَمنِ ْبُن زَِيادٍ الرَّصَاِصيُّ ، َحدَّثََنا شُْعَبةُ ، َعْن َحمَّاِد ْبنِ َسلََمةَ ، َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ ، َعْن َج



  النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َدَخلَ َمكَّةَ َيْوَم الْفَْتحِ َوَعلَى َرأِْسِه ِعَماَمةٌ َسوَْداُء
  لَْم َيرْوِِه َعْن ُشْعَبةَ ، إِالَّ َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن زَِياٍد ، َتفَرََّد بِهِ َحْرَملَةُ

  انُ الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن صَاِلحٍ ،َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ َناِفعٍ الطَّحَّ -٤٠

 ُعَمَر ، َعْن َزْيِد ْبنِ ثَابٍِت ، َحدَّثََنا َعْنَبَسةُ ْبُن َخاِلٍد ، َعْن ُيوُنَس ْبنِ َيزِيَد اَألْيِليِّ ، َعْن أَبِي الزَِّناِد ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ
  َرخََّص ِفي َبْيعِ الْعََراَيا بَِخْرِصَها كَْيالأَنّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  صَاِلحٍلَْم َيرْوِِه َعْن أَبِي الزَِّناِد ، إِالَّ ُيوُنُس ، َوالَ َعْن ُيوُنَس ، إِالَّ َعنَْبَسةُ ، َتفَرََّد بِِه أَحَْمُد ْبُن 
ْبُن ُسلَْيَمانَ الُْجْعِفيُّ ، َحدَّثََنا َعمِّي َعْمُرو ْبُن ُعثَْمانَ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن رِْشِديَن الِْمصْرِيُّ ، َحدَّثََنا َيحَْيى  -٤١

إِنْ كَانَ الرَُّجلُ ِمْن : أَُبو ُمْسِلمٍ قَاِئُد اَألْعَمشِ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ 
  َيْدُعَو النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم نِْصَف اللَّْيلِ َعلَى خُْبزِ الشَِّعريِ ، فَُيجِيبُُهأَْهلِ الَْعوَاِلي ِل

  هِ َيْحَيى ْبُن ُسلَْيَمانَلَْم َيرْوِِه َعنِ اَألْعَمشِ ، إِالَّ أَُبو ُمسِْلمٍ ، َوالَ َعْن أَبِي ُمسِْلمٍ ، إِالَّ َعْمُرو ْبُن ُعثَْمانَ َتفَرََّد بِ

ُد ْبُن َوْهبِ ْبنِ ثََنا أَحَْمُد ْبُن ُشَعْيبٍ أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ النََّساِئيُّ الْقَاِضي ، بِِمْصَر ، َحدَّثََنا أَُبو الُْمَعافَى ُمَحمََّحدَّ -٤٢
يمِ خَاِلدُ ْبُن أَبِي يَزِيَد ، َعْن َزْيدِ ْبنِ أَبِي أَبِي كَرَِميةَ الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َسلََمةَ احلَرَّانِيُّ ، َعْن أَبِي َعْبِد الرَِّح

َنَهى َرسُولُ : َوْجَهُه ، قَالَ أُنَْيَسةَ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ ُجَحاَدةَ ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ ، َعْن ُعَبْيِد ْبنِ ُعَمْيرٍ ، َعْن َعِليٍّ كَرََّم اللَُّه 
َوأَْعلَُم أَنِّي لَكَ : رِ ، وَالْقَسِّيِّ ، َوخَاَتمِ الذََّهبِ ، َوَعنِ الُْمكَفَِّف بِالدِّيبَاجِ ، قَالَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َعنِ الُْمَعْصفَ

  ِمَن النَّاِصحَِني
  لَْم َيرْوِِه َعنِ اْبنِ ُجَحاَدةَ ، إِالَّ زَْيٌد َتفَرََّد بِِه خَاِلدُ ْبُن أَبِي َيزِيَد

  بَِهذَا اِإلْسَناِدَوالَ ُيْرَوى َعْن َعِليٍّ إِالَّ 
  َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َيْحَيى ْبنِ َخاِلِد ْبنِ َحيَّانَ الرَّقِّيُّ ، أَُبو الَْعبَّاسِ الِْمصْرِيُّ ، بِِمْصَر ، -٤٣

ُبو ُمْسِلمٍ قَاِئُد اَألعَْمشِ ، َعنِ َحدَّثََنا أَ: َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن ُسلَْيَمانَ الُْجعِْفيُّ ، َحدَّثََنا َعمِّي َعْمُرو ْبُن ُعثَْمانَ ، قَالَ 
قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه : اَألْعَمشِ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ُمرَّةَ ، َعْن َعطَاِء ْبنِ أَبِي َرَباحٍ ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، قَالَ 

ُسبُّوحٌ : َما َصالُتُه ؟ قَالَ : َنَعْم ، قُلُْت : ى َجدُُّه ؟ قَالَ َيا جِبْرِيلُ ، أَُيصَلِّي رَبَُّك َجلَّ ذَكَُرُه َوتََعالَ: قُلُْت : وسلم 
  .قُدُّوٌس ، َسبَقَْت َرْحمَِتي غَضَبِي ، َسَبقَتْ َرْحمَِتي غََضبِي
  لَْم َيرْوِِه َعنِ اَألْعَمشِ ، إِالَّ أَُبو ُمسِْلمٍ ، َتفَرََّد بِهِ الُْجْعِفيُّ

 ونَ الَْمْوصِِليُّ ، َحدَّثََنا َصاِلُح ْبُن َعْبدِ الصََّمِد اَألَسِديُّ الَْمْوِصِليُّ ، َحدَّثََنا الْقَاِسُم ْبُن يَزِيَدَحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َحْمُد -٤٤
: ليه وسلم قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا ع: الَْجرِْميُّ ، َعْن إِْسرَائِيلَ ، َعْن ِسَماِك ْبنِ َحْربٍ ، َعْن َجابِرِ ْبنِ َسُمَرةَ ، قَالَ 

  .إِذَا أُِقيَمتِ الصَّالةُ ، فَال َتقُومُوا حَتَّى َترَْونِي
  صَاِلُح ْبُن َعْبِد الصََّمِدلَْم َيرْوِِه َعْن ِسَماٍك ، إِالَّ إِسَْرائِيلُ ، َوالَ َعْن إِسَْراِئيلَ ، إِالَّ الْقَاِسُم الَْجرِْميُّ ، َتفَرََّد بِِه 

رٍ ُزكَْيرٍ الَْحْمَراوِيُّ ، َحدَّثََنا زَُهْيُر ْبُن حَْربٍ الرُّوَاِسيُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن َعمَّاَحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن  -٤٥
  الدُّْهنِيِّ ، َعْن َعِطيَّةَ الَْعْوِفيِّ ، َعْن أَبِي َسعِيٍد

كَْيَف أَْنَعُم َوَصاِحُب الْقَْرِن قَِد الْتَقََم الْقَْرنَ ، َوحََنى جَْبَهَتهُ : قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : الُْخْدرِيِّ ، قَالَ 
  قُولُوا َحْسبَُنا اللَُّه ، َونِْعَم الْوَِكيلُ: َيا َرُسولَ اِهللا ، فََما َتأْمُُرَنا ؟ قَالَ : َيْنَتِظُر مََتى ُيْؤَمُر ، قَالُوا 



  ، إِالَّ ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َوالَ َروَاُه َعْن ُسفَْيانَ ، إِالَّ زَُهْيٌر َورَْوُح ْبُن ُعَبادَةَ لَْم َيرْوِِه َعْن َعمَّارٍ الدُّهْنِيِّ
اَق ، َعْن ْبُن أَبِي إِْسَح َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن زَِياٍد الَْحذَّاُء الرَّقِّيُّ ، َحدَّثََنا َحجَّاُج ْبُن ُمَحمٍَّد اَألْعَوُر ، َحدَّثََنا يُوُنُس -٤٦

َمْن أََصابَ : قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن أَبِي ُجَحْيفَةَ ، َعْن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ 
َعلَى َعْبِدِه ِفي اآلخَِرِة ، َوَمْن أَصَاَب ذَنًْبا ِفي  ذَْنًبا ِفي الدُّْنَيا ، فَُعوِقَب بِِه ، فَاهللاُ َجلَّ ِذكُْرُه أَْعَدلُ ِمْن أَنْ ُيثَنِّي ُعقُوَبَتُه

  فَا َعْنُه َوَسَترَُهالدُّْنَيا ، فََسَتَرُه اللَُّه َعلَْيِه َوَعفَا َعْنُه ، فَاُهللا َعزَّ َوَجلَّ أَْجَوُد ِمْن أَنْ َيُعوَد ِفي َشْيٍء قَْد َع
  إِالَّ َحجَّاُج ْبُن ُمَحمٍَّدلَْم َيرْوِِه َعْن ُيوُنَس ْبنِ أَبِي إِْسحَاَق ، 

ثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُعَمَر َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدٍ الُْجَمِحيُّ الِْمصِّيِصيُّ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن إِبَْراِهيمَ الُْحَنيْنِيُّ ، َحدَّ -٤٧
َصالةُ اللَّْيلِ َوالنَّهَارِ َمثَْنى َمثَْنى ، : َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ : الُْعَمرِيُّ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 

  غَرِيٌب لَْم َيْروِ َهِذهِ اللَّفْظَةَ وَالنَّهَاَر ، َعنِ الُْعَمرِيِّ ، إِالَّ الْحَُنْينِيُّ
َنا ُمَحمَُّد ْبُن كَِثريٍ الصَّْنَعانِيُّ ، َحدَّثََنا َمْعَمُر ْبُن َراِشٍد ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن إِْسَماعِيلَ السَّكُونِيُّ الِْحْمِصيُّ ، َحدَّثَ -٤٨

قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى : َوَعْبُد اهللاِ ْبُن َشْوذَبٍ ، َوَحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ ، كلهم َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ زِيَاٍد ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، قَالَ 
  تََعلَ أََحُدكُْم فَلَْيْبَدأْ بِالُْيمَْنى ، َوإِذَا َخلََع فَلَْيْبَدأْ بِالُْيْسَرىإِذَا اْن: اهللا عليه وسلم 

  لَْم َيرْوِِه َعنِ اْبنِ َشْوذَبٍ ، إِالَّ ُمَحمَُّد ْبُن كَثِري
  ْحَيىَحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن إِْسحَاَق ْبنِ وَاِضحٍ الَْعسَّالُ الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا َحاِمُد ْبُن َي -٤٩

نِ ُمَحمٍَّد ، َعْن َعاِئَشةَ الْبَلِْخيُّ ، َحدَّثََنا حَفُْص ْبُن َساِلمٍ ، َحدَّثََنا ِمْسَعُر ْبُن ِكَدامٍ ، َعْن أَبِي الَْعنَْبسِ ، َعنِ الْقَاِسمِ ْب
   عليه وسلم وَُيَصلِّي ِفيِهكُْنُت أَُحتُّ الَْمنِيَّ ِمْن ثَْوبِ َرسُولِ اِهللا صلى اهللا: َرِضَي اللَُّه َعْنَها ، قَالَْت 

ي َرَوى َعْنُه ِمْسَعٌر َهذَا لَْم َيرْوِِه َعْن ِمْسَعرٍ ، إِالَّ حَفُْص ْبُن سَاِلمٍ ، تَفَرََّد بِِه َحاِمُد ْبُن َيحَْيى ، َوأَُبو الْعَْنَبسِ ، الَِّذ
  َرَوى ِمْسَعٌر ، َعْن أَبِي الَْعنَْبسِ الْكَبِريِ ، َواْسُمُه َعْبُد اِهللا ْبُن َمرَْوانَ الَْحِديثَ أَُبو الَْعنَْبسِ َسِعيدُ ْبُن كَِثريِ ْبنِ ُعَبْيٍد ، َوقَْد

َنا ُمصَْعُب ْبُن َماَهانَ ، َعْن َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن إِْبَراهِيَم ْبنِ ِفيلٍ اَألنْطَاِكيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َتْوَبةَ الرَّبِيُع ْبُن َناِفعٍ ، َحدَّثَ -٥٠
، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ َرِضيَ اللَّهُ  ُسفَْيانَ الثَّْورِيِّ ، َعنِ اْبنِ أَبِي ِذئْبٍ ، وَُمَحمَِّد ْبنِ َعْمرِو ْبنِ َعلْقََمةَ ، َعْن َناِفعِ ْبنِ أَبِي َناِفعٍ

  َحاِفرٍ ، أَْو َنْصلٍ ال َسَبَق إِالَّ ِفي ُخفٍّ ، أَْو: قَالَ َرسُولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : َعْنُه ، قَالَ 
  لَْم َيرْوِِه َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْمرٍو ، إِالَّ ُمْصَعُب ْبُن َماَهانَ ، وَاْبُن أَبِي ذِئْبٍ َمْشهُوٌر

َراِشٍد الدَِّمشِْقيُّ الُْمقْرُِئ ، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن الُْمَعلَّى الدَِّمشِْقيُّ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا عَْبُد اهللاِ ْبُن َيزِيَد ْبنِ -٥١
قَالَ : َرْيَرةَ ، قَالَ َصَدقَةُ ْبُن َعْبِد اِهللا ، َعْن َسِعيدِ ْبنِ أَبِي َعرُوَبةَ ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ ِسريِيَن ، َعْن أَبِي ُه

أَْعَدْدُت لِِعَباِدي الصَّاِلِحَني َما ال َعْيٌن رَأَْت ، َوالَ أَذُنٌ َسِمَعْت ، : ى قَالَ اللَُّه َتَعالَ: َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  َوالَ َخطََر َعلَى قَلْبِ َبشَرٍ

رٍو الَْخاللُ الَْمكِّيُّ أَُبو َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َعْم -٥٢لَْم َيرْوِِه َعْن قََتاَدةَ ، إِالَّ اْبُن أَبِي َعُروَبةَ ، َتفَرََّد بِِه َصَدقَةُ ْبُن َعْبِد اِهللا 
 إِْبَراِهيَم ، َعنِ اَألسَْوِد ، َعْبِد اِهللا ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ِعْمَرانَ الْعَابِِديُّ ، َحدَّثََنا فُضَْيلُ ْبُن ِعَياضٍ ، َعْن َمْنصُورٍ ، َعْن

َيا َرُسولَ اِهللا ، وَاِهللا إِنََّك َألَحبُّ إِلَيَّ ِمنْ :  عليه وسلم ، فَقَالَ َجاَء َرُجلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى اهللا: َعْن َعاِئَشةَ ، قَالَْت 
، فَأَذْكُُرَك فََما أَصْبُِر  َنفِْسي ، َوإِنََّك َألَحبُّ إِلَيَّ ِمْن أَْهِلي َوَماِلي ، َوأََحبُّ إِلَيَّ ِمْن َولَِدي ، َوإِنِّي َألكُونُ ِفي الَْبْيِت

  فَأَْنظُرَ إِلَْيَك ، َوإِذَا ذَكَْرُت َمْوِتي َومَْوَتَكَحتَّى آِتَيَك ، 



َراَك ، فَلَْم يَُردَّ َعلَْيِه النَّبِيُّ َعَرفُْت أَنََّك إِذَا َدَخلَْت الَْجنَّةَ ُرِفَعْت َمَع النَّبِيَِّني ، وَإِنِّي إِذَا َدَخلُْت الَْجنَّةَ َخِشيتُ أَنْ ال أَ
َوَمْن يُِطعِ اللََّه وَالرَّسُولَ فَأُولَِئَك َمَع الَِّذيَن {: تَّى نََزلَ جِبْرِيلُ َعلَْيِه السَّالُم بَِهِذِه اآلَيِة صلى اهللا عليه وسلم َشيْئًا َح

  !>أَنَْعَم اللَُّه َعلَْيهِْم ِمَن النَّبِيَِّني وَالصِّدِّيِقَني وَالشَُّهَداِء َوالصَّاِلِحَني
  .إِبَْراِهيَم ، َعنِ اَألْسَوِد ، َعْن َعاِئَشةَ ، إِالَّ فَُضْيلٌ ، َتفَرََّد بِِه َعْبدُ اهللاِ ْبُن ِعْمَرانَلَْم َيرْوِِه َعْن َمْنُصورٍ ، َعْن 

ِعيَسى الْقَزَّاُز ، ا َمْعُن ْبُن َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن زَْيِد ْبنِ َهاُرونَ الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم ْبُن الْمُْنِذرِ الِْحَزاِميُّ ، َحدَّثََن -٥٣
إِنََّما : لَ َحدَّثََنا َماِلُك ْبُن أََنسٍ ، َعْن َوْهبِ ْبنِ كَْيَسانَ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، قَا

  ْمسِأََجلُكُْم ِفيَما َخال قَْبلَكُْم ِمَن اُألَممِ كََما َبْيَن َصالِة الَْعْصرِ إِلَى َمْغرِبِ الشَّ
  لَْم َيرْوِِه َعْن َماِلٍك ، إِالَّ َمْعٌن َتفَرََّد بِِه إِْبَراِهيُم ْبُن الُْمْنِذرِ

َحمَّدٍ ثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن ُمَحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدٍ أَُبو ُسلَْيَمانَ الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم ْبُن َحْمَزةَ الزَُّبْيرِيُّ ، َحدَّ -٥٤
َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ : الدََّراَورِْديُّ ، َحدَّثََنا َصفَْوانُ ْبُن ُسلَْيمٍ ، َعْن َعطَاِء ْبنِ َيَسارٍ ، َعْن أَبِي سَِعيٍد الُْخْدرِيِّ ، قَالَ 

  أََبى فَقَاِتلُْه ، فَإِنََّما ُهَو َشْيطَانٌ إِنْ أََبى فَرُدَُّه ، فَإِنْ: صلى اهللا عليه وسلم َيقُولُ ِفي الْمَارِّ َبْيَن َيَديِ الُْمَصلِّي 
  لَْم َيرْوِِه َعْن َصفَْوانَ ، إِالَّ َعْبُد الَْعزِيزِ ، َتفَرََّد بِهِ اْبُن َحْمزَةَ

يُّ ، َحدَّثََنا ُسلَْيُم ْبُن ُمْسِلمٍ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َزكَرِيَّا الَْعابِِديُّ الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ ْبُن فُلَْيحٍ الَْمكِّ -٥٥
َيا : عليه وسلم ، قَالَ  الَْخشَّاُب ، َحدَّثََنا اْبُن جُرَْيجٍ ، َعْن َعطَاٍء ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا

ُتْم َهذَا اَألْمَر ، فَال َتْمَنعُوا أََحًدا طَاَف بَِهذَا الَْبْيِت أَنْ ُيَصلَِّي أَيَّةَ َساَعةٍ َبنِي َعْبِد مََناٍف ، َيا َبنِي َعْبدِ الُْمطَِّلبِ ، إِنْ ُولِّي
لصُّْبحِ َيعْنِي الرَّكَْعَتْينِ بَْعَد طََوافِ السَّْبعِ ، أَنْ ُيَصلَِّي بَْعَد َصالةِ ا: َشاَء ِمْن لَْيلٍ أَْو َنَهارٍ ، قَالَ أَُبو الْقَاِسمِ الطَّبََرانِيُّ 

  قَْبلَ طُلُوعِ الشَّْمسِ ، َوَبْعدَ َصالِة الَْعْصرِ قَْبلَ غُُروبِ الشَّْمسِ ، َوِفي كُلِّ النََّهارِ
  لَْم َيرْوِِه َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ ، َعْن َعطَاٍء ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، إِالَّ ُسلَْيمُ ْبُن ُمْسِلمٍ

امِ إِْسَماعِيلَ الرَّازِيُّ اِإلسْفَذَنِيُّ ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ ْبُن ُموَسى الْفَرَّاُء ، َحدَّثََنا َعبَّاُد ْبُن الَْعوَّ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعِليِّ ْبنِ -٥٦
: ِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ ، َعْن ُعَمَر ْبنِ إِْبَراِهيَم ، َعنِ الَْحَسنِ ، َعنِ اَألْحَنِف ْبنِ قَْيسٍ ، َعنِ الَْعبَّاسِ ْبنِ َعْبِد الُْمطَِّلبِ َر

  ال َتزَالُ أُمَِّتي َعلَى الِْفطَْرِة َما لَمْ ُيَؤخِّرُوا الَْمْغرَِب ، حَتَّى َتْشتَبَِك النُُّجوُم: قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  اُد ْبُن الْعَوَّامِلَْم َيرْوِِه َعْن قََتاَدةَ ، إِالَّ ُعَمُر ْبُن إِبَْراهِيَم ، َتفَرَّدَ بِِه َعبَّ

وُسَف الزُّبَْيِديُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َسعِيِد ْبنِ فَْرقٍَد الُْجدِّيُّ ، بَِمِديَنِة ُجدَّةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َحمَّةَ ُمَحمَُّد ْبُن ُي -٥٧
َبْيِد اهللاِ ْبنِ ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنّ َرُسولَ اهللاِ أَُبو قُرَّةَ ُموَسى ْبُن طَارِقٍ ، َعْن ُموَسى ْبنِ ُعقَْبةَ ، َعْن ُع

َعاَملَ أَْهلَ خَْيَبَر بَِشطْرِ َما َيْخُرُج مِْنَها ِمْن َزْرعٍ أَْو َتْمرٍ ، َوكَانَ ُيعِْطي أَْزوَاَجُه ِفي كُلِّ َعامٍ : صلى اهللا عليه وسلم 
  قٍ ، ثَمَانَِني َوْسقًا َتمًْرا ، َوِعشْرِيَن َوْسقًا َشعِريًاِمائَةَ َوْسقٍ ، ِمائَةَ َوْس

  لَْم َيرْوِِه َعْن ُموَسى ْبنِ ُعقَْبةَ ، إِالَّ أَُبو قُرَّةَ
ُم ْبُن يُوُسَف الصَّْنعَانِيُّ اَحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن سَْهلِ ْبنِ أَيُّوَب اَألْهوَازِيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َبْحرِ ْبنِ َبرِّيٍّ ، َحدَّثََنا ِهَش -٥٨

بِي َسلََمةَ ْبنِ َعْبِد ، أَْنبَأََنا اْبُن جَُرْيجٍ ، َعنِ اْبنِ أَبِي ِذئْبٍ ، َعنِ الَْحارِِث ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي ذَُبابٍ ، َعْن أَ
  الرَّاِشي َوالْمُْرَتِشي ِفي النَّارِ: صلى اهللا عليه وسلم  قَالَ َرسُولُ اِهللا: الرَّْحَمنِ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْمرٍو ، قَالَ 

  لَْم َيرْوِِه َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ ، إِالَّ ِهَشاُم ْبُن يُوُسَف ، َتفَرَّدَ بِِه َعِليُّ ْبُن َبحْرٍ



َنا ِعْمَرانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن إِْسَماعِيلَ ْبنِ أَبِي َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن زَْيِد ْبنِ الَْحرِيشِ اَألهَْوازِيُّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثَ -٥٩
  الَْمْرُء َمَع َمْن أََحبَّ: َخاِلٍد ، َعنِ الشَّعْبِيِّ ، َعْن ُعْرَوةَ ْبنِ ُمَضرِّسٍ الطَّاِئيِّ ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، قَالَ 

  ْمَرانُ ْبُن ُعَيْينَةَلَْم َيرْوِِه َعنِ اْبنِ أَبِي خَاِلٍد ، إِالَّ ِع

َنا أَُبو ُمَعاٍذ النَّحْوِيُّ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن الَْخِضرِ الَْمْرَوزِيُّ ، بَِبْغَداَد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبَدةَ الَْمْرَوزِيُّ ، َحدَّثَ -٦٠
َرقََبةَ ْبنِ َمْصقَلَةَ ، َعْن َسلْمِ ْبنِ َبِشريٍ ، َعْن َعْبِد الَْعزِيزِ ْبنِ ُصهَْيبٍ  الْفَْضلُ ْبُن َخاِلٍد ، َحدَّثََنا أَُبو َحْمَزةَ السُّكَّرِيُّ ، َعْن

  َتَسحَُّروا ، فَإِنَّ ِفي السَُّحورِ َبَركَةً: ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، قَالَ 
   َرقََبةُ ، َتفَرََّد بِِه أَُبو َحْمَزةَ ، وَاْسُمُه ُمَحمَُّد ْبُن َمْيُموٍنلَْم َيرْوِِه َعْن َسلْمِ ْبنِ َبِشريٍ ، إِالَّ

نِ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن َعْبِد َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َيْحَيى ْبنِ أَبِي الْعَبَّاسِ الُْخوَارِزِْميُّ ، بِبَْغدَاَد َسَنةَ سَْبعٍ َوثََمانَِني َومِئََتْي -٦١
ِليِّ ْبنِ الُْحَسْينِ ْبنِ َعِليٍّ ، زِيزِ ْبنِ أَبِي ثَابِتٍ الَْمِدينِيُّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ الُْحَسْينِ ، َعْن َعالَْع

  الْعِلْمِ فَرِيَضةٌ َعلَى كُلِّ ُمْسِلمٍ طَلَُب: قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : َعْن أَبِيِه َرِضَي اللَُّه َعْنُهْم ، قَالَ 
  َتْبَناهُ إِالَّ َعْن َهذَا الشَّْيخِال ُيْرَوى َهذَا الَْحدِيثُ َعنِ الُْحَسْينِ ْبنِ َعِليٍّ ، إِالَّ بَِهذَا اِإلْسنَاِد ، َتفَرََّد بِهِ ُسلَْيَمانُ ، َوَما كَ

ِد الَْمِلكِ أَُبو الشََّمقَْمقِ الُْمؤَدُِّب ، بِقَْصرِ اْبنِ ُهَبْيَرةَ ، َحدَّثََنا َحاِمدُ ْبُن َيْحَيى َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن الُْحَسْينِ ْبنِ َعْب -٦٢
ُه َعْنُه ، ْبنِ ُعَمَر َرِضيَ اللَّالْبَلِْخيُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن ُسَعْيرِ ْبنِ الِْخْمسِ ، َعْن َحبِيبِ ْبنِ أَبِي ثَابٍِت ، َعنِ ا

أَُبو َبكْرٍ ِفي الَْجنَِّة ، َوُعَمُر ِفي الَْجنَِّة ، : َعشََرةٌ ِمْن قَُرْيشٍ ِفي الَْجنَِّة : قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : قَالَ 
ِفي الَْجنَِّة ، َوَسْعٌد ِفي الَْجنَِّة ، َوَسعِيُد ْبُن َزْيٍد ِفي  َوُعثَْمانُ ِفي الَْجنَِّة ، َوَعِليٌّ ِفي الَْجنَِّة ، َوطَلَْحةُ ِفي الَْجنَِّة ، وَالزَُّبْيُر

  لَُّه َعنُْهْم أَْجَمعَِنيالَْجنَِّة ، َوَعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َعْوٍف ِفي الَْجنَِّة ، َوأَُبو ُعبَْيَدةَ ْبُن الَْجرَّاحِ ِفي الَْجنَِّة ، َرِضَي ال
  اْبنِ ُعَمَر ، إِالَّ ُسَعْيٌر ، َوالَ َعْن ُسَعْيرٍ ، إِالَّ سُفَْيانُ ، َتفَرََّد بِِه َحاِمُد ْبُن َيْحَيىلَْم َيرْوِِه َعْن َحبِيبِ ، َعنِ 

، َحدَّثََنا  َمَد الَْواسِِطيَُّحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن الُْحَسْينِ ْبنِ ُمْدرِكٍ أَُبو حَفْصٍ ، بِقَْصرِ اْبنِ ُهَبْيَرةَ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن أَْح -٦٣
 ، َعْن لَْيِث ْبنِ أَبِي ُسلَْيمٍ ، أَُبو خَاِلٍد ُعْتَبةُ ْبُن َحمَّاٍد ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن ثَابِِت ْبنِ ثَوَْبانَ ، َعنِ الَْحَسنِ ْبنِ الُْحرِّ

  َيا َعْبدَ اِهللا ، كُْن ِفي: وسلم بَِبْعضِ َجَسِدي ، َوقَالَ  أََخذَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه: َعْن ُمَجاِهٍد ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 

  الدُّْنَيا كَأَنََّك غَرِيٌب أَْو َعابُِر َسبِيلٍ ، َواْعُدْد َنفَْسَك ِمْن أَْهلِ الْقُُبورِ
  لَْم َيرْوِِه َعنِ الَْحَسنِ ْبنِ الُْحرِّ ، إِالَّ اْبُن ثَْوَبانَ

ْسحَاَق ْبنِ إِْبَراِهيَم ْبنِ ُنَبْيِط ْبنِ شَرِيِط اَألْشَجِعيُّ ، َصاِحُب َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن إِ -٦٤
ِهللا صلى َسِمْعتُ َرسُولَ ا:  بِِمْصَر ِفي جِيَزتَِها ، َحدَّثََنا أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن أَبِيِه إِبَْراِهيَم ، َعْن أَبِيهِ ُنَبْيِط ْبنِ َشرِيٍط ، قَالَ

  .كُلُّ َمْعُروفٍ َصَدقَةٌ: اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ 
  .ُبورِكَ ُألمَِّتي ِفي ُبكُورَِها َيْوَم َخِميِسَها: َوبِِه قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم -٦٥
  .ُه لَُه َبْيًتا ِفي الَْجنَِّةَمْن َبَنى ِللَِّه َمْسجًِدا بََنى اللَّ: َوبِِه قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم -٦٦
  .َمْن كَذََب َعلَيَّ ُمَتَعمًِّدا فَلَْيَتَبوَّأْ َمقَْعَدُه ِمَن النَّارِ: َوبِِه قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم  -٦٧

  ِمَن النَّارِ َمْن َسَتَر ُحْرَمةَ ُمْؤِمنٍ َسَتَرهُ اللَُّه: َوبِِه قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم -٦٨
  الْحَْرُب ُخْدعَةٌ: َوبِِه قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم -٦٩
السَّالُم : إِذَا وُِلَد ِللرَُّجلِ اْبَنةٌ َبَعثَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َمالِئكَةً َيقُولُونَ : َوبِِه قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم  -٧٠



ضَِعيفَةٌ خََرَجْت ِمْن َضِعيفَةٍ : ِت ، َيكَْتنِفُوَنَها بِأَجْنَِحتِهِْم ، َوَيْمَسُحونَ بِأَْيِديهِْم َعلَى رَأِْسَها ، َوَيقُولُونَ َعلَْيكُْم أَْهلَ الَْبْي
  ، الْقَيُِّم َعلَْيَها ُمَعانٌ إِلَى َيْومِ الِْقَيامَِة

  اِإلْسَناِد تَفَرََّد بَِها َولَُدُه َعنُْهال ُتْرَوى َهِذِه اَألَحاِديثُ َعْن ُنَبْيٍط ، إِالَّ بَِهذَا 
دَّثََنا شَرِيٌك ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدٍ النَّخَِعيُّ الْقَاِضي الْكُوِفيُّ ، َحدَّثََنا ِمْسَعُر ْبُن الَْحجَّاجِ النَّْهِديُّ ، َح -٧١

: َيقُولُ اللَُّه تََعالَى : قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : لَُّه َعْنُه ، قَالَ إِْسحَاَق ، َعنِ الَْحارِِث ، َعْن َعِليٍّ َرِضَي ال
  اشَْتدَّ غَضَبِي َعلَى َمْن ظَلََم َمْن ال َيجُِد نَاصًِرا غَْيرِي

  لَْم َيرْوِِه َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، إِالَّ َشرِيٌك َتفَرَّدَ بِِه ِمْسعٌَر
ِعيُّ ، ْبُن سَْهلِ ْبنِ الَْولِيِد السُّكَّرِيُّ اَألْهوَازِيُّ أَُبو غَسَّانَ ، َحدَّثََنا َخاِلُد ْبُن ُيوُسَف ْبنِ َخاِلٍد السَّْم َحدَّثََنا أَحَْمُد -٧٢

ِهللا صلى اهللا عليه وسلم َحدَّثََنا أَبِي ، َعْن زِيَاِد ْبنِ َسْعٍد ، َعْن ُسَميٍّ ، َعْن أَبِي َصاِلحٍ ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، أَنّ َرُسولَ ا
ْم يَأْتِ ال َتِحلُّ اللُّقَطَةُ ، َمنِ الَْتقَطَ َشيْئًا فَلُْيَعرِّفُْه ، فَإِنْ َجاَء َصاِحبَُها فَلَْيُردََّها إِلَْيِه ، فَإِنْ لَ: ُسِئلَ َعنِ اللُّقَطَِة ، فَقَالَ 

  َألْجرِ َوَبْيَن الَِّذي لَُهفَلَْيَتَصدَّْق بَِها ، فَإِنْ َجاَء فَلُْيَخيِّْرُه َبْيَن ا
  لَْم َيرْوِِه َعْن زَِياِد ْبنِ سَْعٍد ، إِالَّ ُيوُسُف ْبُن َخاِلٍد ، َتفَرََّد بِهِ اْبُنُه َعنُْه

زِيَد اَألْصفََهانِيُّ ُرْسَتْه ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعْبِد الْكَرِميِ الزَّْعفََرانِيُّ الَْعْسكَرِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُعَمَر ْبنِ َي -٧٣
  َيْعقُوُب ْبُن َعْمرٍو ، صَاِحُب الَْهَروِيِّ ،

كَانَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه : َحدَّثََنا َصاِلُح ْبُن ُرْسُتمَ أَُبو َعاِمرٍ الَْخزَّاُز ، َعنِ اْبنِ أَبِي ُملَْيكَةَ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ 
  افَُر ِمْن َمكَّةَ إِلَى الَْمِديَنِة ال َيَخاُف إِالَّ اللََّه ُيَصلِّي َركْعََتْينِ َركَْعَتيْنِوسلم ُيَس

  لَْم َيرْوِِه َعْن أَبِي َعاِمرٍ ، إِالَّ َيْعقُوُب الَْبْصرِيُّ ، َتفَرََّد بِِه عَْبُد اِهللا ْبُن ُعَمَر
يَّارٍ التُّْسَترِيُّ الْبَزَّاُز ، َحدَّثََنا َعْبَدانُ ْبُن ُمَحمَّدٍ الَْعْسكَرِيُّ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبنُ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َحمَُّوْيِه أَُبو َس -٧٤

ا َرَجْعَنا ِمْن َتبُوَك لَمَّ: ٍد ، قَالَ َزكَرِيَّا ْبنِ أَبِي زَاِئَدةَ ، َحدَّثََنا َداُوُد ْبُن أَبِي هِْنَد ، َعْن أَبِي ُعثَْمانَ النَّْهِديِّ ، َعْن أَبِي سَِعي
ال يَأِْتي َعلَى النَّاسِ ِمئَةُ َسَنٍة َوَعلَى ظَْهرِ : مََتى السَّاَعةُ ؟ فَقَالَ : َسأَلَ َرُجلٌ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ 

  اَألْرضِ نَفٌْس َمْنفُوَسةٌ الَْيْوَم
  اِئدَةَلَْم َيرْوِِه َعْن َداُوَد ، إِالَّ اْبُن أَبِي َز

  َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َجْعفَرِ ْبنِ فَاِتٍك التُّسَْترِيُّ ، َحدَّثََنا ُيوُسُف ْبُن ُموَسى أَبُو -٧٥

َعْن َجابِرٍ ، قَالَ  أَبِي ُسفَْيانَ ، غَسَّانَ السُّكَّرِيُّ الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َعْبِد الَْغفَّارِ الْفُقَْيِميُّ ، َحدَّثََنا اَألْعَمُش ، َعْن
ِطيبِي َألْهِلِك فَتَْزَداُد طِيًبا ، فَذَِلكَ : َيقُولُ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ كُلَّ َيْومٍ لِلَْجنَِّة : قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : 

  الْبَْرُد الَِّذي َيجُِدُه النَّاُس بَِسَحرٍ ِمْن ذَِلَك
  ، إِالَّ َعْمُرو ْبُن َعْبِد الَْغفَّارِ ، َتفَرََّد بِهِ ُيوُسُف ْبُن ُموَسى أَُبو غَسَّانَلَْم َيرْوِِه َعنِ اَألْعَمشِ 

نِ ثََنا قََتاَدةُ ْبُن الْفَُضْيلِ ْبَحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ِعيَسى ْبنِ السُّكَْينِ الَْمْوِصِليُّ ، َحدَّثََنا الزَُّبْيُر ْبُن ُمحَمٍَّد الرََّهاوِيُّ ، َحدَّ -٧٦
سَأَلْتَنِي : كَْيَف أَتََوضَّأُ ؟ قَالَ قََتاَدةَ الرََّهاوِيُّ ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن أَبِي َعْبلَةَ ، َسأَلُْت أََنَس ْبَن َماِلٍك َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، 

م َيتََوضَّأُ ؟ رَأَْيُت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه كَْيَف َرأَْيَت َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسل: كَْيَف أَتََوضَّأُ َوالَ َتسْأَلُنِي 



  بَِهذَا أَمَرَنِي رَبِّي َعزَّ َوَجلَّ: وسلم َيتََوضَّأُ ثَالثًا ثَالثًا ، َوقَالَ 
  لَْم َيرْوِِه َعنِ اْبنِ أَبِي َعْبلَةَ ، إِالَّ قََتادَةُ

ُبو عَْبِد اِهللا اِإليَدجِيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َمْرزُوقٍ الَْبْصرِيُّ ، َحدَّثََنا هَانِئُ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن الُْحَسْينِ ْبنِ َمابِهَْراَم أَ -٧٧
قَالَ : أَبِي هَُرْيَرةَ ، قَالَ  ْبُن َيحَْيى السُّلَِميُّ ، َحدَّثََنا َحَسُن ْبُن َجعْفَرٍ الَْجفْرِيُّ ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن َيْحَيى ْبنِ َوثَّابٍ ، َعْن

لَمَّا كَلََّم اللَُّه ُموَسى كَانَ ُيْبِصُر َدبِيبَ النَّْملِ َعلَى الصَّفَا ِفي اللَّْيلَِة الظَّلَْماِء ِمْن : َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  َمِسَريِة َعَشَرِة فََراِسَخ

  بِِه َهانِئُ ْبُن َيحَْيىلَْم َيرْوِِه َعْن قََتاَدةَ ، إِالَّ الَْحَسُن ْبُن َجْعفَرٍ ، تَفَرََّد 
يٍد الِْمصِّيِصيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َجْعفَرٍ أَْحَمُد ْبُن النَّْضرِ ْبنِ ُموَسى الَْعْسكَرِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َخْيثََمةَ ُمصَْعُب ْبُن َسِع -٧٨

َمرَّ النَّبِيُّ : نِ َعْبِد اِهللا ْبنِ أََنسٍ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، قَالَ َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن يُوُنَس ، َعْن َعْوٍف اَألْعرَابِيِّ ، َعْن ثَُماَمةَ ْب
َنْحُن قَْينَاُت بَنِي النَّجَّارِ ، : صلى اهللا عليه وسلم َعلَى َحيٍّ ِمْن بَنِي النَّجَّارِ ، فَإِذَا َجوَارِي َيْضرِْبَن بِالدُّفِّ ، َوَيقُلَْن 

  ارٍ ،فََحبَّذَا ُمَحمٌَّد ِمْن َج

  اللَُّه َيْعلَمُ أَنَّ قَلْبَِي ُيِحبُّكُْم: فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم 
  لَْم َيرْوِِه َعْن َعْوٍف ، إِالَّ ِعيَسى ، تَفَرََّد بِِه ُمْصَعبُ ْبُن َسِعيٍد

َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ السَّْعِديُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ َعتَّابٍ الَْمرَْوزِيُّ ، بَِبْغَداَد ،  -٧٩
 إِبَْراهِيَم الثَّقَِفيُّ ، َعْن إِبَْراِهيمَ ُمَحمَُّد ْبُن َيحَْيى أَُبو َيْحَيى الُْمَعلُِّم الَْمْرَوزِيُّ ، َحدَّثََنا َهاِشُم ْبُن َمخْلٍَد ، َحدَّثََنا أَيُّوبُ ْبُن

كُنَّا إِذَا قَالَ : ، َعْن أَبِي إِْسَحاقَ الْهَْمدَانِيِّ ، َعْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ َيزِيَد الَْخطِْميِّ ، َعنِ الَْبَراِء ْبنِ َعازِبٍ ، قَالَ  الصَّاِئغِ
ُجَد النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم ، َسِمَع اللَُّه ِلَمْن َحِمَدُه لَْم َيْحنِ أََحٌد ِمنَّا ظَْهَرُه َحتَّى َيْس: النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم 

  .ثُمَّ َنْسُجَد َمَعُه
  لَْم َيرْوِِه َعْن إِْبَراِهيَم الصَّاِئغِ ، إِالَّ أَيُّوُب ْبُن إِبَْراِهيَم ، َتفَرََّد بِِه هَاِشُم ْبُن َمْخلٍَد

  َنا الَْحَسُن ْبُن سَوَّارٍ ، َحدَّثَنَاَحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن يَزِيَد السِّجِْسَتانِيُّ ، بِبَْغدَاَد ، َحدَّثَ -٨٠

 ْبنِ َمْعِقلِ ْبنِ ُمقَرٍِّن ، َعْن النَّْضُر ْبُن َعرَبِيٍّ ، َعْن َعْبِد الْكَرِميِ ْبنِ َماِلكٍ الْجََزرِيِّ ، َعْن زَِيادِ ْبنِ الْجَرَّاحِ ، َعْن َعْبِد اِهللا
  النََّدُم تَْوبَةٌ: اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم  قَالَ َرُسولُ: َعْبِد اهللاِ ْبنِ َمْسُعوٍد ، قَالَ 

  لَْم َيرْوِِه َعنِ النَّْضرِ ْبنِ َعَربِيٍّ ، إِالَّ اْبُن َسوَّارٍ
بِي الزُّبَْيرِ ُمَحمَّدِ نَ ، َعْن أََحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعِليٍّ الْبََرْبهَارِيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َسابِقٍ ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم ْبُن طَْهَما -٨١

َحَدثَاِن ِفي أَيَّامِ ْبنِ ُمْسِلمٍ ، َعنِ اْبنِ كَْعبِ ْبنِ َماِلٍك ، َعْن أَبِيِه ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َبَعثَُه َوأَْوَس ْبَن الْ
  َوأَيَّاُم مًِنى أَيَّاُم أَكْلٍ َوُشْربٍالتَّْشرِيقِ ، فََناَدى أَنَّهُ ال َيْدُخلُ الَْجنَّةَ إِالَّ نَفٌْس ُمْؤِمَنةٌ ، 

  ال ُيْرَوى َعْن كَْعبِ ْبنِ َماِلٍك ، إِالَّ بَِهذَا اِإلْسَنادِ َتفَرََّد بِهِ إِبَْراهِيُم ْبُن طَْهَمانَ
  ْسِلمٍ ،َحدَّثََنا َعفَّانُ ْبُن ُم: َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن الْقَاِسمِ ْبنِ ُمَساوِرٍ الَْجْوَهرِيُّ ، قَالَ  -٨٢

ِد اِهللا ْبنِ َمْسُعوٍد ، َعْن َحدَّثََنا َعْبُد الْوَاِحدِ ْبُن زِيَاٍد ، َعنِ الْحَارِثِ ْبنِ َحِصَريةَ ، َعنِ الْقَاِسمِ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َعْب
ِة ِعْشُرونَ َوِمائَةُ َصفٍّ ، أُمَِّتي ِمْنَها ثَمَاُنونَ أَْهلُ الَْجنَّ: قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، قَالَ 

  َصفًّا



  لَْم َيرْوِِه َعنِ الْقَاِسمِ ، إِالَّ الْحَارِثُ ، تَفَرََّد بِِه اْبُن زِيَاٍد
ثََنا َيزِيُد ْبُن ُزَرْيعٍ ، َحدَّثََنا َرْوحُ ْبُن َحدَّثََنا أَُبو الْعَبَّاسِ أَْحَمُد ْبُن َعِليٍّ اَألبَّاُر ، َحدَّثََنا أَُميَّةُ ْبُن بِْسطَامٍ ، َحدَّ -٨٣

َواتَِّخذُوا ِمْن َمقَامِ إِبَْراِهيمَ : الْقَاِسمِ ، َعْن َجْعفَرِ ْبنِ ُمحَمٍَّد ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجابِرٍ ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قََرأَ 
  ُمَصلًّى

  زِيُد ، َوالَ َعْن َيزِيَد ، إِالَّ أَُميَّةُ َتفَرََّد بِِه اَألبَّاُرلَْم َيرْوِِه َعْن َرْوحٍ إِالَّ َي

ا َحمَّاُد ْبُن َمْسَعَدةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ أَْحَمدُ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َصَدقَةَ ، َحدَّثََنا بِْسطَاُم ْبُن الْفَْضلِ أَُخو َعارِمٍ ، َحدَّثََن -٨٤
يُوِشُك َمْن : قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : َحمَِّد ْبنِ ِسريِيَن ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، قَالَ َعنِ اْبنِ َعْوٍن ، َعْن ُم

، َوَتَضُع قُْتلُ الِْخنْزِيَر َعاَش ِمْنكُْم أَنْ يََرى ِعيَسى اْبَن َمرَْيَم إَِماًما َحكًَما َعْدال ، فََيَضُع الْجِْزَيةَ ، وََيكِْسُر الصَِّليَب ، َوَي
  الْحَْرُب أَْوَزاَرهَا

  لَْم َيرْوِِه َعنِ اْبنِ َعْوٍن ، إِالَّ اْبُن َمسَْعَدةَ ، َتفَرََّد بِِه بِْسطَاٌم
ْبُن َعْبِد الَْحمِيِد ،  َجرِيُر َحدَّثََنا أَُبو َجْعفَرٍ أَْحَمُد ْبُن َيحَْيى الُْحلْوَانِيُّ ، َحدَّثََنا الْفَْيُض ْبُن وَِثيقٍ الثَّقَِفيُّ ، َحدَّثََنا -٨٥

لََعَن : قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : َعْن َحبِيبِ ْبنِ أَبِي َعْمَرةَ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ ُجَبْيرٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ 
  االلَُّه الَْيُهوَد ، ُحرَِّمْت َعلَْيهُِم الشُُّحوُم فََباُعوَها ، َوأَكَلُوا أَثَْمانََه

  لَْم َيرْوِِه َعنِ اْبنِ أَبِي َعْمَرةَ ، إِالَّ َجرِيٌر ، تَفَرََّد بِِه فَْيٌض
، َحدَّثََنا هَاُرونُ ْبُن َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َبِشريِ ْبنِ أَيُّوَب الطََّياِلِسيُّ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن أَيُّوَب ، َصاِحُب الَْبصْرِيِّ  -٨٦

ِقَوامُ : َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ : َسِمْعُت َمْيُمونَ ْبَن سِْنَباذَ ، َيقُولُ : أَبِيِه ، قَالَ ِدينَارٍ ، َعْن 
  أُمَِّتي بِشَِرارِهَا

  ال ُيْرَوى َعْن َمْيُموٍن ، إِالَّ بَِهذَا اِإلْسَناِد تَفَرََّد بِِه هَاُرونُ ْبُن ِديَنارٍ الَْبْصرِيُّ
  َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ الْجَْهمِ السِّمَّرِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َحاِتمٍ سَْهلُ ْبُن ُمحَمٍَّد -٨٧

قََرأْتُ :  كُْنُت آِخذًا بَِيدِ اَألْعَمشِ ، فَقَالَ: السِّجِْستَانِيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َزكَرِيَّا ْبنِ أَبِي الْحََواجِبِ الْكُوِفيُّ ، قَالَ 
وَالرُّْجَز فَاْهُجْر ، َوكَذَِلَك قََرأَ َيحَْيى َعلَى َعلْقََمةَ ، َوَعلْقََمةُ : الْقُْرآنَ َعلَى َيحَْيى ْبنِ َوثَّابٍ ثَالِثَني َمرَّةً كُلَّ ذَِلكَ أَقَْرأُ 

   عليه وسلمَعلَى َعْبِد اِهللا ْبنِ َمْسعُوٍد ، َواْبُن َمْسُعوٍد ، َعلَى النَّبِيِّ صلى اهللا
  لَْم َيرْوِِه َعنِ اَألْعَمشِ ، إِالَّ اْبُن أَبِي الَْحوَاجِبِ الْكُوِفيُّ ، َنزِيلُ الَْبْصرَِة

ثََنا الدََّراَوْرِديُّ ، ثْمَانِيُّ ، َحدََّحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعِليِّ ْبنِ إِْسَماعِيلَ الْقَطَّانُ الْبَْغدَاِديُّ بِبَْغدَاَد ، َحدَّثََنا أَُبو َمْرَوانَ الُْع -٨٨
ْبنِ ُعْتَبةَ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ،  َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد اهللاِ اْبنِ أَِخي الزُّهْرِيُّ ، َعْن َعمِِّه الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ َعْبِد اِهللا

يلُ َعلَْيِه السَّالُم َعلَى َحْرٍف ، فَلَْم أََزلْ أَْستَزِيُدُه ، فََيزِيدُنِي أَقْرَأَنِي جِْبرِ: أَنّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، قَالَ 
السَّْبَعةُ اَألحُْرُف إِنََّما ِهَي األَْمُر إِذَا كَانَ َواِحًدا ال َيْخَتِلُف ِفيِه َحاللٌ : َحتَّى اْنتََهى إِلَى َسْبَعِة أَْحُرٍف ، قَالَ الزُّْهرِيُّ 

  .َوَحَراٌم
  رْوِِه َعنِ اْبنِ أَِخي الزُّْهرِيِّ ، إِالَّ الدََّراَوْرِديُّلَْم َي

ثََنا أَبِي ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َسعِيِد ْبنِ َشاِهَني الَْبْغَداِديُّ ، َحدَّثََنا ُمصَْعُب ْبُن َعْبِد اِهللا الزُّبَْيرِيُّ ، َحدَّ -٨٩
قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : الُْمْنكَِدرِ ، َعْن جَابِرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، قَالَ  ُعْرَوةَ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ



  ْبُد اِهللا َتفَرَّدَ بِِه اْبُنُه َعْنُهإِالَّ َع أَال أُْخبِرُكُْم بِأَْهلِ الَْجنَِّة ؟ أَْهلُ الَْجنَِّة كُلُّ َهيِّنٍ لَيِّنٍ سَْهلٍ قَرِيبٍ ، لَْم َيرْوِِه َعْن ِهَشامٍ ،: 
ُموَسى ْبُن ِعيَسى الْقَارُِئ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َيْعقُوبَ الُْمقْرِئُ الْبَْغدَاِديُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن أََبانَ الَْبلِْخيُّ ، َحدَّثََنا  -٩٠

قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا : ْن َربِيَعةَ ْبنِ يَزِيَد ، َعْن َواِثلَةَ ْبنِ اَألْسقَعِ ، قَالَ َعْن ُمفَضَّلِ ْبنِ ُيوُنَس ، َعنِ اَألْوَزاِعيِّ ، َع
 ُب َبْعُضكُمْ رِقَاَبإِنَّكُْم َتْزُعُمونَ أَنِّي ِمْن آِخرِكُْم َوفَاةً ، أَال وَإِنِّي أَوَّلُكُْم َوفَاةً ، َوتَْتَبُعونِي أَفَْناًدا ، أََيضْرِ: عليه وسلم 

  َبْعضٍ

  لَْم َيرْوِِه َعْن ُمفَضَّلٍ ، إِالَّ الْقَارُِئ تَفَرََّد بِِه ُمَحمَُّد ْبُن أََبانَ
رٍ الرَّازِيُّ ، َعْن َعْمرِو َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن الَْحَسنِ ْبنِ ُمكَْرمِ الْبَْغدَاِديُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن الَْجْعِد ، َحدَّثََنا أَُبو َجْعفَ -٩١

أُمِْرُت أَنْ أَْسُجَد َعلَى َسْبَعةِ : قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : ْبنِ ِدينَارٍ ، َعْن طَاُوسٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ 
  أَْعظُمٍ ، َوُنهِيُت أَنْ أَكُفَّ شََعًرا أَوْ ثَْوبًا

  َعِليُّ ْبُن الْجَْعِد لَْم َيرْوِِه َعْن ِعيَسى ْبنِ َماَهانَ أَبِي َجْعفَرٍ ، إِالَّ
بِيبُ ْبُن َشْيَبةَ السَّْعِديُّ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُحَمْيدٍ الُْمقْرِئُ أَُبو َجعْفَرٍ الْبَْغدَاِديُّ ، َحدَّثََنا بِاللٌ اَألشَْعرِيُّ ، َحدَّثََنا َش -٩٢

  :قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : ، قَالَ  ، َعْن َعطَاِء ْبنِ أَبِي َربَاحٍ ، َعْن أَبِي َسعِيٍد الُْخْدرِيِّ

  َما َخلََق اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َداًء إِالَّ َوقَْد َخلََق لَُه َدَواًء إِالَّ السَّاَم ، َوُهَو الَْمْوُت
  .لَْم َيرْوِِه َعْن َعطَاٍء ، َعْن أَبِي َسعِيٍد إِالَّ َشبِيٌب

رِيرُ ْيِد اِهللا ْبنِ جَرِيرِ ْبنِ َجَبلَةَ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الَْحَسنِ الْقُْردُوِسيُّ ، َحدَّثََنا َجَحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُعَب -٩٣
: اهللا عليه وسلم  قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى: ْبُن َحازِمٍ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، قَالَ 

َوَمْن َمَنَع فَْضلَ الَْماِء ِلَيْمَنَع بِِه فَْضلَ  أَيَُّما َرُجلٍ أََتاهُ اْبُن َعمِِّه ، فََسأَلَُه ِمْن فَْضِلِه ، فََمَنَعُه َمَنَعُه اللَُّه فَْضلَُه َيْوَم الِْقَياَمِة ،
  الْكَِأل َمَنَعُه اللَُّه فَْضلَُه َيْوَم الِْقَيامَِة

 ْبُن جَرِيرٍ ، َوالَ رََوى َيرْوِِه َعنِ اَألْعَمشِ ، إِالَّ َجرِيٌر ، َوالَ َعْن َجرِيرٍ ، إِالَّ ُمحَمَُّد ْبُن الَْحَسنِ ، َتفَرََّد بِِه ُعبَْيُد اِهللا لَْم
  أَْحَمَد ْبنِ ُعَبْيدِ اللَِّهَعنِ اَألْعَمشِ ، َحِديثًا غَْيَر َهذَا َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ ، َوالَ كََتْبَناُه إِالَّ َعْن 

، َحدَّثََنا ُحَسْيُن ْبنُ  َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبُن الَْعبَّاسِ الُْمرِّيُّ الْقَْنطَرِيُّ ، َحدَّثََنا َحْرُب ْبُن الَْحَسنِ الطَّحَّانُ -٩٤
: شِ ، َعْن َعَباَيةَ َيعْنِي اْبَن رِْبِعيٍّ ، َعْن أَبِي أَيُّوَب األَْنَصارِيِّ ، قَالَ َحَسنِ اَألْشقَُر ، َحدَّثََنا قَْيُس ْبُن الرَّبِيعِ ، َعنِ اَألْعَم

َنبِيَُّنا َخْيرُ اَألْنبَِياِء َوُهَو أَبُوِك ، َوَشهِيدَُنا َخْيُر الشَُّهَداِء َوُهَو َعمُّ أَبِيِك : قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، لِفَاِطَمةَ 
ا ِسبْطَا َهِذِه اُألمَِّة ةُ ، َوِمنَّا َمْن لَُه َجنَاَحاِن َيِطُري بِهَِما ِفي الَْجنَّةِ َحْيثُ َيَشاُء َوُهَو اْبُن َعمِّ أَبِيكِ َجْعفٌَر ، َوِمنََّحْمَز

  الَْحَسُن وَالُْحَسْيُن َوُهَما اْبَناِك ، َوِمنَّا الَْمْهِديُّ
  قَْيٌس ، َتفَرَّدَ بِِه ُحَسْيٌن اَألْشقَُر لَْم َيرْوِِه َعنِ اَألْعَمشِ ، إِالَّ

أَُبو يُوُسَف الْقَاِضي ، َحدَّثَنَا  َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن الْقَاِسمِ الطَّاِئيُّ الْبَْغدَاِديُّ ، َحدَّثََنا بِْشرُ ْبُن الَْوِليدِ الِْكْنِديُّ ، َحدَّثََنا -٩٥
رِ ْبنِ الُْمْعَتِمرِ ، َعْن َشِقيقِ ْبنِ َسلََمةَ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َمْسُعوٍد َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ الَْحَسُن ْبُن ُعَبْيدِ اِهللا ، َعْن َمْنصُو

مَّ َعلَى َما إِذَا َشكَّ أََحدُكُْم فَلَْم َيْدرِ كَْم َصلَّى فَلْيََتَحرَّ حَتَّى َيْسَتْيِقَن ، ثُمَّ ِليُِت: قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : 
  ِفي َنفِْسِه ، ثُمَّ لَِيْسُجَد َسْجَدَتيِ السَّهْوِ

  لَْم َيرْوِِه َعنِ الَْحَسنِ ْبنِ ُعَبْيِد اِهللا ، إِالَّ أَُبو ُيوُسَف



ُمَحمَّدِ ْبنِ َعْيُشونَ الْحَرَّانِيُّ ،  َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدٍ الصَّْيَدالنِيُّ الَْبْغَداِديُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا ْبُن -٩٦
ةَ ، َعنِ الَْحَسنِ ، َعْن َسْعِد ْبنِ َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن ُسلَْيَمانَ ْبنِ أَبِي َداُوَد الْحَرَّانِيُّ ، َحدَّثََنا َسالُم ْبُن أَبِي ُمطِيعٍ ، َعْن قََتاَد

َخْيُر أُمَِّتي الْقَْرنُ الَِّذي ُبِعثُْت ِمنُْهْم ، ثُمَّ : الَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَ: ِهَشامٍ ، َعْن َسُمَرةَ ْبنِ ُجْنُدبٍ ، قَالَ 
  الَِّذيَن َيلُونَُهْم ، ثُمَّ الَِّذيَن َيلُوَنُهْم

  انَ ْبنِ أَبِي َداُوَد الْحَرَّانِيُّلَْم َيرْوِِه َعْن قََتاَدةَ ، إِالَّ َسالُم ْبُن أَبِي ُمِطيعٍ ، تَفَرََّد بِِه ُمحَمَُّد ْبُن ُسلَْيَم
حدثنا أمحد بن كعب الواسطي احلافظ حدثنا حممد بن عبد امللك الدقيقي حدثنا حممد بن أيب نعيم الواسطي  -٩٧

يف قوله عز وجل : حدثنا شريك عن أبان بن تغلب عن بن أيب جنيح عن جماهد عن بن عباس رضي اهللا عنهما 
كانت بنو إسرائيل إذا : قال} ١٧٨: البقرة [أَِخيِه َشْيٌء فَاتِّبَاٌع بِالَْمْعُروِف َوأََداء إِلَْيِه بِإِْحَساٍن فََمْن ُعِفَي لَُه ِمْن{!

  قتل فيهم القتيل عمدا مل حيل هلم إال القود وأحلت لكم الدية فأمر هذا أن يتبع

  ن إال شريك تفرد به حممد بن أيب نعيمباملعروف وأمر هذا أن يؤدي بإحسان فذلكم ختفيف من ربكم مل يروه عن أبا
ْينِ ، َحدَّثََنا آَدُم ْبُن أَبِي َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعْبِد اِهللا اللِّْحيَانِيُّ الَْعكَّاوِيُّ ، بَِمِديَنِة َعكَّاَء َسَنةَ َخْمسٍ َوَسْبِعَني َوِمئََت -٩٨

َعاوَِيةَ ، َوَوْرقَاُء ْبُن ُعَمَر الَْيْشكُرِيُّ ، َعْن ُحَصْينِ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ السُّلَِميُّ ، إِيَاسٍ الَْعسْقَالنِيُّ ، َحدَّثََنا َشْيَبانُ أَُبو ُم
إِالَّ َوِهَي َتْجتَهُِد  كُنَّا ِعْنَد ُعْتَبةَ أَرَْبَع نِسَْوٍة ، َما ِمنَّا امَْرأَةٌ: َحدَّثَْتنِي أُمُّ َعاِصمٍ ، اْمرَأَةُ ُعْتَبةَ ْبنِ فَْرقٍَد السُّلَِميِّ ، قَالَْت 

َيِتِه ، َوُهَو أَطَْيُب رًِحيا ِمنَّا ِفي الطِّيبِ ِلَتكُونَ أَطَْيَب ِمْن َصاحَِبِتَها ، َوَما َيَمسُّ ُعْتَبةُ الطِّيَب إِالَّ َيَمسُّ ُدْهًنا يَْمَسُح بِِه ِلْح
إِنَّا لََنجَْتهُِد ِفي الطِّيبِ ، : ًحيا أَطَْيَب ِمْن رِيحِ ُعْتَبةَ ، فَقُلُْت لَُه َيْوًما َما َشِمْمَنا رِ: ، َوكَانَ إِذَا َخَرَج إِلَى النَّاسِ ، قَالُوا 

أََخذَنِي الشََّرا َعلَى َعْهِد َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، فَأََتْيُتهُ : َوَألْنتَ أَطَْيُب ِمنَّا رًِحيا ، فَِممَّ ذَاَك ؟ فَقَالَ 
فَثَ ِفي َيِدهِ لَْيِه ، فَأَمََرنِي أَنْ أََتَجرََّد ، فََتَجرَّْدُت ، َوقََعْدُت َبْيَن َيَدْيِه ، َوأَلْقَْيُت ثَوْبِي َعلَى فَْرجِي ، فََنفََشكَْوُت ذَِلَك إِ

  َعلَى ظَْهرِي َوَبطْنِي ، فََعقََب بِي َهذَا الطِّيُب ِمْن َيْوَمِئِذ
  لَْم َيرْوِِه َعْن َوْرقَاَء إِالَّ آَدُم

اِهللا ْبنِ َيزِيَد الُْمقْرُِئ ،  َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُعَبْيِد ْبنِ إِْسَماِعيلَ الْفِْرَيابِيُّ ، بَِبْيِت الَْمقِْدسِ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد -٩٩
أَبِي الشَّْعثَاِء ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن سَاِلمٍ الْقَدَّاُح ، َحدَّثََنا اْبُن جَُرْيجٍ ، َعْن َعطَاٍء ، َعْن 

  عليه وسلم َنكََح َمْيُموَنةَ َوُهَو ُمْحرٌِم
جٍ ، َعْن َعطَاٍء َعنِ اْبنِ ُجرَْي لَْم َيرْوِِه َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ ، َعْن َعطَاٍء ، َعْن أَبِي الشَّْعثَاِء ، إِالَّ سَِعيُد ْبُن َساِلمٍ ، َوَرَواُه غَيُْرُه

  ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َولَْم َيذْكُْر أََبا الشَّْعثَاِء
ُن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد اهللاِ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َسعِيٍد الَْهْمدَانِيُّ أَُبو الَْعبَّاسِ ْبُن ُعقَْدةَ الْكُوِفيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الَْمِلِك ْب -١٠٠

ِليِّ ، َعْن أَبِيهِ دَّثََنا ُعَمُر ْبُن َحبِيبٍ الْقَاِضي ، َعْن خَاِلٍد الَْحذَّاِء ، َعْن أَبِي الَْملِيحِ ْبنِ أَُساَمةَ ْبنِ ُعَمْيرٍ الُْهذَالرَّقَاِشيُّ ، َح
  ةً ِمْن غُلُولٍال َيقَْبلُ اللَُّه َصالةً بَِغْيرِ طُهُورٍ ، َوالَ َصَدقَ: قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : ، قَالَ 

ِشيُّ أَُبو ِقالَبةَ ، َواْسُم أَبِي لَْم َيرْوِِه َعْن َخاِلدٍ الَْحذَّاِء ، إِالَّ ُعَمُر ْبُن َحبِيبٍ ، َتفَرَّدَ بِِه َعْبُد الَْمِلكِ ْبُن ُمَحمٍَّد الرَّقَا
  َعامٌِر: الَْمِليحِ 
الَْهرَوِيُّ ، بَِمكَّةَ َسَنةَ ثَالٍث َوثَمَانَِني َوِمئََتْينِ ، َحدَّثََنا َخاِلُد ْبُن َهيَّاجِ ْبنِ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ الَْعبَّاسِ  -١٠١

لَ  صلى اهللا عليه وسلم ، قَابِْسطَامٍ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا َرْوُح ْبُن الْقَاِسمِ ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، أَنّ النَّبِيَّ



  الْبُزَاُق ِفي الَْمْسجِِد َخطِيئَةٌ ، َوكَفَّارَُتَها َدفُْنهَا: 
  لَْم َيرْوِِه َعْن َرْوحٍ ، إِالَّ هَيَّاٌج ، َتفَرََّد بِِه اْبُنُه خَاِلٌد

بَْيُد اِهللا ْبُن ُمَحمَّدٍ الْحَارِِثيُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ِعْمَرانَ أَُبو مُوَسى السُّوِسيُّ بَِبْغَداَد ، َحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ ُع -١٠٢
النَّْهِديِّ ، َعْن َسلْمانَ  َيزِيُد ْبُن ُسفَْيانَ ْبنِ ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ َروَاَحةَ الَْبْصرِيُّ ، َعْن ُسلَْيَمانَ التَّيِْميِّ ، َعْن أَبِي ُعثَْمانَ

ذَْنٌب ال ُيغْفَُر ، َوذَْنبٌ ال ُيتَْرُك ، َوذَْنٌب ُيغْفَُر : قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : الْفَارِِسيِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ 
  ، فَأَمَّا الذَّْنُب

ا الذَّْنُب الَِّذي ُيْغفَُر ، َوأَمَّ الَِّذي ال ُيْغفَُر فَاِإلشَْراُك بِاِهللا ، َوأَمَّا الذَّْنُب الَِّذي ال ُيْتَرُك ، فَظُلُْم الِْعَبادِ َبْعضُُهْم بَْعًضا ،
  فَذَْنُب الَْعْبدِ َبْيَنُه وََبْيَن اهللاِ َتَعالَى

  لَْم َيرْوِِه َعْن ُسلَْيَمانَ التَّيِْميِّ ، إِالَّ َيزِيُد ْبُن ُسفَْيانَ َتفَرََّد بِِه أَُبو الرَّبِيعِ
، بَِبْغَداَد ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن ِعيَسى ْبنِ َمْيَسَرةَ ، َحدَّثََنا أَُبو ُزَهْيرٍ  َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ ُمقَاِتلٍ الرَّازِيُّ -١٠٣

اهللاِ  ُمَجاِهٍد ، أَنَُّه َسِمَع َعْبَد َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َمْغَراَء ، َحدَّثََنا ِعيَسى الُْجَهنِيُّ ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ َمْيَسَرةَ الزَّرَّاُد ، َعْن
َيْدُخلُ ِمْن أَْهلِ َهِذِه الِْقْبلَِة النَّاَر َمْن ال ُيْحِصي َعَددَُهْم إِالَّ : قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : ْبَن َعْمرٍو ، َيقُولُ 

ِلي ِفي الشَّفَاَعِة ، فَأُثْنِي َعلَْيِه َجلَّ ذِكُْرهُ اُهللا بَِما َعصُوا اللََّه ، َواجَْتَرأُوا َعلَى َمْعِصَيِتِه ، َوخَالَفُوا طَاَعَتُه ، فَُيْؤذَنُ 
  َساجًِدا كََما أُثْنِي َعلَْيِه قَاِئًما ، َوذَكََر الَْحِديثَ

رِيفِينِيُّ ، َحدَّثََنا َب الصََّحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ َيْعقُوَب أَُبو َبكْرٍ الْخَزَّازُ اَألْصبََهانِيُّ ، َحدَّثََنا شَُعْيُب ْبُن أَيُّو -١٠٤
ْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، َعنِ النَّبِيِّ ُمْصَعُب ْبُن الْمِقَْدامِ ، َعْن َداُوَد الطَّاِئيِّ ، َعنِ النُّْعَماِن ْبنِ ثَابٍِت ، َعْن َعطَاِء ْبنِ أَبِي َرَباحٍ ، َع

  َعاَهةُ َعْن كُلِّ َبلٍَدإِذَا اْرَتفَعَ النَّْجُم ُرِفَعِت الْ: صلى اهللا عليه وسلم ، قَالَ 
  لَْم َيرْوِِه َعْن َداُوَد الطَّاِئيِّ ، إِالَّ ُمْصَعٌب ، َوالنَّْجُم ُهَو الثُّرَيَّا

ُن الْفُرَاتِ أَْحَمُد ْب َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ َعْبِد اهللاِ ْبنِ الَْحَسنِ ْبنِ حَفْصٍ اَألْصَبهَانِيُّ أَُبو الَْحَسنِ ، َحدَّثََنا -١٠٥
خَْنسِ ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َعْن الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن آَدَم ، َعْن قُطَْبةَ ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن ُبكَْيرِ ْبنِ اَأل

إِنَّ جِبْرِيلَ َعلَْيِه السَّالُم قَالَ : لى اهللا عليه وسلم ، قَالَ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي لَْيلَى ، َعْن أَُبيِّ ْبنِ كَْعبٍ ، َعنِ النَّبِيِّ ص
  اقَْرِأ الْقُْرآنَ َعلَى َسْبَعِة أَْحُرٍف: لَُه 

  لَْم َيرْوِِه َعنِ اَألْعَمشِ ، إِالَّ قُطَْبةُ ، تَفَرََّد بِِه َيحَْيى ْبُن آَدَم

الَْحذَّاُء الَْبْغَداِديُّ ، َحدَّثََنا َشبَاٌب الُْعْصفُرِيُّ ، َحدَّثََنا أُنَْيُس ْبُن سَوَّارٍ  َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن الُْحَسْينِ ْبنِ َنْصرٍ -١٠٦
إِذَا أََراَد اللَُّه َجلَّ : قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : الَْجرِْميُّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا َماِلُك ْبُن الْحَُويْرِِث ، قَالَ 

انَ َيْوُم السَّابِعِ أَْحَضرَ ُرُه أَنْ َيْخلَُق النََّسَمةَ ، فََجاَمَع الرَُّجلُ الْمَْرأَةَ طَاَر َماُؤُه ِفي كُلِّ ِعْرقٍ َوَعَصبٍ ِمْنَها ، فَإِذَا كَِذكْ
  َبَك ،ِفي أَيِّ ُصوَرٍة َما َشاَء َركَّ: اللَُّه لَُه كُلَّ عِْرقٍ َبْيَنُه َوَبْيَن آَدَم ، ثُمَّ قََرأَ 

  ال ُيْرَوى َعْن َماِلكِ ْبنِ الُْحوَْيرِِث إِالَّ بَِهذَا اِإلْسَناِد ، تَفَرََّد بِِه اْبُن َسوَّارٍ
ُبو َضمَْرةَ  ، َحدَّثََنا أََحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َمْنصُورٍ الَْمدَاِئنِيُّ مَْولَى َبنِي َهاِشمٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسحَاَق الُْمَسيَّبِيُّ -١٠٧

ذُِكَر ِفي َزَمنِ النَّبِيِّ : أََنُس ْبُن ِعَياضٍ ، َعْن َيْحَيى ْبنِ سَِعيٍد األَْنَصارِيِّ ، َعْن أََنسِ ْبنِ مَاِلٍك َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ 
  ُيْخَسُف بِأَْرضٍ ِفيهَا َيا َرُسولَ اِهللا ،: صلى اهللا عليه وسلم َخْسٌف ِقَبلَ الَْمشْرِقِ ، فَقَالَ بَْعُض النَّاسِ 



  َنَعْم ، إِذَا كَانَ أَكْثَُر أَْهِلَها الُْخُبثَ: الُْمْسِلُمونَ ؟ فَقَالَ 
  لَْم َيرْوِِه َعْن َيحَْيى ْبنِ َسعِيٍد ، َعْن أََنسٍ ، إِالَّ أَُبو َضْمَرةَ ، تَفَرََّد بِِه الُْمَسيَّبِيُّ

ْزِديُّ الْبَْغَداِديُّ ، َحدَّثََنا بِْشُر ْبُن الَْولِيِد الْقَاِضي الِْكْنِديُّ ، َحدَّثََنا شَرِيٌك ، َعْن َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َيْحَيى اَأل -١٠٨
َرُسولُ أَمََرنِي : قَالَْت َمْنُصورٍ ، َعْن طَلَْحةَ ْبنِ ُمصَرٍِّف ، َعْن َخْيثََمةَ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها ، 

  اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم أَنْ ال أُْدِخلَ امَْرأَةً َعلَى َزْوجَِها لَْم َتقْبِْض ِمْن َمْهرَِها َشْيئًا
  لَْم َيرْوِِه َعْن َمْنُصورٍ ، إِالَّ شَرِيٌك

الَْعسْقَالنِيُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّزَّاقِ ، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن زَْنجَُوْيِه الْقَطَّانُ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن أَبِي السَّرِيِّ -١٠٩
كَانَ َرُسولُ اهللاِ صلى : ُسفَْيانُ الثَّْورِيُّ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْجالنَ ، َعْن ُسَميٍّ ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ ، قَالَ 

  اهللا عليه وسلم إِذَا َعطََس َخمََّر َوْجهَُه
  لَْم َيرْوِِه َعنِ الثَّْورِيِّ ، إِالَّ عَْبُد الرَّزَّاقِ ، تَفَرََّد بِِه اْبُن أَبِي السَّرِيِّ

ْصَبغُ ْبُن دَانِيُّ ، َحدَّثََنا أََحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ الَْعبَّاسِ الطَّاِئيُّ الَْبْغَداِديُّ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َسعِيٍد الَْهْم -١١٠
 النَّْوفَِليُّ ، َعْن َسعِيٍد الَْمقُْبرِيِّ الْفََرجِ ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن الْقَاِسمِ ، َعْن َناِفعِ ْبنِ أَبِي نَُعْيمٍ ، وََيزِيُد ْبُن َعْبِد الَْمِلِك

إِذَا أَفَْضى أََحُدكُْم بَِيِدهِ إِلَى فَْرجِِه لَْيَس ُدوَنَها :  قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم: ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، قَالَ 
  ِحجَاٌب ، فَقَْد َوَجَب َعلَْيِه الُْوُضوُء

َتفَرََّد بِهِ أَْحَمُد ْبنُ   إِالَّ أَْصَبغُ ،لَْم َيرْوِِه َعْن َناِفعٍ ، إِالَّ َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن الْقَاِسمِ الْفَِقيُه الِْمصْرِيُّ ، َوالَ َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ
  َسِعيٍد
ُبو َسعِيٍد َمْولَى َبنِي هَاِشمٍ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن الْقَاِسمِ الَْبرْنِيُّ بِبَْغَداَد ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َعبَّاٍد الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا أَ -١١١

  :َسِمْعُت َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ : َعْن أَبِيِه ، قَالَ َعْن أَبِي َخلَْدةَ ، َعْن َمْيُموٍن الْكُْرِديِّ ، 

قََّها َخَدعََها ، فََماَت ، َولَْم يَُؤدِّ أَيَُّما َرُجلٍ َتَزوَّجَ اْمرَأَةً َعلَى َما قَلَّ ِمَن الَْمْهرِ أَْو كَثَُر لَْيَس ِفي نَفِْسِه أَنْ ُيؤَدَِّي إِلَْيَها َح
ى صَاِحبِِه َحقَّهُ َخْدَعةً حَتَّى َحقََّها لَِقَي اللََّه َيْوَم الْقَِياَمِة َوُهَو َزاٍن ، وَأَيَُّما َرُجلٍ اسَْتَدانَ دَْيًنا ال ُيرِيُد أَنْ ُيؤَدَِّي إِلَ إِلَيَْها

ْم َيْروِ أَُبو َمْيُموٍن ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم أََخذَ َمالَُه ، فََماَت ، َولَمْ َيُردَّ إِلَْيِه ِديَنُه لَِقَي اللََّه َوُهَو سَارٌِق ، لَ
  َحِديثًا غَْيَر َهذَا

ُه َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن ُعَبْيِد اِهللا ، َوالَ ُيْرَوى َعْنُه إِالَّ بَِهذَا اِإلْسَناِد ، َتفَرََّد بِِه أَُبو َسعِيٍد َمْولَى َبنِي هَاِشمٍ ، َوُهَو ِثقَةٌ ، وَاْسُم
  َوى َعْنُه أَْحَمدُ ْبُن َحنَْبلٍ ، َوأَثَْنى َعلَْيِه ، َرِضَي اللَُّه َعْنُهَر

 ْبُن الْقَاِسمِ اَألَسِديُّ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعْوٍف الُْمَعدِّلُ الَْبْغَداِديُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد -١١٢
َسِمْعُت النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، : ُر ْبُن َخِليفَةَ ، َعْن أَبِي َخاِلٍد الَْواِلبِيِّ ، َعْن َجابِرِ ْبنِ َسُمَرةَ ، قَالَ َحدَّثََنا ِفطْ

  َدرِاالسِْتْسقَاُء بِاَألنَْواِء ، َوَحْيُف السُّلْطَاِن ، وََتكِْذيٌب بِالْقَ: أَْخَوُف َما أََخاَف َعلَى أُمَِّتي : َيقُولُ 
  ال ُيْرَوى َعْن َجابِرٍ ، إِالَّ بَِهذَا اِإلْسنَاِد َتفَرَّدَ بِِه اَألَسِديُّ

  وكذبه أمحد وبقية األئمة
وَرةُ ْبُن  ، َحدَّثََنا ُسَحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُعَمَر ْبنِ ُشرَْيحٍ الْقَاِضي أَُبو الَْعبَّاسِ ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ حَاِتمٍ -١١٣

أَبِي ُموَسى ، َعْن أَبِيِه ، الَْحكَمِ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َحبِيبِ ْبنِ أَبِي ثَابٍِت ، َعنِ الشَّْعبِيِّ ، َعْن أَبِي ُبْرَدةَ ْبنِ 



َرُجلٌ ِمْن أَْهلِ الِْكَتابِ آَمَن بِنَبِيِِّه ثُمَّ :  ثَالثٌ ُيْؤَتْونَ أُجُوَرُهْم مَرََّتْينِ: قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : قَالَ 
ْبدٌ اتَّقَى اللََّه وَأَطَاعَ أَْدَرَك النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، فَآَمَن بِِه ، َوَرُجلٌ كَاَنْت لَُه أََمةٌ ، فَأَْعَتقََها ثُمَّ َتزَوََّجَها ، َوَع

  َمَواِليِه
  ، إِالَّ سَْوَدةُ ، َتفَرَّدَ بِِه الَْعبَّاُس ْبُن ُمَحمٍَّد لَْم َيرْوِِه َعنِ اْبنِ َحبِيبٍ

رٍو الْكَلْبِيُّ ، َعنِ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن إِْسحَاَق ْبنِ ُبْهلُولٍ اَألْنبَارِيُّ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا ُسوَْيُد ْبُن َعْم -١١٤
  ِهللا ْبنِ ِدينَارٍ ، َعنِالَْحَسنِ ْبنِ َصاِلحٍ ، َعْن َعْبِد ا

  ال َتْرفَعِ الَْعَصا ِمْن أَْهِلِك وَأَِخفُْهْم ِفي اِهللا َعزَّ َوَجلَّ: قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 
  ، تَفَرََّد بِِه إِْسحَاُقلَْم َيرْوِِه َعنِ اْبنِ ِدينَارٍ ، إِالَّ الَْحَسُن ، َوالَ َعنِ الَْحَسنِ ، إِالَّ سَُوْيٌد 

ثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن لَهِيَعةَ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن إِْبَراهِيَم ْبنِ ِملَْحانَ الْبَْغَداِديُّ ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن خَاِلٍد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّ -١١٥
، َعْن َشِقيقِ ْبنِ َسلََمةَ ، َعْن َجرِيرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا الَْبجَِليِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َعْن َعْبِد َربِِّه ْبنِ َسِعيٍد ، َعْن َسلََمةَ ْبنِ كَُهْيلٍ 

بِْسمِ اِهللا وَبِاِهللا َوِفي َسبِيلِ اِهللا َوَعلَى ِملَِّة َرُسولِ اِهللا ، : كَانَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم إِذَا َبَعثَ سَرِيَّةً ، قَالَ : قَالَ 
  ُغلُّوا ، َوالَ تَْغِدرُوا ، َوالَ ُتَمثِّلُوا ، َوالَ َتقُْتلُوا الْوِلَْدانَال َت

  ال ُيْرَوى َعْن َجرِيرٍ ، إِالَّ بَِهذَا اِإلسَْناِد ، َتفَرَّدَ بِِه اْبُن لَهِيعَةَ

َمْنصُوُر ْبُن أَبِي ُمزَاِحمٍ ، َحدَّثََنا يَزِيدُ ْبُن ُيوُسفَ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ أَبِي صَْعَصَعةَ الْبَْغدَاِديُّ ، َحدَّثََنا  -١١٦
:  أَبِي ُهَريَْرةَ ، قَالَ الصَّْنَعانِيُّ ، َعْن َيحَْيى ْبنِ َسعِيٍد األَْنَصارِيِّ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َيْحَيى ْبنِ َحبَّانَ ، َعنِ اَألْعَرجِ ، عْن

ال َصالةَ بَْعَد الصُّْبحِ حَتَّى َتطْلَُع الشَّْمُس ، َوالَ َبْعدَ الَْعْصرِ حَتَّى َتغُْرَب : م قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسل
  الشَّْمُس

  لَْم َيرْوِِه َعْن َيحَْيى ، إِالَّ َيزِيُد َتفَرََّد بِِه َمْنصُوٌر
يُّ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن ُحرَْيٍث الَْمرَْوزِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َمْنصُورِ ْبنِ ُموَسى الَْجْوَهرِيُّ الْبَْغدَاِد -١١٧

 صلى اهللا عليه وسلم قََرأَ بِهِمْ ُمَعاوَِيةَ ُمَحمَّدُ ْبُن َخازِمٍ ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنّ النَّبِيَّ
  .الَِّذيَن كَفَُرواْ َوَصدُّواْ َعن َسبِيلِ اِهللا{:ـ ِفي الَْمغْرِبِ بِ

  لَْم َيرْوِِه َعْن ُعَبْيِد اِهللا ، إِالَّ أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، تَفَرََّد بِِه الُْحَسْيُن ْبُن حَُرْيٍث

كَّارِ ْبنِ الرَّيَّاِن ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ ْبُن زِيَاٍد َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن الْجَْعِد الَْوشَّاُء الَْبْغَداِديُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َب -١١٨
أَال أُْخبِرُكُْم بِرَِجاِلكُْم ِفي : الْقَُرِشيُّ ، َعنِ أَبِي حَازِمٍ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، قَالَ 

النَّبِيُّ ِفي الَْجنَِّة ، َوالصِّدِّيُق ِفي الَْجنَِّة ، وَالشَّهِيُد ِفي الَْجنَِّة ، وَالَْمْولُودُ : فَقَالَ َبلَى َيا َرُسولَ اِهللا ، : الَْجنَِّة ؟ قَالُوا 
ْخبُِركُمْ بِنِسَاِئكُمْ أَال أُ: ، قَالَ  ِفي الَْجنَِّة ، وَالرَُّجلُ َيزُوُر أََخاُه ِفي َناِحَيِة الِْمْصرِ ال َيزُوُرُه إِالَّ ِللَِّه َعزَّ َوَجلَّ ِفي الَْجنَِّة

كُلُّ َولُوٌد َودُوٌد ، إِذَا غَِضَبْت أَْو أُِسيَء إِلَيَْها أَْو غَِضَب ، أَيْ : َبلَى َيا َرُسولَ اِهللا ، قَالَ : ِمْن أَْهلِ الَْجنَِّة ؟ قَالُوا 
  "َضىَهِذِه َيِدي ِفي َيِدَك ال أَكَْتِحلُ بِغُْمضٍ حَتَّى تَْر: َزْوُجَها ، قَالَْت 

َبكَّارٍ ، َوُهَو ِممَّْن ُيكَْنى أََبا حَازِمٍ ، لَْم َيرْوِِه َعْن أَبِي َحازِمٍ َسلََمةَ ْبنِ ِدينَارٍ الزَّاِهِد ، إِالَّ إِْبَراهِيُم ْبُن زَِياٍد ، َتفَرََّد بِِه اْبُن 
َسْهلِ ْبنِ سَْعٍد ، وَأَُبو حَازِمٍ التَّمَّاُر الَْمدَنِيُّ ، َوأَُبو َحازِمٍ  ِممَّْن َرَوى َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، أَُبو َحازِمٍ َهذَا ، َوقَْد َرَوى َعْن



و َحازِمٍ ، الَِّذي َرَوى اَألْشجَِعيُّ الْكُوِفيُّ َيْروِي َعْنُه َمْنصُوٌر ، َواَألعَْمُش ُيسَمَّى َمْيَسَرةَ ، َوقَدِ اْخُتِلَف ِفي اْسِمِه ، َوأَُب
  أَبِي َخاِلٍد ، اْسُمُه َنبَْتلُ ، َوُهَو كُوِفيُّ َعْنُه إِْسَماِعيلُ ْبُن

لسَّوَّاُق ، َحدَّثََنا َعْبدُ اهللاِ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن الَْحَسنِ ْبنِ َعْبِد الَْجبَّارِ الصُّوِفيُّ الْبَْغدَاِديُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن نَُعْيمٍ ا -١١٩
:  ا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن ِعْمَرانَ ْبنِ ظَْبَيانَ ، َعْن َعِديِّ ْبنِ ثَابٍِت ، َعنِ الْبََراِء ْبنِ َعازِبٍ ، قَالَْبُن َجْعفَرٍ الرَّقِّيُّ ، َحدَّثََن

  اْهُج الُْمْشرِِكَني ، َوجِْبرِيلُ َمَعَك: قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِلَحسَّانَ ْبنِ ثَابٍِت 
  ِعْمَرانَ ، إِالَّ ُسفَْيانُ ، َوالَ َعْن ُسفَْيانَ ، إِالَّ الرَّقِّيُّ ، تَفَرََّد بِِه اْبُن ُنعَْيمٍلَْم َيرْوِِه َعْن 

اِلٍد ، ُمجَاِلٍد ، َعْن ُمَج َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدٍ الْبِرِْتيُّ بَِبْغَداَد ، َحدَّثََنا سُرَْيُح ْبُن ُيوُنَس ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن -١٢٠
َيا َرسُولَ اِهللا : َجاَء أَعَْرابِيٌّ إِلَى َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ : َعنِ الشَّْعبِيِّ ، َعْن جَابِرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ، قَالَ 

ِممَّ َتْضَحكُونَ ؟ ِمْن : صلى اهللا عليه وسلم ، ِثَياُبَنا ِفي الَْجنَّةِ َنْنُسجَُها بِأَْيِديَنا ؟ فََضِحَك الْقَْوُم ، فَقَالَ َرسُولُ اهللاِ 
  َجاِهلٍ َيسْأَلُ َعاِلًما ؟ ال َيا أَعَْرابِيُّ ، َولَِكنََّها َتَشقَُّق َعْنَها ِثَمارُ الَْجنَِّة

  لَْم َيرْوِِه َعْن ُمَجاِلٍد ، إِالَّ اْبُنُه إِْسَماعِيلُ
  اِدَوالَ ُيْرَوى َعْن َجابِرٍ ، إِالَّ بَِهذَا اِإلْسَن

ثََنا َعِليُّ ْبُن ُعثَْمانَ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعِليِّ ْبنِ الُْحَسْينِ أَُبو الصَّقْرِ الضَّرِيُر التَِّميِميُّ الَْبْغَداِديُّ الُْمؤَدُِّب ، َحدَّ -١٢١
ْبنِ ُحبَْيشٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َمْسُعوٍد ، َعنِ النَّبِيِّ  الالحِِقيُّ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ ، َعْن َعاِصمِ اْبنِ َبْهَدلَةَ ، َعْن زِرِّ

ُتُم َتْحَترِقُونَ َتحَْترِقُونَ ، فَإِذَا َصلَّيُْتُم الْفَْجَر غََسلَْتَها ، ثُمَّ َتْحَترِقُونَ َتْحَترِقُونَ ، فَإِذَا َصلَّْي: صلى اهللا عليه وسلم ، قَالَ 
ُتُم الَْمْغرِبَ َتْحَترِقُونَ َتْحَترِقُونَ ، فَإِذَا َصلَّيُْتُم الَْعْصَر غََسلَْتَها ، ثُمَّ َتْحَترِقُونَ َتحَْترِقُونَ ، فَإِذَا َصلَّْي الظُّْهَر غََسلَْتَها ، ثُمَّ

  فَال ُيكَْتُب َعلَْيكُْم حَتَّى َتْسَتْيِقظُوا غََسلَْتَها ، ثُمَّ َتحَْترِقُونَ َتْحَترِقُونَ ، فَإِذَا َصلَّْيُتُم الِْعَشاَء غََسلَْتَها ، ثُمَّ َتَناُمونَ
  لَْم َيرْوِِه َعْن َحمَّاِد ْبنِ َسلََمةَ ، َمْرفُوًعا إِالَّ الالحِِقيُّ

  َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َيْحَيى ثَْعلٌَب النَّْحوِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َسالمٍ الُْجَمِحيُّ ، -١٢٢

َعِطيَّةَ أَبِي الرُّقَاِد ، َعْن ثَابٍِت الُْبَنانِيِّ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، قَالَ ُألمِّ  َحدَّثََنا َزاِئَدةُ ْبُن
  عِْنَد الزَّْوجِإِذَا خَفَْضِت فَأَِشمِّي َوالَ ُتنْهِِكي ، فَإِنَّهُ أَسَْرى ِللَْوْجِه وَأَْحظَى : َختَّاَنةٌ كَاَنْت بِالَْمِديَنِة 

  لَْم َيرْوِِه َعْن ثَابٍِت ، إِالَّ َزاِئَدةُ ، َتفَرَّدَ بِِه ُمَحمَّدُ ْبُن َسالمٍ
َعْبِد دَّثََنا ُمَعلَّى ْبُن َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدٍ الَْجوَارِبِيُّ الْوَاِسِطيُّ ، َحدَّثََنا َعمِّي َعِليُّ ْبُن أَْحَمَد ْبنِ ُمَحمٍَّد ، َح -١٢٣

َيا َرسُولَ اِهللا ، : قُلُْت : الرَّْحَمنِ ، َعْن َعْبِد الَْحمِيِد ْبنِ َجْعفَرٍ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َعاِمرِ ْبنِ َسْعٍد ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 
ثَِكلَْتَك أُمُّكَ اْبَن أُمِّ سَْعٍد : َنِصيبِ غَْيرِِه ؟ فَقَالَ الرَُّجلُ َيكُونُ َحاِمَيةَ الْقَْومِ ، وََيْدفَُع َعْن أَْصحَابِِه ، أََيكُونُ َنِصيُبُه مِثْلَ 

  ، َوَهلْ تُْرَزقُونَ ، َوُتْنَصُرونَ إِالَّ بُِضَعفَاِئكُْم ؟
  لَْم َيرْوِِه َعنِ الزُّْهرِيِّ ، إِالَّ َعْبدُ الَْحِميِد ، تَفَرََّد بِِه ُمَعلَّى ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ

 ، َحدَّثََنا حَْمُد ْبُن َوْهبٍ أَُبو زَْيٍد الَْواسِِطيُّ ، َحدَّثََنا َوْهبُ ْبُن َحفْصٍ الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثََنا َجْعفَرُ ْبُن َعْوٍنَحدَّثََنا أَ -١٢٤
َهَب اللَُّه َبَصَرُه ، فََصَبرَ َمْن أَذْ: قَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم : ِمْسَعُر ْبُن ِكَدامٍ ، َعْن َعِطيَّةَ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 

  َواحَْتَسَب كَانَ َحقًّا َعلَى اِهللا وَاجًِبا أَنْ ال َتَرى َعْينَاُه النَّاَر
  لَْم َيرْوِِه َعْن ِمْسَعرٍ ، إِالَّ َجعْفَُر ْبُن َعْوٍن ، َتفَرََّد بِِه َوْهُب ْبُن حَفْصٍ



ْبِد الرَِّحيمِ الَْبرِْقيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اهللاِ ْبُن ُيوُسَف التِّنِّيِسيُّ ، َحدَّثََنا الْهَْيثَُم ْبنُ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ َع -١٢٥
لَُه ُصْحبَةٌ  خَْنسِ ، َوكَاَنْتُحَمْيٍد ، َحدَّثَنِي َزْيُد ْبُن َواِقٍد ، َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ ُموَسى ، َعْن كَِثريِ ْبنِ ُمرَّةَ ، َعْن َيزِيَد ْبنِ اَأل

َرُجلٌ أَْعطَاُه اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ الْقُْرآنَ فَُهَو : ال َتَنافُسَ َبيَْنكُْم إِالَّ ِفي اثَْنَتْينِ : ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، قَالَ 
لَوْ أَْعطَانَِي اللَُّه ِمثْلَ َما أَْعطَى فُالًنا ، فَأَقُوُم بِِه ِمثْلَ َما َيقُوُم فُالنٌ َيقُوُم بِِه اللَّْيلَ َوالنَّهَاَر ، فََيَتَتبَُّع َما ِفيِه ، فََيقُولُ الرَُّجلُ 

  ، َوَرُجلٌ أَْعطَاُه اللَُّه َماال ُيْنِفُق وََيَتَصدَُّق ، فََيقُولُ َرُجلٌ ِمثْلَ ذَِلَك

يَد ، َوُهَو وَاْبُنُه قَْد َصحَِبا َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إِالَّ ال ُيْرَوى َعْن َيزِيَد ْبنِ اَألخَْنسِ ، َوُهَو أَُبو َمْعنِ ْبُن يَزِ
  بَِهذَا اِإلْسنَاِد ، َتفَرَّدَ بِِه الَْهْيثَُم

َنا بِْشُر ْبُن َبكْرٍ ، َعنِ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن أَبِي َيحَْيى الَْحْضَرِميُّ الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا َزكَرِيَّا ْبُن َيْحَيى الَْوقَّاُد ، َحدَّثَ -١٢٦
ثَالثٌ َمْن : قَالَ األَْوَزاِعيِّ ، َعْن َيْحَيى ْبنِ أَبِي كَِثريٍ ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ، َعْن َجابِرٍ ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، 

  بَِها َنفُْسُه ، َوقَرَّى الضَّْيَف ، َوأَْعطَى ِفي النََّواِئبِ َمْن أَدَّى َزكَاةَ مَاِلِه طَيَِّبةً: كُنَّ ِفيِه ، فَقَْد َبرَِئ ِمَن الشُّحِّ 
  لَْم َيرْوِِه َعنِ اَألْوَزاِعيِّ ، إِالَّ بِْشٌر الدَِّمشِْقيُّ ، َتفَرَّدَ بِِه َزكَرِيَّا

ي َمْخِشيٍّ ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن َسعِيِد ْبنِ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن إِْبَراهِيَم ْبنِ َمْخِشيٍّ الْفَْرغَانِيُّ ، بِِمْصَر ، اْبُن أَِخ -١٢٧
ُن َعْبِد اِهللا ْبنِ سَاِلمِ ْبنِ َعْبِد ُعفَْيرٍ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا خَاِلي الُْمِغَريةُ ْبُن الَْحَسنِ ْبنِ َراِشٍد الَْهاشِِميُّ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْب

ابِ ، َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر ْبنِ َحفْصٍ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن أَبِي إِْدرِيسَ اِهللا ْبنِ ُعَمَر ْبنِ الَْخطَّ
  :قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : الَْخْوالنِيِّ ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، قَالَ 

  َر فَلُْيوتِْرَمْن َتَوضَّأَ فَلَْيْستَْنِثْر ، َوَمنِ اسَْتْجَم
  يْرٍال ُيْرَوى َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر ، إِالَّ بَِهذَا اِإلْسَناِد ، َتفَرََّد بِِه ُعبَْيُد اِهللا ْبُن َسعِيِد ْبنِ ُعفَ

أَيُّوَب النَِّصيبِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن  َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن إِْبَراهِيَم ْبنِ َيزَْداَد الطَّبََرانِيُّ الْخَِطيُب ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن -١٢٨
قَالَ َرُسولُ اهللاِ : قَالَ ِعْصَمةَ النَِّصيبِيُّ ، َعْن بِْشرِ ْبنِ َحكَمٍ ، َعْن إِْبرَاِهيَم ْبنِ أَبِي ُحرَّةَ ، َعْن َساِلمٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، 

َوْخُز أَْعَداِئكُمْ : قَْد َعَرفَْنا الطَّْعَن فََما الطَّاُعونُ ؟ قَالَ : نِ وَالطَّاُعوِن ، قُلَْنا فََناُء أُمَِّتي ِفي الطَّْع: صلى اهللا عليه وسلم 
  ِمَن الْجِنِّ ، َوِفي كُلٍّ َشَهادَةٌ

  ِعْصمَةَلَْم َيرْوِِه َعْن إِْبَراِهيَم ْبنِ أَبِي ُحرَّةَ ، إِالَّ بِْشٌر ، َوالَ َعْن بِْشرٍ ، إِالَّ َعْبُد اِهللا ْبُن 
  َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن الَْحَسنِ ْبنِ الْهَاُرونَ ْبنِ إِْسَماِعيلَ ْبنِ َحمَّاِد ْبنِ أَبِي ُسلَْيَمانَ -١٢٩

، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن شَُعْيبٍ ، دَّبَّاغُ الْفَِقيُه الْكُوِفيُّ ، بِبَْغَداَد ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم ْبُن َراِشٍد اآلَدَميُّ ، َحدَّثََنا َداُوُد ْبُن ِمْهَرانَ ال
لم نََزلَ َمرَّ َعْن أَبِي الزُّبَْيرِ ، َعْن طَاُوسٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعنِ الَْبَراِء ْبنِ َعازِبٍ ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وس

لَْوال أَنَّا ُحُرٌم َما َرَددَْناُه : اقَْرأْ َعلَْيِه السَّالَم ، َوقُلْ لَُه : قَالَ الظَّْهَراِن ، فَأُْهِديَ لَُه ُعْضُو ظَْبيٍ ، فَرَدَُّه َعلَى الرَُّسولِ ، َو
  َعلَْيَك

  لَْم َيرْوِِه َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ ، إِالَّ َحمَّاُد ْبُن شَُعْيبٍ ، َتفَرََّد بِِه اْبُن الدَّبَّاغِ
ْبنِ ُسلَْيَمانَ الْبَْغدَاِديُّ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن ُعَمَر ْبنِ َسِليٍط ، َحدَّثََنا َحمَّادُ ْبُن َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َيْحَيى ْبنِ الرَّبِيعِ  -١٣٠

صلى قَالَ َرسُولُ اِهللا :  َسلََمةَ ، َعْن َمْيُموٍن أَبِي َحْمَزةَ ، َعْن أَبِي وَاِئلٍ َشِقيقِ ْبنِ َسلََمةَ ، َعْن قَْيسِ ْبنِ أَبِي غََرَزةَ ، قَالَ



  َيا مَْعَشَر التُّجَّارِ ، إِنَّكُْم َتْحُضُرونَ َبيَْعكُْم بِأَْيَماٍن َولَْغوٍ ، فَشُوُبوَها بَِشْيٍء ِمْن َصَدقٍَة: اهللا عليه وسلم 
  لَْم َيرْوِِه َعْن أَبِي َحمَْزةَ ، إِالَّ َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ

  
يشِ الصُّوِفيُّ الِْكالبِيُّ الْكُوِفيُّ ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ الَْحَسنِ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ِعيَسى أَبِي الْحَرِ -١٣١

 َعْن ُعقَْبةَ ْبنِ َعاِمرٍ الُْجهَنِيِّ اَألَسِديُّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا َحفْصُ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن كَِثريِ ْبنِ ِشْنِظريٍ ، َعْن أَبِي الَْعاِلَيِة ،
: اقْضِ َبْيَنُهَما ، فَقُلُْت : جِئُْت إِلَى َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، َوِعْنَدهُ َخْصَماِن َيخَْتِصَماِن فَقَالَ ِلي : ، قَالَ 

تَهِْد فَإِنْ أََصْبَت فَلََك َعْشرُ اْج: َعلَى َماذَا ؟ قَالَ : اقْضِ بَْيَنُهَما ، فَقُلُْت : بِأَبِي أَْنَت َوأُمِّي أَْنتَ أَوْلَى بِذَِلَك ، فَقَالَ 
  َحَسنَاٍت ، َوإِنْ لَْم ُتِصْب فَلََك َحَسنَةٌ
  لَْم َيرْوِِه َعنِ اْبنِ ِشْنِظريِ ، إِالَّ َحفٌْص

  َوالَ ُيْرَوى َعْن ُعقَْبةَ ، إِالَّ بَِهذَا اِإلْسَناِد
يُّ ، َحدَّثََنا ُهْدَبةُ ْبُن خَاِلٍد ، َحدَّثََنا َحمَّادُ ْبُن زَْيٍد ، َعنِ الُْمَعلَّى ْبنِ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعْمرٍو الْقَطَْرانِيُّ الَْبصْرِ -١٣٢

إِنَّ اللََّه ُيَؤيُِّد َهذَا الدِّيَن بِقَْومٍ : قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : زَِياٍد ، َعنِ الَْحَسنِ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، قَالَ 
  َوامٍ ، ال َخالَق لَُهْم، بِأَقْ

  لَْم َيرْوِِه َعنِ الُْمَعلَّى ، إِالَّ َحمَّاُد ْبُن زَْيٍد ، َتفَرََّد بِِه ُهْدبَةُ

بِي ، َعْن ، َحدَّثََنا أََحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن إِْبَراهِيَم ْبنِ َعْنَبرِ الَْبْصرِيُّ ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن َمْيُموِن ْبنِ ُموَسى الْمَْرِئيُّ  -١٣٣
َهاَجَر أَبِي َصفَْوانُ إِلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، فََباَيَعُه : أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه عَْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َصفَْوانَ ْبنِ قَُداَمةَ ، قَالَ 

إِنِّي أُحِبَُّك َيا َرُسولَ اِهللا ، فَقَالَ : قَالَ َصفَْوانُ َعلَى اِإلْسالمِ ، فََمدَّ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم َيَدُه ، فََمَسَح َعلَْيَها ، فَ
  الَْمْرُء َمَع َمْن أََحبَّ: لَُه النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم 

  ال ُيْرَوى َعْن َصفْوَانَ ْبنِ قَُداَمةَ ، إِالَّ بَِهذَا اِإلْسَناِد ، َتفَرََّد بِِه اْبُن َمْيُموٍن
َجِليُّ ، ْبُن َعْمرِو ْبنِ َعْبِد الَْخاِلقِ الْبَزَّارُ الَْبْصرِيُّ الَْحاِفظُ ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َيحَْيى ْبنِ غَفَْرةَ الَْب َحدَّثََنا أَحَْمُد -١٣٤

هللاِ الْمَُزنِيُّ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َحدَّثََنا َحمَّادُ ْبُن زَْيٍد ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ َحسَّانَ ، َعْن َعاِئَشةَ بِْنِت عَِرارٍ ، َعْن َبكْرِ ْبنِ َعْبدِ ا
 الَْحْمَد َوالنِّْعَمةَ لَكَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم كَانَ ُيلَبِّي لَبَّْيكَ اللَُّهمَّ لَبَّْيَك ، لَبَّْيَك ال َشرِيَك لَكَ لَبَّْيَك ، إِنَّ

  َوالُْملَْك ، ال َشرِيَك لََك
ْبُن بِْنِت عَِرارٍ ، َوِهَي إِْحَدى َعابَِداتِ الَْبْصَرِة ، إِالَّ ِهَشاُم ْبُن َحسَّانَ ، َوالَ َعْن ِهَشامٍ ، إِالَّ َحمَّاُد لَْم َيرْوِِه َعْن َعاِئَشةَ 

  زَْيٍد ، َتفَرََّد بِِه َعْمُرو ْبُن َيحَْيى َبْصرِيُّ

بن مهران الكندي حدثنا حممد حدثنا أمحد بن موسى الشامي البصري حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا محيد  -١٣٥
ما تسمون الذين يدخلون فيكم من أهل القرى ليس : بن سريين عن عمران بن حطان قال قالت عائشة أم املؤمنني 

هلم فيكم قرابة قلت نسميهم العلوج أو السقاط فقالت عائشة رضي اهللا عنها كنا نسميهم املهاجرين على عهد 
  مل يروه عن بن سريين إال محيد بن مهران -صلى اهللا عليه وسلم  -رسول اهللا 

لْقَطَّانُ ، َعْن قََتاَدةَ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن إِْسَماعِيلَ الَْعَدوِيُّ الَْبْصرِيُّ ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َمْرزُوقٍ ، أَْنَبأََنا ِعمَْرانُ ا -١٣٦



أَِقيمُوا الصَّالةَ ، َوآتُوا الزَّكَاةَ ، : الَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَ: َعنِ الَْحَسنِ ، َعْن َسُمَرةَ ْبنِ جُْنُدبٍ ، قَالَ 
  َوُحجُّوا ، َواْعَتِمرُوا ، َواْستَِقيُموا ُيْسَتقَمْ لَكُْم

  لَْم َيرْوِِه َعْن قََتاَدةَ ، إِالَّ ِعْمَرانُ ، َتفَرََّد بِِه َعْمُرو ْبُن َمْرزُوقٍ
ثََنا أَُبو ْبُن َعْمرٍو الزُّْنُبِقيُّ الَْبْصرِيُّ ، َحدَّثََنا َزكَرِيَّا ْبُن َيحَْيى الِْمنْقَرِيُّ ، َحدَّثََنا اَألْصَمِعيُّ ، َحدََّحدَّثََنا أَحَْمُد  -١٣٧

قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه : أَُميَّةَ ْبُن َيْعلَى الثَّقَِفيُّ َبْصرِيُّ ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعاِئَشةَ ، قَالَْت 
  ال َتْستَْرِضُعوا الَْوْرَهاَء: وسلم 

  الَْحْمقَاُء: الَْوْرَهاُء : َسِمْعتُ ُيوُنَس ْبَن َحبِيبٍ ، َيقُولُ : قَالَ اَألْصَمِعيُّ 
  ِه اَألْصَمِعيُّ ُسفَْيانُلَْم َيرْوِِه َعْن ِهَشامٍ ، إِالَّ أَُبو أَُميَّةَ ، وَاْسُمُه إِْسَماعِيلُ ، َتفَرَّدَ بِ

حدثنا أمحد بن زكريا شاذان البصري حدثنا بركة بن حممد احلليب حدثنا يوسف بن أسباط حدثين سفيان  -١٣٨
صلى اهللا  -ما رأيت عورة رسول اهللا : الثوري عن حممد بن جحادة عن قتادة عن أنس بن مالك عن عائشة قالت 

  قط -عليه وسلم 
  ال يوسف بن أسباط تفرد به بركة بن حممدمل يروه عن الثوري إ

الِحقٍ ، َعْن ُمَحمَِّد  َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن الَْحَسنِ الِْمْصرِيُّ اَألْيِليُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِصمٍ النَّبِيلُ ، َحدَّثََنا ُمفَضَّلُ ْبُن -١٣٩
َمْن َعاَد الْمَرِيضَ َخاَض ِفي الرَّْحَمِة ، فَإِذَا : ِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َرسُولُ ا: ْبنِ ِسريِيَن ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، قَالَ 

  َجلََس ِعْنَدُه اغْتََمَس ِفيهَا
  لَْم َيرْوِِه َعْن ُمفَضَّلٍ ، إِالَّ أَُبو عَاِصمٍ

ا َوْهُب ْبُن َيْحَيى ْبنِ َزَماَمةَ الَْعالُف ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن الَْخلِيلِ الْجَُرْيرِيُّ الَْبْصرِيُّ بَِبْغَداَد ، َحدَّثََن -١٤٠
ُسِئلَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه : ْبُن َسَواٍء ، َعْن َرْوحِ ْبنِ الْقَاِسمِ ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ ُعَمْيرٍ ، َعْن َجابِرِ ْبنِ َسُمَرةَ ، قَالَ 

  مَّةٌ ُمِسَخْت وَاُهللا أَْعلَُمأُ: وسلم َعنِ الضَّبِّ ، فَقَالَ 
  لَْم َيرْوِِه َعْن َرْوحِ ْبنِ الْقَاِسمِ ، إِالَّ ُمَحمَُّد ْبُن سََواٍء

  َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعْمرٍو أَُبو طَلَْحةَ الُْمَجاشِِعيُّ الَْبصْرِيُّ ، بَِها أَْي بِالَْبْصَرِة ، -١٤١

و يُوُسَف الْقَلُوِسيُّ ، َحدَّثََنا الْحَارِثُ ْبُن ُمَحمٍَّد الْكُوِفيُّ ، َحدَّثََنا َخلَُف ْبُن السَّرِيِّ َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن إِْسحَاَق أَُب
قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : اَألوِْديُّ ، َعْن أَبِي إِْسَحاَق ، َعْن أَبِي اَألْحَوصِ ، َعْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ َمْسُعوٍد قَالَ 

  ِة أُلِْفَينَّ أََحدَكُْم َيَضُع إِْحَدى رِْجلَْيِه َعلَى اُألْخَرى ، ثُمَّ َيَتَغنَّى َوَيَدُع أَنْ َيقَْرأَ سُوَرةَ الَْبقََرال: 
  لَْم َيرْوِِه َعْن َخلٍَف ، إِالَّ الْحَارِثُ ، تَفَرََّد بِِه يُوُسُف َوَخلٌَف ُحلٌْو ِثقَةٌ

 حَاَق الدَّمِريِيُّ ، بِِمْصرَ بِقَْرَيِة َدمَِريةَ ، َحدَّثََنا زَكَرِيَّا ْبُن ُدرَْيِد ْبنِ ُمحَمَِّد ْبنِ اَألْشَعِث ْبنَِحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن إِْس -١٤٢
َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن أُمِّ نِ قَْيسٍ الْكِْنِديُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ الثَّْورِيُّ ، َعْن َمْنُصورٍ ، َعْن ُيوُنسَ ْبنِ َخبَّابٍ ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ْب

َما نَقََص َمالٌ ِمْن َصَدقٍَة ، َوالَ َعفَا َرُجلٌ َعْن َمظِْلَمٍة إِالَّ َزاَدهُ : قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : َسلََمةَ ، قَالَْت 
  ى َنفِْسِه َباَب َمْسأَلٍَة إِالَّ فََتَح اللَُّه َعلَْيِه َباَب فَقْرٍاللَُّه بَِها عِزا ، فَاْعفُوا َيِعزَّكُمُ اللَُّه ، َوالَ فََتَح َرُجلٌ َعلَ

  لَْم َيرْوِِه َعنِ الثَّْورِيِّ ، إِالَّ قَاِسُم ْبُن يَزِيدَ الَْجرِْميُّ ، َوَزكَرِيَّا ْبُن ُدوَْيٍد اَألْشعَِثيُّ



يُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َسعِيٍد النَّسَاِئيُّ ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َعاِصمٍ الِْكالبِيُّ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعْبِد اِهللا الَْبنَّاُء الصَّنَْعانِ -١٤٣
قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه : َحدَّثََنا ُمبَاَرُك ْبُن فَضَالَةَ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 

  كُلُّ ُمْسِكرٍ َخْمٌر ، َوكُلُّ َخْمرٍ حََراٌم: وسلم 
  لَْم َيرْوِِه َعْن ُمَباَرٍك ، إِالَّ َعْمُرو ْبُن َعاِصمٍ

ْبُن أَبِي  أَُبو الُْمطَرِِّف َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعِليِّ ْبنِ الَْحَسنِ أَُبو َعِليٍّ الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا َبكَّاُر ْبُن قَُتْيَبةَ ، َحدَّثََنا -١٤٤
قَالَ : ةَ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ الَْوزِيرِ ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ ُعَمْيرٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي َبكََر

، وَأَْسلَُم ، َوِغفَاٌر َخْيًرا عِْنَد اِهللا ِمْن أََسٍد ، َوغَطَفَانَ  أَرَأَْيُتمْ إِنْ كَانَ ُجهَْيَنةُ ، َوُمَزْيَنةُ: َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 
نََعْم ، فَإِنَّ ُجَهْيَنةَ ، َومَُزْيَنةَ ، وَأَْسلََم ، َوِغفَاًرا َخْيٌر ِمْن : َوِمْن َبنِي َعاِمرِ ْبنِ صَْعَصَعةَ ، َهلْ خَاُبوا َوَخِسرُوا ؟ قَالُوا 

  ْن َبنِي َعاِمرِ ْبنِ َصْعَصعَةَأََسٍد ، َوغَطَفَانَ ، َوِم
  لَْم َيرْوِِه َعْن ُموَسى ْبنِ َعْبِد الَْمِلِك ، إِالَّ أَُبو الُْمطَرِِّف ْبُن أَبِي الَْوزِيرِ ، وَاْسُمُه إِْبَراهِيُم

لْوَهَّابِ ْبُن إِبَْراِهيمَ الَْبْصرِيُّ ، َحدَّثََنا أَيُّوبُ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعْبِد السَّالمِ الْجََواِليِقيُّ التُّسَْترِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد ا -١٤٥
قَالَ َرسُولُ اِهللا : ، قَالَ  ْبُن ُسلَْيَمانَ الَْحبَِطيُّ ، َحدَّثََنا زَكَرِيَّا ْبُن َحكَمٍ الَْحبَِطيُّ ، َعنِ الشَّعْبِيِّ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك

  الَْخلُّ نِْعمَ اإلَِداُم: صلى اهللا عليه وسلم 
  لَْم َيرْوِِه َعنِ الشَّعْبِيِّ ، إِالَّ َزكَرِيَّا ْبُن َحِكيمٍ

َرِفيُّ الْكُوِفيُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َحْمَدانَ أَُبو َسِعيٍد التُّْسَترِيُّ ، بَِعَباَدانَ ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم ْبُن ُيوُسفَ الصَّْي -١٤٦
َرُسولِ اهللاِ  ْبُن ُمَحمٍَّد الُْمَحارِبِيُّ ، َعْن ُسلَْيَمانَ الشَّْيبَانِيِّ ، َعْن أَبِي َبكْرِ ْبنِ أَبِي ُموَسى ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعْبُد الرَّْحَمنِ

يُّ صلى اهللا عليه وسلم صلى اهللا عليه وسلم َرأَى َرُجالً َصلَّى َركْعََتيِ الَْغَداِة ِحَني أََخذَ الُْمَؤذِّنُ يُِقيُم ، فََغَمَز النَّبِ
  أَال كَانَ َهذَا قَْبلَ ذَا: َمْنِكَبْيِه ، َوقَالَ 

  لَْم َيرْوِِه َعنِ الشَّْيَبانِيِّ ، إِالَّ الُْمَحارِبِيُّ ، َتفَرََّد بِهِ إِبَْراهِيُم
  مل يروه عن الشيباين إال احملاريب تفرد به إبراهيم

لصَّبَاُح أَُبو َعْبدِ اهللاِ الَْبْصرِيُّ ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم ْبُن سَِعيٍد الَْجْوَهرِيُّ ، َحدَّثََنا رَْيَحانُ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدٍ ا -١٤٧
   ْبنِ َبشِريٍْبُن َسِعيٍد ، َحدَّثََنا َعبَّاُد ْبُن َمْنصُورٍ ، َعْن أَبِي ِقالَبةَ ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ الْحَارِِثيِّ ، َعنِ النُّْعَماِن

إِنَّ اللََّه كََتَب ِكَتاًبا ، فَُهَو ِعْنَدُه َعلَى الْعَْرشِ ، وَإِنَُّه أَْنَزلَ ِمنْ : اَألْنصَارِيِّ ، أَنّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، قَالَ 
  ْيًتا ُتلَِيَتا ، قُرِئََتا ، ِفيِه ثَالثَ لَيَالٍ ،ذَِلَك الِْكَتابِ آَيَتْينِ خََتَم بِهَِما سُوَرةَ الَْبقََرِة ، َوإِنَّ الشَّْيطَانَ ال َيِلُج َب

  لَْم َيرْوِِه َعْن أَيُّوَب ، إِالَّ َعبَّاٌد َتفَرََّد بِِه َرْيَحانُ
َنا َيزِيُد ْبُن َهاُرونَ ، ثََحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدٍ الَْمرَْوزِيُّ بِالَْبْصَرةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسَماعِيلَ الَْواسِِطيُّ ، َحدَّ -١٤٨

كَانَ يَْنَهى َعْن أَكْلِ الْكُرَّاِث ، : َعْن َداُوَد ْبنِ أَبِي هِْنَد ، َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ ، َعْن َجابِرٍ ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم 
  َوالَْبَصلِ عِْنَد ُدخُولِ الَْمْسجَِد ،

  .َيزِيُد ، َتفَرَّدَ بِِه ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسَماعِيلَ الْأَْحَمِسّيلَْم َيرْوِِه َعْن َداُوَد ، إِالَّ 

يُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن الُْحَسْينِ ْبنِ ِمْردَاسٍ اُألُبلِّيُّ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسَماِعيلَ اَألحَْمِس -١٤٩
َجاَء َرُجلٌ إِلَى : ارِبِيُّ ، َعْن أَْشَعثَ ْبنِ سَوَّارٍ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ ِسريِيَن ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، قَالَ الرَّْحَمنِ ْبُن ُمَحمٍَّد الُْمَح



  أَكُلُّكُمْ َيجُِد ثَوَْبْينِ ؟: أَُيَصلِّي الرَُّجلُ ِفي الثَّْوبِ الَْواِحِد ؟ فَقَالَ : النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ 
  لَْم َيرْوِِه َعْن أَْشَعثَ ، إِالَّ الُْمحَارِبِيُّ

 ْبُن َحْزنٍ الْقَْيِسيُّ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن إِْسَماعِيلَ الَوَساوِينِيُّ الَْبصْرِيُّ ، َحدَّثََنا َشْيَبانُ ْبُن فَرُّوَخ ، َحدَّثََنا الصَّْعُق -١٥٠
َدَخلُْت َعلَى أَبِي ُموَسى اَألْشَعرِيِّ ، َوُهَو َيأْكُلُ لَْحَم َدجَاجٍ ، فَقَالَ : َدٌم الَْجْرِميُّ ، قَالَ َحدَّثََنا َمطٌَر الَْورَّاُق ، َحدَّثََنا ْه

هللا كُلْ ، فَإِنِّي رَأَْيُت َرُسولَ اهللاِ صلى ا: إِنِّي َحلَفُْت ال آكُلُ لَْحمَ الدَّجَاجِ ، فَقَالَ أَُبو ُموَسى : َهلُمَّ فَكُلْ ، فَقُلُْت : 
ْصَحابٌ ِلي ، عليه وسلم َيأْكُلُ ِمْنُه ، َوسَأَُنبِّئَُك َعْن َيِمينَِك أََتْيتُ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أََنا وَأَْصَحابِي ، وَأَ

قَالِئُص غُرُّ الذَُّرى ، فَأََمَر لََنا  َنسَْتْحِملُُه ، فََحلََف أَنْ ال َيْحِملََنا ، َوَما ِعْنَدُه حُْمالنُ ، فََواِهللا َما َبَرْحَنا حَتَّى أََتْتُه
  :َما َردَّكُْم ؟ قُلَْنا : بِحُْمالنَ ، فَلَمَّا َخَرْجَنا ذَكَْرَنا َيِمَني َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، فََرَجعَْنا إِلَْيِه ، فَقَالَ 

إِنِّي َواِهللا َما َنسِيُتَها ، وَلَِكْن : َتَها ، فَقَالَ صلى اهللا عليه وسلم ذَكَْرَنا َيمِيَنَك َيا َرسُولَ اِهللا ، َوَخِشيَنا أَنْ َتكُونَ َنِسي
  ، َمْن َحلََف َعلَى َيِمنيٍ ، فََرأَى غَْيَرَها َخْيًرا ِمنَْها ، فَلَْيأِْت الَِّذي ُهَو خَْيٌر ، َولُْيكَفِّْر َعْن َيِمينِِه

  لَْم َيرْوِِه َعْن َمطَرٍ ، إِالَّ الصَّعُْق
َعْمُرو ْبُن َعاِصمٍ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َهاُرونَ ْبنِ رَْوحٍ الَْبْردِجيِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن َيَسارٍ النَِّصيبِيُّ ، َحدَّثََنا  -١٥١

سُِئلَ النَّبِيُّ صلى اهللا : َماَمةَ ، قَالَ الِْكالبِيُّ ، َحدَّثََنا قَرِيبُ ْبُن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ اَألْصَمِعيُّ ، َعْن أَبِي غَاِلبٍ ، َعْن أَبِي أُ
  كَِلَمةُ َحقٍّ ِعْنَد ُسلْطَاٍن َجاِئرٍ ،: أَيُّ اَألْعَمالِ أَفَْضلُ ؟ فَقَالَ : عليه وسلم ، َوُهَو ِعْنَد الَْجْمَرِة الُْوسْطَى 

  لَْم َيرْوِِه َعْن قَرِيبِ ْبنِ َعْبِد الَْمِلِك ، إِالَّ َعْمُرو ْبُن َعاِصمٍ

َحدَّثََنا إِْسَحاقُ ْبُن  َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُزَهْيرٍ التُّْستَرِيُّ أَُبو حَفْصٍ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَُّد ْبُن عَاِصمٍ الرَّازِيُّ ، -١٥٢
: أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن أَبِي الْهَيَّاجِ اَألَسِديِّ ، قَالَ  ُسلَْيَمانَ الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا الُْمفَضَّلُ ْبُن َصَدقَةَ أَُبو َحمَّاٍد الَْحنَِفيُّ ، َعْن

أََتْدرِي َعلَى َما أَْبَعثَُك ؟ أَْبَعثَُك َعلَى َما َبعَثَنِي َعلَْيِه َعلَْيِه َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه : َبَعثَنِي َعِليُّ ْبُن أَبِي طَاِلبٍ ، فَقَالَ 
   إِالَّ كََسْرَتُه ، َوالَ قَبًْرا ُمَسنًَّما إِالَّ سَوَّْيَتُه ،ال َتَدعْ ِتْمثَاال: وسلم ، قَالَ 

  ُد ْبُن َعمَّارٍلَْم َيرْوِِه َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، إِالَّ الُْمفَضَّلُ ، َوالَ َعْنُه إِالَّ إِْسحَاُق الرَّازِيُّ ، تَفَرََّد بِِه ُمحَمَّ
َبزَّاُر التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الْقُدُّوسِ ْبُن ُمحَمٍَّد الْحَْبحَابِيُّ الَْعطَّاُر ، َحدَّثََنا َعْمُرو َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعْبِد اِهللا الْ -١٥٣

 ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ  َعْبِد اِهللاْبُن َعاِصمٍ الِْكالبِيُّ ، َحدَّثََنا َهمَّاُم ْبُن َيحَْيى ، َعْن َمطَرٍ الَْورَّاقِ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َساِلمِ ْبنِ
  كْعََتْينِ ،َسافَْرُت َمَع َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، وَأَبِي َبكْرٍ ، َوُعَمَر ، فَلَْم أََرُهمْ َيزِيُدونَ َعلَى َركَْعَتْينِ َر: 

  لَْم َيرْوِِه َعْن َمطَرٍ ، إِالَّ َهمَّاٌم

َألقْطَُع الْبَْغدَاِديُّ ، َحدَّثََنا َحفْصُ ْبُن ُعَمَر الِْمْهرِقَانِيُّ الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبنُ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعْبِد اِهللا ا -١٥٤
يه يِّ صلى اهللا علِقَرياٍط ، َعْن َجْسرِ ْبنِ فَْرقٍَد أَبِي َجْعفَرٍ ، َعْن ُيوُنَس ْبنِ ُعَبْيٍد ، َعنِ الَْحَسنِ ، َعْن أََنسٍ ، َعنِ النَّبِ

  الَْمْرُء َمَع َمْن أََحبَّ ،: وسلم ، قَالَ 
اٍط ، َوَعْن أَبِي ُعَماَرةَ عَْبُد لَْم َيرْوِِه َعْن ُيوُنَس ، إِالَّ َجْسٌر ، وَأَُبو ُعَماَرةَ الرَّازِيُّ ، َتفَرََّد بِِه َعْن َجْسرٍ ، َحمَّادُ ْبُن ِقَري

  الَْحِميِد ْبُن َبَياٍن الْوَاِسِطيُّ
 ْبُن إِْبَراِهيَم ، ثََنا أَحَْمُد ْبُن َخطَّابٍ التُّْستَرِيُّ ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اِهللا ْبُن َسْعدٍ الزُّْهرِيُّ ، َحدَّثََنا َعمِّي َيْعقُوُبَحدَّ -١٥٥

ِتيَانِيِّ ، َعنِ الْقَاِسمِ ْبنِ َعْوفٍ َحدَّثََنا أَبِي ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسَحاَق ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن ِديَنارٍ ، َعْن أَيُّوَب السِّْخ



  َصالةُ اَألوَّابَِني إِذَا َرِمَضِت الِْفصَالُ ،: قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : الشَّْيبَانِيِّ ، َعْن زَْيِد ْبنِ أَرْقََم ، قَالَ 
إِذَا َرِمَضتِ الِْفَصالُ ، يَْعنِي َتأِْخريَ : َد بِِه اْبُن إِْسحَاَق ، َوَتفِْسُري قَْوِلِه لَْم َيرْوِِه َعْن أَيُّوَب ، إِالَّ الَْحَسُن ْبُن ِدينَارٍ ، َتفَرَّ

  َصالِة الضَُّحى إِلَى أَنْ َيَتعَالَى

  النََّهاُر ، وََتْحَمى اَألْرُض َعلَى ِفْصالِن اإلِبِلِ ، َوِهَي صَِغاُرهَا
حَْيى ْبنِ ِمهَْرانَ السُِّيوِطيُّ الَْبْغَداِديُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُنعَْيمٍ الْفَْضلُ ْبُن ُدكَْينٍ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ َي -١٥٦

،  أََنا أَْحَمُد: َسلََمةُ ْبُن ُنَبْيٍط ، َعنِ الضَّحَّاِك ْبنِ مَُزاِحمٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، قَالَ 
  َوُمَحمٌَّد ، وَالَْحاِشُر ، َوالُْمقَفِّي ، َوالْخَاَتُم ،

  لَْم َيرْوِِه َعْن َسلََمةَ ، إِالَّ أَُبو ُنعَْيمٍ
  َوالَ ُيْرَوى َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، إِالَّ بَِهذَا اِإلْسنَاِد

اِديُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن زَِيادٍ الْكَلْبِيُّ ، َحدَّثََنا َشْرِقيُّ ْبُن َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ َعبَّاٍد الَْجْوَهرِيُّ الْبَْغَد -١٥٧
:  َسِمْعُت أََبا طَلْقٍ الْعَاِئِذيَّ ، ُيَحدِّثُ ُشَرْحبِيلَ ْبَن الْقَْعقَاعِ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ َمْعِدي كَرَِب الزُّبَْيِديِّ: الْقَطَاِميِّ ، قَالَ 

  :ِمْن قَْرٍن َوَنْحُن إِذَا َحَجْجَنا قُلَْنا  لَقَْد َرأَيُْتَنا
  َهِذي ُزَبْيٌد قَْد أَتَْتَك قَْسرًا** لَبَّْيكَ َتْعِظيًما إِلَْيَك ُعذْرًا
  قَْد َجَعلُوا األَْنَدادَ َخلُّوا صِفْرًا** َيقْطَْعَن َخْبًتا َوجَِباال َوعًْرا

ِفُعوا َعْن َبطْنِ ُعَرَنةَ ، : َخاُف أَنْ يََتَخطَّفََنا الْجِنَّ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم َولَقَْد َرأَيُْتَنا ُوقُوفًا بَِبطْنِ ُمَحسِّرٍ َن
  فَإِنَُّهْم إِْخوَاُنكُْم إِذَا أَْسلَُموا ،

  الَْحْمَد وَالنِّْعَمةَ لََك َوالُْملَْك ، ال َشرِيَك لََك ، لَبَّْيَك اللَُّهمَّ لَبَّْيَك ، لَبَّْيكَ ال شَرِيَك لََك لَبَّْيَك ، إِنَّ: َوَعلََّمَنا التَّلْبَِيةَ 
  لَْم َيرْوِِه َعْن َشَرِفيٍّ ، إِالَّ ُمَحمَُّد ْبُن زَِياٍد

يَّةَ ُمَحمَّدُ ْبُن ُموَسى زَِحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعْبِد الَْعزِيزِ الَْجْوهَرِيُّ الَْبصْرِيُّ ، َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن َشبَّةَ ، َحدَّثََنا أَُبو غَ -١٥٨
لَِقَي الزَُّبْيُر سَارِقًا ، فََشفََع ِفيِه ، : الَْمَدنِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي الزَِّناِد ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 

غَ اإلَِماَم ، فَلََعَن اللَُّه الشَّاِفَع وَالُْمَشفَِّع كََما قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه إِذَا َبلَ: حَتَّى ُنَبلَِّغُه اِإلَماَم ، فَقَالَ : فَِقيلَ لَُه 
  وسلم ،

  ال ُيْرَوى َعنِ الزَُّبْيرِ ، إِالَّ بَِهذَا اِإلْسَنادِ َتفَرََّد بِهِ أَُبو غَزِيَّةَ
َبْيرِيُّ الَْبْصرِيُّ أَُبو الَْعبَّاسِ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ ْبُن اَألْسَوِد ْبنِ الَْهيْثَمِ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ يُوُسَف الُْح -١٥٩

، ُمَسيِّبِ ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ الَْحنَِفيُّ ، َحدَّثََنا فَْهدُ ْبُن َحيَّانَ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن َداُوَد ْبنِ أَبِي هِْنَد ، َعْن َسِعيِد ْبنِ الْ
  :قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : قَالَ 

  َتزِيُد َصالةُ الَْجَماَعِة َعلَى َصالِة الرَُّجلِ َوْحَدُه َخْمًسا َوِعْشرِيَن ،
  لَْم َيرْوِِه َعْن ُشْعَبةَ ، إِالَّ فَْهُد ْبُن َحيَّانَ

الُْجْنِديَسابُورِيُّ ، بَِها ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُخلَْيدٍ الَْحنَِفيُّ ، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ َداُوَد السُّكَّرِيُّ -١٦٠
قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى : لَ َحمَّاُد ْبُن َيْحَيى اَألَبحُّ ، َعْن كَِثريِ ْبنِ ِشْنِظريٍ ، َعْن َعطَاِء ْبنِ أَبِي َرَباحٍ ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ ، قَا

  َمْن سُِئلَ َعْن ِعلْمٍ فَكََتَمُه أُلْجِمَ َيْوَم الْقَِياَمِة بِِلَجامٍ ِمْن نَارٍ ،: يه وسلم اهللا عل



  لَْم َيرْوِِه َعْن كَِثريِ ْبنِ ِشْنِظريِ ، إِالَّ َحمَّاٌد ، َتفَرَّدَ بِِه ُمَحمَُّد ْبُن ُخلَْيد
َجانِيُّ ، بَِها ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ يَزِيدَ الُْمقْرُِئ ، َحدَّثَنِي أَبِي َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ ُشَعْيبٍ اَألرَّ -١٦١

: قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : ، َحدَّثََنا َوْرقَاُء ، َعْن ُشْعَبةَ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ زِيَاٍد ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ ، قَالَ 
ْرقَاَء ، إِالَّ َعْبدُ اهللاِ ْبُن َيزِيدَ ِلُرؤَْيِتِه ، َوأَفِْطُروا ِلُرْؤَيِتِه ، فَإِنْ غُمَّ َعلَْيكُْم ، فَأَكِْملُوا الِْعدَّةَ ثَالِثَني ، لَْم َيْروِِه َعْن َوُصوُموا 
  الُْمقْرُِئ

َعِليٍّ الُْمَعدِّلُ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن الَْحكَمِ الِْحريِيُّ الْكُوِفيُّ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدٍ الشَِّعريِيُّ الشَِّريازِيُّ أَُبو  -١٦٢
ْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن الُْحَسْينِ اَألْنَصارِيُّ ، َحدَّثََنا ِمْنَدلُ ْبُن َعِليٍّ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر ، َع

ال إَِميانَ ِلَمْن ال أََماَنةَ لَُه ، َوالَ َصالةَ ِلَمْن ال طُهُوَر لَُه ، َوالَ ِديَن ِلَمْن ال : الَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَ: قَالَ 
  َصالةَ لَُه ، إِنََّما َمْوِضعُ الصَّالِة ِمَن الدِّينِ كََمْوِضعِ الرَّأْسِ ِمَن الَْجَسِد ،

  ِد اِهللا ، إِالَّ ِمْنَدلٌ ، َوالَ َعْنُه إِالَّ َحَسٌن ، َتفَرََّد بِِه الُْحَسْيُن ْبُن الَْحكَمِلَْم َيرْوِِه َعْن ُعَبْي
دَّثََنا مٍَّد الَْعْسكَرِيُّ ، َحَحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ َعِليٍّ الُْخَزاِعيُّ اَألْصبََهانِيُّ أَُبو الْعَبَّاسِ ، َحدَّثََنا سَْهلُ ْبُن ُمَح -١٦٣

يَق َرِضَي اللَُّه َعْنُه َوُهَو َعْمُرو ْبُن ثَابٍِت ، َعْن إِْسَماِعيلَ ْبنِ أَبِي خَاِلٍد ، َعْن قَْيسِ ْبنِ أَبِي حَازِمٍ ، َسِمْعُت أََبا َبكْرٍ الصِّدِّ
َما أُْعِطيَ أََحٌد َبْعدَ : َهذَا َعاَم األَوَّلِ ، فَقَالَ إِنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَاَم ِفي َمقَاِمي : َعلَى الِْمْنَبرِ ، َيقُولُ 

الْبِرَّ ِفي الَْجنَِّة ، أَال َوإِنَّ الْكَِذبَ الَْيِقنيِ مِثْلَ الَْعاِفَيِة ، وََنْحُن َنسْأَلُ اللََّه الَْعاِفَيةَ ِفي الدُّْنَيا وَاآلِخَرِة ، أَال َوإِنَّ الصِّْدَق َو
  ارِ ،َوالْفُُجوَر ِفي النَّ

  لَْم َيرْوِِه َعْن إِْسَماِعيلَ ، إِالَّ َعْمُرو ْبُن ثَابِِت ْبنِ أَبِي الْمِقَْدامِ ، َتفَرََّد بِِه سَْهلُ ْبُن ُمحَمٍَّد

ْبنِ قَُتْيَبةَ الَْهْمَدانِيُّ ،  َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن الُْحَسْينِ اَألْنصَارِيُّ أَُبو َجْعفَرٍ اَألْصبََهانِيُّ ، َحدَّثََنا َحجَّاُج ْبُن يُوُسَف -١٦٤
: ليه وسلم ، قَالَ َحدَّثََنا بِْشُر ْبُن الُْحَسْينِ ، َعنِ الزَُّبْيرِ ْبنِ َعِديٍّ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، أَنّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا ع

ِفي َباِطلٍ ، َوَمْن إِذَا َرِضَي لَْم ُيخْرِْجُه رَِضاُه ِمْن َحقٍّ ، َمْن إِذَا غَِضَب لَْم ُيْدِخلُْه غََضُبُه : ثَالثٌ ِمْن أَْخالقِ اِإلَمياِن 
  َوَمْن إِذَا قََدَر لَْم َيتََعاطَ َما لَْيَس لَُه ،

  لَْم َيرْوِِه َعنِ الزَُّبْيرِ ْبنِ َعِديٍّ ، إِالَّ بِْشُر ْبُن الُْحَسيْنِ
صَْبَهانِيُّ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليٍّ الُْحلْوَانِيُّ ، َحدَّثََنا َزكَرِيَّا ْبُن َعِطيَّةَ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدٍ الَْبزَّاُر اَأل -١٦٥

َها َسمَِعْت ةُ بِْنتُ َسْعٍد ، أَنََّحدَّثََنا سَْعُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ الِْمسَْورِ ْبنِ إِْبَراهِيَم ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َعْوٍف ، َحدَّثَْتنِي َعاِئَش
قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد ، فَكَأَنََّما قََرأَ ثُلُثَ : َمْن قََرأَ : قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : أََباَها َسْعَد ْبَن مَاِلٍك ، َيقُولُ 

  ْرآِنقُلْ يَأَيَُّها الْكَاِفُرونَ ، فَكَأَنََّما قََرأَ ُرْبعَ الْقُ: الْقُْرآِن ، َوَمْن قََرأَ 
  ال يروى عن سعد إال هبذا اإلسناد تفرد به بن عطية

قَالَ َرسُولُ اهللاِ صلى اهللا : قَالَ َسْعٌد َوَحدَّثَنِي َعمِّي َسْعدُ ْبُن إِبَْراهِيَم ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، قَالَ  -١٦٦
ْعَد َصالةِ الصُّْبحِ اثَْنَتْي َعشَْرةَ َمرَّةً فَكَأَنََّما قََرأَ الْقُْرآنَ أَْرَبَع مَرَّاٍت ، َوكَانَ قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد َب: َمْن قََرأَ : عليه وسلم 

  أَفَْضلَ أَْهلِ اَألْرضِ َيوَْمِئٍذ إِذَا اتَّقَى
  ال ُيْرَوى َعْن َسْعٍد ، إِالَّ بَِهذَا اِإلْسَناِد تَفَرََّد بِِه اْبُن َعِطيَّةَ ،

  ُن َعِطيَّةَ أَْيضًاَحدِيثُ َسْعدِ ْبنِ إِبَْراهِيَم ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، إِالَّ بَِهذَا اِإلْسَناِد تَفَرََّد بِِه اْب َوالَ ُيْرَوى



ا َزْيدُ ْبُن الْحَرِيشِ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ َسِعيٍد الَْمِعينِيُّ أَُبو َسِعيدٍ اَألْصبََهانِيُّ ، َحدَّثََن -١٦٧
إِنِّي : قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : َسِعيٍد ، َعْن ُشْعَبةَ ، َعْن ِسَماِك ْبنِ َحْربٍ ، َعْن جَابِرِ ْبنِ َسُمَرةَ ، قَالَ 

ْم َيْروِِه َعْن ُشْعَبةَ ، إِالَّ َيحَْيى ْبُن َسعِيٍد ، َتفَرََّد بِِه زَْيُد ْبُن الَْحرِيشِ ، َألْعرُِف َحجًَرا كَانَ ُيَسلُِّم َعلَيَّ قَْبلَ أَنْ أُبَْعثَ ، لَ
  َوالَ كََتْبَناهُ إِالَّ َعنِ الَْمِعينِيِّ

اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َداُودَ  َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدٍ الَْجمَّالُ اَألْصَبهَانِيُّ الْفَِقيُه ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُيوُنَس -١٦٨
 َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيِّبِ ، َعنِ اْبنِ الطَّيَاِلِسيُّ ، َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن ُسلَْيَمانَ الضَُّبِعيُّ ، َحدَّثََنا فَْرقٌَد السََّبِخيُّ ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن

  َعبَّاسٍ ،

لََيبِيَتنَّ قَْوٌم ِمْن َهِذِه اُألمَِّة َعلَى طََعامٍ َوشََرابٍ وَلَْهوٍ ، َوُيْصبِحُوا قَدْ :  عليه وسلم قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا: قَالَ 
  ُمِسخُوا ِقَرَدةً َوخََنازِيَر ،

  الَّ أَُبو َداُوَد ، َتفَرََّد بِِه َعِليُّ ْبُن يُوُنَسلَْم َيرْوِِه َعْن قََتاَدةَ ، إِالَّ فَْرقٌَد ، َوالَ َعْن فَْرقٍَد ، إِالَّ َجعْفٌَر ، َوالَ َعْن َجْعفَرٍ ، إِ
ا َعاِصُم ْبُن َعْبدِ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َسعِيِد ْبنِ ُعْرَوةَ اَألْصبََهانِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن ُموَسى اَألْنصَارِيُّ ، َحدَّثََن -١٦٩

ْيلِ ْبُن مَاِلٍك ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، أَنّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، قَالَ الْعَزِيزِ اَألْشجَِعيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو سَُه
  َمنِ اطَّلََع ِفي َبْيِت قَْومٍ بَِغْيرِ إِذْنِهِْم ، فَقَدْ َحلَّ أَنْ َيفْقَئُوا َعْيَنُه ،: 

َماِلٍك ، َعمُّ مَاِلكِ ْبنِ أََنسٍ اَألْشَجِعيِّ ، َتفَرََّد بِِه أَُبو ُموَسى إِْسحَاُق ْبُن ُموَسى  لَْم َيرْوِِه َعْن أَبِي ُسَهْيلٍ ، إِالَّ َناِفُع ْبُن
  اَألْنصَارِيُّ
  َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعِليٍّ الَْجارُوِديِّ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن ِعَصامِ ْبنِ َيزِيَد -١٧٠

َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه : ي أَبِي ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ الثَّْورِيُّ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعنِ اَألعَْرجِ ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ َجبٌَّر ، َحدَّثَنِ
  ال ُمكْرَِه لَُه ، اللَُّهمَّ اغِْفرْ ِلي إِنْ ِشئَْت ، وَلَِكْن ِلَيْعزِْم ِفي الَْمسْأَلَِة ، فَإِنَُّه: ال َيقُولُنَّ أََحُدكُُم : وسلم 

  لَْم َيرْوِِه َعنِ اَألْعَمشِ ، إِالَّ ُسفَْيانُ ، َوالَ َعْن ُسفَْيانَ ، إِالَّ جَبٌَّر
يقٍ ، َحَسنِ ْبنِ َشِقَحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُسلَْيَمانَ ْبنِ أَيُّوَب الَْمدِينِيُّ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َعِليِّ ْبنِ الْ -١٧١

 ، َعْن َعابِسِ ْبنِ َربِيَعةَ ، قَالَ َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا أَُبو َحْمَزةَ السُّكَّرِيُّ ، َعْن َمْنُصورِ ْبنِ الُْمْعَتِمرِ ، َعْن إِْبَراهِيَم النَّخَِعيِّ
أََما وَاِهللا ، إِنِّي َألْعلَُم أَنَّكَ َحَجٌر ال : قَبَّلَُه ، ثُمَّ قَالَ َرأَْيُت ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، اْسَتقَْبلَ الَْحَجَر فَ: 

  َتْمِلُك ِلي ُضرا ، َوالَ َنفًْعا ، َولَْوال أَنِّي َرأَْيتُ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم يُقَبِّلَُك َما قَبَّلُْتَك ،
   أَُبو َحمَْزةَ السُّكَّرِيُّ ، َواْسُمُه ُمَحمَُّد ْبُن َمْيُموٍنلَْم َيرْوِِه َعْن َمْنُصورِ ْبنِ الُْمْعَتِمرِ ، إِالَّ

، َعْن ُزفََر ْبنِ الُْهذَْيلِ ،  َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُرْسَتةَ ْبنِ ُعَمَر اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا الُْمِغَريةُ ، َحدَّثََنا الَْحكَُم ْبُن أَيُّوَب -١٧٢
  َعنِ الَْهيْثَمِ ْبنِ الَْحبِيبِ َعْن أَبِي َحنِيفَةَ ،

يُب ِمْن َوْجهِهَا الصَّْيَرِفيِّ ، َعْن َعاِمرٍ الشَّْعبِيِّ ، َعْن َمْسرُوقٍ ، َعْن َعاِئَشةَ أَنَّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم كَانَ ُيِص
  َوُهَو َصاِئٌم ، تُرِيُد الْقُْبلَةَ

  أَُبو َحنِيفَةَلَْم َيرْوِِه َعنِ الَْهيْثَمِ ، إِالَّ 
ْبُن قَُتْيَبةَ الشَِّعريِيُّ ،  َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن سَُرْيحٍ اَألْصبََهانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َراِفعٍ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا َسلُْم -١٧٣

: ْيكَةَ ، َعْن ُيوُسَف ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ َسالمٍ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ َحدَّثََنا الصَّلُْت ْبُن ثَابٍِت ، َعْن أَبِي ِشْمرٍ ، َعنِ اْبنِ أَبِي ُملَ



  ال َتلَْتِفُتوا ِفي َصالِتكُْم ، فَإِنَُّه ال َصالةَ ِلُملَْتِفٍت ،: قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ةَ ، َوأَُبو ِشْمرٍ الَِّذي َرَوى َعْنُه الصَّلُْت ْبُن ثَابٍِت ، ُهَو أَُبو ِشْمرٍ لَْم َيرْوِِه َعنِ الصَّلِْت الَْبْصرِيِّ ، إِالَّ َسلُْم ْبُن قَُتْيَب

  الضَُّبِعيُّ َبصْرِيُّ ، َرَوى َعْنُه ُشْعبَةُ
هَابٍ ، َحدَّثََنا النَّْضُر ْبنُ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن الُْحَسْينِ ْبنِ َعْبِد الَْمِلكِ الُْمَعدِّلُ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَؤمَّلُ ْبُن إِ -١٧٤

  ُمَحمٍَّد الُْجَرِشيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُوْيسٍ ، َعنِ الَْعالِء

َيْوَم َيأِْتي َبْعضُ :  اْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ِفي قَْوِلِه َعزَّ َوَجلَّ
  طُلُوُع الشَّْمسِ ِمْن َمْغرِبَِها ،: اِت َربَِّك قَالَ آَي

  لَْم َيرْوِِه َعنِ الَْعالِء ، إِالَّ أَُبو أُوَْيسٍ َعْبُد اِهللا ْبُن َعْبِد اِهللا ، تَفَرََّد بِِه النَّْضُر ْبُن ُمَحمٍَّد
انَ الثَّقَِفيُّ الَْمِدينِيُّ اَألْصَبهَانِيُّ ، َسَنةَ ِتْسِعَني َوِمئََتْينِ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن إِْبَراهِيَم ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ كَْيَس -١٧٥

شَهِْدُت َعِليا َرِضَي اللَّهُ : إِْسَماعِيلُ ْبُن َعْمرٍو ، َحدَّثََنا ِمْسَعٌر ، َعْن طَلَْحةَ ْبنِ ُمَصرٍِّف ، َعْن َعِمَريةَ ْبنِ َسْعٍد ، قَالَ 
َمْن َسِمَع َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيْومَ : ى الِْمْنَبرِ ُينَاِشدُ أَْصحَاَب َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َعْنُه ، َعلَ

ْبُن َماِلٍك ، فَشَهُِدوا  أَُبو هَُرْيَرةَ ، وَأَُبو َسعِيٍد ، َوأََنُس: غَِديرِ ُخمٍّ َيقُولُ َما قَالَ ؟ فَلَْيْشَهْد ، فَقَاَم اثَْنا َعَشرَ َرُجالً ِمنُْهْم 
َمنِ اللَُّهمَّ َمْن كُْنُت َمْوالُه فََعِليٌّ َمْوالُه ، اللَُّهمَّ َوالِ َمْن وَاالهُ : أَنَُّهْم َسِمُعوا َرسُولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ 

  ، َوَعاِد َمْن َعاَداُه ،
  لَْم َيرْوِِه َعْن ِمْسَعرٍ ، إِالَّ إِْسَماِعيلُ

حدثنا أمحد بن جماهد األصبهاين حدثنا عبد اهللا بن عمر بن أبان حدثنا زافر بن سليمان حدثنا عبد اهللا بن  -١٧٦
َمْن قَالَ إِنِّْي َعاِلٌم فَُهَو َجاِهلٌ َوَمْن : احلسني املصيصي حدثنا حممد بن كثري عن األوزاعي عن حيىي بن أيب كثري قال 

  اِهلٌ َوَمْن قَالَ إِنِّْي ِفي الَْجنَِّة فَُهَو ِفي النَّارِ َوَمْن قَالَ إِنِّْي فَي النَّارِ فَُهَو ِفي النَّارِقَالَ إِنِّْي َجاِهلٌ فَُهَو َج
َمانَ ، َعْن طُْعَمةَ ُن ُسلَْيَحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَجاِهٍد اَألْصَبَهانِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُعَمَر ْبنِ أََبانَ ، َحدَّثََنا َزاِفرُ ْب -١٧٧

أَتَْيُت أُمَّ َسلََمةَ أَُعزِّيَها : ْبنِ َعْمرٍو الَْجْعفَرِيِّ ، َعْن أَبِي الَْجحَّاِف َداُوَد ْبنِ أَبِي َعْوٍف ، َعْن َشْهرِ ْبنِ َحْوَشبٍ ، قَالَ 
عليه وسلم ، فََجلََس َعلَى َمَناَمٍة لََنا ، فََجاَءْتهُ  َدَخلَ َعلَيّ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا: َعلَى الُْحَسْينِ ْبنِ َعِليٍّ ، فَقَالَْت 

ادِْعي ِلي َحَسًنا ، َوُحسَْيًنا ، َواْبَن َعمِِّك َعِليا ، فَلَمَّا : فَاِطَمةُ رِْضوَانُ اِهللا َوَرْحَمُتُه َعلَْيَها بَِشْيٍء َوَضْعُتُه ، فَقَالَ 
  اَمِتي َوأَْهلُ َبْيِتي ، فَأَذِْهْب َعنُْهُم الرِّْجَس َوطَهِّرُْهْم َتطْهًِريا ،َهُؤالِء َح: اْجَتَمعُوا ِعْنَدُه قَالَ لَُهْم 

  لَْم َيرْوِِه َعْن طُْعَمةَ ، إِالَّ َزاِفٌر ، َتفَرََّد بِِه َعْبُد اِهللا ْبُن ُعَمَر َمْشِكدَانَةُ
، َحدَّثََنا َحجَّاجُ ْبُن ُيوُسَف الَْهْمَدانِيُّ ، َحدَّثََنا بِْشرُ ْبُن الُْحَسْينِ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ ُصبَْيحٍ اَألْصَبهَانِيُّ  -١٧٨

قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : ، َعنِ الزَُّبْيرِ ْبنِ َعِديٍّ ، َعنِ الَْمْعُرورِ ْبنِ سَُوْيٍد ، َعْن ُعَمَر ْبنِ الْخَطَّابِ ، قَالَ 
زَّبِيبِ ِمثْال بِمِثْلٍ ، ، َوالِْفضَّةُ بِالِْفضَِّة ، وَالُْبرُّ بِالُْبرِّ ، َوالشَِّعُري بِالشَِّعريِ ، َوالتَّْمرُ بِالتَّْمرِ ، َوالزَّبِيبُ بِال الذََّهُب بِالذََّهبِ: 

  َوالِْملُْح بِالِْملْحِ َيًدا بَِيٍد ، فََمْن َزاَد أَوِ اْزَداَد فَقَدْ أَْرَبى
  زَُّبْيرِ ، إِالَّ بِْشُر ْبُن الُْحَسْينِلَْم َيرْوِِه َعنِ ال

، َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن  َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن حَاِتمٍ السَّرَْمرِيُّ ، ُبسََّر َمْن َرأَى ، َحدَّثََنا َعْبُد اَألْعلَى ْبُن َحمَّاٍد النَّْرِسيُّ -١٧٩



: ِلدٍ الْخَُزاِعيُّ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ الُْمْنكَِدرِ ، َعْن َجابِرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ إِْسحَاَق الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا سَِعيُد ْبُن خَا
  :قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  الُْمْؤِمُن َواٍه َراِقٌع ، فََسِعيٌد َمْن َهلََك َعلَى ُرقَْعٍة
  ُمذْنٌِب ُمْسَتْغفٌِر: ُمذْنٌِب َراِقعٌ َيْعنِي : َسِعيُد ْبُن َخاِلٍد َمدَنِيُّ ، َوَمْعَنى َواٍه َيعْنِي لَْم َيرْوِِه َعنِ اْبنِ الْمُْنكَِدرِ ، إِالَّ 

ُحَصْيُن ْبنُ  رِيُّ ، َحدَّثََناَحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ أُسَْيٍد أَُبو أُسَْيٍد اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ثَوَابٍ الُْهبَا -١٨٠
قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى :  ُمَخارِقٍ ، َحدَّثََنا يُوُنُس ْبُن ُعبَْيٍد ، َعْن َشْهرِ ْبنِ َحْوَشبٍ ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ

  وَّالٌ ، َوذُو الْقَْعَدِة ، َوذُو الَْحجَِّةَش: الَْحجُّ أَْشُهٌر َمْعلُوَماٌت ، قَالَ : اهللا عليه وسلم ، ِفي قَْوِلِه َعزَّ َوَجلَّ 
  لَْم َيرْوِِه َعْن ُيوُنَس ، إِالَّ ُحَصْيُن ْبُن ُمخَارِقٍ كُوِفيُّ ، َتفَرََّد بِِه ُمَحمَُّد ْبُن ثََوابٍ

َبكَّارٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َعْمرٍو الِْفْهرِيُّ ،  َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ َمْصقَلَةَ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا الزَُّبْيُر ْبُن -١٨١
: رِيِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِبَْراِهيمَ ْبنِ ُمَحمَِّد ْبنِ أَْسلََم األَْنَصارِيُّ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه أَْسلََم األَْنَصا

اهللا عليه وسلم َعلَى أُسَاَرى قَُرْيظَةَ ، فَكُْنُت أَنْظُُر إِلَى فَْرجِ الُْغالمِ ، فَإِنْ َرأَْيُتُه قَدْ أَنَْبَت َجَعلَنِي َرُسولُ اهللاِ صلى 
  ضََرْبُت ُعُنقَُه ، َوإِذَا لَْم أَرَُه

  قَْد أَْنَبتَ َجَعلُْتُه ِفي َمَغانِمِ الُْمْسِلمَِني
  ْسَنادِ َتفَرََّد بِهِ الزَُّبْيرُ ْبُن َبكَّارٍ ، َوُهَو أَْسلَمُ ْبُن َبْجرَةَال ُيْرَوى َعْن أَْسلََم ، إِالَّ بَِهذَا اِإل

وبُ ْبُن َجابِرٍ ، َعْن َعْبدِ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َيَسارٍ النََّساِئيُّ ، َحدَّثََنا قُتَْيَبةُ ْبُن َسِعيٍد ، َحدَّثََنا أَيُّ -١٨٢
كَانَ غُْسلُ الْبَْولِ ِمَن الثَّْوبِ سَْبَع ِمرَارٍ ، فَلَْم َيَزلِ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم : ُعَصَم ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ اِهللا ْبنِ 

  ُيرَاجُِع حَتَّى جََعلَ غُْسلَ الْبَْولِ ِمَن الثَّْوبِ َمرَّةً
ُن ُعَصَم أَُبو ُعلَْوانَ الْكُوِفيُّ ، تَفَرََّد بِِه أَيُّوُب ْبُن َجابِرٍ ، َوقَْد قِيلَ َعْبُد اِهللا ْبُن لَْم َيرْوِِه َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، إِالَّ َعْبُد اِهللا ْب
  ِعْصَمةَ ، َوالصََّواُب عَْبُد اهللاِ ْبُن ُعَصَم

رقان حدثنا أمحد بن علي بن املثىن أبو يعلى املوصلي حدثنا حممد بن الفرج حدثنا أبو مهام حممد بن الزب -١٨٣
كانت متعة احلج لنا أصحاب : حدثنا هدية بن املنهال عن أيب احلصني عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أيب ذر قال 

  حممد صلى اهللا عليه وسلم خاصة
  مل يروه عن هدية إال أبو مهام تفرد به حممد بن الفرج واملشهور من حديث قيس بن الربيع عن أيب حصني

ن نعيم اهلوجي حدثنا آدم بن أيب إياس العسقالين حدثنا قيس بن الربيع عن أيب حدثنا أبو معن ثابت ب -١٨٤
  بإسناده حنوه: حصني 
فَْضلُ ْبُن ُموَسى َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ َمْهِديٍّ الَْهرَوِيُّ بَِبْغَداَد ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َخْشَرمٍ ، َحدَّثََنا الْ -١٨٥

َخَرجَ أَُبو َبكْرٍ بِالْهَاجَِرِة ، فََسِمعَ بِذَِلكَ : ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ كَْيَسانَ ، َحدَّثََنا ِعكْرَِمةُ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ  السِّينَانِيُّ
أَْخَرجَنِي وَاِهللا َما أَجُِد ِفي : ؟ فَقَالَ  َيا أََبا َبكْرٍ ، َما أَخَْرَجَك َهِذِه السَّاَعةَ: ُعَمُر فََخَرَج ، فَإِذَا ُهَو بِأَبِي َبكْرٍ ، فَقَالَ 

وَأََنا وَاِهللا َما أَْخَرَجنِي غَْيُرُه ، فَبَْيَنَما ُهَما كَذَِلَك ، إِذْ خََرَج َعلَْيهَِما النَّبِيُّ صلى اهللا : َبطْنِي ِمْن حَاقِ الْجُوعِ ، فَقَالَ 
أَخَْرَجَنا وَاِهللا َما َنجُِد ِفي ُبطُونَِنا ِمْن َحاقِ الْجُوعِ ، فَقَالَ : اَعةَ ؟ فَقَاال َما أَخَْرَجكَُما َهِذِه السَّ: عليه وسلم ، فَقَالَ 

أََنا َوالَِّذي نَفِْسي بَِيِدِه َما أَخَْرَجنِي غَيُْرُه ، فَقَاُموا ، فَاْنطَلَقُوا حَتَّى أََتْوا َباَب أَبِي أَيُّوَب : النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم 



ْم َيأْتِ ِلِحينِِه ، ارِيِّ ، َوكَانَ أَُبو أَيُّوَب ذَكََر ِلَرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم طََعاًما أَْو لَبًَنا ، فَأَْبطَأَ َيْومَِئٍذ ، فَلَاَألْنَص
َمْرَحًبا بَِرُسولِ اهللاِ : َرَجِت اْمرَأَُتُه ، فَقَالَْت فَأَطَْعَمُه أَْهلَُه ، َواْنطَلََق إِلَى َنْخِلِه َيعَْملُ ِفيِه ، فَلَمَّا أََتْوا َبابَ أَبِي أَيُّوَب َخ

  :صلى اهللا عليه وسلم َوبَِمْن َمَعُه ، فَقَالَ لََها َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم 

عليه وسلم ، فََبُصَر بِِه أَُبو أَيُّوَب َوهُوَ َيأْتِيَك َيا َنبِيَّ اِهللا السَّاَعةَ ، فََرَجَع َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا :فَأَْيَن أَُبو أَيُّوَب ؟ فَقَالَْت 
مَْرَحًبا بَِنبِيِّ اِهللا َوبَِمْن َمَعُه ، فَقَالَ : َيْعَملُ ِفي َنْخلٍ لَُه فََجاَء َيْشَتدُّ َحتَّى أَْدَركَ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ 

َت َتجِيئَنِي ِفيِه ، فََردَُّه ، فََجاَء إِلَى ِعذْقِ النَّْخلِ ، فَقَطََعُه ، فَقَالَ لَُه َرسُولُ اِهللا َيا َرسُولَ اِهللا ، لَْيَس بِالِْحنيِ الَِّذي كُْن: 
َيا َرُسولَ اِهللا ، أَْحبَْبُت أَنْ َتأْكُلَ ِمْن ُرطَبِِه ، وَُبْسرِِه ، َومتْرِِه ، : َما أََرْدَت إِلَى َهذَا ؟ فَقَالَ : صلى اهللا عليه وسلم 

إِنْ ذََبْحَت ، فَال َتذَْبَحنَّ ذَاَت َدرٍّ ، فَأََخذَ َعَناقًا لَُه أَْو َجْدًيا فَذََبَحُه ، َوقَالَ : ُنوبِِه ، َوألَذَْبَحنَّ لََك َمَع َهذَا ، فَقَالَ َوُتذْ
ِف الَْجْديِ فَطََبَخُه َوَشَوى نِْصفَُه ، فَلَمَّا أُْدرِكَ اْخَتبِزِي ، َوأَطُْبُخ أََنا ، فَأَْنِت أَْعلَمُ بِالَْخْبزِ ، فََعَمَد إِلَى نِْص: الْمرَأَِتِه 

ِمَن بِالطََّعامِ َوَضَع َبْيَن َيَدْي َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم وَأَْصَحابِِه ، فَأََخذَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم 
يُّوَب ، أَْبِلغْ بَِهذَا فَاِطَمةَ ، فَإِنََّها لَْم ُتِصْب مِثْلَ َهذَا مُْنذُ أَيَّامٍ ، فَلَمَّا َيا أََبا أَ: الَْجْديِ ، فََوَضَعُه َعلَى َرِغيٍف ، ثُمَّ قَالَ 

: خُْبٌز ، وَلَْحٌم ، وَُبْسٌر ، َوَتْمٌر ، َوُرطٌَب ، َوَدَمَعْت َعْينَاُه ، ثُمَّ قَالَ : أَكَلُوا َوَشبِعُوا قَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم 
: اهللا عليه وسلم َن النَِّعيمِ الَِّذي ُتْسأَلُونَ َعْنُه َيْوَم الِْقَياَمِة ، فَكَُبَر ذَِلَك َعلَى أَْصَحابِِه ، فَقَالَ َرسُولُ اِهللا صلى َهذَا ِم

  بِْسمِ: إِذَا أَصَْبُتْم مِثْلَ َهذَا ، َوضََرْبُتمْ بِأَْيدِيكُْم ، فَقُولُوا 
الَْحْمدُ ِللَِّه الَِّذي أَْشَبْعَنا وَأَْروَاَنا وَأَْنَعَم َوأَفَْضلَ ، فَإِنَّ َهذَا كَفَاٌف بَِهذَا ، : ا َشبِْعُتْم ، فَقُولُوا اِهللا ، وََبَركَِة اِهللا ، فَإِذَ

ائِْتَنا غًَدا ، : بِي أَيُّوَب َوكَانَ َرسُولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ال َيأِْتي إِلَْيِه أََحٌد َمْعُروفًا إِالَّ أََحبَّ أَنْ ُيَجازَِيُه ، فَقَالَ َأل
  فَلَْم

َيا أََبا : إِنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َيأْمُُرَك أَنْ تَأِْتَيَه ، فَلَمَّا أََتاُه أَْعطَاُه َولِيَدةً ، فَقَالَ : َيْسَمْع ، فَقَالَ لَُه ُعَمُر 
َنَر إِالَّ َخيًْرا َما َداَمْت ِعْنَدَنا ، فَلَمَّا َجاَء بَِها أَُبو أَيُّوَب ، فَقَالَ َما أَجُِد لَِوِصيَّةِ أَيُّوَب ، اْستَْوِصي بَِهِذِه خَْيًرا ، فَإِنَّا لَْم 

  .َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم شَْيئًا خَْيًرا ِمْن أَنْ أُْعِتقََها ، فَأَْعَتقََها
  الْفَْضلُ ْبُن ُموَسى لَْم َيرْوِِه َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ كَْيَسانَ ، إِالَّ

ْبُن فَْهٍد ، َحدَّثََنا مُوَرقُ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ الَْعبَّاسِ ْبنِ ِمهَْرانَ الَْبْصرِيُّ أَُبو َعْبِد اِهللا ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم  -١٨٦
قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ ، قَالَ  ْبُن ُسخَْيٍت ، َحدَّثََنا أَُبو ِهاللٍ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ سِريِيَن

  النََّدُم َتْوبَةٌ: 
  لَْم َيرْوِِه َعْن أَبِي ِهاللٍ ، إِالَّ ُموَرُق ْبُن ُسَخْيٍت

  ِلٌح الُْمرِّيَُّولَْم َيرْوِِه َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ سِريِيَن ، إِالَّ أَُبو ِهاللٍ ُمَحمَّدُ ْبُن ُسلَْيمٍ ، َوَصا
لَْجْهضَِميُّ ، أَنَْبأََنا أَبِي َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ أَبِي َبكْرٍ الَْبْصرِيُّ الْقَاِضي ، بِطَبَرَِيةَ ، َحدَّثََنا َنْصرُ ْبُن َعِليٍّ ا -١٨٧

  ، َحدَّثََنا الْقَاِسُم ْبُن َمْعنٍ ، َعْن َجْعفَرِ ْبنِ

 بِالَْبْيتِ بِيِه ، َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم لَمَّا قَِدَم َمكَّةَ طَاَفُمَحمٍَّد ، َعْن أَ
إِنَّ الصَّفَا وَالَْمْرَوةَ ِمْن : مَّ قََرأَ نَْبَدأُ بَِما َبَدأَ اللَُّه بِِه ، ثُ: َسْبًعا ، ثُمَّ خََرَج ِمْن َبابِ الصَّفَا ، فَاْرتَقَى الصَّفَا ، فَقَالَ 
  َشَعاِئرِ اهللاِ لَْم َيْروِِه َعنِ الْقَاِسمِ ْبنِ َمْعنٍ ، إِالَّ َعِليُّ ْبُن َنصْرٍ



  َتفَرََّد بِِه اْبُنُه َنْصٌر ، وَلَْم َنكُْتْبُه إِالَّ َعْن َهذَا الشَّْيخِ
َصاِلحٍ أَُبو َبكْرٍ الَْيَمانِيُّ الْقَتَّاتُ الَْبْصرِيُّ ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم ْبُن هَانٍِئ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن صَاِلحٍ أَُبو  -١٨٨

ْن أَبِي َسلََمةَ ، َعْن ْمرٍو ، َعَحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن أَبِي َبكْرٍ الْعََتِكيُّ ، َحدَّثََنا َهاُرونُ ْبُن ُموَسى النَّْحوِيُّ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َع
بِطَاَنةٌ : َما ِمْن َنبِيٍّ َوالَ أَِمريٍ إِالَّ لَُه بِطَاَنَتاِن : قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ 

  ال َتأْلُوُه َخَباال ، فََمْن ُوِقَي بِطَاَنةَ الَْخبَالِ فَقَْد ُوِقَيَتأُْمُرُه بِالَْمْعُروِف َوالَْخْيرِ َوَتُدلُُّه َعلَْيِه ، َوبِطَاَنةٌ 
  لَْم َيرْوِِه َعْن َهاُرونَ النَّْحوِيِّ ، إِالَّ َعْبُد اِهللا ْبُن أَبِي َبكْرٍ الْعََتِكيُّ

  ، َحدَّثََنا َسعِيُد َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َسالَمةَ أَُبو َجْعفَرٍ الطََّحاوِيُّ الِْمْصرِيُّ الْفَِقيُه -١٨٩

ْيحٍ ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن َعْبِد اِهللا ْبُن َعْبِد اهللاِ ْبنِ َعْبِد الَْحكَمِ ، َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ َوْهُب اِهللا ْبُن َراِشٍد ، َحدَّثََنا َحْيَوةُ ْبُن شَُر
، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ ، َعْن ُحَمْيِد ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َعْوٍف ، َعْن أُمِِّه أُمِّ ْبنِ الْهَاِد ، َحدَّثََنا َعْبدُ الَْوهَّابِ ْبُن أَبِي َبكْرٍ 

َما َسِمْعُت َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ُيَرخُِّص ِفي َشْيٍء ِمَن الْكَِذبِ إِالَّ ِفي ثَالٍث ، : كُلْثُومٍ بِْنِت ُعقَْبةَ ، قَالَْت 
الرَُّجلُ ُيْصِلحُ َبْيَن النَّاسِ ُيرِيُد بِِه اِإلْصالَح ، : ال أَُعدُُّهنَّ كَِذًبا : ى اهللا عليه وسلم َوآِلِه َيقُولُ كَانَ َرُسولُ اهللاِ صل

  .َوالرَُّجلُ َيقُولُ الْقَْولَ ِفي الْحَْربِ ، َوالرَُّجلُ ُيَحدِّثُ امَْرأََتُه ، وَالَْمْرأَةُ ُتَحدِّثُ َزْوجََها
  َحْيَوةَ ْبنِ شَُرْيحٍ ، إِالَّ َوْهُب اِهللا ْبُن َراِشٍد لَْم َيرْوِِه َعْن

ْبنِ َعْبِد الَْحكَمِ ، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن إِْبَراهِيَم اْبنِ كَمُّوَنةَ الِْمْصرِيَِّة الَْمَعاِفرِيُّ ، أَْنبَأََنا َسعِيُد ْبُن َعْبِد اِهللا -١٩٠
َألسَْوِد دَّثََنا َحْيَوةُ ْبُن ُشرَْيحٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َصْخرٍ ُحَمْيدِ ْبنِ زِيَاٍد ، أَنَّ َعْبَد اِهللا ْبَن يَزِيَد ، مَْولَى اَوْهُب اِهللا ْبُن َراِشٍد ، َح

نَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه ْبنِ ُسفَْيانَ ، َحدَّثَهُ أَنَُّه َسِمَع ُعْرَوةَ ْبَن الزَُّبْيرِ ، ُيَحدِّثُ َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها ، أَ
أََتْصَنُع َهذَا َوقَْد غُِفَر لََك َما تَقَدََّم ِمْن ذَْنبَِك َوَما تَأَخَّرَ : وسلم كَانَ َيقُوُم ِمَن اللَّْيلِ َحتَّى َتفَطََّر قََدَماُه ، فَقَالَْت َعاِئَشةُ 

  َعْبدًا أَفَال أَكُونَ: ؟ فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم 

  َشكُوًرا ؟
   ، إِالَّ َحْيوَةُلَْم َيرْوِِه َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َيزِيَد َمْولَى اَألْسَوِد ْبنِ ُسفَْيانَ ، إِالَّ أَبُو َصْخرٍ ، َوالَ َعْن أَبِي َصْخرٍ

ْبُن َوْهبٍ ، َوَناِفُع ْبُن َيزِيَد ، َعْن أَبِي َصْخرٍ ، َعْن  َتفَرََّد بِِه َوْهُب اِهللا ْبُن َراِشٍد ، َورََواُه َيحَْيى ْبُن أَيُّوَب ، َوَعْبُد اِهللا
  َيزِيَد ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ قَُسْيِط ، َعْن ُعْرَوةَ

، َحدَّثََنا َعْبدُ يُّ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن إِْسَماعِيلَ ْبنِ يُوُسَف الَْعابُِد اَألصَْبَهانِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ ْبُن الْفَُراِت الرَّازِ -١٩١
ْيبِ ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا الرَّزَّاقِ ، أَْنبَأََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ ، َعْن طَاُوسٍ ، َعْن ُبَرْيَدةَ ْبنِ الُْحَص

  َمْن كُْنُت َمْوالُه فََعِليٌّ َمْوالُه: عليه وسلم 
  نَ ْبنِ ُعَيْيَنةَ ، إِالَّ عَْبُد الرَّزَّاقِ ، َتفَرََّد بِِه أَْحَمُد ْبُن الْفَُراِتلَْم َيرْوِِه َعْن ُسفَْيا

ْصَر ، َحدَّثََنا َنْصُر ْبنُ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ َزكَرِيَّا أَُبو َبكْرٍ ، أَُخو َمْيُموٍن الَْبْغَداِديُّ الَْحاِفظُ ُمذَاكََرةً بِِم -١٩٢
 ْبنِ أَبِي َعُروَبةَ ، ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ الَْحكَمِ ْبنِ َجْحلٍ ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َسعِيٍد األََبحُّ ، َعْن َسِعيِد َعِليٍّ

  : عليه وسلم قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا: َعنِ الَْحكَمِ ْبنِ َحْجلٍ ، َعْن أَبِي بُْرَدةَ ، َعْن أَبِي مُوَسى ، قَالَ 

  .َما َسَتَر اللَُّه َعلَى َعْبٍد ِفي الدُّْنَيا ، فَُيَعيُِّرُه بِِه َيْوَم الِْقَياَمِة
  ال ُيْرَوى َهذَا الَْحدِيثُ َعْن أَبِي ُموَسى اَألْشعَرِيِّ ، إِالَّ بَِهذَا اِإلْسنَاِد َتفَرَّدَ بِِه َنْصُر ْبُن َعِليٍّ



،  َبطَّةَ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن الْفُرَاِت ، َحدَّثََنا َسْهلُ ْبُن َعْبدََوْيِه السِّْنِديُّ الرَّازِيُّ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن -١٩٣
قَالَ َرُسولُ : يَْرةَ ، قَالَ َرَحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن أَبِي قَْيسٍ ، َعْن زَِياِد ْبنِ فَيَّاضٍ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي ُنْعمٍ ، َعْن أَبِي ُه

  َمْن قَذََف َمْملُوكَُه بِالزَِّنا أُِقيَم َعلَْيِه الَْحدُّ َيْوَم الْقَِيامَِة: اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم 
  ِهلَْم َيرْوِِه َعْن زَِياِد ْبنِ فَيَّاضٍ ، إِالَّ َعْمُرو ْبُن أَبِي قَْيسٍ ، َتفَرََّد بِِه َسْهلُ ْبُن َعْبِد َربِّ

ْبُن َعْبدِ السَّالمِ ، َعْن  َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُسلَْيَمانَ ْبنِ ُيوُسفَ الَْعِقيِليُّ اَألصَْبَهانِيُّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا النُّْعَمانُ -١٩٤
ي أَْوفَى ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، قَالَ َيْوَم ُزفََر ْبنِ الُْهذَْيلِ ، َعْن إِْسَماعِيلَ ْبنِ أَبِي خَاِلٍد ، َعْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ أَبِ

  اللَُّهمَّ ُمنَزِّلَ الِْكتَابِ ، ُمجْرَِي السََّحابِ ، َسرِيَع الِْحَسابِ ، هَازَِم اَألْحزَابِ اْهزِْمُهْم َوَزلْزِلُْهْم: اَألْحزَابِ 

  ِد السَّالمِلَْم َيرْوِِه َعْن ُزفََر ، إِالَّ النُّْعَمانُ ْبُن َعْب
الْجُْندِيَسابُورِيُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ الَْخبَّازِ أَُبو َبكْرٍ النَّْحوِيُّ التُّْستَرِيُّ ، َحدَّثََنا َسْهلُ ْبُن َبْحرٍ  -١٩٥

ُبو سَِعيٍد السَِّليِطيُّ ، َعْن ُحَمْيِد ْبنِ ِهاللٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َسلُْم ْبُن ُسلَْيَمانَ الضَّبِّيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُحرَّةَ ، َحدَّثََنا أَ
الْكَلُْب اَألسَْوُد ، َوالْمَْرأَةُ ، : َيقْطَُع الصَّالةَ : الصَّاِمِت ، َعْن أَبِي ذَرٍّ ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، قَالَ 

َيا اْبَن أَِخي ، سَأَلُْت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه : ْسَوِد ِمَن اَألْحَمرِ ِمَن اَألْصفَرِ ؟ قَالَ فََما َبالُ اَأل: َوالِْحَماُر ، قُلُْت 
  الْكَلُْب اَألْسَوُد َشْيطَانٌ: وسلم كََما َسأَلَْتنِي ، فَقَالَ 

  لَْم َيرْوِِه َعْن أَبِي سَِعيٍد السَِّليِطيِّ ، إِالَّ أَُبو ُحرَّةَ
  سَلُْم ْبُن ُسلَْيَمانََتفَرََّد بِِه 
الرَّحِيمِ الَْبْرِقيُّ ، َحدَّثَنَا  َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َمْسُعوٍد الزَّْنَبرِيُّ أَُبو َبكْرٍ ، بِِمْصَر ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َعْبدِ اهللاِ ْبنِ َعْبِد -١٩٦

ٍد الَْبْصرِيُّ ، َعْن َعِليِّ ْبنِ ثَابٍِت ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ سِريِيَن ، َعْن أَبِي َعْمُرو ْبُن أَبِي َسلََمةَ ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم ْبُن ُمَحمَّ
بِْسمِ اِهللا ، : َيا أََبا هَُرْيَرةَ ، إِذَا تََوضَّأَْت فَقُلْ : قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ 

  ِه ، فَإِنََّوالَْحْمُد ِللَّ

  َحفَظََتَك ال َتسَْترِيُح َتكُْتُب لََك الَْحَسنَاِت حَتَّى ُتْحِدثَ ِمْن ذَِلَك الُْوُضوِء
  ي َسلَمَةََد بِِه َعْمُرو ْبُن أَبِلَْم َيرْوِِه َعْن َعِليِّ ْبنِ ثَابٍِت أَُخو اْبنِ أَِخي َعْزَرةَ ْبنِ ثَابٍِت ، إِالَّ إِبَْراهِيُم ْبُن ُمَحمٍَّد ، َتفَرَّ

رِِّميُّ ، َحدَّثََنا َرْوحُ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ َسِعيِد ْبنِ الَْحارِِث الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن أَيُّوَب الُْمَخ -١٩٧
اْبنِ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه  ْبُن ُعَباَدةَ ، َحدَّثََنا شُْعَبةُ ، َعنِ اْبنِ أَبِي َمرَْيَم ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ

  أَْعطَى َخْيَبَر َعلَى النِّْصِف ِممَّا أَْخَرَجِت اَألْرُض َوالنَّْخلُ: وسلم 
  لَْم َيرْوِِه َعْن ُشْعَبةَ ، إِالَّ رَْوُح ْبُن ُعَبادَةَ

َيادٍ أَُبو سَِعيِد ْبُن اَألْعرَابِيِّ بَِمكَّةَ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليِّ ْبنِ َعفَّانَ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ زِ -١٩٨
شٍ ، َعْن زِرِّ ْبنِ حَُبْيَيحَْيى ْبُن فُضَْيلٍ ، َعنِ الَْحَسنِ ْبنِ صَاِلحٍ ، َعْن أَبِي خَبَّابٍ الْكَلْبِيِّ ، َعْن طَلَْحةَ ْبنِ ُمَصرٍِّف ، َعْن 

  :َصفَْوانَ ْبنِ َعسَّالِ الُْمَراِديِّ ، قَالَ 

َنَعْم ، ثَالثَةَ أَيَّامٍ ِللُْمَساِفرِ ، َوالَ : َسأَلْتُ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أَأَْمَسُح َعلَى الْخُفَّْينِ ، َيا َرسُولَ اِهللا ؟ فَقَالَ 
  َنْومٍ ، َوَيْوًما ِللُْمِقيمُِينَْزُع ِمْن غَاِئٍط ، َوالَ َبْولٍ ، َوالَ 

   َيحَْيى ْبُن فَُضْيلٍلَْم َيرْوِِه َعْن طَلَْحةَ ، إِالَّ أَُبو َخبَّابٍ ، َوالَ َعْن أَبِي َخبَّابٍ ، إِالَّ الَْحَسُن ْبنُ َصاِلحٍ َتفَرََّد بِِه



هَّابِ الدَِّمشِْقيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َشْيَبانَ الرَّْمِليُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَُبو الطَّيِّبِ أَحَْمُد ْبُن إِْبَراهِيَم ْبنِ َعْبِد الَْو -١٩٩
، َعْن أَبِي ُموَسى اَألْشعَرِيِّ  ُمَؤمَّلُ ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ الثَّْورِيُّ ، َعْن َعاِصمٍ اَألحَْولِ ، َعْن أَبِي ُعثَْمانَ النَّْهِديِّ

أَْهلُ الَْمْعُروِف ِفي الدُّْنَيا أَْهلُ الَْمْعُروِف ِفي اآلخَِرِة ، َوأَْهلُ الْمُْنكَرِ : قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : ، قَالَ 
  ِفي الدُّْنَيا أَْهلُ الُْمْنكَرِ ِفي اآلِخرَِة
  لَْم َيرْوِِه َعْن ُسفَْيانَ ، إِالَّ ُمؤَمَّلٌ

ثََنا ُعبَْيُد ُن ُمَحمَّدِ ْبنِ َعْبِد الَْوهَّابِ الَْمَناطِِقيُّ الرَّْمِليُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسَماِعيلَ الصَّاِئغُ ، َحدََّحدَّثََنا أَحَْمُد ْب -٢٠٠
َحدَّثََن َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا : اِهللا ْبُن سُفَْيانَ الُْغَدانِيُّ ، َعنِ اْبنِ َعْوٍن ، َعْن َزْيِد ْبنِ َوْهبٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َمْسُعوٍد 

  :عليه وسلم ، َوُهَو الصَّاِدُق الَْمْصدُوُق 

 ُمْضَغةً مِثْلَ ذَِلَك ، ثُمَّ يَأِْتي أَنَّ َخلَْق أََحدِكُْم ُيْجَمُع ِفي َبطْنِ أُمِِّه أَْرَبِعنيَ َيْوًما ، ثُمَّ َيكُونُ َعلَقَةً ِمثْلَ ذَِلَك ، ثُمَّ َيكُونُ
  َشِقيُّ أَْو َسعِيٌد ، ذَكٌَر أَْو أُْنثَى: فََيكُْتُب الَْملَُك 

  لَْم َيرْوِِه َعنِ اْبنِ َعْوٍن ، إِالَّ ُعَبْيُد اِهللا ْبُن ُسفَْيانَ
َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد ،  َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َمْسُعوٍد مَْنُصورٍ الُْمَعدِّلُ اَألصَْبَهانِيُّ الَْمِدينِيُّ ، َحدَّثََنا ُيوُنُس ْبُن حَبِيبٍ ، -٢٠١

: قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن سَاِلمِ ْبنِ أَبِي الَْجْعِد ، َعْن ثَْوَبانَ ، قَالَ 
وفَكُْم َعلَى َعوَاِتِقكُْم فَأَبِيدُوا َخْضَراءَُهْم ، فَإِذَا لَمْ اْسَتِقيمُوا ِلقَُرْيشٍ َما اْسَتقَامُوا لَكُْم ، فَإِذَا لَْم َيفَْعلُوا فََضُعوا ُسُي
  َتفَْعلُوا فَكُونُوا ِحيَنِئٍذ َزارِِعَني أَْشِقَياَء َتأْكُلُوا ِمْن كَدِّ أَْيدِيكُْم
  لَْم َيرْوِِه َعْن ُشْعَبةَ ، إِالَّ أَُبو َداُوَد ، َوَعبَّاُد ْبُن َعبَّاٍد الُْمَهلَّبِيُّ

ْبُن آَدَم الَْمْرَوزِيُّ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ ُعَمَر أَُبو بِْشرٍ الَْمرَْوزِيُّ ، بِبَْغدَاَد بأَْصبََهانَ ، َحدَّثََنا َمْحُموُد  -٢٠٢
الَْحكَُم ْبُن ُعَتْيَبةَ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ  َحدَّثََنا الْفَْضلُ ْبُن ُموَسى السِّينَانِيُّ ، َعْن أَبِي َهانٍِئ َعْمرِو ْبنِ َبِشريٍ ، َحدَّثََنا

  أَبِي لَْيلَى ، َعْن كَْعبِ ْبنِ ُعْجَرةَ ،

مَّ اللَُّه: أَمَّا السَّالُم فَقَْد َعَرفُْتُه ، فَكَْيَف الصَّالةُ ؟ فََعلََّمُه أَنْ َيقُولَ : أَنَّ َرُجالً سَأَلَ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ 
ُمَحمٍَّد َوَعلَى آلِ ، َصلِّ َعلَى ُمحَمٍَّد َوَعلَى آلِ ُمَحمٍَّد كََما َصلَّْيَت َعلَى إِبَْراهِيَم ، إِنََّك َحِميٌد َمجِيٌد ، َوبَارِْك َعلَى 

  ُمَحمٍَّد كََما بَاَركَْت َعلَى إِْبَراهِيَم َوَعلَى آلِ إِْبَراهِيَم ، إِنََّك َحمِيٌد َمجِيٌد
  وِِه َعْن أَبِي هَانٍِئ ، إِالَّ الْفَْضلُ ْبُن ُموَسىلَْم َيْر
يُّ أَُبو َعْبِد اِهللا ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ أَيُّوَب اَألْنصَارِيُّ الْبَْغَداِديُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيحَْيى اُألنَْيِس -٢٠٣

ِعيِد ْبنِ الُْمَسيِّبِ ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ َرِضيَ َحدَّثََنا ِعْصَمةُ ْبُن ُمَحمَّدٍ اَألْنصَارِيُّ ، َعْن َيْحَيى ْبنِ َسعِيٍد األَْنَصارِيِّ ، َعْن َس
إِنَّ السَّالَم اْسٌم ِمْن أَْسَماِء اِهللا َتعَالَى َوَضَعُه ِفي اَألْرضِ َتِحيَّةً ألَْهلِ : اللَُّه َعْنُه ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، قَالَ 

  َيْروِِه َعْن َيْحَيى ْبنِ سَِعيٍد ، إِالَّ ِعْصَمةُ ْبُن ُمَحمٍَّد ِدينَِنا ، َوأََماًنا َألْهلِ ذِمَِّتَنا ، لَْم
  َتفَرََّد بِِه ُمَحمَُّد ْبُن َيحَْيى اُألنَْيِسيُّ ، ِمْن َولَِد َعْبدِ اهللاِ ْبنِ أُنَْيسٍ األَْنَصارِيِّ

اِهللا ، بِالَْبْصَرِة ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ اَألْصفَرِ ،  َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُموَسى ْبنِ إِْسحَاَق اَألْنَصارِيُّ أَُبو َعْبِد -٢٠٤
َعْمرٍو ، َعْن إِْبَراهِيَم ْبنِ  َحدَّثََنا بِْشُر ْبُن آَدَم اَألكَْبُر ، َحدَّثََنا الْقَاِسُم ْبُن َمْعنٍ ، َعْن أََبانَ ْبنِ َتْغِلَب ، َعْن فَُضْيلِ ْبنِ

أَقَْرأُ َعلَْيَك َوَعلَْيكَ : اقَْرأْ َعلَيَّ ، فَقُلُْت : قَالَ ِلي َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : بِي َمْسُعوٍد ، قَالَ ُعَبْيَدةَ ، َعْن أَ



فَكَْيَف إِذَا جِئَْنا ِمْن :  إِنِّي أُِحبُّ أَنْ أَْسَمَعُه ِمْن غَْيرِي ، فَافْتََتْحُت ، فَقََرأْتُ ُسوَرةَ النَِّساِء حَتَّى َبلَْغُت: أُنْزِلَ ؟ فَقَالَ 
  َسلْ ُتْعطَْه: كُلِّ أُمٍَّة بَِشهِيٍد َوجِئَْنا بَِك َعلَى َهُؤالِء شَهِيًدا ، فَاغَْرْوَرقَْت َعْيَناُه ، فَأَْمَسكُْت ، فَقَالَ 

ْبنِ َتْغِلَب ، إِالَّ الْقَاِسُم ْبُن َمْعنٍ ، َوالَ َعنِ الْقَاِسمِ ، لَْم َيرْوِِه َعْن فَُضْيلِ ْبنِ َعْمرٍو ، إِالَّ أََبانُ ْبُن َتْغِلَب ، َوالَ َعْن أََبانَ 
  إِالَّ بِشٌْر

َماَت قَْبلَ الِْعشْرِيَن َتفَرََّد بِِه اْبُن اَألْصفَرِ اَألْصَغرِ ، وَبِْشٌر ، الَِّذي َرَوى َهذَا الَْحِديثَ ، ُهَو بِْشُر ْبُن آَدَم األَكَْبُر ، 
  ْشرُ ْبُن آَدَم اَألصْفَُر ، اَألْصَغُر ، ُهَو اْبُن بِْنِت أَْزَهَر ْبنِ سَْعٍد السَّمَّانُ ، َوُهَما َبْصرِيَّاِنَوِمئََتْينِ ، َوبِ

ُد الرَّْحَمنِ ْبُن ْيرٍ َعْبَحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َجْعفَرٍ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليٍّ الَْمَناطِِقيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو زَُه -٢٠٥
  َمْغَراَء ، َعْن أَبِي سَْعٍد َسعِيٍد الَْبقَّالِ ، َعْن

إِنَّ َرُسولَ : ، قَالَ } قُلْ ال أَسْأَلُكُْم َعلَْيِه أَجًْرا إِالَّ الَْمَودَّةَ ِفي الْقُْرَبى{: ِعكْرَِمةَ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، ِفي قَْوِلِه َعزَّ َوَجلَّ 
:  َعزَّ َوَجلَّ ليه وسلم لَمْ َيكُْن َبطٌْن ِمْن قَُرْيشٍ إِالَّ َولَُه ِفيهِْم أُمٌّ حَتَّى كَاَنْت لَُه ِفي ُهذَْيلٍ أُمٌّ ، فَقَالَ اللَُّهاهللاِ صلى اهللا ع

  ُبونِي ، َوالَ تُْؤذُونِيقُلْ ال أَسْأَلُكُْم َعلَْيِه أَجًْرا إِالَّ أَنْ َتْحفَظُونِي ِفي قَرَاَبِتي ، َوالَ َتخُوُنونِي ، َوالَ ُتكَذِّ
  لَْم َيرْوِِه َعْن أَبِي سَْعٍد ، َسعِيٍد ، الَْبقَّالِ ، إِالَّ أَُبو ُزَهيْرٍ

ثُ ْبنُ  ، َحدَّثََنا أَْشَعَحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ الْفََرجِ الْجُْندِيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن حَْربٍ الْجُْندِيسَاُبورِيُّ -٢٠٦
نِ َمْسُعوٍد ، أَنّ النَّبِيَّ َعطَّاٍف ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ الثَّْورِيُّ ، َعْن أَبِي َحِصنيٍ ، َعْن إِْبَراهِيَم ، َعْن َعلْقََمةَ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْب

  َسْجَدَتْينِ َوُهَو َجاِلٌس إِذَا َشكَّ أََحُدكُْم ِفي َصالِتِه فَلَْيَتَحرَّ َولَْيْسُجْد: صلى اهللا عليه وسلم ، قَالَ 
  لضَُّرْيسِ الرَّاَزيَّاِنلَْم َيرْوِِه َعْن أَبِي َحِصنيٍ ، إِالَّ ُسفَْيانُ ، َوالَ َعْن ُسفَْيانَ ، إِالَّ أَْشَعثُ ْبُن َعطَّاٍف ، وََيحَْيى ْبُن ا

، بُِجْنِد يسَاُبوَر ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َحْربٍ ، َحدَّثََنا أَْشَعثُ  َحدَّثََنا أَُبو مَْنُصورٍ أَْحَمدُ ْبُن ُمْصَعبٍ الُْجْنِديسَاُبورِيُّ -٢٠٧
  ْبُن َعطَّاٍف ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َحبِيبِ ْبنِ أَبِي

َبعًِريا ، َوأَفْقَرَنِي اْشتََرى ِمنِّي َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : ثَابٍِت ، َعنِ الشَّعْبِيِّ ، َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ، قَالَ 
  ظَْهَرُه إِلَى الَْمِدينَِة

  فَْيانُ الثَّْورِيُّلَْم َيرْوِِه َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َحبِيبٍ ، إِالَّ أَشَْعثُ ، َوَعْبُد اِهللا َعزِيزُ الَْحِديِث ، ِثقَةٌ ، رََوى َعْنُه ُس
الَْمَصاحِِفيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َخلٍَف الَْمْرَوزِيُّ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َهاِشمٍ  َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ إِبَْراهِيَم -٢٠٨

ال : الَ السِّْمَساُر ، َحدَّثََنا اَألْعَمُش ، َعْن ُشْعَبةَ ، َعْن ثَابٍِت ، َعْن أََنسٍ ، أَنّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، قَ
اللَُّهمَّ أَْحيِنِي َما كَاَنِت الَْحيَاةُ َخيًْرا ِلي ، َوَتَوفَّنِي إِذَا كَاَنِت الَْوفَاةُ : كُمُ الَْمْوَت ، فَإِنْ كَانَ فَاِعال ، فَلَْيقُلْ َيَتَمنََّينَّ أََحُد

  َخيًْرا ِلي ، لَْم َيرْوِِه َعنِ اَألْعَمشِ ، إِالَّ َيْحَيى ْبُن َهاِشمٍ
  َباُب َمنِ اْسُمُه إبراهيم

َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن يُوُسفَ  َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن ُسفَْيانَ الْقَْيسََرانِيُّ ، بَِمِديَنِة قَْيسَارَِيةَ َسَنةَ َخْمسٍ َوَسْبِعَني َوِمئََتْينِ ، -٢٠٩
  الْفِْرَيابِيُّ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن َحيَّانَ

نِ َسعِيٍد اَألْنصَارِيِّ ، َعْن أَبِي الزُّبَْيرِ ، َعْن َجابِرٍ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، َرفََعُه إِلَى النَّبِيِّ صلى أَُبو خَاِلدٍ اَألْحَمُر ، َعْن َيحَْيى ْب
ِفي َسبِيلِ َوالَ الْجَِهاَد : َما َعِملَ آَدَميُّ َعَمال أَْنَجى ِمَن الَْعذَابِ ِمْن ِذكْرِ اِهللا َعزَّ َوَجلَّ ، ِقيلَ : اهللا عليه وسلم ، قَالَ 

  َوالَ الْجَِهاُد ِفي َسبِيلِ اِهللا ، إِالَّ أَنْ َتضْرَِب بَِسْيِفكَ َحتَّى َيْنقَطَِع: اِهللا ؟ قَالَ 



  الْفِْرَيابِيَُّتفَرََّد بِِه  لَْم َيرْوِِه َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ ، إِالَّ َيْحَيى ْبُن َسِعيدٍ اَألْنصَارِيُّ ، َوالَ َرَوى َعْنُه ، إِالَّ أَُبو خَاِلٍد
َحدَّثََنا سُفَْيانُ الثَّْورِيُّ ،  َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ ُمرَّةَ ، ُبرَّةَ ، الصَّْنَعانِيُّ بَِصْنَعاَء ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، -٢١٠

ْبِد اِهللا ْبنِ َمْسُعودٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه َعنِ اْبنِ أَبِي َنجِيحٍ ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َعْن أَبِي َمْعَمرٍ ، َعْن َع
َجاَء الَْحقُّ : ، َوَيقُولُ  وسلم َدَخلَ الْكَْعَبةَ َيْوَم الْفَْتحِ َوحَْولَ الْكَْعَبِة ثَالثُِمائٍَة َوِستُّونَ َصَنًما ، فَجََعلَ َيطْعَُنَها بُِعوٍد

  إِنَّ الَْباِطلَ كَانَ َزُهوقًا ، فََتَتَساقَطُ لُِوُجوِههَا َوَزَهَق الْبَاِطلُ ،
  لَْم َيرْوِِه َعْن ُسفَْيانَ الثَّْورِيِّ ، إِالَّ َعْبُد الرَّزَّاقِ

  َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن َمْعَمرٍ الصَّْنعَانِيُّ ، بَِصْنَعاَء َسَنةَ أَْرَبعٍ َوثَمَانَِني -٢١١

ْهرِيِّ ، َنا َصاِمتُ ْبُن ُمَعاٍذ الْجََنِديُّ ، َحدَّثََنا أَُبو قُرَّةَ مُوَسى ْبُن طَارِقٍ ، َعْن ُموَسى ْبنِ ُعقَْبةَ ، َعنِ الزَُّومِائََتْينِ ، َحدَّثَ
ال : لى اهللا عليه وسلم ، قَالَ َعْن َمْحُموِد ْبنِ الرَّبِيعِ األَْنَصارِيِّ ، َعْن ُعَباَدةَ ْبنِ الصَّاِمِت َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، أَنّ النَّبِيَّ ص

  َصالةَ ِلَمْن لَْم يَقَْرأْ بِفَاِتَحِة الِْكتَابِ
  لَْم َيرْوِِه َعْن ُموَسى ْبنِ ُعقَْبةَ ، إِالَّ أَُبو قُرَّةَ َتفَرَّدَ بِِه الصَّاِمُت

دَّثََنا عِيَسى ْبُن ُسلَْيَمانَ الشَّْيَزرِيُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ ِعْرقٍ الْحِْمِصيُّ الَْحفِْصيُّ ، َح -٢١٢
قَالَ َرسُولُ :  إِْسَماعِيلُ ْبُن َعيَّاشٍ ، َعْن ُشَرْحبِيلَ ْبنِ ُمْسِلمٍ ، َعْن ثَْوَبانَ َموْلَى َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، قَالَ

اَنُه ، َوَوِسَعُه بَْيُتُه ، َوَبكَى َعلَى َخِطيئَِتِه ، ال ُيْرَوى َهذَا الَْحِديثَ َعْن طُوَبى ِلَمْن َملََك ِلَس: اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم 
: ْحَمَد ْبنِ َحْنَبلٍ ، َيقُولُ ثَْوَبانَ ، إِالَّ بَِهذَا اِإلْسَناِد تَفَرََّد بِِه ِعيَسى ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َوُهَو ِثقَةٌ ، َسِمْعُت َعْبدَ اِهللا ْبَن أَ

: ُشَرْحبِيلُ ْبُن ُمْسِلمٍ ، ِمْن ِثقَاِت الشَّاِميَِّني ، َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعثَْمانَ ْبنِ أَبِي شَْيَبةَ ، قَالَ : أَبِي ، َيقُولُ  َسِمْعُت
  إِْسَماعِيلُ ْبُن َعيَّاشٍ ، ِثقَةٌ ِفيَما َرَوى َعنِ الشَّاِميَِّني: َسِمْعُت َيْحَيى ْبَن َمِعنيٍ ، َيقُولُ 

  َوأَمَّا رِوَاَيُتُه َعْن أَْهلِ الِْحَجازِ ، فَإِنَّ ِكَتاَبهُ ضَاَع ، فََخلَطَ ِفي ِحفِْظِه َعْنُهْم
  َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن سَُوْيٍد الشَِّباِميُّ ، بَِمِديَنةِ ِشَباَم بِالَْيَمنِ َسَنةَ اثَْنَتيْنِ -٢١٣

 ُد الرَّزَّاقِ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ الثَّْورِيُّ ، َعنِ اْبنِ إِْسحَاَق ، َعنِ اَألغَرِّ أَبِي ُمسِْلمٍ ، َعْن أَبِي َسعِيٍدَوثََمانَِني َوِمئََتْينِ أَْنبَأََنا َعْب
نْ إِنَّ لَكُْم أَ: ُيقَالُ ألَْهلِ الَْجنَِّة : قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : الُْخْدرِيِّ رضي اهللا تعاىل عنهما ، قَاال 

فَال َتبْأَُسوا أََبًدا ، َوإِنَّ لَكُمْ  َتِصحُّوا ، فَال َتْسقَُموا أََبًدا ، َوإِنَّ لَكُْم أَنْ َتعِيُشوا ، فَال َتُموُتوا أََبًدا ، َوإِنَّ لَكُْم أَنْ َتْنَعُموا
  أَنْ َتِشبُّوا فَال َتْهَرُموا أََبدًا

أَُبو ُمْسِلمٍ ، : الرَّزَّاقِ ، َووَِهَم أَُبو إِْسحَاَق السَّبِيِعيُّ ، ِفي كُْنَيِة اَألغَرِّ ، فَقَالَ  لَْم َيرْوِِه َعنِ الثَّْورِيِّ ، إِالَّ عَْبُد
  اَألغَرِّ َعْن أَبِي َعْبِد اِهللا ُمْسِلمٍ: الزُّْهرِيُّ ، َوَصفَْوانُ ْبُن ُسلَْيمٍ ، َوغَْيُرُهَما ، فَقَالُوا : َوالصَّوَاُب َما َرَوى أَْهلُ الَْمدِيَنِة 

ِتْسِعَني َوِمئََتْينِ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن إِْسَماِعيلَ ْبنِ َعْبدِ اِهللا ْبنِ ُزرَاَرةَ الرَّقِّيُّ ، َحدَّثََنا يَاِسُني َسَنةَ ِتْسعٍ َو -٢١٤
اَألْعَمشِ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ ُجَبْيرٍ ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ َرِضيَ  إِْسَماعِيلُ ْبُن َرَجاٍء الِْحصْنِيِّ ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن أَْعَيَن ، َعنِ

َمْن َجاَع أَوِ اْحتَاَج ، فَكََتَمُه النَّاَس ، َوأَفَْضى بِِه إِلَى اِهللا كَانَ : قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : اللَُّه َعْنُه ، قَالَ 
  قُوَت َسَنٍة ِمْن َحاللٍ َحقًّا َعلَى اهللاِ أَنْ َيفَْتَح لَُه

ِحْصنٍ َعْن َمْسلََمةَ ْبنِ َعْبِد  لَْم َيرْوِِه َعنِ اَألْعَمشِ ، إِالَّ مُوَسى ْبُن أَْعَيَن تَفَرََّد بِِه إِْسَماِعيلُ ْبُن َرَجاٍء الِْحصْنِيُّ ِمْن أَْهلِ
  الَْمِلِك



ْبنِ الرَّيَّاِن الَْبْغَداِديُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا قَْيُس ْبُن الرَّبِيعِ ، َعْن َساِلمٍ َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َبكَّارِ  -٢١٥
َماَت ، رَاِحلَُتُه ، َناقَُتُه ، فَاَألفْطَسِ ، َعْن َسعِيِد ْبنِ ُجَبْيرٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُهَما ، أَنَّ ُمْحرًِما َوقََصْتهُ 

اغِْسلُوُه بَِماٍء َوِسْدرٍ ، َوكَفُِّنوُه ِفي ثَْوَبْيِه ، َوالَ ُتَخمِّرُوا رَأَْسُه ، َوالَ ُتقَرُِّبوهُ : فَقَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  ِطيًبا ، فَإِنَُّه ُيبَْعثُ َيْوَم الِْقَياَمِة ُملَبِّيًا

  ، إِالَّ قَْيٌس ، َتفَرََّد بِِه ُمَحمَُّد ْبُن َبكَّارٍلَْم َيرْوِِه َعْن َساِلمٍ اَألفْطَسِ 
ئََتْينِ ، َحدَّثََنا ُمَعاذُ ْبنُ َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمْسِلمٍ أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَجِّيُّ ، بَِمكَّةَ َسَنةَ ثَالٍث َوثََمانَِني َوِم -٢١٦

قَاَم َرسُولُ اِهللا صلى اهللا : ثََنا َعْوٌف ، َعْن أَبِي ِصدِّيقٍ النَّاجِيِّ ، َعْن أَبِي َسعِيٍد الُْخْدرِيِّ ، قَالَ َعْوِذ اِهللا الْقَُرِشيُّ ، َحدَّ
ال ، : ؟ قَالُوا َهلْ ِفي الَْبْيِت إِالَّ قَُرِشيٌّ : عليه وسلم َعلَى َبْيٍت ِفيِه َنفٌَر ِمْن قَُرْيشٍ ، فَأََخذَ بِِعَضادََتيِ الَْبابِ ، ثُمَّ قَالَ 

  إِنَّ: اْبُن أُْخِت الْقَْومِ ِمنُْهْم ، ثُمَّ قَالَ : إِالَّ اْبُن أُْختٍ لََنا ، فَقَالَ 

فَْعلْ َسطُوا ، َوَمْن لَْم َيَهذَا اَألْمَر ال َيزَالُ ِفي قَُرْيشٍ َما إِذَا اسُْتْرِحُموا َرِحُموا ، َوإِذَا َحكَُموا َعَدلُوا ، وَإِذَا أَقَْسُموا أَقْ
  ذَِلَك ِمنُْهْم فََعلَْيِه لَْعَنةُ اِهللا َوالَْمالِئكَِة وَالنَّاسِ أَْجَمِعَني

َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن أَحَْمَد ْبنِ  -٢١٧ال ُيْرَوى َعْن أَبِي َسعِيٍد الُْخْدرِيِّ ، إِالَّ بَِهذَا اِإلْسَنادِ َتفَرََّد بِِه ُمعَاذُ ْبُن َعْوِذ اِهللا 
ْمرِو ْبنِ ُمرَّةَ ، َعْن أَبِي الَْوِكيِعيُّ ، بَِبْغَداَد ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن َعْوٍن ، َحدَّثََنا ِمْسَعرُ ْبُن ِكَدامٍ ، َعْن َع ُعَمَر

أََنا : ْسَماًء ِمنَْها َما َحِفظَْناَها ، فَقَالَ سَمَّى لََنا َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم نَفَْسُه أَ: ُعَبْيَدةَ ، َعْن أَبِي مُوَسى ، قَالَ 
  ُمَحمٌَّد ، وَأَْحَمُد ، وَالُْمقَفِّي ، َونَبِيُّ الرَّْحَمِة ، وََنبِيُّ الْملَْحمَِة

  أَبِيِه لَْم َيرْوِِه َعْن ِمْسَعرٍ ، إِالَّ َجعْفَُر ْبُن َعْوٍن ، َتفَرََّد بِِه إِْبَراِهيُم ْبُن أَْحَمَد ْبنِ ُعَمَر َعْن

ُمونُ ْبُن َنجِيحٍ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن َهاِشمٍ الَْبَغوِيُّ ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن الَْحجَّاجِ الَْبسَّاِميُّ ، َحدَّثََنا َمْي -٢١٨
إِنِّي أَشَْتهِي الْجَِهاَد َوالَ أَقِْدُر : وسلم ، فَقَالَ  أََتى َرُجلٌ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه: الَْحَسُن ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، قَالَ 

فَاْبلُ اللََّه ُعذًْرا ِفي بِرَِّها ، فَإِذَا فََعلَْت ذَِلَك فَأَْنَت َحاجٌّ : أُمِّي قَالَ : فََهلْ َبِقَي أََحٌد ِمْن َواِلدَْيَك ؟ فَقَالَ : َعلَْيِه قَالَ 
  َيْت َعْنَك أُمَُّك ، فَاتَّقِ اللََّه وََبرَّهَاَوُمْعَتِمٌر َوُمَجاِهدٌ إِذَا َرِض

  لَْم َيرْوِِه َعنِ الَْحَسنِ ، إِالَّ َمْيُمونُ ْبُن َنجِيحٍ
ِلحِ ْبنِ َحيٍّ ، َسُن ْبنُ َصاَحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن نَاِئلَةَ اَألْصبََهانِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن َعْمرٍو الَْبَجِليُّ ، َحدَّثََنا الَْح -٢١٩

أَْنَت ِمنَّا : َجاَء قَْوٌم ِمْن ِكْنَدةَ إِلَى َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالُوا : َعْن أَبِيِه ، َعنِ الْجِفِْشيشِ الِْكْنِديِّ ، قَالَ 
  .ْنتَِفي ِمْن أَبِيَنا ، َنْحُن ِمْن َولَِد النَّْضرِ ْبنِ ِكَناَنةَال َننُْبوا أُمََّنا ، َوالَ َن: َوادَُّعوُه ، فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم 

  ال ُيْرَوى َهذَا الَْحدِيثُ ، إِالَّ َعْن جِفِْشيشٍ ، َولَهُ ُصْحَبةُ ، َوُهَو الَِّذي خَاَصَم

إِنَّ الَِّذيَن َيْشَتُرونَ بَِعْهدِ {: َما َهِذهِ اآلَيةُ اَألْشَعثَ ْبَن قَْيسٍ ، إِلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ِفي اَألْرضِ ، فَنََزلَْت ِفيهِ
  اآليَة} اِهللا وَأَْيَمانِهِْم ثَمًَنا قَِلْيلًا

  ال ُيْرَوى إِالَّ بَِهذَا اِإلْسَنادِ َتفَرََّد بِِه الَْحَسُن ْبُن َصاِلحٍَ 
ُن َعْمرٍو ، َحدَّثََنا ُيوُسُف ْبُن َعِطيَّةَ الصَّفَّاُر ، َحدَّثََنا اْبُن َعْوٍن ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن نَاِئلَةَ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْب -٢٢٠

نََزلَْت َعلَيَّ سُوَرةُ اَألْنَعامِ ُجْملَةً وَاِحَدةً : قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 
  َملٍَك لَُهْم َزَجلٌ بِالتَّْسبِيحِ وَالتَّْحِميِد ُيَشيِّعَُها َسْبُعونَ أَلِْف



  لَْم َيرْوِِه َعنِ اْبنِ َعْوٍن ، إِالَّ ُيوُسفُ ْبُن َعِطيَّةَ ، َتفَرََّد بِِه إِْسَماِعيلُ ْبُن َعْمرٍو
ْبُن ُمَحمَّدٍ الَْجرِْميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُعَبْيَدةَ الَْحدَّادُ  َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ أَيُّوَب الُْمَخرِِّميُّ ، َحدَّثََنا َسعِيُد -٢٢١

قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى : َعْبُد الَْواِحِد ْبُن وَاِصلٍ ، َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن أَبِي َعُروَبةَ ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، قَالَ 
  ِفيٌق ُيِحبُّ الرِّفَْق ، َوُيْعِطي َعلَى الرِّفْقِ َما ال ُيْعِطي َعلَى الُْعْنِفإِنَّ اللََّه َر: اهللا عليه وسلم 

  لَْم َيرْوِِه َعْن قََتاَدةَ ، إِالَّ َسعِيُد ْبُن أَبِي َعُروبَةَ
، َوِفيَها َماَت ، َحدَّثََنا َحجَّاُج ْبُن ُنَصْيرٍ  َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم ْبنُ َصاِلحٍ الشَِّريازِيُّ ، بَِمكَّةَ َسَنةَ ثَالٍث َوثَمَانَِني َوِمئََتْينِ-٢٢٢

ْبِد اِهللا الُْمَحارِبِيِّ ، قَالَ ، َحدَّثََنا َماِلُك ْبُن ِمْغَولِ ، َعنِ الَْمْنصُورِ ْبنِ الُْمْعَتِمرِ ، َعْن رِْبِعيِّ ْبنِ ِحرَاشِ ، َعْن طَارِقِ ْبنِ َع
  .إِذَا َبَصقَْت ِفي الصَّالِة فَاْبُصْق َعْن َيسَارِِك ، أَْو َتْحَت قَدَِمَك الُْيسَْرى: قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: 

  ، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن أَْحَمَدلَْم َيرْوِِه َعْن َماِلِك ْبنِ ِمْغَولِ ، إِالَّ َحجَّاجُ ْبُن ُنصَْيرٍ ، َوَماِلكُ ْبُن ِمْغَولٍ ِمْن ِخَيارِ الُْمْسِلِمَني
اتَّقِ اللََّه ، فََوَضَع : قَالَ َرُجلٌ ِلمَاِلِك ْبنِ ِمْغَولٍ : َسِمْعُت ُسفَْيانَ ْبَن ُعَيْيَنةَ ، َيقُولُ : ْبنِ َحنَْبلٍ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ 

  َخدَُّه َعلَى اَألْرضِ
ا ِشهَاُب ْبُن َعبَّاٍد الَْعْنَبرِيُّ ، َحدَّثََنا ُسعَْيُر ْبُن الْخِْمسِ ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن شَرِيكٍ اَألَسِديُّ الْكُوِفيُّ ، َحدَّثََن -٢٢٣

  :قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم :َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ الَْحَسنِ ، َعْن ِعكْرَِمةَ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْمرٍو ، قَالَ

  قَْتلُ الَْمْرِء ُدونَ َماِلهِ َشَهادَةٌ
  َيرْوِِه َعْن ُسَعْيرٍ ، إِالَّ ِشهَاٌب لَْم

ُد ْبُن ِحمَْيرٍ ، َعْن َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن َمْتوَِيةَ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا سَِعيُد ْبُن َرْحَمةَ الِْمصِّيِصيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّ -٢٢٤
َمْن أََعانَ ظَاِلًما : قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ إِبَْراهِيَم ْبنِ أَبِي َعْبلَةَ ، َعْن ِعكْرَِمةَ ، َعنِ 

لم ، َوَمْن أَكَلَ ِدْرَهًما بَِباِطلٍ لَِيْدَحَض بِبَاِطِلِه َحقًّا فَقَْد َبرَِئ ِمْن ِذمَِّة اِهللا َعزَّ َوَجلَّ ، َوِذمَّةِ َرسُوِلِه صلى اهللا عليه وس
  .َو ِمثْلُ ثَالٍث َوثَالِثَني َزْنَيةً ، َوَمْن َنَبَت لَْحُمُه ِمْن ُسْحٍت فَالنَّاُر أَوْلَى بِِهِمْن رًِبا فَُه

 طَْرَخانُ ، وَالصََّواُب ِشْمٌر ، إِالَّ ُمَحمَُّد ْبُن: لَْم َيرْوِِه َعْن إِْبَراِهيَم ْبنِ أَبِي َعْبلَةَ ، َواْسُم أَبِي َعْبلَةَ ِشْمٌر ، َوقَْد ِقيلَ 
  ِحْمَيرٍ ، َتفَرَّدَ بِِه َسعِيُد ْبُن َرْحمَةَ

  َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ الَْهْيثَمِ الْبَْغدَاِديُّ َصاِحبُ الطََّعامِ ، َحدَّثَنَا -٢٢٥

دَّثََنا َرْوحُ ْبُن الْقَاِسمِ ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ اْبُن ُعلَيَّةَ ، َح: ُمَحمَُّد ْبُن الصََّباحِ الَْجْرَجرَاِئيُّ ، قَالَ 
َجاَءْت أُمُّ بَنِي أَبِي : َعْن أَبِيِه ، َعْن َزْيَنبِ بِْنِت أُمِّ َسلََمةَ ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ ، َزْوجِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، قَالَْت 

َيا َرسُولَ اِهللا ، إِنَّ اللََّه ال َيسَْتحْيِي ِمَن الَْحقِّ َهلْ َعلَى الْمَْرأَِة ِمْن غُْسلٍ إِذَا َرأَْت َما :  طَلَْحةَ َوِهَي أُمُّ ُسلَْيمٍ ، فَقَالَْت
  ُهلَْوال ذَِلَك لََما كَانَ ُيْشبُِه أُمَّ: أََتْحَتِلُم الَْمْرأَةُ ؟ فَقَالَ صلى اهللا عليه وسلم : َيَرى الرَُّجلُ ، فََضِحكُْت ، َوقُلُْت 

  لَْم َيرْوِِه َعنِ َرْوحِ ْبنِ الْقَاِسمِ ، إِالَّ إِْسَماعِيلُ اْبُن ُعلَيَّةَ
  َتفَرََّد بِِه ُمَحمَُّد ْبُن الصََّباحِ ، َوالَ كَتَْبَناُه إِالَّ َعْن َهذَا الشَّْيخِ

ْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن ُيوُنسَ الرَّقِّيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو الْقَاِسمِ ْبُن أَبِي َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن يُوُسَف الَْبزَّاُز الَْبْغَداِديُّ ، َحدَّثََنا َع -٢٢٦
َدَخلُْت َعلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه : الزَِّناِد ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ َسْعٍد ، َعْن زَْيِد ْبنِ أَسْلََم ، َعْن أَبِيِه ، َعْن ُعَمَر ، قَالَ 

  إِنَّ النَّاقَةَ اقَْتَحَمْت بِي: َما َشأُْنَك َيا َرسُولَ اِهللا ؟ فَقَالَ : يٌّ َيْغِمُز ظَْهَرُه ، فَقُلُْت وسلم ، َوغُالٌم لَُه حََبِش



اِد ، تَفَرََّد بِهِ مِ ْبُن أَبِي الزَِّنلَْم َيرْوِِه َعْن َزْيِد ْبنِ أَْسلََم ، إِالَّ ِهَشاُم ْبُن سَْعٍد ، َوالَ َعْن ِهَشامِ ْبنِ َسْعٍد ، إِالَّ أَُبو الْقَاِس
  َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن ُيوُنَس

فَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن ِمْسَعرٍ َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن بُْندَارٍ اَألْصَبَهانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَبِي ُعَمَر الَْعَدنِيُّ ، َحدَّثََنا ُس -٢٢٧
كُْنُت آكُلُ َمَع النَّبِيِّ صلى اهللا عليه : ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها ، قَالَْت  ، َعْن ُموَسى ْبنِ أَبِي كَِثريٍ

َحسِّ  :َبِعي ، فَقَالَ وسلم حَْيًسا ِفي قَْعبٍ ، فََمرَّ ُعَمُر ، َرِضَي اللَُّه َتَعالَى َعْنُه ، فََدَعاُه ، فَأَكَلَ ، فَأَصَاَبْت أُْصُبُعهُ أُْص
  أَْوِه أَْوِه ، لَوْ أُطَاُع ِفيكُنَّ َما رَأَْتكُنَّ َعْيٌن ، فََنَزلَْت آَيةُ الِْحَجابِ

  لَْم َيرْوِِه َعْن ِمْسَعرٍ ، إِالَّ سُفَْيانُ ْبُن ُعَيْينَةَ
ْبُن َماِلٍك الْخَُوارِْزِميُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اَألْعلَى ْبُن  َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن أَْسَباِط ْبنِ السَّكَنِ الَْبْغَداِديُّ ، َحدَّثََنا صَاِلُح -٢٢٨

َما ُصْمَنا َمعَ : ُعوٍد ، قَالَ أَبِي الُْمَساوِرِ ، َعْن َحمَّاِد ْبنِ أَبِي ُسلَْيَمانَ ، َعْن إِبَْراهِيَم ، َعْن َعلْقََمةَ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َمْس
  م ِتْسًعا َوِعشْرِيَن أَكْثََر ِممَّاَرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسل

  ُصْمَنا َمَعُه ثَالثَِني
  لَْم َيرْوِِه َعْن َحمَّاٍد ، إِالَّ َعْبُد اَألْعلَى ، َتفَرََّد بِِه َصاِلٌح

ٍف الَْخيَّاطُ الَْواسِِطيُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن أَْحَمَد ْبنِ َمْرَوانَ الَْواسِِطيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الَْمِلِك ْبُن َمْعُرو -٢٢٩
قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا : َمْسَعَدةُ ْبُن الَْيَسعِ ، َعْن ُحَرْيثِ ْبنِ السَّاِئبِ ، َعنِ الَْحَسنِ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، قَالَ 

  الَْبقَرِ أَوِ الْغََنمِ َمْن ُوِلَد لَُه غُالٌم فَلَْيِعقَّ َعْنُه ِمَن اإلِبِلِ أَوِ: عليه وسلم 
  لَْم َيرْوِِه َعْن ُحَرْيٍث ، إِالَّ َمسَْعَدةُ ، َتفَرَّدَ بِِه َعْبُد الَْمِلِك ْبُن َمْعُروٍف

ْبِد اِهللا ْبنِ َسَماَعةَ ، َع َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن ُدَحْيمٍ الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا ِعْمَرانُ ْبُن أَبِي َجمِيلٍ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن -٢٣٠
فَاِطَمةَ بِْنِت قَْيسٍ ، أَنََّها  َحدَّثََنا اَألْوَزاِعيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن سَِعيٍد األَْنصَارِيُّ ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن

ذَِلَك ِعْرٌق ، فَإِذَا أَقَْبلَِت الَْحْيَضةُ ، : اُض ، فََزَعَمْت أَنَُّه قَالَ إِنََّها ُتسَْتَح: أََتِت النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَْت 
  فََدِعي الصَّالةَ ، فَإِذَا أَْدبََرْت ، فَاغَْتِسِلي َواغِْسِلي َعْنِك الدََّم ، ثُمَّ َصلِّي

  ْمَرانُ ْبُن أَبِي َجمِيلٍ ،لَْم َيرْوِِه َعنِ اَألْوَزاِعيِّ ، إِالَّ اْبُن َسَماَعةَ ، َتفَرََّد بِِه ِع

قَْيٌس ، َولَْيَسْت بِفَاِطَمةَ بِْنِت قَْيسٍ الِْفهْرِيَِّة : َوفَاِطَمةُ بِْنُت قَْيسٍ َهِذِه ، ِهَي فَاِطَمةُ بِْنُت أَبِي ُحبَْيشٍ ، َواْسُم أَبِي حَُبْيشٍ 
  ، الَِّتي َرَوْت ِقصَّةَ طَالِقهَا

 َعْبِد اِهللا ْبنِ َمْعَدانَ اَألصَْبَهانِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ ْبُن َسِعيدٍ الْهَْمدَانِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن -٢٣١
ِعْمَرانَ ْبنِ الُْحَصْينِ  ْنَوْهبٍ ، َحدَّثََنا أَْشَهلُ ْبُن َحاِتمٍ ، َعْن قُرَّةَ ْبنِ َخاِلدِ ْبنِ َربَاحٍ ، َعْن أَبِي السَّوَّارِ الَْعَدوِيِّ ، َع

  .الَْحَياُء َخْيٌر كُلُُّه: قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ 
ارِ ِمْن ِخيَارِ الُْمْسِلِمَني ِمْن وَّلَْم َيرْوِِه َعْن قُرَّةَ ْبنِ َخاِلدٍ السَّدُوِسيِّ ، إِالَّ أَْشَهلُ ْبُن َحاِتمٍ ، َتفَرَّدَ بِِه اْبُن َوْهبٍ أَُبو السَّ

  ِكَبارِ تَابِِعي الَْبْصرَِة
حدثنا أبو خليفة الفضل بن اخلبَاُب حدثنا حممد بن سالم اجلمحي حدثنا عبد القادر السري قال اختفى -م٢٣١

ج رجل عند أيب السوار العدوي زمن احلجاج بن يوسف فقيل للحجاج إنه عند أيب السوار فبعث إليه احلجا
فأحضره فقال ليس عندي فقال وإال أم السوار طالق يعين امرأة أيب السوار فقال ما خرجت من عندها وأنا أنوي 



  .طالقها فقال وإال أنت بريء من اإلسالم قال فإىل أين أذهب فخلى سبيله
دَّثََنا َخالدُ ْبُن أَْسلََم الَْمرَْوزِيُّ ، َحدَّثََنا النَّْضُر ْبنُ َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن ُمحَمٍَّد الَْغزَاِليُّ الَْبْصرِيُّ الُْمَعدِّلُ ، َح -٢٣٢

قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى : قَالَ ُشَمْيلٍ ، أَْنبَأََنا َحمَّادُ ْبُن َسلََمةَ ، َعْن َعاِصمِ اْبنِ بَْهَدلَةَ ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ ، 
  :اهللا عليه وسلم 

  ْسَتغِْفُر اللََّه ِفي الَْيْومِ ، َوأَُتوُب إِلَْيِه ِفي كُلِّ َيْومٍ مِائَةَ َمرٍَّةإِنِّي َأل
  لَْم َيرْوِِه َعْن َعاِصمٍ ، إِالَّ َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ ، َتفَرَّدَ بِِه النَّضُْر

َحدَّثََنا َمْيُمونُ ْبُن اَألْصَبعِ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ الَْحَنِفيُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ إِْبَراِهيَم النَِّصيبِيُّ ،  -٢٣٣
َيا : قَالَ َرُجلٌ : ، قَالَ ِمْسَعُر ْبُن ِكَدامٍ ، َعْن َسلََمةَ ْبنِ كَُهْيلٍ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي لَْيلَى ، َعْن كَْعبِ ْبنِ ُعْجَرةَ 

اللَُّهمَّ ، َصلِّ َعلَى ُمَحمٍَّد ، : قُولُوا : ، َهذَا السَّالُم َعلَْيَك قَْد َعَرفَْناُه ، فَكَْيَف الصَّالةُ َعلَْيَك ؟ فَقَالَ  َرسُولَ اِهللا
َعلَى آلِ ُمحَمٍَّد كََما َوَعلَى آلِ ُمَحمٍَّد كََما َصلَّْيَت َعلَى إِْبَراِهيَم ، إِنَّكَ َحِميٌد َمجِيٌد ، اللَُّهمَّ َبارِْك َعلَى ُمَحمٍَّد َو

  َباَركَْت َعلَى إِبَْراِهيمَ إِنََّك َحِميٌد َمجِيٌد
 بِِه َمْيُمونُ ْبُن اَألصَْبغِ ، َوالَ لَْم َيرْوِِه َعْن َسلََمةَ ْبنِ كَُهْيلٍ ، إِالَّ ِمسَْعٌر ، َوالَ َعْن ِمْسَعرٍ ، إِالَّ أَُبو َبكْرٍ الَْحنَِفيُّ َتفَرََّد

َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم ْبُن ُموَسى النُّورِيُّ ، بَِبْغَداَد ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَِّحيمِ ْبُن َيحَْيى  -٢٣٤إِالَّ َعْن إِبَْراِهيمَ ْبنِ َعْبِد اِهللا  كََتْبَناُه
َيْحَيى الَْحْضَرِميُّ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعنِ اَألغَرِّ ،  الدَّْيُبِليُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُزَهْيرٍ عَْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َمْغَراَء ، َحدَّثََنا َجابُِر ْبُن

  َعْن أَبِي َسعِيٍد ،

ال إِلَهَ إِالَّ اُهللا ، وَاُهللا أَكَْبُر ، َوالَ حَْولَ : َمْن قَالَ ِعْنَد َمْوِتِه : قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : َوأَبِْي ُهَريَْرةَ قَاال 
  إِالَّ بِاِهللا ، لَْم َتطَْعْمُه النَّارُ أََبدًا َوالَ قُوَّةَ

  . َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َيحَْيىلَْم َيرْوِِه َعْن َجابِرِ ْبنِ َيحَْيى الَْحْضرَِميِّ الْكُوِفيِّ ، إِالَّ َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َمْغَراَء ، تَفَرََّد بِِه
وَاِسِطيُّ الُْمَعدِّلُ ، َحدَّثََنا َوْهبُ ْبُن َبِقيَّةَ ، َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن أَيُّوَب الْ -٢٣٥

ِة َعنِ الُْمسَْتحَاَضُجرَْيجٍ ، َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ ، َعْن َجابِرٍ ، أَنَّ فَاِطَمةَ بِْنَت قَْيسٍ ، َسأَلَْت َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  َتقُْعُد أَيَّاَم أَقْرَاِئَها ، ثُمَّ َتغَْتِسلُ ِعْنَد كُلِّ طُْهرٍ ، ثُمَّ َتحَْتِشي ، َوُتَصلِّي: ، فَقَالَ 

  لَْم َيرْوِِه َعنِ اْبنِ ُجرَْيجِ ، إِالَّ َجْعفَُر ْبُن ُسلَْيَمانَ
َحمَُّد ْبُن َعمَّارٍ الَْمْوِصِليُّ ، َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ مَْرُزوقٍ ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن ُمفَرِّجٍ الَْبلَِديُّ ، َحدَّثََنا ُم -٢٣٦

أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه  َعْن ُعَمَر ْبنِ ُمَحمَِّد ْبنِ ُصْهَبانَ ، َعْن َصفَْوانَ ْبنِ ُسلَْيمٍ ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن
  إِنْ َيكُْن َشْيٌء ُيطْلَبُ بِِه الدََّواُء ، َوَينْفَُع ِمَن الدَّاِء ، فَإِنَّ: قَالَ َرسُولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : قَالَ  َعْنُه ،

  الِْحَجاَمةَ َتْنفَُع ِمَن الدَّاِء ، فَاْحَتجِمُوا ِفي َسْبَع َعْشَرةَ ، أَْو ِتْسَع َعْشَرةَ ، أَْو إِْحَدى َوِعشْرِيَن
حَمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ َيرْوِِه َعْن َصفَْوانَ ، إِالَّ ُعَمُر ْبُن ُمَحمٍَّد ، َوالَ َعْن ُعَمَر ، إِالَّ ُعَمُر ْبُن َمْرُزوقٍ ، تَفَرََّد بِِه ُم لَْم

  َعمَّارٍ الْمَْوِصِليُّ
دَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن الَْوِليدِ الْكَْرِخيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الَْحَسنِ ْبنِ َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن أَيُّوَب الطَّبَرِيُّ ، بَِبْغَداَد ، َح -٢٣٧

َمَر ، أَنْ َتلْبَِيةَ َرسُولِ اِهللا َزبَالَةَ الَْمْخُزوِميُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْجالنَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُع
لَبَّْيَك اللَُّهمَّ لَبَّْيَك ، لَبَّْيَك ال َشرِيَك لََك لَبَّْيَك ، إِنَّ الْحَْمَد َوالنِّْعَمةَ لََك ، وَالُْملَْك ، ال : ى اهللا عليه وسلم كَاَنْت صل



  َشرِيَك لََك
  ةَلَْم َيرْوِِه َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْجالنَ ، إِالَّ ُمَحمَّدُ ْبُن الَْحَسنِ ْبنِ ُزبَالَ

ثََنا الصَّبِيُّ ْبُن اَألشَْعِث ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َعَرفَةَ اَألنَْبارِيُّ ، بِاَألْنبَارِ ، َحدَّثََنا ُسوَْيُد ْبُن َسِعيٍد ، َحدَّ -٢٣٨
  :ُه ، قَالَ َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن َهانِئِ ْبنِ َهانٍِئ ، َعْن َعِليٍّ كَرََّم اللَُّه َوْجَه

  َمْرحًَبا بِالطَّيِّبِ الُْمطَيَّبِ: اْستَأْذَنَ َعمَّاٌر َعلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ 
  لَْم َيرْوِِه َعنِ الصَّبِيِّ ، إِالَّ ُسوَْيُد ْبُن َسعِيٍد

رِيُّ ، َحدَّثََنا َسْهلُ ْبُن ُمَحمٍَّد أَُبو حَاِتمٍ السِّجِْستَانِيُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن ُحمَْيٍد الْكَالبِِذيُّ النَّْحوِيُّ الَْبْص -٢٣٩
َعْن قَْيسِ ْبنِ أَبِي حَازِمٍ ، أَُبو جَابِرٍ ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد الَْمِلِك ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن ُهَشْيمٍ ، َعْن إِْسَماِعيلَ ْبنِ أَبِي خَاِلٍد ، 

  َما َحَجبَنِي َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ُمْنذُ أَْسلَْمُت ، َوالَ َرآنِي إِالَّ َتَبسََّم: ْبنِ َعْبِد اِهللا الَْبَجِليُّ ، قَالَ  َعْن َجرِيرِ
  لَْم َيرْوِِه َعْن ُشْعَبةَ ، إِالَّ أَُبو جَابِرٍ

  ي ، َحدَّثََنا أَُبو الَْخطَّابِ زِيَاُدَحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن َحمَّاِد ْبنِ إِْسحَاَق الْقَاِض -٢٤٠

ْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، اْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا أَغْلَُب ْبُن َتمِيمٍ ، َعْن ُيوُنَس ْبنِ ُعبَْيٍد ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ ِسريِيَن ، َعْن أَبِي هَُر
  ُح الَْمرْأَةُ َعلَى َعمَِّتَها ، َوالَ َعلَى َخالَِتهَاال ُتْنكَ: قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : قَالَ 

  لَْم َيرْوِِه َعْن ُيوُنَس ْبنِ ُعبَْيٍد ، إِالَّ أَغْلَُب ، َتفَرََّد بِِه زَِياَدةُ ْبُن َيْحَيى
دَّثََنا ُيوُسُف ْبُن ُموَسى الْقَطَّانُ ، َحدَّثََنا أَُبو َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن ُمحَمٍَّد الْبَْغَداِديُّ الْفَِقيُه قَلَْنُسَوةُ ، بِِمْصَر ، َح -٢٤١

قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى : قَالَ ُزَهْيرٍ َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َمْغَراَء ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ ، َعْن َجابِرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، 
َيِة َيْوَم الِْقَياَمةِ أَنَّ لُُحوَمُهْم قَْد قُرَِضْت بِالَْمقَارِيضِ ِلَما َيرَْوَنُه َألْهلِ الَْبالِء ِمْن َجزِيلِ يََودُّ أَْهلُ الَْعاِف: اهللا عليه وسلم 

  الثََّوابِ
  لَْم َيرْوِِه َعنِ اَألْعَمشِ ، إِالَّ أَُبو زَُهْيرٍ َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َمْغَراَء

 ْبِد السَّالمِ الَْوشَّاُء الَْبْغَداِديُّ ، َحدَّثََنا دَِليلُ ْبُن َخاِلِد ْبنِ َنجِيحٍ الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللاَحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن َع -٢٤٢
قَالَ : يٍد الُْخْدرِيِّ ، قَالَ ِعْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ الُْمِغَريِة الْكُوِفيُّ ، َحدَّثََنا ِمْسَعرُ ْبُن ِكَدامٍ ، َعْن َعِطيَّةَ الَْعْوِفيِّ ، َعْن أَبِي َس

  ذَكَاةُ الَْجنِنيِ ذَكَاةُ أُمِِّه: َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  لَْم َيرْوِِه َعنِ ِمْسَعرٍ ، إِالَّ َعْبُد اِهللا ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ الُْمِغريَِة
َوَجْدُت ِفي ِكتَابِ أَبِي : ، َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن َشبَّةَ ْبنِ ُعبَْيَدةَ ، قَالَ َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن َجمِيلٍ اَألْنَدلُِسيُّ ، بِِمْصَر  -٢٤٣

ا ، فَأََبْت أَنْ تَأْذَنَ لَُه ، ، َعْن ُيوُنَس ْبنِ ُعَبْيٍد ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعاِئَشةَ ، أَنَّ َرُجالً اْستَأْذَنَ َعلَْيَه
إِيذَنِي لَُه فَإِنَُّه َعمُِّك ِمَن : إِنِّي َعمُِّك ِمَن الرََّضاَعِة ، فَلَمَّا َجاَء َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم أَخَْبَرْتُه ، فَقَالَ : فَقَالَ 

  الرََّضاعَِة
  لَْم َيرْوِِه َعْن ُيوُنَس ، إِالَّ َشبَّةُ ْبُن ُعَبْيٍد النَُّمْيرِيُّ ، ُوجُوًدا ِفي ِكتَابِِه

ْوِصِليُّ ، َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبنُ َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن َعِليِّ ْبنِ إِبَْراهِيَم الْمَْوِصِليُّ الُْعَمرِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَعلَّى ْبُن َمْهِديٍّ الَْم -٢٤٤
َيا َرُسولَ اِهللا ، : قُلُْت : َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ، قَالَ ُسلَْيَمانَ الضَُّبِعيُّ ، َعْن أَبِي َعاِمرٍ الْخَزَّازِ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ِدينَارٍ ، 

  ِممَّا كُْنَت َضارًِبا ِمْنُه وَلََدَك غَْيَر وَاقٍ َمالََك بَِماِلِه ، َوالَ ُمَتأَثِّلٍ ِمْن َمالِِه: ِممَّا أَضْرُِب َيِتيِمي ؟ قَالَ 



  .َماال
نُ ، َعْن َجابِرٍ ، إِالَّ أَُبو َعاِمرٍ الْخَزَّاُز ، َوالَ َعْنُه إِالَّ َجْعفَرُ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َتفَرََّد بِِه ُمَعلَّى ْبلَْم َيرْوِِه َعْن َعْمُرو ْبُن ِديَنارٍ 

  َمْهِديٍّ
انَِني َومِئََتْينِ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الَْحِميدِ َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن الُْحَسْينِ ْبنِ أَبِي الَْعالِء الَْهْمَدانِيُّ ، بِبَْغدَاَد َسَنةَ سَْبعٍ َوثََم -٢٤٥

َمْيرٍ ، َعْن َجابِرِ ْبنِ َسُمَرةَ ، ْبُن ِعَصامٍ الُْجْرَجانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد الطََّياِلِسيُّ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ ُع
: قَاَم ِفيَنا َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َمقَاِمي ِفيكُْم ، فَقَالَ : ْنُه ، بِالْجَابَِيِة ، فَقَالَ َخطََبَنا ُعَمُر َرِضيَ اللَُّه َع: قَالَ 

شَْهْد ، لرَُّجلُ وَلَْم ُيْسَتأَكْرُِموا أَْصحَابِي ، ثُمَّ الَِّذيَن َيلُونَُهْم ، ثُمَّ الَِّذيَن َيلُونَُهْم ، ثُمَّ َيفُْشو الْكَِذبُ َحتَّى َيشَْهَد ا
 الَْواِحِد ، َوُهَو ِمَن االثَْنْينِ َوَيْحِلُف وَلَْم ُيْسَتْحلَْف ، فََمْن أَرَاَد ُبْحُبوَحةَ الَْجنَِّة ، فَلَْيلَْزمِ الَْجَماَعةَ ، فَإِنَّ الشَّْيطَانَ َمَع

  نُ ، أَال َوَمْن سَرَّْتُه َحَسَنُتُه ، َوَساَءْتهُ َسيِّئَُتُه ، فَُهَو ُمْؤِمٌنأَبَْعُد ، أَال ال َيْخلَُونَّ َرُجلٌ بِامَْرأٍَة ، فَإِنَّ ثَاِلثَُهَما الشَّْيطَا
  لَْم َيرْوِِه َعْن ُشْعَبةَ ، إِالَّ أَُبو َداُوَد ، َتفَرََّد بِِه عَْبُد الَْحمِيِد ْبُن ِعَصامٍ

  حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه
ْيِه الشِّريَازِيُّ ، بَِبْغَداَد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيحَْيى الَْحجْرِيُّ الِْكْنِديُّ الْكُوِفيُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن َدَرْستََو -٢٤٦

َيُعوُد النَّبِيَّ صلى َجاَء الَْعبَّاُس َرِضَي اللَُّه َعْنُه : َعْبُد اهللاِ ْبُن اَألْجلَحِ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن ِعكْرَِمةَ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ 
: عليه وسلم اهللا عليه وسلم ِفي مََرِضِه ، فََرفََعُه ، فَأَْجلََسُه ِفي َمْجِلِسِه َعلَى سَرِيرِِه ، فَقَالَ لَُه َرسُولُ اِهللا صلى اهللا 

ُخلُ ، فََدَخلَ َوَمَعُه الَْحَسُن َوالُْحَسْيُن ، فَقَالَ َيْد: َهذَا َعِليٌّ َيْسَتأِْذنُ ، فَقَالَ : َرفََعَك اللَُّه ، َيا َعمِّ ، فَقَالَ الَْعبَّاُس 
  أَحَبََّك اللَُّه كََما أَْحَببُْتُهَما: أُِحبُُّهَما ، فَقَالَ : َوُهْم َولَُدَك َيا َعمِّ ، قَالَ : َهُؤالِء وَلَُدَك َيا َرسُولَ اِهللا ؟ قَالَ : الَْعبَّاُس 

  أَْجلَُح ْبُن َعْبِد اِهللا ، وَاْسُمُه َيْحَيى ، َوُيكَْنى أََبا ُحَجيَّةَ لَْم َيرْوِِه َعْن ِعكْرَِمةَ ، إِالَّ
  َتفَرََّد بِِه اْبُنُه َعنُْه

َحمَُّد ْبنُ ورٍ ، َحدَّثََنا ُمَحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن إِْسَحاَق ْبنِ اَألَصمِّ الَْعكَّاوِيُّ ، بَِمِديَنِة َعكَّاَء ، َحدَّثََنا َمْنُخلُ ْبُن َمْنُص -٢٤٧
قَالَ َرُسولُ اهللاِ :  ِحْمَيرٍ ، َعْن ُعَمَر ْبنِ الصُّْبحِ ، َعْن ُيوُنَس ْبنِ ُعبَْيٍد ، َعنِ الَْحَسنِ ، َعْن ِعْمَرانَ ْبنِ الُْحَصْينِ ، قَالَ

َمْن َيْغُزو ِفي سَبِيِلِه ، فَقَْد أَدَّى إِلَى اهللاِ َمْن غََزا ِفي الَْبْحرِ غَْزَوةً ِفي َسبِيلِ اِهللا ، وَاُهللا أَْعلَُم بِ: صلى اهللا عليه وسلم 
  َتَباَرَك َوَتعَالَى طَاَعَتُه كُلََّها ، َوطَلََب الَْجنَّةَ كُلَّ َمطْلَبٍ ، َوَهَرَب ِمَن النَّارِ كُلَّ َمْهَربٍ

  ْبُن ِحمْيَرٍ لَْم َيرْوِِه َعْن ُيوُنَس ، إِالَّ ُعَمُر ْبُن الصُّْبحِ ، َتفَرََّد بِِه ُمَحمَُّد
 الْكُوِفيُّ ، اْبُن أَِخي َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن َبَيانٍ الَْجْوَهرِيُّ الدَِّمشِْقيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ الُْجْعِفيُّ -٢٤٨

امٍ ، َعْن َعِليِّ ْبنِ اَألقَْمرِ ، َعنِ اَألغَرِّ أَبِي ُمْسِلمٍ ، َعْن الُْحَسْينِ ْبنِ َعِليٍّ ، َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن َعْوٍن ، َعْن ِمْسَعرِ ْبنِ ِكَد
إِذَا أَْيقَظَ الرَُّجلُ أَْهلَُه ِمَن اللَّْيلِ ، فََتَوضَّآ َوَصلََّيا : قَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم : أَبِي َسِعيدٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ 

  َن اللََّه كَِثًريا َوالذَّاكَِراِتكُِتَبا ِمَن الذَّاكِرِي
  لَْم َيرْوِِه َعْن ِمْسَعرٍ ، إِالَّ َجعْفَُر ْبُن َعْوٍن

ى ْبنُ َواسِِطيُّ ، َحدَّثََنا ُمَعلََّحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن جَابِرٍ الْفَِقيُه الَْبْغَداِديُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َعْبِد الَْمِلِك الدَِّقيِقيُّ الْ -٢٤٩
النَّاجِيِّ ، َعْن أَبِي سَِعيدٍ َعْبِد الرَّْحَمنِ الَْواسِِطيُّ ، َحدَّثََنا َشرِيٌك ، َعْن َعاِصمِ ْبنِ ُسلَْيَمانَ اَألحَْولِ ، َعْن أَبِي الُْمَتوَكِّلِ 

  ا َجاَمعُوا نَِساءَُهْم َعاُدوا أَْبكَارًاإِنَّ أَْهلَ الَْجنَِّة إِذَ: قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : الُْخْدرِيِّ ، قَالَ 
  لَْم َيرْوِِه َعْن َعاِصمٍ ، إِالَّ شَرِيٌك ، َتفَرََّد بِِه ُمَعلَّى ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ الْوَاِسِطيُّ



إِْبَراِهيُم ْبُن َعْوِن ْبنِ رَاِشٍد ، َحدَّثََنا الُْحرُّ َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن أَْحَمَد ْبنِ الْفَْضلِ أَُبو ُمَحمٍَّد اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا  -٢٥٠
، َعْن َصفَْوانَ ْبنِ َعسَّالِ ْبُن َماِلٍك الَْعنَْبرِيُّ ، َحدَّثََنا مَُباَركُ ْبُن فََضالَةَ ، َعْن َعاِصمِ اْبنِ بَْهَدلَةَ ، َعْن زِرِّ ْبنِ حَُبْيشٍ 

  الَْمْرُء َمَع َمْن أََحبَّ: عليه وسلم ، قَالَ  الْمَُراِديِّ ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا
  لَْم َيرْوِِه َعْن ُمَباَرٍك ، إِالَّ الْحُرُّ

حَْيى  ، َحدَّثََنا سَِعيُد ْبُن َيَحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن َيحَْيى اَألصَْبَهانِيُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اهللاِ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ زَكَرِيَّا اَألْصبََهانِيُّ -٢٥١
اِصمِ ْبنِ بَْهَدلَةَ ، َعْن زِرِّ ْبنِ ْبنِ َسْعَدَوْيهِ اَألْصبََهانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمسِْلُم ْبُن خَاِلٍد الزَّْنجِيُّ ، َعنِ النُّْعَماِن ْبنِ َراِشٍد ، َعْن َع

َنا َمعَ َنبِيَِّنا صلى اهللا عليه وسلم َوَسلَّمَ أََمرََنا أَنْ َنْمَسحَ كُنَّا إِذَا َسافَْر: ُحبَْيشٍ ، َعْن َصفَْوانَ ْبنِ َعسَّالٍ الْمَُراِديِّ ، قَالَ 
  َعلَى الْخُفَّْينِ ثَالثَةَ أَيَّامٍ َولَيَاِلَيُهنَّ ، وَالُْمِقيُم َيْوٌم وَلَْيلَةٌ

   ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ زَكَرِيَّالَْم ُيْرَو َعنِ النُّْعَماِن ْبنِ رَاِشٍد ، إِالَّ بَِهذَا اِإلْسَنادِ َتفَرََّد بِِه عَْبُد اِهللا

، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن َعِليٍّ الَْواسِِطيُّ الُْمْسَتْمِلي بِبَْغدَاَد ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن سَِعيٍد الَْجمَّالُ  -٢٥٢
: قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : سِريِيَن ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، قَالَ  َحدَّثََنا ُهشَْيٌم ، َحدَّثََنا َعْوٌف ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ

  اْبُن السَّبِيلِ أَوَّلُ شَارِبٍ يَْعنِي ِمْن َزْمزََم
  ْبُن َسعِيٍد الَْجمَّالُ الَْبْغَداِديُّلَْم َيرْوِِه َعْن َعْوٍف ، إِالَّ ُهَشْيٌم ، َوالَ َعْن ُهَشْيمٍ ، إِالَّ أَُبو نَُعْيمٍ ، َتفَرََّد بِِه أَْحَمُد 

ُد ْبُن َعاِصمٍ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر أَُبو إِْسَماِعيلَ اَألْصبََهانِيُّ ، َحدَّثََنا أُسَْي -٢٥٣
: قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : مَِّد ْبنِ زِيَاٍد ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ ، قَالَ َعْمُرو ْبُن َحكَّامٍ ، َحدَّثََنا شُْعَبةُ ، َعْن ُمَح

  َسْيٌدَتَسحَّرُوا ، فَإِنَّ ِفي السَّحُورِ َبَركَةً ، لَْم َيْروِِه َعْن ُشْعَبةَ ، إِالَّ َعْمُرو ْبُن َحكَّامٍ ، َتفَرََّد بِِه أُ
ثََنا َعْبدُ ْبُن إِْسَحاَق الدََّراَورِْديُّ الطََّبرَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َحمَّاٍد الطِّهَْرانِيُّ الظَّْهرَانِيُّ ، َحدََّحدَّثََنا إِْبَراهِيُم  -٢٥٤

كَانَ ِلنَْعلِ َرسُولِ اهللاِ : َرةَ ، قَالَ الرَّزَّاقِ ، َحدَّثََنا َمْعَمٌر ، َعنِ اْبنِ أَبِي ِذئْبٍ ، َعْن َصاِلحٍ ، َموْلَى التَّْوأََمِة ، َعْن أَبِي ُهَرْي
  صلى اهللا عليه وسلم ِقَباالِن ، وَِلَنْعلِ أَبِي َبكْرٍ ِقبَاالِن ،

  َوِلَنْعلِ ُعَمَر ِقَباالِن ، َوأَوَّلُ َمْن َعقََد َعقًْدا وَاِحًدا ُعثَْمانُ ، َرِضَي اللَُّه تََعالَى َعْنُهْم
  ِذئْبٍ ، إِالَّ َمْعَمٌر ، َوالَ َعْن َمْعَمرٍ ، إِالَّ َعْبُد الرَّزَّاُق ، َتفَرََّد بِهِ الطِّْهرَانِيُّ ، الظَّهَْرانِيُّلَْم َيرْوِِه َعنِ اْبنِ أَبِي 

أَُبو يُوُسَف ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن ُمحَمٍَّد الدَّْسُتوَاِئيُّ التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن إِْسحَاَق الْقَلَُوِسيُّ  -٢٥٥
ةَ ْبنِ َمْرثٍَد ، َعْن َعْمُرو ْبُن ُيوُسَف الْقُطَِعيُّ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن أَبِي َجعْفَرٍ ، ْعَن لَْيِث ْبنِ أَبِي ُسلَْيمٍ ، َعْن َعلْقََم

َيا َرُسولَ اِهللا ، إِنِّي َحَملُْت أُمِّي : صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ  ُسلَْيَمانَ ْبنِ ُبرَْيَدةَ ، َعْن أَبِيِه ، أَنَّ َرُجالً َجاَء إِلَى النَّبِيِّ
لََعلَُّه :  ُشكْرََها ؟ فَقَالَ َعلَى ُعُنِقي فَْرَسَخْينِ ِفي رَْمَضاَء َشدِيَدٍة ، لَْو أَلْقَْيَت ِفيَها َبْضَعةً ِمْن لَْحمٍ لََنِضَجْت ، فََهلْ أَدَّْيُت

  ٍة وَاِحدٍَةأَنْ َيكُونَ بِطَلْقَ
  رََّد بِِه َعْمُرو ْبُن ُيوُسَفلَْم َيرْوِِه َعْن َعلْقََمةَ ْبنِ َمْرثٍَد ، إِالَّ لَْيثُ ، َوالَ َعْن لَْيٍث ، إِالَّ الَْحَسُن ْبُن أَبِي َجْعفَرٍ ، َتفَ

مَُّد ْبُن خَاِلدِ ْبنِ َخاِلِد ْبنِ َخلَّى الِْحْمِصيُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن ُمحَمٍَّد الَْخشَّاُب الِْمصْرِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَح -٢٥٦
َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي َصاِلحٍ أَبِي ، َحدَّثََنا َسلََمةُ ْبُن َعْبِد الَْمِلِك الْعَْوِصيُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن ُحَمْيٍد الرَُّؤاِسيُّ ، 

إِذَا َولَغَ الْكَلُْب ِفي إَِناِء أََحدِكُْم ، :َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، قَالَ  ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ
  فَلَْيْغِسلُْه بِالَْماِء َسْبَع مَرَّاٍت



  .الرَّْحَمنِ ْبُن ُحَمْيٍد لَْم َيرْوِِه َعنِ اَألْعَمشِ ، َمْجُموًعا َعْن أَبِي صَاِلحٍ ، َوأَبِي َرزِينٍ ، إِالَّ َعْبُد
، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا اْبنُ َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن السِّْنِديِّ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ يَزِيَد الُْمقْرُِئ  -٢٥٧

: نِ ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعاِئَشةَ ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، قَالَ لَهِيَعةَ ، َعْن ُعَماَرةَ ْبنِ غَزِيَّةَ ، َعْن ِهَشامِ ْب
  كُلُّ َصالٍة ال ُيقَْرأُ ِفيَها بِأُمِّ الْقُْرآِن فَهَِي ِخَداٌج

  .ْبُه إِالَّ ِمْن َحِديثِ اْبنِِه َعْنُهلَْم َيرْوِِه َعْن ُعَماَرةَ ، إِالَّ اْبُن لَهِيَعةَ ، َتفَرََّد بِِه الْمُقْرُِئ ، َولَمْ َنكُْت. 

ثََنا َعْبثَُر ْبُن الْقَاِسمِ َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن إِْسَحاَق الَْحرْبِيُّ ، ِفي ِكتَابِِه ، َحدَّثََنا َعْبدُ اهللاِ ْبُن َصاِلحٍ الِْعْجِليُّ ، َحدَّ -٢٥٨
غَْيالنَ ْبنِ َجرِيرٍ ، َعْن أََنسِ ْبنِ مَاِلٍك ، أَنَّ نَفًَرا ، ِمْن ُعَرْيَنةَ قَِدمُوا َعلَى النَّبِيِّ  أَُبو ُزَبْيٍد ، َعْن أَشَْعثَ ْبنِ َسوَّارٍ ، َعْن

ا ُبوا ِمْن أَلَْبانَِهصلى اهللا عليه وسلم ، فَاْجتَاُبوا الَْمِديَنةَ ، فَأَخْرجَُهُم النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم إِلَى إِبِلِ الصََّدقَِة ، فَشَرِ
ْدَركُوا ، فَقَطََع فََصلَُحوا ، فَاْسَتاقُوا اإلِبِلَ ، وَارَْتدُّوا َعنِ اِإلْسالمِ ، فَأََمَر النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم بِطَلَبِهِْم ، فَأُ

  أَْيِديَُهْم َوأَْرُجلَُهْم ، َوَسمََّر أَْعُينَُهْم
  َعثُ ، َوالَ َعْن أَشَْعثَ ، إِالَّ َعبْثٌَر ، َتفَرََّد بِِه عَْبُد اِهللا ْبُن صَاِلحٍلَْم َيرْوِِه َعْن غَْيالنَ ْبنِ َجرِيرٍ ، إِالَّ أَْش

  َباُب َمنِ اْسُمُه إمساعيل
ثََنا َزاِفُر ْبُن يُّ ، َحدََّحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن إِْسَحاقَ السَّرَّاُج النَّْيَسابُورِيُّ بِبَْغدَاَد ، َحدَّثََنا اْبُن الْجَِراحٍ الْقُُهْستَانِ -٢٥٩

  :ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا َماِلُك ْبُن أََنسٍ ، َعْن َيْحَيى ْبنِ سَِعيٍد األَْنَصارِيِّ ، َعْن أََنسِ ْبنِ مَاِلٍك ، قَالَ 

ال َتْدُخلْ : اْحَتلَْمُت ، فَقَالَ لَمَّا كَاَنتْ َصبِيَحةُ اْحَتلَْمُت َدَخلَْت َعلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، فَأَْخبََرْتُه أَنِّي قَِد 
  َعلَى النَِّساِء ، فََما أََتى َعلَيَّ َيْوٌم كَانَ أََشدَّ ِمنُْه

  لَْم َيرْوِِه َعْن َيحَْيى اَألْنَصارِيِّ ، إِالَّ َماِلُك ْبُن أََنسٍ ، تَفَرََّد بِِه َزاِفُر ْبُن ُسلَْيَمانَ
ودِ النَّْيسَاُبورِيُّ ، بِِمْصَر ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َيْحَيى النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن َمْحُم -٢٦٠

ْنَصارِيُّ ، َعْن  َسعِيٍد اَألَعيَّاشٍ ، َعْن أَبِي طَُوالَةَ عَْبِد اِهللا ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َمْعَمرِ ْبنِ َحْزمٍ اَألْنَصارِيِّ ، وََيحَْيى ْبُن
فَْضلُ َعاِئَشةَ َعلَى النَِّساِء كَفَْضلِ الثَّرِيِد َعلَى َساِئرِ : قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، قَالَ 

  الطََّعامِ
  بِِه َيحَْيى ْبُن َيْحَيى لَْم َيرْوِِه َعْن َيحَْيى ْبنِ َسعِيٍد ، إِالَّ إِْسَماعِيلُ ْبُن َعيَّاشٍ ، تَفَرََّد

 ، َحدَّثََنا الْوَِليُد ْبنُ َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن ِقَرياٍط الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن َعْبدِ الرَّْحَمنِ اْبنِ بِْنِت شَُرْحبِيلَ -٢٦١
نِ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، َعْن ُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما ُمْسِلمٍ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ َبِشريٍ ، َعْن قََتاَدةَ ، َعنِ الَْحَس

  َنَهى َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َعْن َحلْقِ الْقَفَا إِالَّ ِللِْحَجامَِة: ، قَالَ 

 الَْوِليُد ، تَفَرََّد بِِه الْوَِليُد ْبُن ُمْسِلمٍ ، قَالَ أَُبو الْقَاِسمِ َرِحَمُه اللَّهُ لَْم َيرْوِِه َعْن قََتاَدةَ ، إِالَّ َسعِيُد ْبُن َبِشريٍ ، َوالَ َعْنُه ، إِالَّ
  أْسَِمْعَناُه ِعْنِدي ، وَاُهللا أَْعلَُم ، أَنَُّه َعلَْيِه السَّالُم اْسَتقَْبَح أَنْ يُفَْرَد َحلُْق الْقَفَا ُدونَ َحلْقِ الرَّ: 

هِيَم يلُ ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َوْهبِ ْبنِ الْمَُهاجِرِ الْقَُرِشيُّ الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن إِْسحَاَق ْبنِ إِبَْراَحَدثََنا إِْسَماِع -٢٦٢
الَْحجَّاجِ ْبنِ أَْرطَاةَ ، َعْن َداُودَ ْبنِ َعِليِّ ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ َعبَّاسٍ ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ ْبُن الَْولِيِد ، َعْن إِْسَماِعيلَ ْبنِ َعيَّاشٍ ، َعنِ 

ِة أَوْطَاسٍ أَنْ َيقَعَ ْبنِ أَبِي هِْنَد ، َعنِ الشَّْعبِيِّ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، أَنَّهُ َنَهى ِفي َوقَْع
  الرَُّجلُ َعلَى َحاِملٍ َحتَّى َتضََع



  ِقيَّةُْبنِ أَبِي ِهْنَد ، إِالَّ الَْحجَّاُج َتفَرََّد بِِه إِْسَماِعيلُ ْبُن َعيَّاشٍ ، َوالَ رََواُه َعْن إِْسَماِعيلَ ، إِالَّ َب لَْم َيرْوِِه َعْن َداُوَد
نُ ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ اْبنِ بِْنتِ َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن ُمحَمٍَّد أَُبو قَُصيٍّ الُْعذْرِيُّ الدَِّمْشِقيُّ ، بِِدَمْشَق ، َحدَّثََنا ُسلَْيَما -٢٦٣

:  ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ ُشَرْحبِيلَ ، َحدَّثََنا خَاِلدُ ْبُن َيزِيَد الْقَسْرِيُّ ، َحدَّثََنا الصَّلْتُ ْبُن َبْهَراَم ، َعْن َيزِيَد ْبنِ الْفَِقريِ
  َيْوَم الُْجُمعَِة أََمَرَنا َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أَنْ َنْغَتِسلَ

  .ْسٌر فَِخذٌ ِمْن َبجِيلَةَلَْم َيرْوِِه َعنِ الصَّلِْت ْبنِ َبْهَراَم الْكُوِفيِّ ، إِالَّ َخاِلُد ْبُن يَزِيَد الَْبَجِليُّ ، ثُمَّ الْقَْسرِيُّ ، َوقَ
َحدَّثََنا أَُبو الَْخطَّابِ زِيَاُد ْبُن َيْحَيى،َحدَّثََنا مَاِلُك ْبنُ  َحدَّثََنا َوِكيلُ أَبِي أَكْثََم ، إِْسَماعِيلُ ْبُن َعْبِد اِهللا الَْبْصرِيُّ -٢٦٤

: قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : ُسَعْيرِ ْبنِ الْخِْمسِ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي َصاِلحٍ ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، قَالَ 
  .ُبِعثُْت َرْحَمةً ُمْهدَاةً

  .َعنِ اَألْعَمشِ ، إِالَّ مَاِلكُ ْبُن ُسَعْيرٍ لَْم َيرْوِِه
َبلِْخيُّ ، َحدَّثََنا الَْخِليلُ َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن َعْبدِ اهللاِ الضَّبِّيُّ اَألْصبََهانِيُّ ، َحدَّثََنا َداُوُد ْبُن َحمَّاِد ْبنِ فَُراِفَصةَ الْ-٢٦٥

قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا : الشَّهِيِد ، َعنِ الَْحَسنِ ، َعْن أَبِي َبكََرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ ْبُن َزكَرِيَّا ، َحدَّثََنا حَبِيُب ْبُن 
  .اللَُّهمَّ َبارِكْ ُألمَِّتي ِفي ُبكُورَِها: عليه وسلم 

َداُودُ ْبُن َحمَّاٍد ، َوالَ ُيرَْوى َعْن أَبِي َبكََرةَ ، إِالَّ بَِهذَا  لَْم َيرْوِِه َعْن َحبِيبٍ،إِلَّاالَْخلِيلُ ْبُن َزكَرِيَّا الَْبْصرِيُّ ، َتفَرَّدَ بِِه
  اِإلْسَناِد

ُمحَمٍَّد الْجَارِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن الَْحَسنِ الَْخفَّاُف الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن صَاِلحٍ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن  -٢٦٦
ْبنِ ُرقَْيشِ األَْنصَارِيُّ ُبو َشاِكرٍ عَْبُد اِهللا ْبُن َخاِلِد ْبنِ َسعِيِد ْبنِ أَبِي َمرَْيَم ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َسِعيِد ْبنِ َعْبدِ الرَّْحَمنِ َحدَّثََنا أَ

بِي طَاِلبٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َحِفظُْت لَكُمْ قَالَ َعِليُّ ْبُن أَ: ، أَنَُّه َسِمَع َخالَُه َعْبدَ اِهللا ْبَن أَبِي أَْحَمدَ ْبنِ َجْحشٍ ، َيقُولُ 
ال طَالَق إِالَّ ِمْن بَْعِد نِكَاحٍ ، َوالَ َعتَاَق إِالَّ ِمْن َبْعِد ُملٍْك ، َوالَ َوفَاَء ِلَنذْرٍ : ِمْن َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِستا 
عَْبُد :  ُصَماَت َيْومٍ إِلَى اللَّْيلِ ، َوالَ وِصَالَ ِفي الصَِّيامِ ، قَالَ أَحَْمُد ْبُن صَاِلحٍ ِفي َمْعِصَيٍة ، َوالَ يُْتَم بَْعَد اْحِتالمٍ ، َوالَ

أَكَْبُر ِمْن َسِعيِد ْبنِ اِهللا ْبُن أَبِي أَْحَمدَ ْبنِ َجْحشٍ ِمْن ِكَبارِ تَابِِعي أَْهلِ الَْمِديَنِة قَْد لَِقَي ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ ، َوُهَو 
  الُْمسَيِّبِ

لم إِالَّ بَِهذَا ال ُيْرَوى َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي أَْحَمَد ْبنِ َجْحشٍ ، َوُهَو اْبُن أَِخي زَْيَنَب زَْوجِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وس
  َد َحدِيثًا ُمسَْنًدا غَْيَر َهذَااِإلْسَناِد ، تَفَرََّد بِِه أَْحَمُد ْبنُ َصاِلحٍ ، َوالَ َنْحفَظُ لَِعْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي أَْحَم

ثََنا حَفُْص ْبُن ُسلَْيَمانَ َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن ُنمَْيلٍ الَْخاللُ الْبَْغدَاِديُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َبكَّارِ ْبنِ الرَّيَّاِن ، َحدَّ -٢٦٧
انَ اَألَسِديِّ ، َعْن َعِليِّ ْبنِ َربِيَعةَ الْوَالِبِيِّ ، َعْن َعِليِّ ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ الْغَاِضرِيُّ ، َعْن َمْنصُورِ ْبنِ ِحبَّانَ ، َعْن أَبِي َحيَّ

: لرَّكَْعِة اُألولَى بِ كَرََّم اللَُّه َوْجَهُه ، أَنّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم كَانَ َيقَْرأُ ِفي َصالِة الْفَْجرِ َيْوَم الُْجُمَعِة ِفي ا
  .َهلْ أََتى َعلَى اِإلْنَساِن: يلُ السَّْجَدِة ، َوِفي الرَّكَْعِة الثَّانَِيِة امل َتْنزِ

  ال ُيْرَوى َهذَا الَْحدِيثُ َعْن َعِليٍّ ،إِلَّابَِهذَا اِإلْسَناِد ، َتفَرََّد بِِه ُمَحمَُّد ْبُن َبكَّارٍ
اِديُّ ، َحدَّثََنا السَّرِيُّ ْبُن َيحَْيى اْبُن أَِخي هَنَّاِد ْبنِ السَّرِيِّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن الَْعبَّاسِ الَْورَّاقُ الْبَْغَد -٢٦٨

نّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه قَبِيَصةُ ْبُن ُعقَْبةَ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن صَاِلحٍ ، َعْن أَبِي َيْعفُورٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي أَْوفَى ، أَ



  .لَّى َعلَى جَِناَزٍة ، فَكَبََّر َعلَْيَها أَْرَبًعاوسلم َص
  لَْم َيرْوِِه َعْن أَبِي َيْعفُورٍ ، إِالَّ الَْحَسُن ْبُن َصاِلحٍ ، َوالَ َعنِ الَْحَسنِ ، إِالَّ

: ُهَو األَكَْبُر ، وَأَُبو َيْعفُورٍ اَألْصَغُر اْسُمُه َوقَْدانُ ، َو: َواِقٌد ، َوُيقَالُ : قَبِيَصةُ ، َتفَرَّدَ بِِه السَّرِيُّ ، وَأَُبو َيْعفُورٍ اْسُمُه 
غَزَْوَنا مََع : ي أَْوفَى ، قَالَ َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن ُعَبْيِد ْبنِ نِْسطَاسٍ ، َوالَْحِديثُ الَْمْشهُوُر الَِّذي َرَواهُ أَُبو َيْعفُورٍ ، َعنِ اْبنِ أَبِ

غََزَواٍت ، َنأْكُلُ ِفيهِنَّ الَْجرَاَد لَمْ َيْروِ أَُبو َيْعفُورِ ْبُن أَبِي َيْحَيى َعنِ اْبنِ أَبِي أَوْفَى  َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم سَْبَع
  .، إِالَّ َهذَْينِ الَْحِديثَْينِ

ةَ أَحَْمُد ْبُن الْفََرجِ الِْحْمِصيُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ ِسَناٍن الشَّْيَزرِيُّ بَِشْيَزَر ، َحدَّثََنا أَُبو ُعْتَب -٢٦٩
 َمكْحُولٍ ، َعْن زَِياِد اْبنِ َبِقيَّةُ ْبُن الَْولِيِد ، َحدَّثََنا اَألْوَزاِعيُّ ، َوسَِعيُد ْبُن َعْبدِ الْعَزِيزِ ، َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ ُموَسى ، َعْن

  نّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم نَفَلَ ِفي الَْبَداَءِة الرُُّبَع ، َوِفي الرَّْجَعِة الثُّلُثََجارَِيةَ ، َعْن َحبِيبِ ْبنِ َمْسلََمةَ ، أَ
  لَْم َيرْوِِه َعنِ اَألْوَزاِعيِّ ، إِالَّ َبِقيَّةُ

ُد ْبُن َحمَّادٍ الطِّْهرَانِيُّ ، َحدَّثََنا سَْهلُ َحدَّثََنا أَُبو َعِليٍّ إِْسَماِعيلُ ْبُن الَْحَسنِ الطَّحَّانُ الَْعسْقَالنِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّ -٢٧٠
إِْسحَاَق ، َعْن ُمْسِلمِ ْبنِ ْبُن َعْبَدَوْيِه الرَّازِيُّ السِّْنِديُّ ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن أَبِي قَْيسٍ ، َعْن ُمطَرِِّف ْبنِ طَرِيٍف ، َعْن أَبِي 

  ُنذَْيرٍ ، َعْن ُحذَْيفَةَ ْبنِ الَْيَماِن ،

  .َهذَا َمْوِضعُ اِإلزَارِ ، َوالَ َحقَّ ِلِإلَزارِ َتْحَت الْكَْعَبْينِ: أََخذَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم بَِعَضلَِة َساِقي ، فَقَالَ : قَالَ 
  َد بِهِ الطِّْهرَانِيُّ ، الظَّهَْرانِيُّلَْم َيرْوِِه َعْن ُمطَرِِّف ، إِالَّ ُعَمُر ْبُن أَبِي قَْيسٍ ، َوالَ َعْن َعْمرٍو ، إِالَّ سَْهلٌ ، َتفَرَّ

  َباُب َمنِ اْسُمُه إسحاق
َعْن َساِلمِ ْبنِ أَبِي  َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن إِبَْراِهيَم الدََّبرِيُّ ، أَخَْبَرَنا عَْبُد الرَّزَّاقِ ، َحدَّثََنا َمْعَمٌر ، َعْن َمْنُصورٍ ، -٢٧١

كَانَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم إِذَا َسَجَد َجافَى حَتَّى يَُرى : ِد اِهللا رِضَي اللَُّه َعْنُهَما ، قَالَ الَْجْعِد ، َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْب
  َبيَاُض إِبِطَيِْه

  لَْم َيرْوِِه َعْن َمْنُصورٍ ، إِالَّ َمْعَمٌر ، َوالَ ُيْرَوى َعْن َجابِرٍ ، إِالَّ بَِهذَا اِإلْسنَاِد

ُد ْبُن حَاُق ْبُن إِبَْراِهيَم الْقَطَّانُ الِْمصْرِيُّ ، َحدَّثََنا َسِعيُد ْبُن أَبِي مَْرَيَم ، َحدَّثََنا أَُبو غَسَّانَ ُمحَمََّحدَّثََنا إِْس -٢٧٢
 صلى اهللا عليه وسلم قُِدَم َعلَى َرُسولِ اِهللا: ُمطَرٍِّف ، َحدَّثَنِي زَْيُد ْبُن أَسْلََم ، َعْن أَبِيِه ، َعْن ُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ ، قَالَ 

نَِها َوأَْرَضَعْتُه ، فَقَالَ َرُسولُ بِسَْبيٍ ، فَإِذَا اْمَرأَةٌ ِمَن السَّْبيِ َتسَْعى إِذَا َوَجَدتْ َصبِيا ِفي السَّْبيِ فَأََخذَْتُه ، فَأَلَْصقَْتُه بَِبطْ
ال وَاِهللا ، َوِهَي َتقِْدُر َعلَى أَنْ ال تَطَْرَحهُ : لََدَها ِفي النَّارِ ؟ قُلَْنا أََتَرْونَ َهِذِه الَْمرْأَةَ طَارَِحةً َو: اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم 

  اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ أَْرَحُم بِِعبَاِدِه ِمْن َهِذِه الَْمْرأَةِ بِوَلَِدهَا: ، فَقَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  الَّ أَُبو غَسَّانُ ، َتفَرََّد بِهِ اْبُن أَبِي مَْرَيَم ، َوالَ ُيْرَوى َعْن ُعَمَر ، إِالَّ بَِهذَا اِإلسَْناِدلَْم َيرْوِِه َعْن َزْيِد ْبنِ أَْسلََم ، إِ

ْنعَانِيُّ ، ُيوُسفَ الصََّحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن خَالََوْيهِ الَْواسِِطيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َبْحرِ ْبنِ َبرِّيٍّ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن  -٢٧٣
يَّ صلى اهللا عليه وسلم َنظََر ِقَبلَ أَخَْبَرَنا َمْعَمٌر ، َحدَّثََنا ثَابٌِت الُْبنَانِيُّ ، َوُسلَْيَمانُ التَّيِْميُّ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، أَنّ النَّبِ

  َعلَى طَاعَِتَك ، َوُحطَّ ِمْن َورَاِئهِْم اللَُّهمَّ أَقْبِلْ بِقُلُوبِهِْم: الْعِرَاقِ َوالشَّامِ َوالَْيَمنِ ، فَقَالَ 

ُه َعِليُّ ْبُن َبْحرٍ ، َوَرَوى أَْحَمدُ لَْم َيرْوِِه َعنِ التَّْيِميِّ ، إِالَّ َمْعَمٌر ، َوالَ َعْنُه ، إِالَّ ِهَشاُم ْبُن ُيوُسَف الْقَاِضي ، َتفَرََّد بِِه َعْن
  ْبُن َحنَْبلٍ ، َعْن َعِليِّ ْبنِ َبحْرٍ



َنا عَْبُد اِهللا ْبُن َناِفعٍ َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن َخلٍَف الَْمْرَوزِيُّ ، بَِبْغَداَد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسحَاَق الُْمَسيَّبِيُّ ، َحدَّثَ -٢٧٤
لْجَُهنِيِّ ، َعْن أَبِيِه ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا الصَّاِئغُ ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ سَْعٍد ، َعْن ُمَعاِذ ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ خَُبْيبٍ ، حَبِيبٍ ، ا

  إِذَا َعَرَف الُْغالُم َيِميَنُه ِمْن ِشَماِلِه ، فَُمُروُه بِالصَّالِة: عليه وسلم ، قَالَ 
  فَرَّدَ بِِه َعْبُد اِهللا ْبُن َنافِعٍال ُيْرَوى َهذَا الَْحدِيثُ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُخَبْيبٍ ، َولَهُ ُصْحَبةٌ ، إِالَّ بَِهذَا اِإلْسنَاِد ، َت

مَّدُ ْبُن َمْسرُوقٍ َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن إِبَْراِهيَم ْبنِ أَبِي َحسَّانَ اَألْنَماِطيُّ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا ُمَح -٢٧٥
 ْبنِ ُجَمْيعٍ ، َعْن أَبِي الطُّفَْيلِ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ َزْيدِ ْبنِ َعْمرِو ْبنِ ُنفَْيلٍ ، أَنّ الِْكْنِديُّ الْكُوِفيُّ ، َحدَّثََنا الَْولِيُد ْبُن َعْبِد اِهللا

  .َمْن أََخذَ ِشْبًرا ِمَن اَألْرضِ بِغَْيرِ َحقٍّ طُوِّقَُه َيْوَم الِْقَياَمِة ِمْن سَْبعِ أََرِضَني: النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، قَالَ 

  ِه َعْن أَبِي طُفَْيلٍ َعاِمرِ ْبنِ وَاِثلَةَ ، إِالَّ الَْولِيُد ْبُن َعْبِد اِهللا ، َتفَرََّد بِِه ُمحَمَُّد ْبُن َمْسرُوقٍلَْم َيرْوِ
 َبزِيعٍ ، َعْن َصَدقَةَ َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن َداُوَد الصَّوَّاُف التُّسَْترِيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن غَْيالنَ ، َحدَّثََنا عَْبُد اهللاِ ْبُن -٢٧٦

أََتْيتُ َرسُولَ اِهللا : قَالَ ْبنِ أَبِي ِعْمرَانَ ، َعْن إِْسَماِعيلَ ْبنِ أَبِي َخاِلٍد ، َعنِ الشَّعْبِيِّ ، َعْن ُعْرَوةَ ْبنِ ُمَضرِّسٍ الطَّاِئيِّ ، 
اِهللا ، أَقَْبلُْت ِمْن جََبلِ طَيٍِّء ، فَأَكْلَلُْت َنفِْسي ، َيا َرُسولَ : صلى اهللا عليه وسلم َوُهَو بِالَْمْوِقِف بَِجْمعٍ ، فَقُلُْت 

ِهللا ؟ فَقَالَ َرسُولُ اهللاِ َوأَْتعَْبُت رَاِحلَِتي ، فَوَاِهللا َما َترَكُْت حَْبال إِالَّ َوقَْد َوقَفُْت َعلَْيِه ، فََهلْ ِلي ِمْن َحجٍّ َيا َرسُولَ ا
  ا َهِذِه الصَّالةَ ، َوقَْد أََتى َعَرفَةَ لَْيال أَْو َنهَاًرا ، فَقَْد قََضى َتفَثَُه ، وََتمَّ َحجَُّهَمْن َصلَّى َمَعَن: صلى اهللا عليه وسلم 

  لَْم َيرْوِِه َعْن َصَدقَةَ ، إِالَّ اْبُن بَزِيعٍ ، َوقَْولُُه حَْبال ، الَْحْبلُ ُهَو الَْجَبلُ الصَّغُِري
يَم ْبنِ أَبِي الَْوْرسِ الْغَزِّيُّ ، بَِمِديَنِة غَزَّةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن أَبِي السَّرِيِّ الَْعسْقَالنِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن إِبَْراِه -٢٧٧

  َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، َعْن َمْعَمرٍ ، َعْن َزْيِد ْبنِ

َمْن َرآنِي ِفي : قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : ، قَالَ  أَْسلََم ، َعْن َعطَاِء ْبنِ َيَسارٍ ، َعْن أَبِي َسعِيٍد الُْخْدرِيِّ
  .َمَناِمِه ، فَقَْد َرآنِي ، فَإِنَّ الشَّْيطَانَ ال َيَتمَثَّلُ بِي َوالَ بِالْكَْعَبِة

لرَّزَّاقِ ، تَفَرََّد بِِه اْبُن أَبِي السَّرِيِّ ، َوالَ ُيْرَوى َعْن لَْم َيرْوِِه َعْن َزْيِد ْبنِ أَْسلََم ، إِالَّ َمْعَمٌر ، َوالَ َعْن َمْعَمرٍ ، إِالَّ َعْبُد ا
  .أَبِي َسِعيٍد ، إِالَّ بَِهذَا اِإلْسنَاِد ، َوالَ ُيْحفَظُ ِفي بِالْكَْعَبِة ، إِالَّ ِفي َهذَا الَْحِديِث

فَِة ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن أَبِي َعْبِد الرَّْحَمنِ اَألْصَباِغيُّ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن ُمَحمٍَّد الطَّحَّانُ الْكُوِفيُّ ، بِالْكُو -٢٧٨
قَالَ : نِ أَْرقََم ، قَالَ بِالْكُوفَِة ، َحدَّثََنا ُمصَْعُب ْبُن َسالمٍ ، َعنِ الزِّْبرِقَاِن السَّرَّاجِ ، َعْن َحبِيبِ ْبنِ َيَسارٍ ، َعْن زَْيِد ْب

  َمْن لَْم َيأُْخذْ ِمْن َشارِبِِه ، فَلَْيَس مِنَّا: سلم َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه و
  لَْم َيرْوِِه َعنِ الزِّْبرِقَاِن أَبِي َبكْرٍ السَّرَّاجِ ، إِالَّ ُمْصَعبُ ْبُن َسالمٍ

  مٍَحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن أَْحَمَد الُْخَزاِعيُّ الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َسِعيِد ْبنِ َساِل -٢٧٩

نِ ُعَمَر ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا الْقَدَّاُح ، َحدَّثََنا َعْبدُ الَْمجِيدِ ْبُن َعْبِد الْعَزِيزِ ْبنِ أَبِي َروَّاٍد ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْب
، َوتَأِْخريِ السَّحُورِ ، َوَوْضعِ الُْيمَْنى َعلَى الُْيْسَرى  بَِتْعجِيلِ الِْفطْرِ: إِنَّا َمْعَشَر اَألْنبَِياِء أُِمْرَنا بِثَالٍث : عليه وسلم قَالَ 

  .ِفي الصَّالِة
  .ى ْبُن سَِعيٍدلَْم َيرْوِِه َعْن َناِفعٍ ، إِالَّ َعْبُد الْعَزِيزِ ، َوالَ َعْنُه إِالَّ اْبُنُه َعْبُد الَْمجِيِد ، َتفَرَّدَ بِِه َيْحَي

يلٍ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْمرِو ْبنِ َعبَّاسٍ الَْباِهِليُّ الَْبْصرِيُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن َجِم -٢٨٠
ْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ َعْبدِ ْهرِيِّ ، َعالَْمِلِك ْبُن ُعَمْيرٍ أَُبو َعاِمرٍ الْعَقَِديُّ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُبدَْيلِ ْبنِ َوْرقَاَء الُْخَزاِعيِّ ، َعنِ الزُّ



ال َتقَاطَُعوا ، َوالَ َتَداَبرُوا ، : اِهللا ْبنِ ُعْتَبةَ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، قَالَ 
  ْسِلمٍ أَنْ يَْهُجَر أََخاُه فَْوَق ثَالثَِة أَيَّامٍ ،َوالَ َتَباغَضُوا ، َوكُونُوا ِعَباَد اِهللا إِْخوَاًنا ، َوالَ َيِحلُّ ِلُم

َد بِهِ أَُبو َعاِمرٍ الَْعقَِديُّ ، َوَرَواهُ لَْم َيرْوِِه َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ َعْبِد اِهللا ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، إِالَّ اْبُن ُبَدْيلٍ ، َتفَرَّ
رِيِّ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن أََنسٍ ، َوَعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َعطَاِء ْبنِ َيزِيدَ اللَّيِْثيِّ ، َعْن أَبِي أَيُّوبَ َساِئرُ أَْصحَابِ الزُّْه

  اَألْنصَارِيِّ َوَعطَاُء ْبُن َيزِيَد ، الَِّذي َرَوى َعْنُه الزُّْهرِيُّ ُهَو َعطَاُء ْبُن َيزِيَد

 ، يُّ ، َوَبُنو ُجْنَدعٍ فَِخذٌ ِمْن َبنِي لَْيِث ْبنِ َبكْرٍ ، َوَعطَاُء ْبُن َيزِيَد السَّكَْسِكيُّ الْفِلَْسِطينِيُّ َرْمِليُّاللَّيِْثيُّ ، ثُمَّ الْجُْنَدِع
  ٍنَرَواُه أَْيًضا َعْن أَبِي أَيُّوبَ اَألْنصَارِيِّ ، َوَعْن أَبِي َسِعيدٍ الُْخْدرِيِّ ، َورََواُه َعْنُه ِهاللُ ْبُن َمْيُمو

فَرٍ ِذي الَْجَناَحْينِ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ اَألصَْبَهانِيُّ ، َموْلَى َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمَعاوَِيةَ ْبنِ َعْبدِ اهللاِ ْبنِ َجْع -٢٨١
َحدَّثََنا حَفُْص ْبُن ِغَياٍث ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن  َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن إِْسحَاَق الصَّاغَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن َداُوَد الضَّبِّيُّ ،

اْرَحْم َمْن : قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : إِْسحَاَق ، َعْن أَبِي ُعبَْيَدةَ ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ َمْسُعوٍد ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 
  ِفي اَألْرضِ َيْرحَْمَك َمْن ِفي السََّماِء

  وِِه َعنِ اَألْعَمشِ ، إِالَّ َحفٌْص ، َوالَ َعْن َحفْصٍ ، إِالَّ ُموَسى ْبُن َداُودَ الْقَاِضي ، َتفَرَّدَ بِِه الصَّاغَانِيُّلَْم َيْر
  َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َمْرَوانَ الدَّهَّانُ الَْبْغَداِديُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد -٢٨٢

ْبِد النَّْرِسيُّ ، َحدَّثََنا ُوَهْيبُ ْبُن َخاِلٍد ، َعْن أَيُّوَب السَّخِْتَيانِيِّ ، َعنِ الزُّهْرِيِّ ، َعْن ُحَمْيِد ْبنِ َعاَألْعلَى ْبُن َحمَّادٍ 
صلى اهللا عليه وسلم ، َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ : الرَّْحَمنِ ْبنِ َعْوٍف ، َعْن أُمِِّه أُمِّ كُلْثُومٍ بِْنِت ُعقَْبةَ ْبنِ أَبِي ُمَعْيٍط ، قَالَْت 

  لَْيَس بِكَذَّابٍ َمْن أَْصلََح َبْيَن النَّاسِ ، فَقَالَ َخيًْرا أَْو َنمَّى َخْيرًا: َيقُولُ 
  .لَْم َيرْوِِه َعْن أَيُّوَب ، إِالَّ ُوَهْيُب ْبُن خَاِلٍد

رِيُّ بَِمِديَنِة اَألْنبَارِ ، َحدَّثََنا َوْهُب ْبُن َبِقيَّةَ الْوَاِسِطيُّ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن إِبَْراِهيَم ْبنِ َرَجاٍء الدَّْوِسيُّ األَْنَبا -٢٨٣
كَانَ َرسُولُ اِهللا : ، قَالَْت  َحدَّثََنا خَاِلدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ، َعْن ُحَمْيٍد الطَّوِيلِ ، َعْن َبكْرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا الْمَُزنِيِّ ، َعْن َعاِئَشةَ

  م ُيبَاِشُر َوُهَو َصاِئٌم ، َوأَيُّكُمْ َيْمِلُك ِمْن إِْربِِه َما كَانَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َيْمِلُك ؟صلى اهللا عليه وسل
  .نُ الطَّحَّالَْم َيرْوِِه َعْن َبكْرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا الُْمزَنِيِّ ، إِالَّ ُحَمْيٌد الطَّوِيلُ ، َتفَرََّد بِِه خَاِلدُ ْبُن َعْبِد اِهللا

انَ اِإلْسكَْنَدَرانِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن إِبَْراِهيَم الْمَْنَجنِيِقيُّ الَْبْغَداِديُّ ، بِِمْصَر ، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن أَبِي ُروَم -٢٨٤
قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه : نِ ُعَمَر ، قَالَ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َوْهبٍ ، َحدَّثََنا َماِلُك ْبُن أََنسٍ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْب

  َدْع َما َيرِيُبَك إِلَى مَاال يَرِيُبَك: وسلم 
  لَْم َيرْوِِه َعْن َماِلٍك ، إِالَّ اْبُن َوْهبٍ ، َتفَرََّد بِِه َعْبُد اِهللا ْبُن ُروَمانَ

َوَجْدُت ِفي ِكتَابِ أَبِي بَِخطِِّه ، : دَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي شَْيَبةَ ، قَالَ َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن الَْخِليلِ الَْبْغَداِديُّ ، َح -٢٨٥
الَْتِمُسوا : قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن ِسَماِك ْبنِ حَْربٍ ، َعْن َجابِرِ ْبنِ َسُمَرةَ ، قَالَ 

  ةَ َسْبعٍ َوِعشْرِيَنلَْيلَةَ الْقَْدرِ لَْيلَ
  لَْم َيرْوِِه َعْن ُشْعَبةَ ، إِالَّ ُمَحمَُّد ْبُن أَبِي شَْيَبةَ ، وَِجاَدةً ِفي ِكَتابِِه

ُعَمَر ، أَنَُّه سَأَلَ َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن إِبَْراِهيَم ْبنِ ُمَحمٍَّد الْفَْروِيُّ ، َحدَّثََنا َناِفُع ْبُن أَبِي ُنَعْيمٍ ، َعْن َناِفعٍ ،  -٢٨٦
  .َمثَْنى َمثَْنى ، فَإِذَا َخِشَي أََحدُكُُم الصُّْبَح فَلُْيوِتْر بَِواِحَدٍة: َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َعْن َصالِة اللَّْيلِ ، فَقَالَ 



  .لَْم َيرْوِِه َعْن َناِفعِ ْبنِ أَبِي ُنعَْيمٍ ، إِالَّ إِْسحَاُق الْفَْروِيُّ
أَبِي ُعثَْمانَ الصَّوَّاُف  دَّثََنا إِْدرِيُس ْبُن َجْعفَرٍ الْقَطَّانُ الْبَْغَداِديُّ ، َحدَّثََنا رَْوُح ْبُن ُعَباَدةَ ، َحدَّثََنا الَْحجَّاُج ْبُنَح -٢٨٧

سُْبَحانَ اِهللا وَبَِحْمِدِه غُرَِستْ :  َمْن قَالَ: قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : ، َعْن أَبِي الزُّبَْيرِ ، َعْن َجابِرٍ ، قَالَ 
  لَُه َنْخلَةٌ ِفي الَْجنَِّة

  لَْم َيرْوِِه َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ ، إِالَّ الَْحجَّاُج
  َحدَّثََنا إِْدرِيُس ْبُن َعْبِد الْكَرِميِ الَْحدَّاُد الُْمقْرُِئ الْبَْغَداِديُّ ، َحدَّثََنا عَاِصُم بُْن -٢٨٨

قَالَ َرُسولُ : ثََنا قَْيُس ْبُن الرَّبِيعِ ، َعْن َحبِيبِ ْبنِ أَبِي ثَابٍِت ، َعْن َسِعيدِ ْبنِ ُجَبْيرٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ َعِليٍّ ، َحدَّ
  .سَّرَّاِء َوالضَّرَّاِءأَوَّلُ َمْن ُيْدَعى إِلَى الَْجنَِّة الَْحمَّاُدونَ الَِّذيَن َيْحَمُدونَ اللََّه ِفي ال: اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم 

َنْصُر ْبُن َحمَّاٍد الَْورَّاُق ، َحدَّثََنا : لَْم َيرْوِِه َعْن َحبِيبٍ ، إِالَّ قَْيُس ْبُن الرَّبِيعِ ، َوُشْعَبةُ ْبُن الَْحجَّاجِ ، َتفَرََّد بِِه َعْن ُشْعَبةَ 
،َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمطَرٍ الصَّاغَانِيُّ ، َحدَّثََنا َنْصرُ ْبُن َحمَّاٍد ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، بَِحدِيِث ُشْعَبةَ َعْبُد اِهللا ْبُن َناجَِيةَ الْبَْغَداِديُّ 

  . َحدِيِث قَْيسٍَعْن َحبِيبِ ْبنِ أَبِي ثَابٍِت ، َعْن َسِعيِد ْبنِ جَُبْيرٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ِمثْلَ
  َمنِ اْسُمُه أيوبَباُب 
، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَيُّوُب ْبُن أَبِي ُسلَْيَمانَ أَُبو َمْيُموٍن الصُّورِيُّ ، َحدَّثََنا َعِطيَّةُ ْبُن َبِقيَّةَ ْبنِ الَْوِليِد  -٢٨٩

أََنا َسابِقُ : َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ : ُمَحمَُّد ْبُن زَِياٍد ، َسِمْعتُ أََبا أَُماَمةَ الَْباِهِليَّ ، َيقُولُ 
َسلَْمانُ َسابُِق الْفُْرسِ إِلَى الْعََربِ إِلَى الَْجنَِّة ، َوصَُهْيٌب سَابُِق الرُّومِ إِلَى الَْجنَِّة ، وَبِاللٌ سَابُِق الَْحَبَشةِ إِلَى الَْجنَِّة ، َو

  .الَْجنَِّة

  .ْن ُمَحمَِّد ْبنِ زَِياٍد ، إِالَّ َبِقيَّةُ ، َوالَ ُيْرَوى َعْن أَبِي أَُماَمةَ ، إِالَّ بَِهذَا اِإلْسنَاِدلَْم َيرْوِِه َع
كُْر ْبُن ، َحدَّثََنا َب َحدَّثََنا أَُساَمةُ ْبُن أَْحَمَد التُّجِيبِيُّ الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو طَاِهرِ أَحَْمُد ْبُن َعْمرِو ْبنِ السَّْرحِ-٢٩٠

إِنَّ : قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : ُسلَْيمٍ الصَّوَّاُف ، َعْن أَبِي َحازِمٍ ، َعْن َسْهلِ ْبنِ َسْعٍد السَّاِعِديِّ ، قَالَ 
الَِّذينَ : ُغرََباُء ، َيا َرسُولَ اِهللا ؟ قَالَ َوَمنِ الْ: اِإلْسالَم َبَدا غَرِيًبا ، َوَسَيعُوُد غَرِيًبا كََما َبَدا ، فَطُوَبى ِللُْغَرَباِء ، ِقيلَ 

  ُيْصِلُحونَ إِذَا فََسَد النَّاُس
  لَْم َيرْوِِه َعْن أَبِي َحازِمٍ ، َعْن َسْهلِ ْبنِ سَْعٍد ، إِالَّ َبكْرُ ْبُن ُسلَْيمٍ الصَّوَّاُف

َبِشريٍ الرَّازِيُّ ، بِِمْصَر ، َحدَّثََنا أَُبو ُعَبْيِد اِهللا أَْحَمُد ْبُن َعْبدِ َحدَّثََنا أَُبو َراِفعٍ أَُساَمةُ ْبُن َعِليِّ ْبنِ َسعِيِد ْبنِ  -٢٩١
  الرَّْحَمنِ ْبنِ َوْهبٍ ، َحدَّثََنا َعمِّي َعْبُد اِهللا بُْن

إِنْ : يِّ صلى اهللا عليه وسلم ، قَالَ َوْهبٍ ، َحدَّثََنا َمْخَرَمةُ ْبُن ُبكَْيرٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعنِ النَّبِ
  .كَانَ الَْعُدوُّ عِْنَد بَابِ الَْبْيِت فَال َتذَْهْب إِلَْيِه إِالَّ بِإِذِْن أَبََوْيَك

تَفَرََّد بِِه اْبُن َوْهبٍ ، َمْخَرَمةُ  ةَلَْم َيرْوِِه َعْن َناِفعٍ ، إِالَّ ُبكَْيُر ْبُن َعْبدِ اهللاِ ْبنِ اَألَشجِّ ، َوالَ َعْن ُبكَْيرٍ ، إِالَّ اْبُنُه َمْخَرَم
ِمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ أََحُد الثِّقَاِت ، َوكُلُّ َما َرَواُه مَاِلٌك َعنِ الثِّقَِة عِْنَدُه فَُهَو َمْخَرَمةُ ، قَالَهُ أَْحَمدُ ْبُن صَاِلحٍ الْ

  .الَْخفَّاُف الِْمصْرِيُّ َعْنُه
دَّثََنا َعتَّابُ ُس ْبُن ُسلَْيمٍ أَُبو َعقِيلٍ الْخَْوالنِيُّ ، بَِمِديَنِة طََرطُوَس ، َحدَّثََنا ُمَعلِّلُ ْبُن ُنفَْيلٍ الْحَرَّانِيُّ ، َحَحدَّثََنا أََن -٢٩٢

كَانَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه : قَالَ ْبُن َبِشريٍ ، َعْن ُيوُنَس ْبنِ أَبِي إِْسحَاَق ، َعنِ الْحَارِِث ، َعْن َعِليٍّ كَرََّم ، اللَُّه َوْجَهُه ، 



  وسلم إِذَا قَِدَم ِمْن َسفَرٍ َصلَّى َركَْعَتْينِ
 ِمْن َحدِيِث الزُّْهرِيِّ ، َعنِ اْبنِ ال ُيْرَوى َعْن َعِليٍّ ، إِالَّ بَِهذَا اِإلْسَناِد ، تَفَرََّد بِِه ُمَعلِّلُ ْبُن نُفَْيلٍ ، َوُهَو ِثقَةٌ ، وَالَْمْشهُوُر

  ْعبِ ْبنِ َماِلٍك ، َعْن أَبِيِهكَ

  َباُب َمنِ اْسُمُه أبان
و َداُودَ الطََّياِلِسيُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أََبانُ ْبُن َمْخلٍَد اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ِعْمَرانَ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُب -٢٩٣

مَِّد ْبنِ نِ أَُخو أَبِي ُحرَّةَ ، َوقُرَّةُ ْبُن خَاِلٍد ، َوهَاُرونُ ْبُن إِْبَراِهيَم اَألْهوَازِيُّ ، كُلُُّهْم َحدَّثَنِي َعْن ُمَحَسِعيُد ْبُن َعْبدِ الرَّْحَم
َصالَتيِ الَْعِشيِّ صَلَّى بَِنا َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إِْحَدى : ِسريِيَن ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ 

أَقَصَْرَت الصَّالةَ ؟ َوِفي الْقَْومِ أَُبو َبكْرٍ َوُعَمُر : الظُّْهَر أَوِ الَْعْصَر ، فََسلََّم ِفي َركَْعَتْينِ ، فَخََرَج َسَرَعانُ النَّاسِ ، فَقَالُوا 
إِلَى َخَشَبٍة ِفي الَْمْسجِِد كَانَ َيَضعُ َيَدُه َعلَْيَها ، فَقَاَم لَُه َرُجلٌ  ، فََهاَبا أَنْ ُيكَلَِّماُه ، َوقَاَم َسَرَعانُ النَّاسِ ، َوقَاَم ، فَقَاَم

َيا َرُسولَ اِهللا ، : ذُو الَْيَدْينِ ، َوكَانَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ُيَسمِّيُه ذَا الَْيَدْينِ ، فَقَالَ : ِمَن الْقَْومِ ُيقَالُ لَُه 
َصَدَق ذُو الَْيَدْينِ ، فََرَجعَ : لَْم أََنَس ، َولَْم تُقَْصرِ الصَّالةُ ، فََسأَلَ الْقَْوَم ، فَقَالُوا : َنِسيَت ؟ قَالَ  أَقَصَْرَت الصَّالةَ أَْم

  َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فََصلَّى َركَْعَتْينِ ِمثْلَ ُركُوِعِه أَوْ أَطَْولَ ، ثُمَّ َسَجَد َسْجَدَتيْنِ
  ْبُد اِهللا ْبُن ِعْمَرانَِه َعْن قُرَّةَ ، َوَسِعيِد ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َوَهاُرونَ ْبنِ إِبَْراهِيَم ، إِالَّ أَُبو َداُوَد ، َتفَرَّدَ بِِه َعلَْم َيرْوِ

  َباُب َمنِ اْسُمُه أسلم
أَحَْمَد الَْواسِِطيُّ ، َحدَّثََنا الَْوِليدُ ْبُن ُمْسِلمٍ ، َعْن َسِعيدِ َحدَّثََنا أَسْلَُم ْبُن سَْهلٍ الَْواسِِطيُّ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن  -٢٩٤

َمْن : قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : ْبنِ َبِشريٍ ، َعْن أََبانَ ْبنِ َتْغِلَب ، َعْن ِعكْرَِمةَ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ 
  َتَوضَّأَ َبْعَد الُْغْسلِ فَلَْيَس ِمنَّا

ِه ُسلَْيَمانُ ْبُن أَْحَمدَ الْجَُرِشيُّ لَْم َيرْوِِه َعْن أََبانَ ْبنِ َتْغِلَب ، إِالَّ َسعِيُد ْبُن َبِشريٍ ، َوالَ َعْن َسِعيٍد ، إِالَّ الَْوِليُد ، َتفَرََّد بِ
  الشَّاِميُّ ، َسكََن َواسِطَ

َغالبِيُّ الْقَاِضي أَُبو أَُميَّةَ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا رَْوُح ْبُن أَْسلََم ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا اَألْحَوُص ْبُن ُمفَضَّلِ ْبنِ غَسَّانَ الْ -٢٩٥
نّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا َعْبُد اهللاِ ْبُن َبكْرٍ الْمَُزنِيُّ ، َعْن ُحَمْيِد ْبنِ ِهاللٍ ، َعْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ الصَّاِمِت ، َعْن أَبِي ذَرٍّ ، أَ

  إِنََّها ُمَباَركَةٌ ، إِنََّها طََعاُم طُْعمٍ َوِشفَاُء سُقْمٍ: يه وسلم ذَكََر َزْمَزَم ، فَقَالَ عل

  اعِرِفَضَّلُ ، َوَحجَّاُج ْبُن الشَّلَْم َيرْوِِه َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َبكْرِ ، إِالَّ َرْوحُ ْبُن أَْسلََم ، َوالَ َنْعلَُم رََواُه َعْن َرْوحٍ ، إِالَّ الُْم
  َباُب َمنِ اْسُمُه أزهر

ُسلَْيَمانُ ْبُن أَبِي كَرَِميةَ ، َحدَّثََنا أَزَْهُر ْبُن ُزفََر الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو أَسْلََم ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد الرَُّعيْنِيُّ ، َحدَّثََنا  -٢٩٦
ُزْر ِغبا : نِ َمْسلََمةَ الِْفهْرِيُّ ، قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َعْن َمكُْحولٍ ، َعْن قََزَعةَ ْبنِ َيْحَيى ، َعْن َحبِيبِ ْب

  .َتْزَدْد ُحبا
  ال ُيْرَوى َعْن َحبِيبِ ْبنِ َمْسلََمةَ ، إِالَّ بَِهذَا اِإلْسَناِد ، تَفَرََّد بِِه أَْزهَُر

  َباُب َمنِ اْسُمُه األسود
َوانَ الْمَقَدِّيُّ ، ِمْن أَْهلِ ِحْصنِ َمقِْدَيةَ َمْن َعِملِ أَذُْرَعاٍت ِمْن ِدَمْشَق ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن َحدَّثََنا اَألْسَوُد ْبُن َمْر -٢٩٧



ْن ُسلَْيَمانَ َرانَ ، َعَعْبِد الرَّْحَمنِ اْبنِ بِْنِت شَُرْحبِيلَ الدَِّمشِْقيُّ ، َحدَّثََنا َسْعَدانُ ْبُن َيْحَيى ، َعْن َصَدقَةَ ْبنِ أَبِي ِعْم
  :سلم ، قَالَ الْكَاِهِليِّ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي َصاِلحٍ ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه و

  نَِنياِإلَماُم َضاِمٌن ، َوالُْمَؤذِّنُ ُمْؤَتَمٌن ، اللَُّهمَّ أَْرِشِد اَألِئمَّةَ ، َواغِْفْر ِللُْمَؤذِّ
 بِِه اَألسَْوُد ْبُن َمْرَوانَ ، َوكَانَ لَْم َيرْوِِه َعْن َصَدقَةَ ْبنِ أَبِي ِعْمَرانَ ، إِالَّ َسْعَدانُ ْبُن َيْحَيى ، َوالَ َعْنُه إِالَّ ُسلَْيَمانُ ، تَفَرََّد

  ولُ ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ َسِعيدُ ْبُن َيْحَيى اللَّْخِميُِّثقَةً َوَهكَذَا َيقُولُ اْبُن بِْنِت شَُرْحبِيلَ َسْعَدانُ ْبُن َيحَْيى ، َوَيقُ
  .َباُب َمنِ اْسُمُه أسباط

ْسبَاِط ْبنِ ُمَحمٍَّد ، َعْن َحدَّثََنا أَْسَباطُ ْبُن ُعَبْيِد ْبنِ أَْسَباِط ْبنِ ُمَحمٍَّد الْقَُرِشيُّ الْكُوِفيُّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َعْن َجدِّي أَ-٢٩٨
َسِمْعُت َرسُولَ اهللاِ : ٍن سَِعيِد ْبنِ ِسَناٍن ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق الَْهَمذَانِيِّ ، َعْن َخاِلِد ْبنِ ُعْرفُطَةَ الُْعذْرِيِّ ، قَالَ أَبِي ِسَنا

  َمْن قََتلَُه َبطُْنُه لَمْ ُيَعذَّْب ِفي قَْبرِِه: صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ 
  الَْهَمذَانِيِّ ، إِالَّ أَُبو ِسَناٍن ، َوالَ َعْن أَبِي ِسَناٍن ، إِالَّ أَسَْباطٌ ، َتفَرَّدَ بِِه ُعَبْيُد ْبُن أَْسَباٍط لَْم َيرْوِِه َعْن أَبِي إِْسحَاَق

  َباُب الباء
  َمنِ اْسُمُه بشر

مَْنُصوُر ْبنُ ُصقَْيرٍ ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن  َحدَّثََنا بِْشُر ْبُن ُموَسى ْبنِ َشْيخِ ْبنِ َعِمَريةَ اَألَسِديُّ أَُبو َعِليٍّ ، َحدَّثََنا -٢٩٩
إِنَّ الرَُّجلَ : قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : أَْعَيَن ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 

ُعْمَرِة َوالْجِهَاِد حَتَّى ذَكََر سَِهاَم الَْخْيرِ ، َوَما ُيجَْزى َيْوَم الْقَِياَمِة إِالَّ بِقَْدرِ لََيكُونُ ِمْن أَْهلِ الصَّالِة وَالزَّكَاِة وَالَْحجِّ َوالْ
ِه   َعقِْل

  لَْم َيرْوِِه َعْن ُعَبْيِد اهللاِ ْبنِ ُعَمَر ، إِالَّ اْبُن أَْعَيَن ، َتفَرََّد بِِه َمْنصُوُر ْبُن ُصقَيْرٍ
زَّةَ بِْنتِ وَسى الْغَزِّيُّ ، بَِغزَّةَ ، َحدَّثََنا أَيُّوُب ْبُن َعِليِّ ْبنِ الَْهيْثَمِ ، َحدَّثََنا زَِيادُ ْبُن َسيَّارٍ ، َعْن َعَحدَّثََنا بِْشُر ْبُن ُم -٣٠٠

َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم  قَالَ: ِعَياضٍ ، َعْن َجدَِّها أَبِي قِْرَصافَةَ جَْنَدَرةَ ْبنِ َخْيَشَنةَ اللَّيِْثيِّ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، قَالَ 
: ثٌ ال يَُغلُّ َعلَْيهِنَّ الْقَلُْب َنضََّر اللَُّه َعْبًدا َسِمَع َمقَالَِتي فََوَعاَها َوَحِفظََها ، فَُربَّ َحاِملِ ِعلْمٍ إِلَى َمْن ُهَو أَْعلَُم ِمْنُه ثَال: 

  َولُُزوُم الَْجَماَعِةإِْخالُص الَْعَملِ ِللَِّه ، َوُمنَاَصَحةُ الُْوالِة ، 

َوَبلََغنِي أَنَّ ابًْنا ألَبِي ِقْرَصافَةَ ، أَسََرْتُه الرُّوُم ، فَكَانَ أَُبو :ال ُيْرَوى َعْن أَبِي ِقْرَصافَةَ ، إِالَّ بَِهذَا اِإلْسَناِد قَالَ أَُبو الْقَاِسمِ
َيا فُالنُ الصَّالةَ ، َيا فُالنُ الصَّالةَ ، فََيْسَمُعُه ، فَُيجِيُبُه ، َوَبْيَنُهَما :ٍةِقْرَصافَةَ ُينَاِديُه ِمْن ُسورِ َعسْقَالنَ ِفي َوقِْت كُلِّ َصال

  .َعْرُض الَْبْحرِ
حَاُق ْبُن ِعيَسى َحدَّثََنا إِْسَحدَّثََنا بِْشُر ْبُن َعِليِّ ْبنِ بِْشرِ الَْعمِّيُّ اَألنْطَاِكيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َنْصرٍ اَألْنطَاِكيُّ ،  -٣٠١

َيا : قُلُْت : لَُّه َعْنُه ، قَالَ الطَّبَّاُع ، َعْن َماِلكِ ْبنِ أََنسٍ ، َعْن زَِياِد ْبنِ ِمْخرَاقٍ ، َعْن ُمَعاوَِيةَ ْبنِ قُرَّةَ ، َعْن أَبِيِه َرِضَي ال
  لشَّاةُ إِنْ َرِحْمتََها يَْرَحُمَك اللَُّهَوا: َرسُولَ اِهللا ، إِنِّي ألَذَْبحُ الشَّاةَ وَأََنا أَْرَحُمَها ، فَقَالَ 

  لَْم َيرْوِِه َعْن َماِلٍك ، إِالَّ إِْسحَاُق الطَّبَّاُع ، َتفَرََّد بِِه َعْبُد اِهللا ْبُن َنصْرٍ
  َحدَّثََنا بِْشُر ْبُن َعاِصمٍ اْبُن أَِخي َهنَّاٍد السَّرِيِّ ، َحدَّثََنا َهنَّادُ ْبُن السَّرِيِّ ، -٣٠٢

ْيَدةَ ْبنِ الُْمِغَريِة الَْبَجِليِّ ثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن ُمَحمٍَّد الُْمحَارِبِيُّ ، َحدَّثََنا مَاِلكُ ْبُن ِمْغَولٍ ، َعْن أَبِي إِْسَحاَق ، َعْن ُعَبَحدَّ
فَأَْيَن أَْنَت َعنِ االْسِتغْفَارِ ، إِنِّي : َسانِي ، قَالَ َيا َرُسولَ اِهللا ، أَْحَرقَنِي ِل: قُلُْت : ، َعْن ُحذَْيفَةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ 



  .َألْسَتغِْفُر اللََّه وَأَُتوُب إِلَْيِه ِفي الَْيْومِ ِمائَةَ َمرٍَّة
  لَْم َيرْوِِه َعْن َماِلِك ْبنِ ِمْغَولٍ ، إِالَّ الُْمحَارِبِيُّ ، َتفَرَّدَ بِِه َهنَّاٌد

  َباُب َمنِ اْسُمُه بشران
يدَ أَُبو َزْيٍد ، َعنِ َحدَّثََنا بِْشَرانُ ْبُن َعْبِد الَْمِلِك الَْمْوِصِليُّ ، َحدَّثََنا غَسَّانُ ْبُن الرَّبِيعِ ، َحدَّثََنا ثَابُِت ْبُن يَزِ -٣٠٣

قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه : ، قَالَ  الَْحَسنِ ْبنِ أَبِي َجعْفَرٍ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ زِيَاٍد ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه
  .أََما َيخَاُف الَِّذي َيْرفَعُ رَأَْسُه قَْبلَ اِإلَمامِ أَنْ ُيَحوِّلَ اللَُّه َرأَْسُه رَأَْس ِحَمارٍ: وسلم 

  انُ ، َولَمْ َنكُْتْبهُ إِالَّ َعْن بِشَْرانَلَْم َيرْوِِه َعنِ الَْحَسنِ ْبنِ أَبِي َجْعفَرٍ ، إِالَّ ثَابُِت ْبُن َيزِيَد ، َتفَرََّد بِِه غَسَّ

  َباُب َمنِ اْسُمُه بكر
نِ النَّْضرِ ْبنِ أََنسِ ْبنِ َحدَّثََنا َبكُْر ْبُن ُسهَْيلِ ْبنِ إِْسَماِعيلَ أَُبو ُمحَمٍَّد الدِّْميَاِطيُّ ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن الَْبَراِء ْب -٣٠٤

ْرَداِء ، َنا ُشْعَبةُ ْبُن الَْحجَّاجِ ، َعنِ الَْحكَمِ ْبنِ ُعَتْيَبةَ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي لَْيلَى ، َعْن أَبِي الدََّحدَّثَ: َماِلٍك ، قَالَ 
ذَا ُهَو َصَبَر ، َوذَكَرَ ذَكََر َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم الَْبالَء ، َوَما أََعدَّ اللَُّه ِلَصاِحبِِه ِمْن جَزِيلِ الثََّوابِ إِ: قَالَ 

َيا َرُسولَ اِهللا ، لَِئْن أَُعافَى فَأَْشكُرُ : الَْعاِفَيةَ ، َوَما أََعدَّ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِلصَاِحبَِها ِمْن َجزِيلِ الثَّوَابِ إِذَا ُهَو َشكََر ، فَقُلُْت 
  َرُسولُ اِهللا ُيِحبُّ َمَعَك الَْعاِفيَةَ: لُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أََحبُّ إِلَيَّ ِمْن أَنْ أُْبَتلَى فَأَْصبُِر ، فَقَالَ َرسُو

  لَْم َيرْوِِه َعْن ُشْعَبةَ ، إِالَّ إِبَْراِهيُم ، تَفَرََّد بِِه َبكٌْر
َعْبُد الَْمِلِك ْبُن َهْوذَةَ ْبنِ َخِليفَةَ  َحدَّثََنا َبكُْر ْبُن أَحَْمَد ْبنِ ُمفَضَّلٍ الَْبْصرِيُّ الَْحاِفظُ َموْلَى َبنِي هَاِشمٍ ، َحدَّثََنا -٣٠٥

السَّلْمَانِيِّ ، َعْن َعْبِد اهللاِ  الَْبكَْراوِيُّ ، َحدَّثََنا َعمِّي ُعَمُر ْبُن َخِليفَةَ ، َعنِ اْبنِ َعْوٍن ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ ِسريِيَن ، َعْن َعبِيَدةَ
َتَعاَهُدوا الْقُْرآنَ ، فَلَُهَو أََشدُّ َتفَصًِّيا ِمْن َنوَازِعِ : بِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، قَالَ ْبنِ َمْسُعوٍد َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َعنِ النَّ

  الطَّْيرِ إِلَى أَْوطَانِهَا

  لَْم َيرْوِِه َعنِ اْبنِ َعْوٍن ، إِالَّ َعْمٌرو ، َتفَرََّد بِِه اْبُن َهْوذَةَ
 قَزَّاُز أَُبو ُعَمَر الَْبصْرِيُّ الُْمَعدِّلُ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمَعاوَِيةَ الُْجَمِحيُّ ، َحدَّثََنا ُوهَْيُبَحدَّثََنا َبكُْر ْبُن ُمَحمَّدٍ الْ -٣٠٦

لى اهللا عليه كَانَ َرسُولُ اهللاِ ص: ْبُن َخاِلٍد ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعاِئَشةَ َرِضيَ اللَُّه َعْنَها ، قَالَْت 
  .اللَُّهمَّ أَْنَت السَّالُم َوِمْنَك السَّالُم َتبَاَركَْت َيا ذَا الَْجاللِ َواِإلكَْرامِ: وسلم َيْجِلُس بَْعَدَما ُيَسلُِّم حَتَّى َيقُولَ 

  .ْبَناُه إِالَّ َعْن أَبِي ُعَمَر الْقَزَّازِ ِمْن أَْصلِ ِكتَابِِهلَْم َيرْوِِه َعْن ِهَشامٍ ،إِلَّاوَُهْيٌب، تَفَرََّد بِِه َعْبُد اِهللا ْبُن ُمَعاوَِيةَ ، َوَما كََت
 ْبُن قَْيسٍ ، َعْن أَِخيِه َحدَّثََنا َبكُْر ْبُن أَحَْمَد ْبنِ َسْعدََوْيِه الطَّاِحيُّ الَْبصْرِيُّ ، َحدَّثََنا َنْصرُ ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا ُنوُح -٣٠٧

ِمنْ : كََتَب إِلَى َبكْرِ ْبنِ وَاِئلٍ : َتاَدةَ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، أَنّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َخاِلِد ْبنِ قَْيسٍ ، َعْن قَ
  مَّْونَ بَنِي الْكَاِتبِ، فَُهْم ُيَسُمَحمٍَّد َرُسولِ اِهللا إِلَى َبكْرِ ْبنِ َواِئلٍ أَْسِلُموا َتْسلَُموا ، فََما قََرأَُه إِالَّ َرُجلٌ ِمْن َبنِي ُضَبْيَعةَ 

  لَْم َيرْوِِه َعْن قََتاَدةَ ، إِالَّ خَاِلدُ ْبُن قَْيسٍ
  َباُب َمنِ اْسُمُه هبلول

دِ ُمَحمَُّد ْبُن َعْبَحدَّثََنا ُبْهلُولُ ْبُن إِْسحَاَق ْبنِ ُبْهلُولٍ اَألْنبَارِيُّ ، َحدَّثَنِي إِْسَماعِيلُ ْبُن أَبِي أُوَْيسٍ ، َحدَّثََنا  -٣٠٨
قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى : الَ الرَّْحَمنِ الُْجْدعَانِيُّ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما ، قَ

ْبنِ ُعَمَر ، إِالَّ الُْجْدَعانِيُّ ، َتفَرََّد بِِه اْبُن أَبِي  اللَُّهمَّ َبارِكْ ُألمَِّتي ِفي ُبكُورَِها ، لَمْ َيْروِِه َعْن ُعَبْيِد اِهللا: اهللا عليه وسلم 



  أُوَْيسٍ
  َباُب َمنِ اْسُمُه جبري

بِيهِ الُْمحَارِبِيُّ ، َعْن أَ َحدَّثََنا ُبَجْيُر ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ جَابِرٍ الُْمحَارِبِيُّ الْكُوِفيُّ ، َحدَّثَنِي َيْحَيى ْبُن َيْعلَى ْبنِ الْحَارِِث -٣٠٩
ْنُه ، أَنّ َرسُولَ اهللاِ ، َعْن غَْيالنَ ْبنِ َجاِمعٍ ، َعْن ِفَراسِ ْبنِ َيْحَيى ، َعنِ الشَّعْبِيِّ ، َعنِ الَْبَراِء ْبنِ َعازِبٍ َرِضيَ اللَُّه َع

  نََهى أَنْ َيذَْبَح الرَُّجلُ أُْضِحيََّتُه قَْبلَ أَنْ ُيصَلَِّي: صلى اهللا عليه وسلم 

  َعْن غَْيالنَ ْبنِ َجاِمعٍ ، إِالَّ َيْعلَى ْبُن الَْحارِِث ، َتفَرَّدَ بِِه اْبُنُه َيْحَيى لَْم َيرْوِِه
  َباُب َمنِ اْسُمُه بانوبة

لُّ ، َحدَّثََنا اْبُن ِسريِيَن ، لضَّاَحدَّثََنا بَاُنوَبةُ ْبُن خَاِلدِ ْبنِ َبانُوَبةَ اَألْيِليُّ اُألُبلِّيُّ ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ ْبُن َعْبِد الْكَرِميِ ا -٣١٠
َصلَّى بَِنا َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم إِْحَدى َصالَتيِ الَْعِشيِّ الظُّْهَر أَوِ الَْعْصَر ِفي َركَْعَتْينِ : َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، قَالَ 

َبلْ َنِسيُت ، فَقَاَم فََصلَّى الرَّكَْعَتْينِ ، ثُمَّ : أَْم َنِسيَت ؟ فَقَالَ  أَقَصَْرَت الصَّالةَ: ذُو الَْيَدْينِ : ، فَقَالَ لَُه َرُجلٌ ُيقَالُ لَُه 
  َسَجَد َسْجَدَتْينِ َوُهَو َجاِلٌس ثُمَّ َسلََّم

، َألنَّهُ َضلَّ ِفي طَرِيقِ َمكَّةَ َعنِ  لَْم َيرْوِِه َعْن ُمَعاوَِيةَ ْبنِ َعْبِد الْكَرِميِ ، إِالَّ ُعَمُر ْبُن َيحَْيى ، وَإِنََّما ُسَميَّ ُمَعاوَِيةَ الضَّالَّ
  الطَّرِيقِ فَفُِقَد

  َباُب َمنِ اْسُمُه البختري
ْبُن طَلَْحةَ الَْجْحَدرِيُّ ، َحدَّثََنا الَْبْخَترِيُّ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ الَْبْخَترِيُّ الْبَْغَداِديُّ اللَّْخِميُّ أَُبو َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا كَاِملُ  -٣١١
  للَُّه َعْنَها ،ثََنا أَُبو َعَواَنةَ ، أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعنِ الُْمِغَريِة ، َعْن إِبَْراهِيَم ، َعنِ اَألْسَوِد ، َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اَحدَّ

  أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َتطَيََّب قَْبلَ أَنْ ُيْحرَِم
َعوَاَنةَ ، َوُشْعَبةَ ، َتفَرََّد بِِه َعْن أَبِي َعوَاَنةَ ، كَاِملُ ْبُن طَلَْحةَ ، َوَعْن ُشْعَبةَ ُمَحمَُّد ْبُن َبكْرٍ لَْم َيرْوِِه َعنِ الُْمِغَريِة ، إِالَّ أَُبو 
  الْبُْرسَانِيُّ ، َورَْوُح ْبُن ُعَبادَةَ

  َباُب َمنِ اْسُمُه بدر
دَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن أَحَْمَد الْجَرَّاحُ الُْجوَزجَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَعلَّى ْبُن أََسدٍ َحدَّثََنا َبْدُر ْبُن الَْهيْثَمِ الْقَاِضي الْكُوِفيُّ ، َح -٣١٢

ُخْدرِيِّ ، َعنِ النَّبِيِّ صلى الَْعمِّيُّ ، َحدَّثََنا ُوَهْيُب ْبُن َخاِلٍد ، َعْن َداُوَد ْبنِ أَبِي ِهْنَد ، َعْن أَبِي َنضَْرةَ ، َعْن أَبِي سَِعيٍد الْ
ِمْنُهْم َمْن يُولَُد ُمْؤِمًنا ، وََيحَْيى ُمْؤِمًنا ، َوَيمُوُت ُمْؤِمًنا ، َوِمْنُهمْ : َبُنو آَدَم َعلَى طََبقَاٍت شَتَّى :  عليه وسلم ، قَالَ اهللا

  َيى كَاِفًرا ، َوَيمُوُت ُمْؤِمنًاِمْن ُيولَُد كَاِفًرا ، َوَيْحَيى كَافًِرا ، َوَيُموُت كَاِفًرا ، َومِْنُهْم َمْن ُيولَُد كَاِفًرا ، وََيْح
رََّد بِِه ُمحَمَُّد ْبُن أَْحَمدَ ْبنِ لَْم َيرْوِِه َعْن أَبِي َداُوَد ْبنِ أَبِي هِْنَد ، إِالَّ ُوَهْيُب ، َوالَ َعْن ُوَهْيبٍ ، إِالَّ ُمَعلَّى ْبُن أََسٍد َتفَ

  الْجَرَّاحِ

  َباُب َمنِ اْسُمُه بلبل
سحاق بن بلبل اخلالل البصري حدثين أيب حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أيب عن قتادة عن حدثنا بلبل بن إ -٣١٣

كان أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يتجرون يف البحر إىل : احلسن عن مسرة بن جندب رضي اهللا عنه قال 
  الشام

  .مل يروه عن قتادة إال هشام الدستوائي وال عن هشام اال ابنه معاذ



  اءَباُب الت
  َمنِ اْسُمُه متيم

اِشٍد الَْمِدينِيُّ َموْلَى َحدَّثََنا َتِميمُ ْبُن ُمَحمٍَّد الْفَارِِسيُّ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن ُسفَْيانَ الْفََسوِيُّ ، َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن َر -٣١٤
ْجالنَ ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعاِئَشةَ ، َرِضيَ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أََبانَ ْبنِ ُعثَْمانَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َع

اغَْتَبطَ ، : َماِلي فَقَْدُت فُالًنا ؟ قَالُوا : فَقََد النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم َرُجالً كَانَ ُيَجاِلُسُه فَقَالَ : اللَُّه َعْنَها ، قَالَْت 
قُوُموا َحتَّى َنعُوُدُه ، فَلَمَّا َدَخلَ َعلَْيِه َبكَى الُْغالُم ، فَقَالَ لَُه النَّبِيُّ صلى اهللا : االغِْتَباطَ ، فَقَالَ  َوكَاُنوا ُيَسمُّونَ الْوَْعَك

  ال َتْبِك فَإِنَّ جِْبرِيلَ َعلَْيِه السَّالُم أَْخبََرنِي أَنَّ الُْحمَّى: عليه وسلم 

  َحظُّ أُمَِّتي ِمْن جََهنََّم
رََّد بِِه َيْعقُوُب ْبنُ وِِه َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ ، إِالَّ ُمَحمَّدُ ْبُن َعْجالنَ ، َوالَ َعنِ اْبنِ َعْجالنَ ، إِالَّ ُعَمُر ْبُن رَاِشٍد تَفَلَْم َيْر
  ُسفَْيانَ
بِي السَّرِيِّ الَْعسْقَالنِيُّ ، َحدَّثََنا ُمْعَتِمُر ْبُن ُسلَْيَمانَ َحدَّثََنا ثَابُِت ْبُن ُنعَْيمٍ أَُبو َمْعنٍ الَْهْوجِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن أَ -٣١٥

قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه : التَّيِْميُّ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعطَاِء ْبنِ أَبِي رََباحٍ ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ 
  فَكََتَمُه ، أُلْجَِم َيْوَم الِْقَياَمِة بِِلَجامٍ ِمْن َنارٍَمْن ُسِئلَ َعْن ِعلْمٍ : وسلم 

  لَْم َيرْوِِه َعْن ُسلَْيَمانَ ، إِالَّ اْبُنُه َتفَرَّدَ بِِه اْبُن أَبِي السَّرِيِّ
  َباُب اجليم

  َمنِ اْسُمُه جعفر
َنا آَدُم ْبُن أَبِي إِيَاسٍ الَْعسْقَالنِيُّ ، َحدَّثََنا َشْيَبانُ ْبُن َعْبِد َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن ُمَحمٍَّد الْقَالنِِسيُّ الرَّْمِليُّ ، َحدَّثَ -٣١٦

اللَُّهمَّ ، : كَانَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ : الرَّْحَمنِ النَّْحوِيُّ ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، قَالَ 
  زِ َوالْكََسلِ ، َوأَُعوذُ بَِك ِمَنإِنِّي أَُعوذُ بَِك ِمَن الَْعْج

اقِ ، َوالسُّْمَعِة َوالرَِّياِء ، َوأَُعوذُ الْقَْسَوِة َوالَْغفْلَِة وَالَْعْيلَِة ، َوالذِّلَِّة َوالَْمْسكََنِة ، َوأَُعوذُ بَِك ِمَن الْفُسُوقِ َوالشِّقَاقِ َوالنِّفَ
  الَْبَرصِ ، وَالُْجذَامِ َوَسيِِّء اَألْسقَامِبَِك ِمَن الصََّممِ وَالَْبكَمِ ، وَالُْجُنوِن َو

  لَْم َيرْوِِه بَِهذَا التََّمامِ ، إِالَّ َشْيَبانُ َتفَرََّد بِِه آدَُم
َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم ْبُن سَْعدٍ  ، َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن ُسلَْيَمانَ الَْبرَْمِكيُّ الَْمَدنِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الْعَزِيزِ ْبُن َعْبِد اِهللا اُألوَْيِسيُّ -٣١٧

َمْن : قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ كَْعبِ ْبنِ َماِلٍك ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 
َوأَيُّ َداٍء أَدَْوأُ ِمَن الُْبْخلِ ، َبلْ َسيِّدُكُُم الْجَْعُد : ُه ، فَقَالَ الَْجدُّ ْبُن قَْيسٍ َعلَى أَنَّا نَُبخِّلُ: َسيِّدُكُْم َيا َبنِي َسِلَمةَ ؟ قَالُوا
  الْقَطَطُ َعْمُرو ْبُن الَْجُموحِ

  لَْم َيرْوِِه َعنِ الزُّْهرِيِّ ، إِالَّ إِبَْراِهيمُ ْبُن َسْعٍد َتفَرََّد بِِه اُألوَْيِسيُّ
  َصَدقَةَ الْكَبَّاُش الِْمصْرِيُّ ، َحدَّثََنا نَُعْيُم بُْن َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن إِلْيَاَس ْبنِ -٣١٨

ُسِئلَ النَّبِيُّ صلى اهللا :  َحمَّاٍد ، َحدَّثََنا ُنوُح ْبُن أَبِي مَْرَيَم ، َعْن َيْحَيى ْبنِ سَِعيٍد األَْنَصارِيِّ ، َعْن أََنسِ ْبنِ مَاِلٍك ، قَالَ
إِنْ أَْوِلَياُؤهُ إِالَّ : وََتال َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : كُلُّ َتِقيٍّ ، َوقَالَ :  َمْن آلُ ُمَحمٍَّد ؟ فَقَالَ: عليه وسلم 
  .الُْمتَّقُونَ



  لَْم َيرْوِِه َعْن َيحَْيى ْبنِ َسعِيٍد ، إِالَّ نُوٌح َتفَرََّد بِِه ُنعَْيٌم
ي ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َبْحرٍ الُْهَجْيِميُّ ، َحدَّثََنا ُسلَْيُم ْبُن ُمْسِلمٍ الَْخشَّاُب َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن ُمَحمٍَّد الِْفْريَابِيُّ الْقَاِض -٣١٩

الَِّذي : قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا النَّْضُر ْبُن َعرَبِيٍّ ، َعْن ِعكْرَِمةَ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ 
  ِفي آنَِيِة الذََّهبِ َوالِْفضَِّة إِنََّما ُيَجْرجُِر ِفي َبطْنِِه نَاَر جََهنََّم َيشَْرُب

  لَْم َيرْوِِه َعنِ النَّْضرِ ْبنِ َعَربِيٍّ ، إِالَّ ُسلَْيُم ْبُن ُمْسِلمٍ تَفَرََّد بِِه ُمحَمَُّد ْبُن َبْحرٍ الُْهَجْيِميُّ

نِ اللَّْيِث الزِّيَاِديُّ الَْبْصرِيُّ ، َحدَّثََنا غَسَّانُ ْبُن َماِلٍك السُّلَِميُّ ، َحدَّثََنا َسالٌم أَُبو َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن ُمَحمَِّد ْب -٣٢٠
نِ ليه وسلم نََهى َعالْمُْنِذرِ ، َعْن ُيوُنَس ْبنِ الْعَُبْيِد ، َعنِ الَْحَسنِ ، َعْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ ُمَغفَّلٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا ع

  الَْخذِْف
  لَْم َيرْوِِه َعْن ُيوُنَس ، إِالَّ َسالٌم

قٍ الَْمْرَوزِيُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َماجٍِد الَْبْغَداِديُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعِليِّ ْبنِ الَْحَسنِ ْبنِ َشِقي -٣٢١
الْفَُضْيلِ ْبنِ ِعَياضٍ ، َعنِ الْفَُضْيلِ ْبنِ ِعَياضٍ ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ َحسَّانَ ، َعنِ الَْحَسنِ ، إِبَْراهِيُم ْبُن اَألْشَعِث ، َصاِحبُ 

َمنِ اْنقَطََع إِلَى اِهللا كَفَاُه اللَُّه كُلَّ ُمْؤَنٍة َوَرَزقَُه : قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : َعْن ِعْمَرانَ ْبنِ ُحَصْينٍ ، قَالَ 
  ْن َحْيثُ ال َيْحَتِسُب ، َوَمنِ اْنقَطََع إِلَى الدُّْنَيا َوكَلَُه اللَُّه إِلَيْهَاِم

  اَسانِيُّلَْم َيرْوِِه َعْن ِهَشامِ ْبنِ َحسَّانَ ، إِالَّ الْفُضَْيلُ ْبُن ِعَياضٍ َتفَرََّد بِِه إِبَْراهِيُم ْبُن اَألْشَعِث الُْخَر
  ْيِد ْبنِ َعْبِد الْكَرِميِ ْبنِ فَرُّوَخ ْبنِ َديَْرجِ ْبنِ بِاللِ ْبنَِحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن ُحَم -٣٢٢

أَرَانِي أََنسُ ْبُن َماِلٍك ، : َسْعٍد األَْنَصارِيُّ الدَِّمشِْقيُّ ، َحدَّثَنِي َجدِّي ألُمِّي ُعَمُر ْبُن أََبانَ ْبنِ ُمفَضَّلٍ الَْمدَنِيُّ ، قَالَ 
ُيْمَنى َوَضَعَها َعلَى َيَسارِِه ، َوَصبَّ َعلَى َيِدِه الُْيْمَنى ، فََغَسلََها ثَالثًا ، ثُمَّ أَدَاَر الرَّكَْوةَ َعلَى َيِدِه الْالُْوُضوَء أََخذَ َركَْوةً فَ

قَْد َمَسْحتَ : ِه ، فَقُلُْت لَُه ِلِسمَاَخْيِه ، فََمَسحَ ِسَماَخْي. ، فََتَوضَّأَ ثَالثًا ثَالثًا ، َوَمَسَح بِرَأِْسِه ثَالثًا ، وَأََخذَ َماًء َجدِيدًا
َيا غُالُم ، َهلْ رَأَْيَت َوفَهِْمَت أَْو أُعِيُد : َيا غُالُم ، إِنَُّهَما ِمَن الرَّأْسِ لَْيَس ُهَما ِمَن الَْوْجِه ، ثُمَّ قَالَ : أُذُنَْيَك ؟ فَقَالَ 
َهكَذَا َرأَْيتُ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيَتَوضَّأُ ، لَمْ َيْروِ : قَْد كَفَانِي َوقَْد فَهِْمُت ، فَقَالَ : َعلَْيَك ؟ فَقُلُْت 

  .َعْمُرو ْبُن أََبانَ ، َعْن أََنسٍ ، َحدِيثًا غَْيَر َهذَا
يَم اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد َحدَّثََنا َجْعفَرُ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َمِدينٍ اَألصَْبَهانِيُّ أَُبو الْفَْضلِ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن إِْبَراِه-٣٢٣

أَُبو َنْضَرةَ ، َوَعطَاُء ْبُن أَبِي ْبُن أََبانَ الَْعنَْبرِيُّ الْكُوِفيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َمْرَوانَ ، َعْن َداُوَد ْبنِ أَبِي هِْنَد ، أَْخَبرَنِي 
  :قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ذَاَت َيْومٍ :  َربَاحٍ ، َعْن أَبِي سَِعيٍد الُْخْدرِيِّ ، قَالَ

  إِنَّ أَبَْواَب السََّماِء تُفَْتُح ِفي أَوَّلِ لَْيلٍَة ِمْن َشْهرِ َرَمَضانَ ، فَال ُتْغلَُق إِلَى آِخرِ لَْيلٍَة ِمنُْه
  انَ السُّدِّيُّلَْم َيرْوِِه َعْن َداُوَد ْبنِ أَبِي ِهْنَد ، إِالَّ ُمحَمَُّد ْبُن َمْرَو

، َحدَّثََنا أَُبو  َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن ُسلَْيَمانَ ْبنِ َحاجِبٍ اَألْنطَاِكيُّ ، َحدَّثََنا َمْحُبوُب ْبُن ُموَسى أَُبو صَاِلحٍ الْفَرَّاُء -٣٢٤
قَالَْت : َسنِ الَْبْصرِيِّ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، قَالَ إِْسحَاَق الْفَزَارِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ إِْسحَاَق الْفَزَارِيُّ ، َعنِ الَْح

: َيا أُمَّ َسلََمةَ ، إِنَُّه لَمْ ُيكَْتْب َعلَى النَِّساِء جِهَاٌد ، فَقَالَْت : َيا َرسُولَ اِهللا ، أَخُْرُج َمَعَك إِلَى الَْغْزوِ ؟ فَقَالَ : أُمُّ َسلََمةَ 
  فََنَعمْ إِذًا: ُج الَْعْيَن ، َوأُسِْقي الَْماَء ، قَالَ أَُداوِي الْجَْرَحى َوأَُعاِل

يُّ ، َوَعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن إِْسَحاقَ لَْم َيرْوِِه َعنِ الَْحَسنِ ، إِالَّ عَْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن إِْسحَاَق الْكُوِفيُّ َتفَرََّد بِهِ أَُبو إِْسحَاَق الْفََزارِ



نِ ْبنِ سَْعٍد َمْولَى الَْحَسنِ ْبنِ َعِليٍّ ، َوَعْن أَبِي ُجَحْيفَةَ ، َوَعْبدُ الرَّْحَمنِ ْبُن إِْسحَاَق الَْمدَنِيُّ ، ، َهذَا ُيَحدِّثُ َعنِ الَْحَس
ْوٌم ُيَسمُّوَنُه عَْبَد الرَّْحَمنِ ، ، َوقَُيَحدِّثُ َعنِ الزُّْهرِيِّ َوغَْيرِِه ِمْن أَْهلِ الَْمِديَنِة ، َوأَْهلُ الَْمِديَنِة ُيَسمُّوَنُه َعبَّاَد ْبَن إِْسَحاَق 

  .َوالصَّوَاُب َمْن َسمَّاُه َعْبَد الرَّْحَمنِ

ا أَُبو ُتَمْيلَةَ َيْحَيى ْبُن َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ بَُرْيقٍ الْبَْغدَاِديُّ ، َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن ُمَحمٍَّد الَْجْرِميُّ ، َحدَّثََن -٣٢٥
ْن أُمِّ َسلََمةَ ، قَالَْت ، َحدَّثََنا أَُبو َحْمَزةَ السُّكَّرِيُّ ، َعْن َجابِرِ ْبنِ َيزِيَد الُْجعِْفيِّ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َسابٍِط ، َعَواِضحٍ 

  صَّالِةكَانَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم إِذَا أَْجَنَب لَْم َيطَْعْم َحتَّى َيتََوضَّأَ ُوُضوَءهُ ِلل: 
  لَْم َيرْوِِه َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َسابِِط ، إِالَّ جَابٌِر َتفَرََّد بِِه أَُبو َحْمَزةَ السُّكَّرِيُّ

َنا ِعيَسى ْبنُ دَّثََحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن أَْحَمَد الشَّاِميُّ الْكُوِفيُّ ، َحدَّثََنا َجعْفَُر ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ الَْحَسنِ اَألَسِديُّ ، َح -٣٢٦
عليه وسلم ِحَني َدَخلَ رَاِشٍد ، َعْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ ُشْبُرَمةَ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، أَنَُّه ُسِئلَ أَْيَن َصلَّى َرسُولُ اهللاِ صلى اهللا 

  َبْيَن الَْعُموَديْنِ: الْبَْيَت ؟ فَقَالَ 
  َسى َتفَرََّد بِهِ َجْعفٌَرلَْم َيرْوِِه َعنِ اْبنِ ُشْبُرَمةَ ، إِالَّ ِعي

ُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َحجَّاُج َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ ُبَجْيرٍ الَْعطَّاُر الَْبْغَداِديُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َعفَّانَ أَ -٣٢٧
كَانَ َرُسولُ اهللاِ صلى : اَألْحَوصِ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َمْسُعوٍد ، قَالَ  ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعنِ

َيا َرسُولَ اِهللا ، أَلَْيَس قَْد غَفََر اللَُّه لََك َما تَقَدََّم ِمْن : اهللا عليه وسلم ُيَصلِّي ِمَن اللَّْيلِ حَتَّى َتْوَرَم ، َترَِم قََدَماُه ، ِقيلَ 
  أَفَال أَكُونُ َعْبًدا َشكُورًا: أَخََّر ؟ قَالَ ذَنْبَِك َوَما َت

  لَْم َيرْوِِه َعْن ُشْعَبةَ ، إِالَّ َحجَّاٌج ، َتفَرَّدَ بِِه َعْبُد الرَّْحمَنِ
 الُْخُشكُ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن ُمَحمَِّد النَّْيَسابُورِيُّ اَألْعَرُج أَُبو ُمحَمٍَّد ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن َعْبِد اِهللا -٣٢٨

، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، قَالَ َحدَّثََنا حَفُْص ْبُن َعْبِد اِهللا السُّلَِميُّ ، َعْن ِمْسَعرِ ْبنِ ِكَدامٍ ، َعْن َربِيَعةَ ْبنِ أَبِي عَْبِد الرَّْحَمنِ 
ْومِ لَْيَس بِالطَّوِيلِ الَْباِئنِ َوالَ بِالْقَِصريِ ، َوكَانَ أَزَْهَر لَْيَس كَانَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، َرْبَعةً ِمَن الْقَ: 

َوُهَو اْبُن أَْرَبِعَني ، فَأَقَاَم بِاَألْبَيضِ اَألْمَهقِ َوالَ بِاآلَدَم ، َوكَانَ َرجِلَ الشَّْعرِ ، لَْيَس بِالَْجْعِد الْقَطَِط َوالَ بِالسَّْبِط ، ُبِعثَ 
  ًرا َوبِالَْمِديَنِة َعْشًرا ، َومَاَت َوُهَو اْبُن ِستَِّني لَْيَس ِفي َرأِْسِه ، َوالَ ِفي ِلْحَيِتِه ِعْشُرونَ شَْعرَةًبَِمكَّةَ َعْش

  .َبْيَضاَء
  لَْم َيرْوِِه َعْن ِمْسَعرٍ ، إِالَّ حَفُْص ْبُن َعْبِد اِهللا ، َتفَرََّد بِِه إِْسحَاُق الُْخُشُك

يُم ْبنُ ُر ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ سَوَّارٍ النَّْيَسابُورِيُّ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َحفْصٍ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا إِْبَراِهَحدَّثََنا َجْعفَ -٣٢٩
ي ُهرَْيَرةَ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، طَْهَمانَ ، َعنِ الَْحجَّاجِ ْبنِ الَْحجَّاجِ ، َعْن َعبَّاِد ْبنِ َمْنُصورٍ ، َعنِ الْقَاِسمِ ْبنِ ُمحَمٍَّد ، َعْن أَبِ

إِنَّ اللََّه َيقَْبلُ الصََّدقَاِت ، َوالَ َيقَْبلُ مِْنَها إِالَّ طَيًِّبا ، َوَيقَْبلَُها بَِيِمينِهِ ثُمَّ : قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : قَالَ 
  َوفَِصيلَُه ، حَتَّى أَنَّ اللُّقَْمةَ لََتِصُري مِثْلَ أُُحٍدُيَربِّيَها ِلَصاِحبَِها كََما يَُربِّي الرَُّجلُ مُْهَرُه 

  لَْم َيرْوِِه َعنِ الَْحجَّاجِ ْبنِ الَْحجَّاجِ اَألحَْولِ ، إِالَّ إِبَْراِهيمُ ْبُن طَْهَمانَ
جَّاَدةُ ، َحدَّثََنا أَُبو َخاِلٍد اَألْحَمُر ، َعنِ َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن الصََّباحِ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َحمَّاٍد َس -٣٣٠

بََراِء ْبنِ َعازِبٍ َرِضيَ الَْحَسنِ ْبنِ ُعَبْيدِ اهللاِ النَّخَِعيُّ ، َعْن طَلَْحةَ ْبنِ ُمَصرٍِّف ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َعْوَسَجةَ ، َعنِ الْ



تَرَاصُّوا ِفي الصُّفُوِف ، َوالَ يََتَخلَّلْكُمُ الشَّْيطَانُ : اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ  كَانَ َرسُولُ اِهللا صلى: اللَُّه َعْنُه ، قَالَ 
  كَأَْوالِد

  َضأْنٌ سُوٌد َتكُونُ بِأَْرضِ الَْيمَنِ: َوَما أَْوالُد الَْحذَِف ؟ قَالَ : الَْحذَِف ، ِقيلَ 
  ُبو َخاِلٍد اَألْحمَُرلَْم َيرْوِِه َعنِ الَْحَسنِ ْبنِ ُعَبْيِد اِهللا ، إِالَّ أَ

لْكُوِفيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َماِلٍك الْفَزَارِيُّ الْكُوِفيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َمْرَوانَ الْقَطَّانُ ا -٣٣١
، َعْن زِيَاِد ْبنِ الْمُْنِذرِ ، َعْن َحبِيبِ ْبنِ َيسَارٍ ، َعْن َزاذَانَ ، َعْن َعِليٍّ اِهللا ْبُن الزَُّبْيرِ اَألَسِديُّ أَُبو أَبِي أَْحَمَد الزَُّبْيرِيُّ 

إِنَّ الِْعزَّةَ إَِزارِي ، : إِنَّ اللَُّه َتبَاَرَك َوَتعَالَى ، َيقُولُ : قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ 
  رِدَاِئي ، فََمْن َناَزعَنِي ِفيهَِما َعذَّْبتُُهَوالِْكبْرَِياُء 

  َبْيرِيِّال ُيْرَوى َعْن َعِليٍّ ، إِالَّ بَِهذَا اِإلْسَناِد ، تَفَرََّد بِِه َعْبدُ اِهللا ْبُن الزَُّبْيرِ أَُبو أَبِي أَْحَمَد الزُّ
دَّثََنا الْقَاِسمُ ْبُن ِعيَسى الطَّاِئيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الَْحَسنِ َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن أَْحَمَد ْبنِ سَِناٍن الَْواسِِطيُّ ، َح -٣٣٢

  اللَُّه َعْنُه ،الْمَُزنِيُّ ، َعْن ُمَعاوَِيةُ ْبُن َيْحَيى الصََّدِفيُّ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ ، َعْن َجابِرٍ َرِضَي 

إِنََّما قَاَم ِللْجِنَاَزِة الَِّتي َمرَّْت بِِه َألنََّها كَاَنْت جَِناَزةَ َيُهوِديٍّ ، فَقَاَم لََها ، قَالَ أَُبو : وسلم  أَنّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه
ِلَنْتنِ رِِحيَها لَْيَس َعنِ إِلَى َها ُهَنا َرَوى الَْحدِيثَ الزُّْهرِيُّ ، َورََواُه غَْيُرهُ َألنََّها كَاَنْت جَِناَزةَ َيُهوِديٍّ ، فَقَاَم : الْقَاِسمِ 

  الزُّْهرِيِّ ، َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ ، غَْيُر َهذَا الَْحدِيِث
قَاِسُم ْبنُ  الْوَاِسِطيُّ ، تَفَرََّد بِِه الْلَْم َيرْوِِه َعنِ الزُّْهرِيِّ ، إِالَّ ُمَعاوَِيةُ ْبُن َيْحَيى ، َوالَ َعْنُه ، إِالَّ ُمَحمَّدُ ْبُن الَْحَسنِ الُْمزَنِيُّ

  ِعيَسى
َمِلِك ْبنِ َشْيَبةَ الِْحَزاِميُّ َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن الْفَُضْيلِ التَّمَّاُر الُْمَخرِِّميُّ الُْمؤَدُِّب ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َعْبِد الْ -٣٣٣

ٍك ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن َيْعقُوَب الزَّمِْعيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ إِْسَحاقَ الَْمَدنِيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن إِْسَماعِيلَ ْبنِ أَبِي فَُدْي
قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه : ، أَنَّ أََبا َحازِمٍ ، أَْخَبَرهُ أَنَّ َناِفًعا َموْلَى اْبنِ ُعَمَر ، أَْخَبَرُه أَنَُّه َسِمَع اْبَن ُعَمَر ، َيقُولُ 

  َما ِمْن غَاِدرٍ إِالَّ َولَهُ ِلَواٌء َيْوَم الِْقَياَمِة ، ُيعَْرُف بِِه :وسلم 
إِالَّ ُموَسى ْبُن َيْعقُوَب ، َوالَ لَْم َيرْوِِه َعْن أَبِي َحازِمٍ َسلََمِة ْبنِ ِدينَارٍ الزَّاِهِد ، إِالَّ َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن إِْسحَاَق ، َوالَ َعْنُه 

  ْعقُوَب ، إِالَّ أَُبو فَُدْيكٍ َتفَرََّد بِِه َعْبدُ الرَّْحَمنِ ْبُن َعْبِد الَْمِلِكَعْن ُموَسى ْبنِ َي

لَْجْعِد ، َعْن قََتاَدةَ ، َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن ُمَحمٍَّد الْخَارَِكيُّ الَْبصْرِيُّ ، َحدَّثََنا ُهْدَبةُ ْبُن خَاِلٍد ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن ا -٣٣٤
الَْعْجَماُء جَُبارٌ : مَِّد ْبنِ ِسريِيَن ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، قَالَ َعْن ُمَح

  َوقََضى ِفي الرِّكَازِ الُْخُمَس
ُد الَْغفَّارِ ْبُن الْقَاِسمِ اَألْنصَارِيُّ تَفَرََّد بِِه َعْن َحمَّاِد ْبنِ لَْم َيرْوِِه َعْن قََتاَدةَ ، إِالَّ َحمَّادُ ْبُن الَْجْعِد ، َوأَُبو مَْرَيَم َعْب

  الَْجْعِديِّ ُهْدَبةُ ، َوتَفَرََّد بِِه َعنِ اْبنِ أَبِي مَْرَيَم إِْسَماِعيلُ ْبُن َعْمرٍو الَْبجَِليُّ
ْيُد ْبُن الْحَرِيشِ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن الَْهيْثَمِ ، َحدَّثََنا َعْوٌف ، َعنِ َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن َمْعَدانَ اَألْهوَازِيُّ ، َحدَّثََنا َز -٣٣٥

أَْسَرُق النَّاسِ َمْن َيْسرِقُ َصالَتُه ، ِقيلَ : قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : الَْحَسنِ ، َعْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ ُمَغفَّلٍ ، قَالَ 
  ال يُِتمُّ ُركُوَعَها ، َوالَ ُسُجوَدَها ، وَأَْبَخلُ النَّاسِ َمْن َبِخلَ بِالسَّالمِ: كَْيَف َيسْرُِق َصالَتُه ؟ قَالَ َيا َرسُولَ اِهللا ، َو: 



  لَْم َيرْوِِه َعْن َعْوٍف ، إِالَّ ُعثَْمانُ ْبُن الَْهيْثَمِ َتفَرََّد بِِه َزْيُد ْبُن الَْحرِيشِ
  نِ ُمَغفَّلٍ ، إِالَّ بَِهذَا اِإلْسَناِدَوالَ ُيْرَوى َعْن َعْبِد اِهللا ْب

ِعجِْليُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن أَْحَمَد ْبنِ َيْهَمْزَد الَْعْسكَرِيُّ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن الْمِقَْدامِ أَُبو اَألْشَعِث الْ -٣٣٦
َسِمْعُت أََبا هَُرْيَرةَ ، : َسِمْعتُ َسِعيَد ْبَن الُْمسَيِّبِ ، َيقُولُ : الْجََزرِيِّ ، قَالَ  َبكْرٍ الَْحَنِفيُّ ، َعْن غَاِلبِ ْبنِ ُعبَْيِد اِهللا

إِنَّهُ ال َيْدُخلُ الَْجنَّةَ إِالَّ ُمْؤِمٌن ، َوإِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ ُيؤَيُِّد : َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ : َيقُولُ 
  ا الدِّيَن بِالرَُّجلِ الْفَاجِرَِهذَ

  لَْم َيرْوِِه َعْن غَاِلبِ ْبنِ ُعَبْيِد اِهللا ، إِالَّ عَْبُد الْكَبِريِ ْبُن َعْبدِ الَْمجِيدِ أَُبو َبكْرٍ الَْحَنِفيُّ
ُيوُسفُ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ الُْمْنكَِدرِ ، َعْن أَبِيِه ، َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن ُسَنْيِد ْبنِ َداُوَد الِْمصِّيِصيُّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا  -٣٣٧

قَالَْت أُمُّ ُسلَْيَمانَ ْبنِ َداُوَد ِلُسلَْيَمانَ َعلَْيِه السَّالُم : قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ، قَالَ 
  للَّْيلِ ، فَإِنَّ كَثَْرةَ النَّْومِ بِاللَّْيلِ َتتُْرُك الْعَْبَد فَِقًريا َيْوَم الِْقَيامَِةَيا ُسلَْيَمانُ ال ُتكِْثرِ النَّْوَم بِا: 

  لَْم َيرْوِِه َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ الْمُْنكَِدرِ ، إِالَّ اْبُنهُ ُيوُسُف تَفَرََّد بِِه ُسَنْيٌد

َدانِيُّ ، َحدَّثََنا َسْهلُ ْبُن َبكَّارٍ ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن إِْبَراهِيَم التُّْسَترِيُّ ، َعْن َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ حَْربٍ الَْعبَّا -٣٣٨
قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى : أَيُّوَب السِّْخِتيَانِيِّ ، َعْن ُحَمْيِد ْبنِ ِهاللٍ ، َعْن أَبِي اَألْحَوصِ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َمْسُعوٍد ، قَالَ 

  ْيِه غَْضَبانَُمْن َحلََف َعلَى َيِمنيِ َصْبرٍ ُمَتَعمًِّدا ِلَيقَْتِطَع بَِها مَاال بِغَْيرِ َحقٍّ لَِقَي اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َوُهَو َعلَ: عليه وسلم  اهللا
  لَْم َيرْوِِه َعْن َيزِيدَ ْبنِ إِبَْراهِيَم ، إِالَّ َسْهلُ ْبُن َبكَّارٍ

  َباُب َمنِ اْسُمُه جبري
ُن فَرُّوَخ التَّمَّارُ َحدَّثََنا ُجبَْيُر ْبُن ُمَحمٍَّد الَْواسِِطيُّ ، َحدَّثََنا َجعْفَُر ْبُن النَّْضرٍ الَْواسِِطيُّ ، َحدَّثََنا زَكَرِيَّا ْب -٣٣٩

قَالَ : ِد اِهللا ْبنِ َمْسعُوٍد ، قَالَ الَْواسِِطيُّ ، َعْن َوِكيعِ ْبنِ الَْجرَّاحِ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن َشِقيقِ ْبنِ َسلََمةَ ، َعْن َعْب
أَال أَُعلُِّمَك الْكَِلَماِت الَِّتي َتكَلَّمَ بَِها ُموَسى صلى اهللا عليه وسلم ِحَني َجاَوَز الَْبْحرَ : َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 

اللَُّهمَّ ، لََك الَْحْمُد َوإِلَْيَك الُْمشَْتكَى ، وَأَْنَت الُْمْسَتَعانُ ، : قُولُوا : َبلَى َيا َرُسولَ اِهللا ، قَالَ : بَِبنِي إِسَْراِئيلَ ؟ فَقُلَْنا 
فََما َتَركُْتُهنَّ ُمْنذُ َسِمْعُتُهنَّ ِمْن َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه : َوالَ َحْولَ َوالَ قُوَّةَ إِالَّ بِاِهللا الَْعِليِّ الَْعِظيمِ ، قَالَ َعْبُد اِهللا 

  :َشِقيٌق وسلم ، قَالَ 

فَأَتَانِي : َوَما َتَركُْتُهنَّ ُمْنذُ َسِمعُْتُهنَّ ِمْن َشِقيقٍ ، قَالَ اَألْعَمُش : َوَما َتَركُْتُهنَّ ُمْنذُ َسِمْعُتُهنَّ ِمْن َعْبِد اِهللا ، قَالَ اَألْعَمُش 
وََنْسَتِعيُنَك َعلَى فََساٍد ِفيَنا ، وََنْسأَلَُك َصالَح : كَِلَماِت َيا ُسلَْيَمانُ ، زِْد ِفي الْكَِلمَاِت َهُؤالِء الْ: آٍت ِفي الَْمَنامِ فَقَالَ 

  .أَْمرَِنا كُلَُّه
النَّْضرِ اْبنِ بِْنِت إِْسَحاقَ ْبنِ لَْم َيرْوِِه َعنِ اَألْعَمشِ ، إِالَّ َوكِيٌع ، َوالَ َعْنُه إِالَّ َزكَرِيَّا ْبُن فَرُّوَخ ، َتفَرَّدَ بِِه َجْعفَُر ْبُن 

  .وُسَف ْبنِ اَألْزَرقُِي
ُن الَْجرَّاحِ ، َعنِ َحدَّثََنا ُجبَْيُر ْبُن َهاُرونَ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد الطََّناِفِسيُّ ، َحدَّثََنا َوِكيُع ْب -٣٤٠

َرْيَدةَ ، َعْن أَبِيِه َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه الَْحَسنِ ْبنِ َصاِلحٍ ، َعْن َعلْقََمةَ ْبنِ َمْرثٍَد ، َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ ُب
اغْزُوا بِْسمِ اِهللا ، َوِفي سَبِيلِ اِهللا قَاِتلُوا َمْن كَفََر بِاِهللا ، َوالَ َتُغلُّوا ، َوالَ تَْغِدرُوا ، : وسلم كَانَ إِذَا َبَعثَ َسرِيَّةً ، قَالَ 

طُوُهْم ِذمَّةَ الَ َتقُْتلُوا َوِليًدا ، َوالَ امَْرأَةً ، َوالَ شَْيًخا كَبًِريا ، وَإِذَا َحاَصرُْتْم أَْهلَ قَْرَيٍة أَْو ِحْصنٍ فَال َتْعَوالَ َتْجُبُنوا ، َو



مَِمكُْم َوذَِممِ آَباِئكُمْ َخْيٌر لَكُْم ِمْن أَنْ اِهللا َوِذمَّةَ َرُسوِلِه ، َولَِكْن أَْعطَْوُهْم ِذمََمكُْم َوذَِمَم آَباِئكُْم ، فَإِنَّكُْم إِنْ َتْخِفرُوا بِِذ
  .َتخِْفُروا بِِذمَِّة اِهللا َعزَّ َوَجلَّ ، َوِذمَِّة َرُسوِلهِ صلى اهللا عليه وسلم

  لَْم َيرْوِِه َعنِ الَْحَسنِ ْبنِ صَاِلحٍ ، إِالَّ َوِكيٌع ، بِِمصَْر

  َباُب َمنِ اْسُمُه جربون
صََّمدِ ْبُن ِعيَسى الَْمْغرِبِيُّ ، بِِمْصَر ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن ُسلَْيَمانَ الْجَفْرِيُّ ، َحدَّثََنا َعبَّاُد ْبُن َعْبِد ال َحدَّثََنا َجْبُرونُ -٣٤١

: َت أَنْ تَْنَجَح ، فَقُلْ إِذَا طَلَْبَت حَاَجةً فَأَْحبَْب: أَُبو َمْعَمرٍ ، َعْن أََنسِ ْبنِ مَاِلٍك ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، قَالَ 
ِكيمُ الْكَرُِمي ، بِْسمِ اِهللا الَِّذي ال ال إِلََه إِالَّ اُهللا َوْحَدُه ال َشرِيَك لَُه الْعَِليُّ الْعَِظيُم ، ال إِلََه إِالَّ اُهللا َوْحَدُه ال شَرِيكَ لَُه الَْح

بِّ الْعَْرشِ الَْعظِيمِ ، الَْحْمُد ِللَِّه َربِّ الَْعالَِمَني ، كَأَنَُّهْم َيْوَم َيَرْونَ َما ُيوَعُدونَ إِلََه إِالَّ ُهَو الَْحيُّ الَْحِليُم ، ُسْبَحانَ اِهللا َر
إِالَّ َعِشيَّةً أَوْ ُضحَاَها  َنَها لَْم َيلَْبثُوالَْم َيلَْبثُوا إِالَّ َساَعةً ِمْن َنَهارٍ َبالغٌ فََهلْ ُيْهلَُك إِالَّ الْقَْوُم الْفَاِسقُونَ ، كَأَنَُّهْم َيْوَم َيرَْو

ةَ ِمْن كُلِّ إِثْمٍ ، اللَُّهمَّ ال اللَُّهمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك ُموجِبَاِت َرْحَمِتَك ، َوَعزَاِئَم َمْغفَِرِتَك ، وَالَْغنِيَمةَ ِمْن كُلِّ بِرٍّ ، َوالسَّالَم
ْجَتُه ، َوالَ َدْيًنا إِالَّ قَضَْيَتُه ، َوالَ حَاَجةً ِمْن َحَواِئجِ الدُّْنَيا َواآلِخَرِة إِالَّ قََضْيتََها َتَدْع ِلي ذَْنًبا إِالَّ غَفَْرَتُه ، َوالَ َهما إِالَّ فَرَّ

  بَِرْحمَِتَك ، َيا أَْرَحَم الرَّاِحمَِني
  ُسلَْيَمانَ ال ُيْرَوى َهذَا الَْحدِيثُ َعْن أََنسٍ ، إِالَّ بَِهذَا اِإلْسَناِد ، تَفَرََّد بِِه َيحَْيى ْبُن

  َباُب احلاء
  َمنِ اْسُمُه احلسن

، َعْن قََتاَدةَ ، َعنِ  َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعْبِد اَألْعلَى الْبُوِشيُّ الصَّْنَعانِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، أَخَْبَرَنا َمْعَمٌر -٣٤٢
إِنَّ اللََّه َوَعدَنِي أَنْ : قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : للَُّه َعْنُه ، قَالَ النَّْضرِ ْبنِ أََنسٍ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك َرِضَي ا

: زِْدَنا َيا َرسُولَ اِهللا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم : َيْدُخلَ الَْجنَّةَ ِمْن أُمَِّتي أَرَْبُع ِمائَِة أَلٍْف ، فَقَالَ لَُه أَُبو َبكْرٍ 
َدْعنِي َيا ُعَمُر ، َوَما َعلَْيَك أَنْ ُيْدِخلََنا الَْجنَّةَ : َحسُْبَك َيا أََبا َبكْرٍ ، فَقَالَ أَُبو َبكْرٍ : ذَا َوَجَمَع كَفَّْيِه ، فَقَالَ ُعَمُر َوَهكَ

َصَدقَ : َواِحَدٍة ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم إِنَّ اللََّه َتَعالَى لَْو َشاَء أَْدَخلَ َخلْقَُه الَْجنَّةَ بِكَفٍّ : كُلََّنا ؟ فَقَالَ ُعَمُر 
  ُعَمُر

  لَْم َيرْوِِه َعْن قََتاَدةَ ، َعنِ النَّْضرِ ْبنِ أََنسٍ ، َعْن أََنسٍ ، إِالَّ َمْعَمٌر َتفَرََّد بِِه عَْبُد الرَّزَّاقِ
  ْسَماِعيلُ ْبُن أَبِي أُوَْيسٍ ، َحدَّثَنِيَحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َجرِيرٍ الصُّورِيُّ ، َحدَّثََنا إِ -٣٤٣

ى اهللا عليه وسلم َمرَّ أَبِي ، َعْن َيْحَيى ْبنِ َسِعيدٍ اَألْنصَارِيِّ ، َعْن َعْمَرةَ ، َعْن َعاِئَشةَ َرِضيَ اللَُّه َعْنَها ، أَنّ النَّبِيَّ صل
َوأَْهَدى لََها أَكُْبًشا تََبحَْبُح ِفي الْمِْرَبِد َوَزْوُجِك النَّاِدي َوَيعْلَُم َما ِفي :  بِنَِساٍء ِمَن اَألْنَصارِ ِفي عُْرسٍ لَُهنَّ ، َوُهنَّ ُيَغنَِّني

  .ال َيْعلَُم َما ِفي غٍَد إِالَّ اُهللا َعزَّ َوَجلَّ: غَِد ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم 
  ْيسٍ ، تَفَرََّد بِِه إِْسَماِعيلُلَْم َيرْوِِه َعْن َيحَْيى ْبنِ َسعِيٍد ، إِالَّ أَُبو أَُو

ُد الَْمجِيِد ْبُن َعْبدِ َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن غُلَْيبٍ الِْمصْرِيُّ ، بِِمْصَر ، َحدَّثََنا َمْهِديُّ ْبُن َجْعفَرٍ الرَّْمِليُّ ، َحدَّثََنا َعْب -٣٤٤
ِد اِهللا ْبنِ ُعثَْمانَ ْبنِ ُخثَْيمٍ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ ُجبَْيرٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي الْعَزِيزِ ْبنِ أَبِي رَوَّاٍد ، َعنِ اْبنِ جُرَْيجٍ ، َعْن َعْب

الْكَْمأَةُ ِمَن الَْمنِّ ، َوَماُؤَها ِشفَاٌء ِللَْعْينِ ، وَالَْعجَْوةُ ِمَن : قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : اللَُّه َعْنُهَما ، قَالَ 
َوَنَعَت َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ِمْن ِعْرقِ النََّسا أَلَْيةَ كَْبشٍ ُتجَزَّأُ ثَالثَةَ : ، َوِهَي شِفَاٌء ِمَن السُّمِّ ، َوقَالَ الَْجنَِّة 



  .أَجَْزاٍء ، ثُمَّ ُتذَاُب ، فَُتشَْرُب كُلَّ َيْومٍ ُجْزًءا َعلَى الرِّيقِ
 اْبُن جَُرْيجٍ ، َوالَ َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ ، إِالَّ َعْبُد الَْمجِيِد َتفَرََّد بِِه الَْحَسُن ْبُن غُلَْيبٍ ، َعْن لَْم َيرْوِِه َعنِ اْبنِ ُخثَْيمٍ ، إِالَّ

  َمْهِديِّ ْبنِ َجْعفَرٍ

يُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن َعيَّاشٍ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليِّ ْبنِ ُزوالقٍ الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن ُسلَْيَمانَ الُْجْعِف -٣٤٥
َصالةُ اللَّْيلِ مَثَْنى َمثَْنى : َعْن أَبِي َحِصنيٍ ، َعْن َسْعِد ْبنِ ُعَبْيَدةَ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، قَالَ 

  ، فَإِذَا َخِشيَت الصُّْبَح فَأَوِْتْر بِوَاِحدٍَة
  ِه َعْن أَبِي َحِصنيٍ ، إِالَّ أَُبو َبكْرِ ْبُن َعيَّاشٍ ، َتفَرََّد بِِه الُْجعِْفيُّلَْم َيرْوِ
الَْحكَمُ ْبُن َعْبِد الَْمِلكِ َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن الُْمَتوَكِّلِ الَْبْغَداِديُّ ، َحدَّثََنا سَُرْيحُ ْبُن النُّْعَمانِ الَْجْوَهرِيُّ ، َحدَّثََنا  -٣٤٦
: قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : قََتاَدةَ ، َعنِ الَْحَسنِ ، َعْن َسُمَرةَ ْبنِ ُجْنُدبٍ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، قَالَ  ، َعْن

لُْجُمَعِة فَُيَؤخََّر َعنِ الَْجنَِّة ، اْحُضُروا الُْجُمَعةَ ، َواْدنُوا ِمَن اِإلَمامِ ، فَإِنَّ الرَُّجلَ لََيكُونَ ِمْن أَْهلِ الَْجنَِّة ، فََيَتأَخََّر َعنِ ا
  َوإِنَُّه ِلَمْن أَْهِلهَا

  .لَْم َيرْوِِه َعْن قََتاَدةَ ، إِالَّ الَْحكَُم ، َتفَرََّد بِهِ ُسرَْيُح ْبُن النُّْعَماِن

يُّ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليٍّ الَْمْعَمرِيُّ ، َحدَّثََنا َداُوُد ْبُن ِهاللٍ السَّْعِد -٣٤٧
َتفُْضلُ َصالةُ : قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : ِدينَارٍ ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ 

  .نَ َصالةًالَْجِميعِ َعلَى َصالِة الْفَذِّ بِخَْمسٍ َوِعْشرِي
  لَْم َيرْوِِه َعْن َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ ، إِالَّ َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ ، َتفَرََّد بِِه َداُوُد ْبُن ِهاللٍ

ُن الَْحكَمِ ْبنِ أََبانَ ُم ْبَحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن الَْعبَّاسِ الرَّازِيُّ الُْمقْرُِئ ، َحدَّثََنا أَُبو ُحَصْينٍ الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا إِبَْراهِي -٣٤٨
كِّيُّ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبدِ الَْعدَنِيُّ ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ ْبُن َيحَْيى ْبنِ أَبِي َيْعقُوَب الَْعَدنِيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن صَاِلحٍ الَْم

: بِي ُهرَْيَرةَ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، قَالَ الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي ِذئْبٍ ، َعْن َسِعيدٍ الَْمقْبُرِيِّ ، َعْن أَ
، َوالَ ِدْرَهمٍ ، فَإِنْ كَانَ لَُه َعَملٌ َمْن ظَلََم أََخاُه بَِمظِْلَمٍة فَلَْيَتَحلَّلُْه الَْيْوَم قَْبلَ أَنْ ُيْؤَخذَ ِمْن َحَسنَاِتِه ، لَْيَس ثَمَّةَ دِيَنارٍ 

َصاِحبِِه ، فَأُلِْقَصا   .َيْت َعلَْيِهِلٌح أُِخذَ ِمْنهُ بِقَْدرِ َمظْلََمِتِه ،َوإِنْ لَْم َيكُْن لَُه َعَملٌ صَاِلٌح أُِخذَْت ِمْن سَيِّئَاتِ 

َو شَْيٌخ قَِدٌمي ، رََوى َعْنُه ُسفَْيانُ ْبنُ لَْم َيرْوِِه َعْن َعِليِّ ْبنِ َصاِلحٍ ، إِالَّ إِبَْراِهيمُ ْبُن َيْحَيى ْبنِ أَبِي َيعْقُوَب الَْعَدنِيُّ ، َوُه
بِِه أَُبو الُْحَصْينِ الرَّازِيُّ ، َوقَْد  ُعَيْيَنةَ ، َوالَ َروَاُه َعْن إِْبَراِهيَم ْبنِ َيحَْيى ْبنِ أَبِي َيْعقُوَب ، إِالَّ إِبَْراهِيُم ْبُن الَْحكَمِ َتفَرََّد

  َيى ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َوُهَو ِثقَةٌَيْح: ِقيلَ إِنَّ اْسَم أَبِي َحِصنيٍ 
اَألْزَهرِ الْوَاِسِطيُّ ،  َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليِّ ْبنِ َياِسرِ الْبَْغَداِديُّ ، َخالُ أَبِي اَألذَاِن ، َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن َيْحَيى ْبنِ -٣٤٩

يٌك ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعاِئَشةَ َرِضيَ اللَُّه َعْنَها ، َحدَّثََنا إِْسَحاقُ ْبُن ُيوُسَف اَألْزَرُق ، َحدَّثََنا َشرِ
ُعفَْرةُ ، فََسمَّاَها : كَانَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم إِذَا َسِمَع اْسًما قَبِيًحا غَيََّرُه ، فََمرَّ َعلَى قَْرَيٍة ُيقَالُ لََها : قَالَْت 
  َخضِرَةً
  رْوِِه َعْن َشرِيٍك ، إِالَّ إِْسحَاُقلَْم َي
ثََنا َيحَْيى ْبُن آَدَم ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ ِهَشامٍ الشَّطَوِيِّ الَْبْغَداِديُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن الَْمِدينِيِّ ، َحدَّ -٣٥٠

  َعنِ الَْحَسنِ ْبنِ َصاِلحٍ ، َعْن أَِخيِه َعِليِّ بْنِ



: ُه ِفي الَْجنَِّة ، قَالَ حٍ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ُمرَّةَ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َسلََمةَ ، َعْن َعِليٍّ كَرََّم اللَُّه َوْجَهَصاِل
ال إِلََه إِالَّ اهللاُ : َعلَى أَنَُّه َمْغفُوٌر لََك أَال أَُعلُِّمَك كَِلَماٍت إِذَا قُلَْتُهنَّ غُِفَر لََك : قَالَ ِلي َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم 

  ِللَِّه َربِّ الْعَالَِمَني الَْحِليُم الْكَرُِمي ، ال إِلََه إِالَّ اُهللا الَْعِليُّ الَْعظِيُم ، سُْبَحانَ اِهللا َربِّ الَْعْرشِ الَْعظِيمِ ، الْحَْمُد
  َيحَْيى ْبُن آَدَم ، َتفَرََّد بِِه َعِليُّ ْبُن الَْمِدينِيِّ لَْم َيرْوِِه َعنِ الَْحَسنِ ْبنِ صَاِلحٍ ، إِالَّ

َنا إِْسَماِعيلُ ْبُن َزكَرِيَّا ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعلَُّوَيةَ الْقَطَّانُ الَْبْغَداِديُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن ِعيَسى الَْعطَّاُر ، َحدَّثَ -٣٥١
قَالَ : اِد ْبنِ ِعالقَةَ ، َعْن َيزِيَد ْبنِ الَْحارِِث ، َعْن أَبِي ُموَسى اَألْشَعرِيِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ َعْن ِمْسَعرٍ ، َعْن زَِي

َناُه ، فََما َيا َرسُولَ اِهللا ، َهذَا الطَّْعُن قَْد َعَرفْ: فََناُء أُمَِّتي بِالطَّْعنِ وَالطَّاُعوِن ، ِقيلَ : َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  َوْخُز أَْعدَاِئكُْم ِمَن الْجِنِّ ، َوِفي كُلِّ َشَهادٍَة: الطَّاُعونُ ؟ قَالَ 

  .لَْم َيرْوِِه َعْن ِمْسَعرِ ْبنِ ِكَدامٍ ، إِالَّ إِْسَماعِيلُ ْبُن َزكَرِيَّا ، َتفَرََّد بِِه إِْسَماِعيلُ ْبُن ِعيَسى

الْفََسوِيُّ ، َحدَّثََنا الْفَْيُض ْبُن َوِثيقٍ الثَّقَِفيُّ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن إِبَْراِهيَم ، صَاِحُب الَْبازِ َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليٍّ  -٣٥٢
صلى اهللا  قَالَ َرُسولُ اِهللا: ، َحدَّثََنا اَألْعَمُش ، َعْن َزْيِد ْبنِ َوْهبٍ ، َعْن ُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ ، َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، قَالَ 

  ْم شَْيئًاَخْيُر قَْرٍن الْقَْرنُ الَِّذي أََنا ِفيِه ، ثُمَّ الثَّانِي ، ثُمَّ الثَّاِلثُ ، ثُمَّ الرَّابُِع ، ال َيعَْبأُ اللَُّه بِهِ: عليه وسلم 
َوِثيقٍ ، َوإِْسحَاُق ْبُن إِْبَراِهيَم ، َهذَا كُوِفيُّ ال لَْم َيرْوِِه َعنِ اَألْعَمشِ ، إِالَّ إِْسحَاُق ْبُن إِْبَراِهيَم تَفَرََّد بِِه الْفَْيضُ ْبُن 

ِمْن غَْيرِ َوْجٍه ِمْن َنْعرُِف لَُه َحدِيثًا غَْيَر َهذَا ، َوُهَو ِمَن الشُّيُوخِ ، َوقَْد ُروَِي َهذَا الَْحدِيثُ َعْن ُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ ، 
: ُمَرةَ ، َوَعْبُد اِهللا ْبُن الزَُّبْيرِ ، َورِْبِعيُّ ْبُن ِحرَاشٍ ، َوغَْيُرُهْم فَقَالُوا َعْن ُعَمَر ، َوقَالُوا طُُرقٍ كَثَِريٍة َروَاُه َعْنُه َجابِرُ ْبُن َس

الَِّذيَن َيلُوَنُهمْ خَْيُر النَّاسِ قَْرنِي ، ثُمَّ الَِّذيَن َيلُونَُهْم ، ثُمَّ : قَاَم ِفيَنا َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم كَِقَياِمي ِفيكُْم فَقَالَ 
َرَها إِْسحَاُق ْبُن إِْبَراِهيَم ، فَإِنْ ، ثُمَّ يَْنَشأُ قَْوٌم َتْسبُِق أَْيَمانُُهْم شََهادََتُهْم ، وَلَْم َيذْكُْر أََحٌد ِمنُْهْم َهِذِه اللَّفْظَةَ الَِّتي ذَكَ

  ُه َشَهاَدَتُه ، أَْو شَهَِد ِمْن غَْيرِ أَنْ ُيسَْتْشَهَد َمذُْموُم الْحَالِكَانَ َحِفظََها فَالَْمعَْنى َواِحٌد ، َألنَّ َمْن َسَبَق َيِميُن
حَفُْص ْبُن أَبِي َداُوَد ،  َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن ُسلَْيَمانَ أَُبو َمْعَشرٍ الدَّارِِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ الزَّْهرَانِيُّ ، َحدَّثََنا -٣٥٣

  نِ َحبِيبٍ الصَّْيَرِفيِّ ، َعْن َعِطيَّةََعنِ الَْهْيثَمِ ْب

إِنَّ أَْهلَ الدََّرَجاتِ الُْعال لَيََراُهْم َمنْ : قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : الَْعْوِفيِّ ، َعْن أَبِي َسعِيٍد الُْخْدرِيِّ ، قَالَ 
  ي أُفُقِ السََّماِء ، َوإِنَّ أََبا َبكْرٍ َوُعَمَر لَِمنُْهْم وَأَْنَعمَاُهَو أَْسفَلُ مِْنُهْم كََما َتَرْونَ الْكَوْكََب الدُّرِّيَّ ِف

  لَْم َيرْوِِه َعنِ الَْهيْثَمِ ، إِالَّ َحفْصُ ْبُن أَبِي َداُوَد ، تَفَرََّد بِِه أَُبو الرَّبِيعِ الزَّْهرَانِيُّ
اِديُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ثَابٍِت الَْجْحَدرِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن خَاِلدِ ْبنِ َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليِّ ْبنِ َدلَُّوْيِه الَْبْغَد -٣٥٤

َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ صلى : َعثَْمةَ ، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن الُْمنِيبِ الَْمِدينِيُّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َسِمْعُت أََنَس ْبَن مَاِلٍك ، َيقُولُ 
  اللَُّهمَّ اغِْفْر ِلَألْنصَارِ ، َوَألْزوَاجِ اَألْنَصارِ ، وَِلذََرارِيِّهِْم ، وَذَرَارِيِّ ذَرَارِيِّهِْم: عليه وسلم ، َيقُولُ  اهللا

  .ثَابٍِت لَْم َيرْوِِه َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ الُْمنِيبِ ، إِالَّ ُمحَمَُّد ْبُن خَاِلِد ْبنِ َعثَْمةَ ، َتفَرََّد بِهِ أَْحَمدُ ْبُن

َجِعيُّ ، َعْن ُسفَْيانَ َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليلٍ الْعَْنزِيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن الَْحَسنِ اَألزِْديُّ الْكُوِفيُّ ، َحدَّثََنا اَألْش -٣٥٥
أَيُّ اللَّْيلِ : ُسِئلَ َرسُولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم :  الثَّْورِيِّ ، َعْن َخاِلٍد الَْحذَّاِء ، َعْن أَبِي ِقالَبةَ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ

  َجْوُف اللَّْيلِ: أَجَْوُب َدْعَوةً ؟ قَالَ 
  لَْم َيرْوِِه َعْن ُسفَْيانَ ، إِالَّ اَألْشجَِعيُّ



ِد الَْحِميِد الَْعطَّاُر الْكُوِفيُّ ، َحدَّثََنا َسْيُف ْبنُ َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن ُحبَاشٍ الِْحمَّانِيُّ الْكُوِفيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْب -٣٥٦
جِ النَّبِيِّ صلى اهللا َعِمَريةَ ، َعْن أََبانَ ْبنِ َتْغِلَب ، َحدَّثََنا ِسَماُك ْبُن َحْربٍ ، َعْن َشْهرِ ْبنِ حَْوَشبٍ ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ َزْو

إِنِّي ُألَحدِّثُ َنفِْسي بِالشَّْيِء لَْو : صلى اهللا عليه وسلم َوَسأَلَُه َرُجلٌ ، فَقَالَ عليه وسلم ، أَنََّها َسمَِعْت َرسُولَ اِهللا 
  ال َيلْقَى ذَِلَك الْكَالَم إِالَّ ُمْؤِمٌن: َتكَلَّْمُت بِِه َألْحَبطُْت أَْجرِي ، فَقَالَ 

  لَْم َيرْوِِه َعْن أََبانَ ْبنِ َتْغِلَب ، إِالَّ َسْيُف ْبُن َعِمريَةَ
  .َوالَ ُيْرَوى َعْن أُمِّ َسلََمةَ ، إِالَّ بَِهذَا اِإلْسَناِد

ْبنِ قُرَّةَ السَّْعِديُّ ،  َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َنْصرِ أَُبو َسعِيٍد النَّحَّاسُ الْبَْغدَاِديُّ ، َحدَّثََنا قُرَّةُ ْبُن الَْعالِء -٣٥٧
َحدَّثَنِي أَُبو هَُرْيَرةَ : افُ الَْخفَّاُف ، َحدَّثََنا َداُوُد ْبُن أَبِي ِهْنَد ، أَنَُّه َسِمَع سَِعيَد ْبَن ُجَبْيرٍ ، َيقُولُ َحدَّثََنا أَُبو ُيوُنَس الَْخصَّ

  ، أَنَُّه َرأَى َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َيْشَرُب ِمْن َماِء َزْمَزَم قَاِئمًا
و َسعِيٍد بِي ِهْنَد ، إِالَّ أَُبو ُيوُنُس الَْخصَّاُف ، َوالَ َعْن أَبِي يُوُنَس ، إِالَّ قُرَّةُ ْبُن الَْعالِء ، تَفَرََّد بِِه أَُبلَْم َيرْوِِه َعْن َداُوَد ْبنِ أَ

  النَّحَّاُس
ْبُن َسعِيٍد اِإلْسكَْنَدرَانِيُّ الصَُّباِحيُّ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن إِبَْراهِيَم ْبنِ َمطُْروحٍ الْخَْوالنِيُّ الِْمصْرِيُّ ، َحدَّثََنا َيزِيُد  -٣٥٨

 َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه َحدَّثََنا َماِلُك ْبُن أََنسٍ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ أَبِي َسِعيدٍ الَْمقْبُرِيِّ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، أَنَّ
الُْمْسِلِمَني ، إِنَّ َهذَا َيْوٌم َجَعلَُه اللَُّه لَكُْم ِعيًدا ، فَاغَْتِسلُوا ، َوَعلَْيكُْم  َمَعاِشَر: وسلم ، قَالَ ِفي ُجُمَعٍة ِمَن الَْجْمعِ 

  بِالسَِّواِك
  .لَْم َيرْوِِه َعْن َماِلٍك ، إِالَّ يَزِيُد ْبُن َسعِيٍد ، َوَمْعُن ْبُن ِعيَسى

يُّ الِْمصْرِيُّ ، َحدَّثََنا ُزَرْيُق ْبُن الَْوْرِد الرَّقِّيُّ ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم اْبنُ َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليِّ ْبنِ َشْهَريَاَر الرَّقِّ -٣٥٩
قَالَ َرُسولُ اهللاِ : ، قَالَ  َهَراَسةَ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ الثَّْورِيُّ ، َعْن زَْيِد ْبنِ أَسْلََم ، َعْن َعطَاِء ْبنِ َيَسارٍ ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ

ضْرِبُ لَْو َيْعلَمُ الَْمْرُء َما يَأِْتيِه بَْعَد الْمَْوِت َما أَكَلَ أُكْلَةً ، َوالَ َشرِبَ َشْرَبةً إِالَّ َوُهَو يَْبِكي َوَي: صلى اهللا عليه وسلم 
  َعلَى َصْدرِِه

  لَْم َيرْوِِه َعْن ُسفَْيانَ ، إِالَّ اْبُن َهرَاَسةَ ، َتفَرَّدَ بِِه ُزَريٌْق
وَب األَْنصَارِيُّ ثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليٍّ النَّحَّاُس الْكُوِفيُّ ، َحدَّثََنا َعبَّاُد ْبُن َيْعقُوَب اَألَسِديُّ ، َحدَّثََنا أَُبو أَيَُّحدَّ -٣٦٠

: ْنَصارِيِّ اَألْنَماِطيِّ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ َمْولَى َسلََمةَ ْبنِ كَُهْيلٍ ، َعْن َسلََمةَ ْبنِ كَُهْيلٍ ، َعْن َجارَِيةَ ْبنِ يَزِيَد ْبنِ َجارَِيةَ اَأل
َيا اْبَن َعْبِد اِهللا لَْم َيْروِِه َعْن َسلََمةَ ، : كُْنُت ِعْنَد النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، َوكَانَ إِذَا لَمْ َيْحفَظِ اْسَم الرَُّجلِ ، قَالَ 

  .ِه َعبَّاُد ْبُن َيْعقُوَبإِالَّ أَُبو أَيُّوَب اَألْنَماِطيُّ ، َتفَرََّد بِ

، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن  َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليِّ ْبنِ َسالَمةَ الدَّهَّانُ الْكُوِفيُّ ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم ْبُن ُيوُسفَ الصَّْيَرِفيُّ -٣٦١
قََرنَ َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه : ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ  َيَماٍن ، َعْن ُسفَْيانَ الثَّْورِيِّ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر

  وسلم َبْيَن الَْحجِّ وَالُْعْمَرِة ، َوطَاَف لَُهَما طََوافًا َواِحدًا
  لَْم َيرْوِِه َعْن ُسفَْيانَ ، إِالَّ َيحَْيى ْبُن َيَماٍن

فَْهٍد النَّْرِسيُّ الَْبْغَداِديُّ ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن َسعِيٍد الَْجوَْهرِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو أَْحَمدَ َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن أَْحَمدَ ْبنِ  -٣٦٢
نّ َرُسولَ اِهللا صلى  ُعَمَر ، أَالزَُّبيْرِيُّ ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ الثَّْورِيُّ ، َعْن أَيُّوَب ، وَإِْسَماِعيلَ ْبنِ أَُميَّةَ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ



  َهُؤالِء ِلَهِذِه ، َوهَُؤالِء ِلَهِذِه ، فََتفَرََّق النَّاُس َوُهمْ ال َيْخَتِلفُونَ ِفي الْقََدرِ: اهللا عليه وسلم ، قَالَ 
الَْجْوَهرِيُّ ، َوالَ َرَواُه َعْن أَيُّوَب وَإِْسَماِعيلَ  لَْم َيرْوِِه َعْن ُسفَْيانَ ، إِالَّ أَُبو أَْحَمَد الزَُّبْيرِيُّ ، تَفَرََّد بِِه إِبَْراِهيمُ ْبُن َسِعيٍد

إِنَّ أَيُّوَب َهذَا الَِّذي رََوى َعْنُه ُسفَْيانُ َهذَا الَْحدِيثَ ، ُهَو أَيُّوبُ ْبُن : ْبنِ أَُميَّةَ ، إال سفيان ، وقد قَالَ بَْعُض أَْهلِ الْعِلْمِ 
  وُب السِّْخِتيَانِيُّ ، َوُهَو الصََّواُب ِعْنِدي ، َألنَّهُ لَْو كَانَ أَيُّوُب ْبُن ُموَسىُهَو أَيُّ: ُموَسى ، َوقَالَ بَْعضُُهْم 

  َعْنُه ُمطْلَقًا ، َولَِكْن ِلَجاللَِة أَيُّوَب السِّْخِتيَانِيِّ لَْم يَْنُسبُْه

، َحدَّثََنا َعبَّادُ ْبُن َيْعقُوَب اَألَسِديُّ ، َحدَّثََنا أَُبو عَْبِد  َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ ُمصَْعبٍ اَألْشنَانِيُّ الْكُوِفيُّ -٣٦٣
قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا :  الرَّْحَمنِ الَْمْسعُوِديُّ ، َعْن كَِثريٍ النَّوَّاِء ، َعْن َعِطيَّةَ الَْعْوِفيِّ ، َعْن أَبِي َسعِيٍد الُْخْدرِيِّ ، قَالَ

ِكَتابُ اِهللا َعزَّ َوَجلَّ حَْبلٌ َمْمُدوٌد ِمَن السََّماِء إِلَى : ارٌِك ِفيكُُم الثَّقَلَْينِ أََحُدُهَما أَكَْبُر ِمَن اآلَخرِ إِنِّي َت: عليه وسلم 
  .اَألْرضِ ، َوِعتَْرِتي أَْهلُ َبْيِتي ، وَإِنَُّهَما لَْن يَفَْترِقَا حَتَّى َيرَِدا َعلَى الْحَْوضِ

  ريٍ النَّوَّاِء ، إِالَّ الَْمْسُعوِديُّلَْم َيرْوِِه َعْن كَِث
حدثنا احلسن بن علي األشعث املصري حدثنا حممد بن حيىي بن سالم اإلفريقي حدثنا أيب حدثنا عثمان بن  -٣٦٤

مقسم الربي عن حيىي بن سعيد األنصاري عن سعيد بن يسار عن عمر بن عبد العزيز حدثين بن الزبري عن عائشة 
  "فرضت الصالة ركعتني فزيد يف صالة املقيم وأثبتت صالة املسافر كما هي:  رضي اهللا عنها قالت

مل يدخل أحد ممن روى هذا احلديث عن حيىي بن سعيد فيما بني حيىي وعروة وبني سعيد بن يسار وعمر بن عبد 
  العزيز إال عثمان بن مقسم ورواه زهري بن معاوية عن حيىي بن سعيد عن عروة نفسه

ا مَْنُصوُر ْبنُ ا الَْحَسُن ْبُن َسْهلٍ الُْمَجوُِّز الَْبْصرِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو عَاِصمٍ النَّبِيلُ الضَّحَّاُك ْبُن َمخْلٍَد ، َحدَّثََنَحدَّثََن -٣٦٥
لُْجُمَعِة ، لَْم َيْروِ مَْنُصورُ أََمَر َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم بِالُْغْسلِ َيْوَم ا: ِدينَارٍ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 

  ْبُن ِدينَارٍ ، َعْن َناِفعٍ َحدِيثًا ُمسَْنًدا غَْيَر َهذَا
ِحيُّ ، َحدَّثََنا َحمَّادٌ َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليِّ ْبنِ الَْحجَّاجِ األَْنَصارِيُّ ِحمََّصةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمَعاوَِيةَ الُْجَم -٣٦٦

، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا  ْعنِي اْبَن زَْيٍد ، َحدَّثََنا أَيُّوٌب ، َعْن َيزِيدَ ْبنِ الرِّْشِك ، َعْن ُمَعاٍذ ، َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَهاَي
  عليه وسلم كَانَ ُيصْبُِح ُجنًُبا ِمْن غَْيرِ احِْتالمٍ ، ثُمَّ يَْغَتِسلُ ، َوَيُصوُم

  ْن أَيُّوَب ، إِالَّ َحمَّاٌد ، تَفَرََّد بِِه َعْبدُ اهللاِ ْبُن ُمَعاوِيَةَلَْم َيرْوِِه َع

ُن إِْبَراِهيَم ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َهاُرونَ ْبنِ ُسلَْيَمانَ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َمْعَمرٍ الْقَِطيِعيُّ إِْسَماعِيلُ ْب -٣٦٧
 اعٍ الْجََزرِيُّ ، َعْن ُخَصْيٍف ، َعْن ِعكْرَِمةَ ، َوُمَجاِهٍد ، َوَعطَاٍء ، َعنٍ اْبنِ َعبَّاسٍ ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللاَمْرَوانُ ْبُن ُشَج

الْبَْيِت حَتَّى تَْغَتِسلُ ، وَُتْحرُِم ، َوَتقِْضي الَْمَناِسَك كُلََّها ، إِالَّ الطََّواَف بِ: عليه وسلم ، قَالَ ِفي النُّفََساِء َوالْحَاِئضِ 
  َتطْهَُر

  لَْم َيرْوِِه َعْن ُخَصْيٍف ، إِالَّ َمْرَوانُ ْبُن ُشجَاعٍ ، َوُهَو ال بَأَْس بِِه ، رََوى َعْنُه أَْحَمدُ ْبُن َحنَْبلٍ
، َحدَّثََنا َشدَّادُ ْبُن َحكِيمٍ ، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليٍّ السََّرْخِسيُّ ، بِبَْغدَاَد ، َحدَّثََنا حَْمَدانُ ْبُن ِذي النُّوِن -٣٦٨

حممد ابن احلنفية ، َعْن  ُزفَُر ْبُن الُْهذَْيلِ ، َعْن َيحَْيى ْبنِ َسعِيٍد األَْنَصارِيِّ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َعْبِد اِهللا ، َوالَْحَسنِ ابين
  نََهى َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َعْن ُمْتَعِة النَِّساِء: َجنَِّة ، قَالَ أَبِيهَِما ، َعْن َعِليٍّ كَرََّم اللَُّه َوْجَهُه ِفي الْ

  لَْم َيرْوِِه َعْن ُزفََر ، إِالَّ َشدَّاٌد



ا َحمَّادُ ْبُن َسلََمةَ ، َعْن َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن ِمْهَرانَ الصَّفَّاُر الَْمْوِصِليُّ الرَّمِْليُّ ، َحدَّثََنا غَسَّانُ ْبُن الرَّبِيعِ ، َحدَّثََن -٣٦٩
:  ْبنِ ُشْعَبةَ ، قَالَ ِهَشامٍ ، َوأَيُّوَب ، َوَحبِيبِ ْبنِ الشَّهِيِد ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ ِسريِيَن ، َعْن َعْمرِو ْبنِ َوْهبٍ ، َعنِ الُْمِغَريِة

َمْضَمَض ، وَاْستَْنثََر ، َوغََسلَ َوْجَهُه ، َوِذَراَعْيِه ، َصبَْبُت َعلَى َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، فََغَسلَ َيَدْيِه ، َو
  َوَمَسَح بِنَاِصَيِتِه َوَعلَى الْخُفَّْينِ َوالِْعَمامَِة
  لَْم َيرْوِِه َعْن َحبِيبٍ ، إِالَّ َحمَّاُد ْبُن َسلَمَةَ

َحدَّثََنا َسِعيُد ْبُن َعْمرٍو السَّكُونِيُّ الِْحْمِصيُّ ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ ْبُن َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن أَْحَمدَ ْبنِ ِفيلٍ فَْيٍد اَألْنطَاِكيُّ ،  -٣٧٠
ةَ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْمرٍو الَْوِليِد ، َحدَّثََنا ُمْعَتِمُر ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعنِ اْبنِ جَُرْيجٍ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعنِ الِْمسَْورِ ْبنِ َمْخَرَم

  َنَهى َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َعنِ الُْجمَِّة ِللْحُرَِّة َوالْعَِقيَصِة ِلَألمَِة:  ، قَالَ
  يَّةُلَْم َيرْوِِه َعنِ الزُّْهرِيِّ ، إِالَّ اْبُن جَُرْيجٍ َتفَرََّد بِِه ُمْعَتِمٌر ، َوالَ َرَوى َعنِ ُمْعَتِمرٍ ، إِالَّ َبِق

ي َعِليِّ ْبنِ َنْصرٍ الطُّوِسيُّ بأَْصبََهانَ ، َحدَّثََنا َخلَُف ْبُن َعْبدِ الْعَزِيزِ ْبنِ ُعثَْمانَ ْبنِ َجَبلَةَ ْبنِ أَبِ َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن -٣٧١
نَ ، َعْن َسِعيدٍ الَروَّاٍد ، َحدَّثََنا أَبِي ، َوَعمِّي ، َعْن أَبِيهَِما ، َعْن ُشْعَبةَ ، َعْن َبكْرِ ْبنِ وَاِئلٍ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْج

إِذَا أََتى أََحدُكُُم الَْمْجِلَس فَلُْيَسلِّْم ، فَإِذَا : قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : الَْمقْبُرِيِّ ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ ، قَالَ 
  قَاَم فَلُْيَسلِّْم ، فَلَْيَسِت اُألولَى بِأََحقَّ ِمَن الثَّانِيَِة

  ُشْعَبةَ ، إِالَّ بَِهذَا اِإلْسَناِد ، َتفَرََّد بِِه َخلٌَف َوالَ ُيْرَوى َعْن
ثََنا َمخْلَُد ْبُن َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليٍّ السَّرَّاجُ الْقَاِضي الَْبصْرِيُّ ، َحدَّثََنا الْفَْضلُ ْبُن َيْعقُوَب الَْجَزرِيُّ ، َحدَّ -٣٧٢

َرأَى َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا : مِ ، َعْن َعاِصمٍ اَألحَْولِ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َسْرجَِس ، قَالَ َيزِيَد ، َحدَّثََنا َرْوُح ْبُن الْقَاِس
أَيََّتُهَما : لم عليه وسلم َرُجالً ُيصَلِّي َركْعََتيِ الْفَْجرِ وَُهْم ُيَصلُّونَ َصالةَ الصُّْبحِ ، فَقَالَ لَُه النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وس

  الَتَكَجَعلَْت َص
  لَْم َيرْوِِه َعْن َرْوحٍ ، إِالَّ َمْخلٌَد ، َتفَرََّد بِِه الْفَْضلُ

أَبِي الزُّبَْيرِ ، َعْن َجابِرٍ ،  َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن الُْمثَنَّى ْبنِ ُمَعاِذ الَْعْنبَرِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُحذَْيفَةَ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن -٣٧٣
أَنْ َتْنَحَر َسِميَنَها ، َوُتطْرَِق فَْحلََها وََتْحلَُبَها َيْوَم : َما َحقُّ اِإلبِلِ ؟ فَقَالَ : لَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم ُسِئ: قَالَ 
  وِْرِدهَا

  لَْم َيرْوِِه َعْن ُسفَْيانَ ، إِالَّ أَُبو ُحذَْيفَةَ اَألْشجَِعيُّ
نِ َبكَّارٍ الَْعالفُ الَْبْصرِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ الزَّْهرَانِيُّ ، َحدَّثََنا َحمَّادُ ْبُن زَْيٍد ، َعْن َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن أَْحَمدَ ْب -٣٧٤

ْيَن الْكُفْرِ إِالَّ لَْيَس َبْيَن الَْعْبِد وََب: قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ ، َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ، قَالَ 
  َتَرَك الصَّالةَ

  لَْم َيرْوِِه َعْن َعْمرٍو ، إِالَّ َحمَّاٌد ، َتفَرََّد بِهِ أَُبو الرَّبِيعِ
حدثنا احلسن بن أمحد بن حبيب الكرماين بطرسوس حدثنا أبو الربيع الزهراين حدثنا عمار بن حممد عن  -٣٧٥

  ف عن عطية العويف عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه يفسفيان الثوري عن أيب اجلحاف داود بن أيب عو

نزلت يف : قال}٣٣: األحزاب [إِنََّما يُرِيُد اللَُّه لُِيذِْهَب َعنكُُم الرِّْجَس أَْهلَ الَْبْيِت َوُيطَهَِّركُْم تَطْهِرياً {:قوله عز وجل
  .ي اهللا عنهممخسة يف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعلي وفاطمة واحلسن واحلسني رض



  مل يروه عن سفيان إال عمار بن حممد بن أخت سفيان تفرد به أبو الربيع
ُيوُنُس ْبُن أَْرقََم ، َعْن َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن ُمْسِلمِ ْبنِ الطَّيِّبِ الصَّنَْعانِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الَْحِميدِ ْبُن ُصبَْيحٍ ، َحدَّثََنا  -٣٧٦

إِنِّي َتارٌِك ِفيكُمُ : ٍد ، َعْن َعِطيَّةَ ، َعْن أَبِي َسعِيٍد الُْخْدرِيِّ ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، قَالَ َهاُرونَ ْبنِ َسْع
  لَى الْحَْوضَِدا َعالثَّقَلَْينِ َما إِنْ تََمسَّكُْتْم بِِه لَْن َتِضلُّوا ِكتَاَب اِهللا َوِعْترَِتي ، َوإِنَُّهَما لَْن َيفَْترِقَا حَتَّى يَرِ

  لَْم َيرْوِِه َعْن َهاُرونَ ْبنِ َسْعٍد ، إِالَّ ُيوُنُس
  َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليِّ ْبنِ َخلٍَف الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ -٣٧٧

: مَارِيُّ ، َعْن زَْيِد ْبنِ أَبِي أَُنْيَسةَ ، َعْن أَبِي الزُّبَْيرِ ، َعْن َجابِرٍ ، قَالَ اْبنِ بِْنتِ ُشَرْحبِيلَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا الذِّ
أَِقدْنِي َيا : ُه ُرِفَع إِلَى َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َرُجلٌ طََعَن َرُجالً َعلَى فَِخِذِه بِقَْرٍن ، فَقَالَ الَِّذي طُِعَنْت فَِخذُ

َداوَِها وَاْسَتِأنْ بَِها حَتَّى َننْظَُر إِلَى َما َتِصُري ، فَقَالَ الرَُّجلُ َيا : فَقَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َرسُولَ اِهللا ، 
 صلى اهللا عليه وسلم أَِقْدنِي َيا َرُسولَ اِهللا ، فَأَقَاَدُه َرُسولُ اِهللا: َرسُولَ اِهللا أَِقدْنِي ، فَقَالَ لَُه مِثْلَ ذَِلَك ، فَقَالَ الرَُّجلُ 

طَلَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا ، فََيبَِسْت َرجِلُ الرَُّجلِ الَِّذي أَقَاَدُه ، اْستَقَاَدُه ، َوبَرَِئ رِْجلُ الرَُّجلِ الَِّذي اْسُتِقيَد ِمْنُه ، فَأَْب
  عليه وسلم ِدَيَتهَا

  ، َتفَرَّدَ بِِه ُسلَْيَمانُ لَْم َيرْوِِه َعْن َزْيٍد ، إِالَّ ُمحَمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا
َر الَْواِقِديُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن الْجَْهمِ اَألصَْبَهانِيُّ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن الْفََرجِ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعَم -٣٧٨

: قََتاَدةَ ، َعْن َيزِيَد ْبنِ النُّْعَماِن ْبنِ َبِشريٍ اَألْنَصارِيِّ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ  ُمَحمَُّد ْبُن َصاِلحٍ التَّمَّاُر ، َعْن َعاِصمِ ْبنِ ُعَمَر ْبنِ
  َجَعلَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ِفَداَء أَُساَرى َبْدرٍ ِمَن الُْمْشرِِكَني ، كُلُّ َرُجلٍ ِمنُْهْم أَْرَبَعةُ آالٍف

  الَّ بَِهذَا اِإلْسَناِد ، َتفَرََّد بِهِ الَْواِقِديُّال ُيْرَوى َعنِ النُّْعَماِن ، إِ

ْوِذ اِهللا الْقَُرِشيُّ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن سَْهالنَ الَْعْسكَرِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ِسَناٍن الْقَزَّاُز ، َحدَّثََنا ُمَعاذُ ْبُن َع -٣٧٩
ِخيَاُركُْم َمْن َتَعلَّمَ الْقُْرآنَ : قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، قَالَ َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ التَّيِْميُّ ، َعْن 

ُه   َوَعلََّم
  لَْم َيرْوِِه َعنِ التَّْيِميِّ ، إِالَّ ُمَعاذُ ْبُن َعْوِذ اِهللا

َنْصُر ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا خَاِلدُ ْبُن َيزِيَد اللُّْؤلُؤِيُّ ، َعْن أَبِي َجْعفَرٍ  َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن ُعثَْمانَ التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا -٣٨٠
َمْن َخَرَج ِفي طَلَبِ : الرَّازِيُّ ، َعنِ الرَّبِيعِ ْبنِ أََنسٍ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، قَالَ 

  يلِ اِهللا َحتَّى َيْرجَِعالِْعلْمِ فَُهَو ِفي سَبِ
  ال ُيْرَوى َعْن أََنسٍ ، إِالَّ بَِهذَا اِإلسَْناِد ، َتفَرَّدَ بِِه أَُبو َجْعفَرٍ الرَّازِيُّ ، َوَخاِلُد ْبُن َيزِيَد

ِحدِ ْبُن ِغَياٍث ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْواِحِد بْنُ َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َحمَّاِد ْبنِ فََضالَةَ الصَّْيَرِفيُّ الَْبْصرِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الْوَا -٣٨١
  زَِياٍد ، َعنِ الَْحجَّاجِ ْبنِ أَْرطَاةَ ، َعْن

طَلَّقَنِي َزْوجِي ثَالثًا ، فَلَْم َيجَْعلْ ِلي : َحدَّثَْتنِي فَاِطَمةُ بِْنُت قَْيسٍ الِْفهْرِيَّةُ ، قَالَْت : َعطَاٍء ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ 
  .َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ُسكَْنى ، َوالَ َنفَقَةً

  الَْواِحِد ْبُن زَِياٍد لَْم َيرْوِِه َعْن َعطَاٍء ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن فَاِطَمةَ ، إِالَّ الَْحجَّاُج ْبُن أَْرطَاةَ ، َتفَرََّد بِِه عَْبُد
رَِكيُّ اَألْصَبَهانِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن ُعَمَر ُرْسَتْه ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن أَبِي َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن ُمَحمٍَّد الدَّا -٣٨٢



 :قَالَ َرسُولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : َعِديٍّ ، َعْن ُشْعَبةَ ، َعْن ُمَجاِلٍد ، َعنِ الشَّْعبِيِّ ، َعنِ النُّْعَماِن ْبنِ َبِشريٍ ، قَالَ 
َهرِ َوالُْحمَّى ، َوِفي الَْجَسِد َمثَلُ الُْمْؤِمنَِني ِفي َتوَادِِّهْم وََتحَابِّهِْم مَثَلُ الَْجَسدِ إِذَا اشَْتكَى َشْيٌء ِمْنُه َتَداَعى َسائُِرُه بِالسَّ

  اِئُر الَْجَسِد ، الْقَلُْبُمْضَغةٌ إِذَا َصلََحْت َوَسِلَمْت َسِلَم َساِئُر الَْجَسِد ، َوإِذَا فََسَدْت فََسَد لََها َس
  لَْم َيرْوِِه َعْن ُشْعَبةَ ، إِالَّ اْبُن أَبِي َعِديٍّ

  َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َدلَّةَ اَألْصبََهانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو حَفْصٍ َعْمُرو ْبُن -٣٨٣

ةَ ْبنِ غَزِيَّةَ ، َعْن َيْحَيى ْبنِ َسِعيدِ اَألْنصَارِيِّ ، َعْن َعاِمرِ ْبنِ َعْبِد اهللاِ ْبنِ َعِليٍّ ،َحدَّثََنا ُمْعَتِمُر ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن ُعَماَر
قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه : الزَُّبْيرِ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ُسلَْيمٍ اَألْنَصارِيِّ الزَُّرِقيِّ ، َعْن أَبِي قَتَاَدةَ األَْنَصارِيِّ ،قَالَ 

  إِذَا َدَخلَ أََحُدكُمُ الَْمْسجَِد ، فَال َيْجِلْس َحتَّى َيْركََع َركَْعَتيْنِ :وسلم 
  لَْم َيرْوِِه َعْن َيحَْيى ْبنِ َسعِيٍد ، إِالَّ ُعَماَرةُ َتفَرََّد بِِه ُمْعَتمٌِر

َمدُ ْبُن ُيوُنَس ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن َعيَّاشٍ ، َعْن َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن ُعَمَر ْبنِ أَبِي اَألْحَوصِ الْكُوِفيُّ ، َحدَّثََنا أَْح -٣٨٤
إِذَا اْشَتدَّ الَْحرُّ فَأَبْرُِدوا : قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : َعاِصمٍ ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ ، قَالَ 

  جََهنََّم بِالصَّالِة ، فَإِنَّ ِشدَّةَ الَْحرِّ ِمْن فَْيحِ
  لَْم َيرْوِِه َعْن َعاِصمٍ ، إِالَّ أَُبو َبكْرٍ

ظَّهَْرانِيُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَُبو َعِليٍّ الَْحَسُن ْبُن أَحَْمَد ْبنِ َهاُرونَ الَْخاللُ الرَّْمِليُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َحمَّاٍد ال -٣٨٥
َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َعْبِد اِهللا الُْمزَنِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َحْرَملَةَ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ  َسْهلُ ْبُن َعْبَدَوْيِه السِّْنِديُّ ،

  :الُْمسَيِّبِ ، َعْن أَبِي لَُباَبةَ ْبنِ َعْبِد الْمُْنِذرِ ، قَالَ 

َيا َرسُولَ اِهللا ، إِنَّ : ْسِقَنا ، فَقَالَ أَُبو لَُباَبةَ ْبُن َعْبِد الْمُْنِذرِ اللَُّهمَّ ا: اسَْتْسقَى َرسُولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ 
اِء لسََّماللَُّهمَّ اسِْقَنا حَتَّى َيقُوَم أَُبو لُبَاَبةَ ُعْريَاًنا ، فََيُسدَّ ثَْعلََب ِمرَْبِدِه بِإِزَارِِه ، َوَما يَُرى ِفي ا: التَّْمَر ِفي الَْمرَابِِد ، فَقَالَ 

إِنََّها لَْن ُتقِْلَع َحتَّى َتقُوَم ُعْرَياًنا ، فََتُسدَّ ثَْعلََب مِْرَبِدَك ، كََما قَالَ : َسحَاٌب فَأَْمطََرْت ، فَاْجَتَمُعوا إِلَى أَبِي لُبَاَبةَ ، فَقَالُوا 
  َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فَفََعلَ ، فَأَْصَحتِ السََّماُء

  نِ اْبنِ َحْرَملَةَ ، إِالَّ َعْبدُ اهللاِ ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ َتفَرَّدَ بِِه سَْهلُ ْبُن َعْبِد َربِّهِ الرَّازِيُّلَْم َيرْوِِه َع
  َباُب َمنِ اْسُمُه احلسني

، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن الْمَُباَرِك ، َعْن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن السََّمْيَدعِ اَألْنطَاِكيُّ ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن أَيُّوَب النَِّصيبِيُّ  -٣٨٦
  أَْعَتَق َصِفيَّةَ ، َوجََعلَ ِعْتقََها َصَداقَهَا: ِمْسَعرِ ْبنِ ِكَدامٍ ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن أََنسٍ ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم 

  رََّد بِِه ُموَسى ْبُن أَيُّوَبلَْم َيرْوِِه َعْن ِمْسَعرٍ ، إِالَّ اْبُن الُْمبَاَرِك ، تَفَ

كِيُم ْبُن َناِفعٍ ، َعْن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن َمْنصُورٍ الرُّمَّانِيُّ الِْمصِّيِصيُّ ، َحدَّثََنا الُْمَعافَى ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا َح -٣٨٧
، َعْن ُعَمَر ْبنِ الْخَطَّابِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى  َيحَْيى ْبنِ َسعِيٍد األَْنَصارِيِّ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيِّبِ

  .أَوَّلُ َما ُيْرفَُع ِمَن النَّاسِ اَألمَاَنةُ ، َوآِخُر َما َيْبقَى الصَّالةُ ، َوُربَّ ُمَصلٍّ ، ال َخْيَر ِفيِه: اهللا عليه وسلم 
  الَّ َحكِيُم ْبُن َناِفعٍ ، َتفَرََّد بِِه الُْمَعافَىلَْم َيرْوِِه َعْن َيحَْيى ْبنِ َسعِيٍد ، إِ

  .َوالَ ُيْرَوى َعْن ُعَمَر ، إِالَّ بَِهذَا اِإلْسَناِد
ِد اِهللا َبكُْر ْبُن َعْبَحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن ُحمَْيٍد الَْعكِّيُّ الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ِهَشامٍ السَّدُوِسيُّ ، َحدَّثََنا -٣٨٨



قَالَ :  ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ اللَّيِْثيُّ ، َحدَّثََنا َرْوُح ْبُن الْقَاِسمِ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعثَْمانَ ْبنِ خُثَْيمٍ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ ُجَبْيرٍ
لْبِسُوَها أَْحَياَءكُْم َوكَفِّنُوا ِفيَها َمْوَتاكُْم ، َوإِنَّ ِمْن إِنَّ ِمْن َخْيرِ ِثَيابِكُُم الَْبيَاَض ، فَأَ: َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  َخْيرِ أَكْحَاِلكُُم اِإلثِْمَد ، وَإِنَُّه َيْجلُو الَْبَصَر ، وَُيْنبُِت الشَّعَْر
  ْبُن ِهَشامٍ لَْم َيرْوِِه َعْن َرْوحِ ْبنِ الْقَاِسمِ ، إِالَّ َبكُْر ْبُن َعْبدِ اهللاِ َتفَرََّد بِِه ُمَحمَُّد

دَّثََنا ِعيَسى ْبُن يُوُنسَ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن ُمَحمٍَّد أَُبو َعُروَبةَ الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثََنا هَاِشُم ْبُن الَْحارِِث الْحَرَّانِيُّ ، َح -٣٨٩
قَْيُت النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ِمْن َزْمَزَم فَشَرَِب َس: ، َعْن َصاِعِد ْبنِ ُمْسِلمٍ ، َعنِ الشَّعْبِيِّ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ 

  َوُهَو قَاِئٌم
  لَْم َيرْوِِه َعْن َصاِعٍد الْكُوِفيِّ ، إِالَّ ِعيَسى

نُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا َحاِمُد ْبُن َيْحَيى الْبَلِْخيُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيا -٣٩٠
قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه : إِْسَماعِيلَ ْبنِ أَبِي خَاِلٍد ، َعْن قَْيسِ ْبنِ أَبِي حَازِمٍ ، َعْن َسْعِد ْبنِ أَبِي َوقَّاصٍ ، قَالَ 

، َوالَ يَْمُأل جَْوَف اْبنِ آَدَم إِالَّ التُّرَاُب ، َوَيُتوبُ اللَّهُ  لَْو أَنَّ الْبنِ آَدَم َواِدَيْينِ ِمْن َمالٍ لََتَمنَّى إِلَْيهَِما الثَّاِلثَ: وسلم 
  َعلَى َمْن َتاَب

  لَْم َيرْوِِه َعْن إِْسَماِعيلَ ، إِالَّ ُسفَْيانُ ، َوالَ َعْنُه إِالَّ َحاِمٌد ، تَفَرََّد بِِه الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَحاقَ 

 َد ْبنِ َمْنصُورٍ َسجَّاَدةُ الْبَْغَداِديُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اهللاِ ْبُن َداِهرٍ الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا بُْنَحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن أَحَْم -٣٩١
َسِمْعتُ : ارِيَّ ، َيقُولُ ِغفََعْبِد الْقُدُّوسِ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي إِْسَحاَق ، َعْن حََنشِ ْبنِ الُْمْعَتِمرِ ، أَنَُّه َسِمَع أََبا ذَرٍّ الْ

َمثَلُ أَْهلِ بَْيِتي كَمَثَلِ َسِفيَنِة نُوحٍ َمْن َرِكَبَها َنَجا ، َوَمْن َتَخلََّف َعْنَها َهلََك : َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ 
  ، َوِمثْلِ بَابِ ِحطٍَّة ِفي بَنِي إِْسرَائِيلَ

  الَّ عَْبُد اِهللا ْبُن َعْبِد الْقُدُّوسِلَْم َيرْوِِه َعنِ اَألْعَمشِ ، إِ
ا أَُبو لَْيلَى َعْبدُ اهللاِ ْبُن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن َجْعفَرٍ الْقَتَّاُت الْكُوِفيُّ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ يُوُنَس ، َحدَّثََن -٣٩٢

َمْن : قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : ْبنِ أََنسٍ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، قَالَ  َمْيَسَرةَ ، َعْن أَبِي َبكْرِ ْبنِ ُعَبْيِد اِهللا
  َوِلَي ِمْن أَْمرِ الُْمْسِلِمَني َشْيئًا فََغشَُّهْم فَُهَو ِفي النَّارِ

  َمْيَسَرةَ الَْواسِِطيُّ لَْم َيرْوِِه َعْن َبكْرِ ْبنِ ُعَبْيدِ اِهللا ، إِالَّ أَُبو لَْيلَى عَْبُد اِهللا ْبُن

  .َتفَرََّد بِِه أَْحَمُد ْبُن َعْبدِ اهللاِ ْبنِ ُيوُنَس
ِئ -٣٩٣ يُّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َحاِتمٍ الِْعْجِليُّ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن َعِليِّ ْبنِ َيزِيَد الصُّدَا

للَُّه َعْنُه ، الَْغاِضرِيُّ ، َعْن ُموَسى الصَِّغريِ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعْتَبةَ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي اَحدَّثََنا حَفٌْص 
  .َولَْو َبْعَد َما ُيِصيُبهُ الَْعذَاُب َمْن قَالَ ال إِلََه إِالَّ اُهللا َنفََعْتُه َيْوًما ِمْن َدْهرِِه: قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : قَالَ 

  َعْن أَبِيِهلَْم َيرْوِِه َعْن ُموَسى الصَِّغريِ ، إِالَّ َحفْصٌ الْغَاضِرِيُّ ، َتفَرَّدَ بِِه الُْحَسْيُن ْبُن َعِليٍّ الصُّدَاِئيُّ ، 
دَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن ِمْردَاسٍ األَْنَصارِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبنُ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن َعْبِد اِهللا الُْخرِْقي الَْبْغَداِديُّ ، َح -٣٩٤

 ْبنِ ُعْتَبةَ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َمْرَوانَ الْعَِقيِليُّ ، َحدَّثََنا ُعَماَرةُ ْبُن أَبِي حَفَْصةَ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ َعْبِد اِهللا
  ةََعْن َمْيُموَن



أَصَْبَح َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َوُهَو َخاِئُر النَّفْسِ ، : بِْنِت الَْحارِِث َزْوجِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، قَالَْت 
ِه السَّالُم َوَعَدنِي أَنْ َيأِْتَينِي إِنَّ جِْبرِيلَ َعلَْي: َيا َرُسولَ اِهللا ، مَاِلي أََراَك خَاِئًرا ؟ فَقَالَ : َوأَْمَسى َوُهَو كَذَِلَك ، فَقُلُْت 

ذَِلَك الَْجْروِ ، َوَما أَْخلَفَنِي قَطُّ ، فََنظَُروا فَإِذَا جِْرُو كَلْبٍ َتْحَت َنَضدٍ لَُهْم ، فَأََمَر َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم بِ
إِنََّك َوَعْدَتنِي أَنْ تَأِْتَينِي ، َوَما أَْخلَفْتَنِي : ْبرِيلُ َعلَْيِه السَّالُم ، فَقَالَ فَأُْخرَِج َوأََمَر بِذَِلكَ الَْمكَانَ فَُغِسلَ بِالَْماِء ، فََجاَء جِ

  أََما َعِلْمَت أَنَّا ال َنْدُخلُ َبيًْتا ِفيِه كَلٌْب،َوالَ صُوَرةٌ ؟: قَطُّ ، قَالَ
رََواُه َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ، إِالَّ ُعَماَرةُ ، َوَرَواهُ ُسفَْيانُ ْبنُ لَْم َيرْوِِه َعْن ُعَماَرةَ ، إِالَّ ُمحَمَُّد ْبُن َمْرَوانَ ، َوالَ 

سَّبَّاقِ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، ُعَيْيَنةَ ، َوُيوُنُس ْبُن يَزِيَد َوغَْيُرُهَما ِمْن أَْصَحابِ الزُّهْرِيِّ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ ال
  َمْيُموَنةَ ، َرِضَي اللَُّه َعْنهَا َعْن

َحرَّانِيُّ أَُبو الُْمَعافَى ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن أَحَْمَد الْمَاِلِكيُّ الَْبْغَداِديُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َوْهبِ ْبنِ أَبِي كَرَِميةَ الْ -٣٩٥
ِد الرَِّحيمِ َخاِلِد ْبنِ أَبِي يَزِيَد ، َعْن زَْيِد ْبنِ أَبِي أَُنْيَسةَ ، َعْن فُلَْيحِ ْبنِ ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َمْسلََمةَ ، َعْن أَبِي َعْب

 عليه َسِمْعُت َرسُولَ اِهللا صلى اهللا: َعْن َزْيِد ْبنِ أَسْلََم ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي قََتاَدةَ ، َعْن أَبِيِه َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ 
  :وسلم ، َيقُولُ 
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لصغري: كتاب  ملعجم ا   ا
لطرباين: املؤلف  بن أيوب ا بن أمحد      سليمان 

   ُيْعَملُ بِِه ِمْن َبْعدِِهَخْيُر َما َيْخلُُف الَْمْرُء بَْعَد َمْوِتِه وَلٌَد صَاِلٌح َيْدُعو لَُه ، َوَصَدقَةٌ َتجْرِي َيْبلُُغُه أَْجُرَها ، َوِعلٌْم
  َم ، إِالَّ فُلَْيُح ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َتفَرََّد بِِه َزْيُد ْبُن أَبِي أُنَْيسَةَلَْم َيرْوِِه َعْن َزْيِد ْبنِ أَْسلَ

  .َوالَ ُيْرَوى َعْن أَبِي قََتاَدةَ الَْحارِِث ْبنِ رِبِْعيٍّ ، إِالَّ بَِهذَا اِإلْسَناِد
ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا الرَّبِيُع ْبُن َبْدرٍ التَِّميِميُّ ،  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن سَْهلِ ْبنِ الُْحَرْيثِ الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا-٣٩٦

ِفي الُْحبْلَى : قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : َحدَّثََنا َسعِيٌد الُْجَريْرِيُّ ، َعنِ الَْحَسنِ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، قَالَ 
  ُتفِْطَر ، َوِفي الْمُْرِضعِ الَِّتي َتَخاُف َعلَى وَلَِدهَاالَِّتي َتَخاُف َعلَى نَفِْسَها أَنْ 

  لَْم َيرْوِِه َعْن َسِعيٍد الُْجَريْرِيِّ ، إِالَّ الرَّبِيُع ْبُن َبْدرٍ ، َتفَرََّد بِِه ِهَشاُم ْبُن َعمَّار
ْبُن الْوَِليِد النَّْرِسيُّ ، َحدَّثََنا ُمَعاذُ ْبُن ِهَشامٍ ، َحدَّثَنِي أَبِي َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْدرِيَس التُّسَْترِيُّ ، َحدَّثََنا الْعَبَّاُس  -٣٩٧

  :ه وسلم ، قَالَ ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن َيْحَيى ْبنِ أَبِي كَِثريٍ ، َعْن ِعكْرَِمةَ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، أَنَّ نَبِيَّ اِهللا صلى اهللا علي

  َعَتَق ِمْنُه ِدَيةَ الُْحرِّ ، َوبِقَْدرِ َما َرقَّ ِمْنُه ِدَيةَ الْعَْبِد ُيوَدى الُْمكَاَتُب بِقَْدرِ َما
َوغَْيُرُه َعْن ِهَشامٍ الدَّْستَُواِئيِّ ، لَْم َيرْوِِه َعْن قََتاَدةَ ، َعْن َيْحَيى ، إِالَّ ِهَشاٌم تَفَرََّد بِِه ُمَعاذٌ ، َورََواُه ُمْسِلمُ ْبُن إِبَْراهِيَم ، 

  َيى ، وَلَْم َيذْكُُروا قَتَادَةََعْن َيْح
اِصمٍ اَألْحَولِ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن َبَهاٍن الَْعْسكَرِيُّ ، َحدَّثََنا َسْهلُ ْبُن ُعثَْمانَ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ ، َعْن َع -٣٩٨

َمْن أَذَْهْبُت كَرَِميَتْيِه فَصََبَر َواْحَتَسبَ : َيقُولُ اللَُّه :  قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم: َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، قَالَ 
  لَْم أَْرضَ لَُه ثَوَاًبا ُدونَ الَْجنَِّة

َسْهلٍ ، إِالَّ ُم رََواُه َعْن لَْم َيرْوِِه َعْن َعاِصمٍ ، إِالَّ أَُبو اَألْحَوصِ َسالُم ْبُن ُسلَْيمٍ َتفَرََّد بِِه سَْهلُ ْبُن ُعثَْمانَ ، َوالَ َنْعلَ
  إِبَْراهِيُم ْبُن أَُروَمةَ اَألْصَبهَانِيُّ الَْحاِفظُ ، َوالُْحَسْيُن ْبُن َبَهاٍن

اللٍ ثََنا ُمَحمَُّد ْبُن بَِحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن ُمَحمٍَّد الَْخيَّاطُ الرَّاَمُهرُْمزِيُّ ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم ْبُن رَاِشدٍ اآلدََميُّ ، َحدَّ -٣٩٩
َسِمْعُت َرسُولَ اهللاِ صلى اهللا : الَْبْصرِيُّ ، َحدَّثََنا ِعْمَرانُ الْقَطَّانُ ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن ُعَمَر ، قَالَ 

  :عليه وسلم ، َيقُولُ 

  أْإِذَا َوَجَد أََحدُكُْم َوُهَو ِفي َصالِتِه رِزا ، فَلْيَْنَصرِْف فَلَْيَتَوضَّ
  لَْم َيرْوِِه َعْن ِعْمَرانَ ، إِالَّ ُمَحمَّدُ ْبُن بِاللٍ

 صَاِحُب الَْهرَوِيِّ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن أَحَْمَد ْبنِ بِْسطَامٍ الزَّْعفََرانِيُّ الَْبصْرِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن إِبَْراهِيَم -٤٠٠
اِحبِ الَْحرِيرِ ، َعْن َسعِيٍد الْجَُرْيرِيِّ ، َعْن أَبِي السَّلِيلِ ضَُرْيبِ ْبنِ ُنقَْيرٍ ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ َحدَّثََنا أَبِي ، َعْن أَبِي كَْعبٍ َص

ِخَصالٍ ال  لَمَّا َبَعثَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم الَْعالَء الَْحْضَرِميَّ إِلَى الَْبحَْرْينِ َتبِْعُتُه ، فَرَأَْيُت ِمْنُه ثَالثَ: ، قَالَ 
َسمُّوا اللََّه ، َواقَْتِحُموا ، فََسمَّْيَنا ، وِاقَْتَحْمَنا ، فََعبَْرَنا ، فََما : أَْدرِي أَيََّتُهنَّ أَْعَجُب ، انَْتَهْيَنا إِلَى َشاِطِئ الَْبْحرِ ، فَقَالَ 
ا َمَعُه بِفَالٍة ِمَن اَألْرضِ ، َولَْيَس َمعََنا َماٌء ، فََشكَْوَنا إِلَْيِه ، فَقَالَ َبلَّ الَْماُء إِالَّ أََساِفلَ ُخفَاِف إِبِِلَنا ، فَلَمَّا قَفَلَْنا ، ِصْرَن

َوأَسْقَْيَنا ، َومَاَت ،  َصلُّوا َركَْعَتْينِ ، ثُمَّ َدَعا اللََّه ، فَإِذَا َسحَاَبةٌ ِمثْلُ التُّْرسِ ، ثُمَّ أَْرَخْت عََزالَِيَها ، فََشرِْبَنا ،: فََصلَّى 
  َيجِيُء السَّْبُع فََيأْكُلُُه ، فََرَجْعَنا ، فَلَْم َنرَُه: َدفَنَّاُه ِفي الرََّملِ ، فَلَمَّا ِسْرَنا غَْيرَ َبِعيٍد قُلَْنا فَ



  لَْهَروِيُّالَْم َيرْوِِه َعْن أَبِي كَْعبٍ َعْبدِ َربِِّه ْبنِ ُعَبْيٍد ، صَاِحبِ الَْحرِيرِ الَْبْصرِيِّ ، إِالَّ إِْبرَاِهيمُ َصاِحُب 
  َولَْم َيرْوِِه َعنِ الُْجَريْرِيِّ ، إِالَّ أَُبو كَْعبٍ

َمِلِك ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ ْبنُ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن َتِقيِّ ْبنِ أَبِي َتِقيٍّ الِْحْمِصيُّ ، َحدَّثَنِي َجدِّي أَُبو تَِقيٍّ ِهَشاُم ْبُن َعْبِد الْ -٤٠١
: قَالَِت مَِّد ْبنِ الْوَِليِد الزَُّبْيِديِّ ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي ، اللَُّه َعْنَها ، الَْوِليِد ، َعْن ُمَح

  اكَْتَحلَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َوُهَو صَاِئٌم
  تَفَرََّد بِِه بَِقيَّةُ لَْم َيرْوِِه َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ ، إِالَّ الزُّبَْيِديُّ

َرةَ اَألْشجَِعيُّ ، َعْن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن الْكَُمْيِت الَْمْوصِِليُّ ، َحدَّثََنا غَسَّانُ ْبُن الرَّبِيعِ ، َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن مَْيَس -٤٠٢
كُلُّ : ِهللا ْبنِ َمْسُعوٍد ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، قَالَ ِهاللِ أَبِي الضَِّياِء ، َعنِ الرَّبِيعِ ْبنِ خُثَْيمٍ ، َعْن َعْبِد ا

  قَْرضٍ َصَدقَةٌ
  لَْم َيرْوِِه َعنِ الرَّبِيعِ ، إِالَّ ِهاللٌ أَُبو الضَِّياِء ، َوالَ َعْن ِهاللٍ ، إِالَّ َجْعفٌَر تَفَرََّد بِِه غَسَّانُ

غَفَّارِ الِْمصْرِيُّ ، َحدَّثََنا ُزَهْيُر ْبُن َعبَّاٍد الرَُّؤاِسيُّ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن ِعْمَرانَ ، َعْن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن َعْبِد الْ -٤٠٣
قَالَ : َعْنُه ، قَالَ َي اللَُّه َحفْصِ ْبنِ ِغَياٍث ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه طَلْقِ ْبنِ ُمَعاوَِيةَ النَّخَِعيِّ ، َعْن َعِليِّ ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ َرِض

َما ِمْن ِكَتابٍ َيلْقَى بَِمِضيَعٍة ِمَن اَألْرضِ إِالَّ َبَعثَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ إِلَْيِه َمالِئكَةً َيُحفُّوَنُه : َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ْن أَْوِليَاِئِه ، فََيْرفََعُه ِمَن اَألْرضِ ، َوَمْن َرفََع ِكَتاًبا ِمَن اَألْرضِ ِفيِه اْسٌم بِأَجْنِحَِتهِْم َويُقَدِّسُوَنُه حَتَّى َيبَْعثَ اللَُّه إِلَْيِه َولِيا ِم

  كَافِرِيَنِمْن أَْسَماِء اِهللا تََعالَى َرفََع اللَُّه اْسَمُه ِفي ِعلِّيَِّني ، َوَخفََّف َعْن َواِلَدْيِه الَْعذَاَب ، َوإِنْ كَاَنا 
  ، إِالَّ بَِهذَا اِإلْسَناِد ، تَفَرََّد بِِه زَُهْيُر ْبُن َعبَّاٍد ال ُيْرَوى َعْن َعِليٍّ

حدثنا احلسني بن إمساعيل احملاملي حدثنا عبد اهللا بن شبيب املدين حدثنا حممد بن مسلمة املخزومي حدثنا  -٤٠٤
سلمة األنصاري قال حممد بن إبراهيم بن دينار حدثين عبيد اهللا بن عمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن حممد بن م

يا حممد إذا رأيت الناس يقتتلون على الدنيا فاعمد بسيفك إىل أعظم صخرة : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  يف احلرم فاضربه هبا حىت ينكسر مث

ن اجلس يف بيتك حىت تأتيك يد خاطئة أو منية قاضية ففعلت ما أمرين به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل يروه ع
  .عبيد اهللا بن عمر إال حممد بن إبراهيم بن دينار تفرد به حممد بن مسلمة املخزومي

َنا الْفَْضلُ ْبُن ُموَسى َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن أَْحَمَد النَّسَاِئيُّ ، بُِسرَّ َمْن َرأَى ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن أَكْثََم الْقَاِضي ، َحدَّثَ-٤٠٥
كَانَ َرسُولُ اِهللا : ثََنا الُْحَسْيُن ْبُن َواِقٍد ، َحدَّثَنِي اْبُن َعِقيلٍ ، َسِمْعُت َعْبَد اِهللا ْبَن أَبِي أَْوفَى ، َيقُولُ السِّينَانِيُّ ، َحدَّ

ُف أَنْ َيْمِشَي َمَع اَألْرَملَةِ صلى اهللا عليه وسلم ُيكِْثُر الذِّكَْر ، َوَيِقلُّ اللَّْغَو ، َوُيطِيلُ الصَّالةَ ، َويُقَصُِّر الْخُطَْبةَ ، َوالَ يَأَْن
  َوالِْمْسِكنيِ يَقِْضي حََواِئَجُهمَا

  ال ُيْرَوى َعنِ اْبنِ أَبِي أَوْفَى ، إِالَّ بَِهذَا اِإلْسنَاِد ، َتفَرَّدَ بِِه الْفَْضلُ ْبُن ُموَسى
  ُعَمْيرٍ النَّحَّاُس ، َحدَّثَنَاَحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْسَماعِيلَ الرَّْمِليُّ ، َحدَّثََنا أَُبو  -٤٠٦

ُصرِفَ النَّبِيُّ صلى اهللا : الَ ُمَؤمَّلُ ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا ُعَماَرةُ ْبُن زَاذَانَ ، َعْن ثَابِتٍ الُْبَنانِيِّ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، قَ
  ُركُوعِهِْم عليه وسلم َعنِ الِْقْبلَِة َوُهْم ِفي َصالٍة ، فَاْنَحَرفُوا ِفي

  لَْم َيرْوِِه َعْن ُعَماَرةَ ْبنِ َزاذَانَ ، إِالَّ ُمؤَمَّلٌ



ْبُن بِاللٍ السَّْعِديُّ ،  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن الَْحَسنِ أَُبو َسعِيٍد السُّكَّرِيُّ الَْبْصرِيُّ الُْمقْرُِئ ، بَِبْغَداَد ، َحدَّثََنا َداُوُد -٤٠٧
َخَرجَ : لَ زِيزِ ْبُن ُمْسِلمٍ الْقَْسَمِليُّ ، َعْن ُمَحمَّدِ ْبنِ َعْجالنَ ، َعْن َسِعيدٍ الَْمقْبُرِيِّ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، قَاَحدَّثََنا َعْبُد الَْع

ُخذُوا : َحَضَر ؟ فَقَالَ  َيا َرُسولَ اِهللا ، أَِمْن َعُدوٍّ: ُخذُوا ُجنََّتكُْم ، قُلَْنا : َعلَْيَنا َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ 
اِهللا ، سُْبَحانَ اِهللا ، وَالْحَْمُد ِللَِّه ، َوالَ إِلَهَ إِالَّ اُهللا ، وَاُهللا أَكَْبُر ، َوالَ حَْولَ ، َوالَ قُوَّةَ إِالَّ بِ: ُجنََّتكُْم ِمَن النَّارِ ، قُولُوا 

  َوُمْسَتأَْخرَاٍت َوُمْنجَِياِت ، َوُهنَّ الَْباِقَياتُ الصَّاِلحَاُت فَإِنَُّهنَّ َيأِْتنيَ َيْوَم الِْقَياَمِة ُمْسَتقْدََماٍت
  ُعَمَر الْحَْوِضيُّ لَْم َيرْوِِه َعنِ اْبنِ َعْجالنَ ، إِالَّ َعْبدُ الْعَزِيزِ ْبُن ُمْسِلمٍ َتفَرََّد بِِه َداُوُد ْبُن بِاللٍ ، َوَحفُْص ْبُن

الصَّابُونِي الَْبْصرِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الْوَاِحِد ْبُن ِغَياٍث ، َحدَّثََنا الرَّبِيعُ ْبُن َبْدرٍ ، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن بِْشرٍ -٤٠٨
رِيحُ  تَرَاُح: قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : َهاُرونُ ْبُن رِئَابٍ اُألَسيِِّديُّ ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، قَالَ 

  قٌّالَْجنَِّة ِمْن َمِسَريِة َخْمِسمِائَِة َعامٍ ، َوالَ َيجُِد رَِحيَها َمنَّانٌ بَِعَمِلِه ، َوالَ ُمْدِمُن َخْمرٍ ، َوالَ عَا
  لَْم َيرْوِِه َعْن َهاُرونَ ، إِالَّ الرَّبِيُع

دَّثََنا َشبَاٌب الُْعْصفُرِيُّ ، َحدَّثََنا َبكُْر ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َصاِحُب َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن َعِليٍّ الَْعطَّاُر الِْمصِّيِصيُّ ، َح -٤٠٩
نِ أَِخي ُمْصَعبِ ْبنِ ُعَمْيرٍ ، الَْمَغازِي ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسحَاَق ، َحدَّثَنِي َبِقيَّةُ َنبِيُه ْبُن َوْهبٍ ، َعْن أَبِي عَزِيزِ ْبنِ ُعَمْيرِ اْب

اْستَْوصُوا بِاُألسَاَرى َخْيًرا ، َوكُْنُت ِفي : اُألَساَرى َيْوَم َبْدرٍ ، فَقَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم  كُْنُت ِفي:وقَالَ
سُولِ اِهللا صلى اهللا َوِصيَِّة َرَنفَرٍ ِمَن األَْنصَارِ ، فَكَانُوا إِذَا قَِدُموا غََداَءُهْم أَْو َعَشاءَُهْم أَكَلُوا التَّْمَر وَأَطَْعُمونِي الُْخْبزَ بِ

  عليه وسلم إِيَّاُهْم

  ال ُيْرَوى َعْن أَبِي َعزِيزِ ْبنِ ُعَمْيرٍ ، إِالَّ بَِهذَا اِإلسَْناِد ، َتفَرََّد بِِه ُمحَمَُّد ْبُن إِْسحَاَق
ْبُن َحمَّاٍد ُزغَْبةُ ، َحدَّثََنا اللَّْيِث ْبنِ سَْعٍد  َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َداُوَد الِْمصْرِيُّ َمأُْمونٌ ، َحدَّثََنا ِعيَسى -٤١٠

يِّ صلى اهللا عليه وسلم ، َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد ْبُن َعْجالنَ ، َعْن ُسَهْيلِ ْبنِ أَبِي صَاِلحٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، َعنِ النَّبِ
ا َيُضرُّ أََحُدُهَما صَاِحَبُه ، ُمْسِلٌم قََتلَ كَاِفًرا ثُمَّ َسدََّد الُْمْسِلُم َوقَاَرَب ، َوالَ ال َيْجَتِمَعاِن ِفي النَّارِ اْجِتَماًع: ، قَالَ 

  َميانُ َوالَْحَسُدَيْجَتِمَعاِن ِفي َجْوِف ُمْؤِمنٍ غَُباٌر ِفي سَبِيلِ اِهللا َوفَْيُح َجهَنََّم ، َوالَ َيْجَتِمَعاِن ِفي جَْوِف ُمْؤِمنٍ اِإل
  وِِه َعنِ اْبنِ َعْجالنَ ، إِالَّ اللَّْيثُلَْم َيْر
يُّ ، َحدَّثََنا مَُبشُِّر ْبنُ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن أَحَْمَد ْبنِ ُيوُنَس الْكَاِتُب اَألْهوَازِيُّ ، َحدَّثََنا النَّْضرُ ْبُن َسِعيٍد النَّْهُرتِريِ -٤١١

، َعْن َيحَْيى ْبنِ أَبِي كَِثريٍ ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن ُمَعْيِقيبٍ الدَّْوِسيِّ إِْسَماعِيلَ الَْحلَبِيُّ ، َعنِ اَألْوَزاِعيِّ 
  اْعَتكََف َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ِفي قُبٍَّة ِمْن: ، قَالَ 

  ُخوصِ َبابَِها ِمْن َحِصريٍ ، وَالنَّاُس ِفي الَْمْسجِِد
  ُمَعْيِقيبٍ ، إِالَّ أَُبو َسلََمةَ لَْم َيرْوِِه َعْن

  ةًَولَْم َيرْوِِه َعنِ اَألْوَزاِعيِّ ، إِالَّ ُمَبشِّرُ ْبُن إِْسَماعِيلَ َتفَرَّدَ بِِه النَّْضُر ْبُن سَِعيٍد ، َوكَانَ ِثقَ
  َباُب َمنِ اْسُمُه حسنون

أَحَْمُد ْبُن صَاِلحِ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اهللاِ ْبُن َوْهبٍ ، أَْخبَرَنِي أَُساَمةُ ْبُن  َحدَّثََنا ُحْسُنونُ ْبُن أَحَْمَد الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا -٤١٢
إِنَّ النَّاَس كَإِبِلٍ ِمائَةٍ ال َتجِدُ : قَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم : زَْيٍد ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ دِيَنارٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 

  ال َنْعلَمُ َشْيئًا َخْيًرا ِمْن أَلٍْف ِمثْلَُه إِالَّ الرَُّجلَ الُْمْؤِمَن: َوقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم : ، قَالَ  ِفيَها رَاِحلَةً



  لَْم َيرْوِِه َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ِديَنارٍ ، إِالَّ أَُساَمةُ تَفَرََّد بِِه اْبُن َوْهبٍ
ال َنْعلَُم َشْيئًا خَْيًرا ِمْن أَلٍْف ِمثْلَُه إِالَّ الرَُّجلَ الُْمْؤِمَن إِالَّ : يِث ، قَْولُهُ صلى اهللا عليه وسلم َوالَ ُيْرَوى آِخُر َهذَا الَْحِد

  بَِهذَا اِإلْسنَاِد

  َباُب َمنِ اْسُمُه حَباُب
الَْبْصَرِة ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَبِي َحفْصٍ الُْتومَنِيُّ ، َحدَّثََنا ُحبَاُب ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ ُحبَابٍ التُّسَْترِيُّ ، بِالَْبْصَرِة ، ِفي  -٤١٣

كُْنُت أَْمِشي َمَع اْبنِ ُعَمَر ، : َحدَّثََنا َسالُم ْبُن أَبِي خُْبَزةَ ، َحدَّثََنا َداُوُد ْبُن أَبِي الْقَصَّاقِ ، َحدَّثَنِي َسِعيدُ ْبُن ُجَبْيرٍ ، قَالَ 
لََعَن اللَُّه ِمْن فََعلَ َهذَا َسِمْعتُ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا : َنَصُبوا طَائًِرا اتََّخذُوُه غََرًضا ، فَقَالَ اْبُن ُعَمَر  فََمرَّ َعلَى قَْومٍ قَْد

  قَاِت الصَّاِلحَِنيعليه وسلم َيْنَهى َعْن َهذَا ، لَْم ُيْسنُِد َداُوُد ْبُن أَبِي الْقَصَّاقِ َحِديثًا غَْيَر َهذَا ، َوُهَو َبْصرِيٌّ ِمَن الثِّ
  َباُب َمنِ اْسُمُه حَباُب

ْيُر ْبُن ِعْمَرانَ َحدَّثََنا ُحبَاُب ْبُن صَاِلحٍ الَْواسِِطيُّ الُْمَعدِّلُ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن حَْربٍ النَّشَاِئيُّ ، َحدَّثََنا ُعَم -٤١٤
إِنَّ اللََّه َتعَالَى أَْوَحى : نِ َعبَّاسٍ ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، قَالَ الَْحنَِفيُّ ، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ ، َعْن َعطَاٍء ، َعنِ اْب

  إِلَيَّ أَنْ أُزَوَِّج كَرَِميَتيَّ ِمْن ُعثَْمانَ ، َرِضَي اللَُّه َعْنُه
  لَْم َيرْوِِه َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ ، إِالَّ ُعَمْيٌر َتفَرََّد بِِه ُمَحمَُّد ْبُن َحْربٍ

  اُب َمنِ اْسُمُه حاجبَب
 ْبُن ُبكَْيرٍ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا حَاجُِب ْبُن أَرَِّكَني الْفَْرغَانِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن الُْمفَضَّلِ الْحَرَّانِيُّ ، َحدَّثََنا ُيوُنُس -٤١٥

قَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه : ُخَرْيمِ ْبنِ فَاِتٍك ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ الَْمْسعُوِديُّ ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ ُعَمْيرٍ ، َعْن أَْيَمَن ْبنِ 
ال ُيَجاوِزُ َشْعَرْي أُذُنِي ، َوالَ : نِْعمَ الْفََتى خَُرْيٌم ، لَْو قَصََّر ِمْن َشَعرِِه ، َوَرفََع ِمْن إَِزارِِه ، فَقَالَ اْبُن ُخرَْيمٍ : وسلم 

  .إَِزاَرْي َعقِبِي
  رْوِِه َعْن َعْبِد الَْمِلِك ، إِالَّ الَْمسُْعوِديُّ ، َتفَرََّد بِِه يُوُنُس ْبُن ُبكَيْرٍلَْم َي

  َباُب َمنِ اْسُمُه محلة
، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبنُ  غَزِّيَُّحدَّثََنا َحَملَةُ ْبُن ُمَحمٍَّد الَْغزِّيُّ ، بَِمِديَنِة غَزَّةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْمرٍو الْ -٤١٦

 ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا ُيوُسَف الْفِْرَيابِيُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن َعْوٍف ، َعْن أَبِي ُعثَْمانَ النَّْهِديِّ ، َعنِ َسلَْمانَ الْفَارِِسيِّ
  َتَمسَّحُوا بِاَألْرضِ ، فَإِنََّها بِكُْم بَرَّةٌ: عليه وسلم ، قَالَ 

  ْم َيرْوِِه َعْن ُسفَْيانَ ، إِالَّ الْفِْرَيابِيُّلَ

  َباُب َمنِ اْسُمُه محيد
ا أَغْلَُب ْبُن َتمِيمٍ ، َعْن َحدَّثََنا ُحَمْيدُ ْبُن أَْحَمدَ ْبنِ َعْبِد اهللاِ ْبنِ ُمْجِلٍد الْوَاِسِطيُّ ، َحدَّثََنا َوْهُب ْبُن َبِقيَّةَ ، َحدَّثََن -٤١٧

قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : َجْعفَرٍ ، َعْن غَاِلبٍ الْقَطَّاِن ، َعنِ الَْحَسنِ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، قَالَ  َحَسنِ ْبنِ أَبِي
ْرقٍَد ، وَالَْحَسنِ غَاِلًبا ، إِالَّ فََمْن قََرأَ يس ِفي َيْومٍ أَْو لَْيلٍَة اْبِتَغاَء َوْجِه اِهللا غُِفَر لَُه ، لَْم َيْدُخلْ أََحٌد ِفيَما َبْيَن َحَسنِ ْبنِ : 

إِنَُّه قَدْ : قَْد ِقيلَ أَنَّ الَْحَسَن لَْم َيْسَمْع ِمْن أَبِي ُهرَْيَرةَ ، َوقَالَ بَْعُض أَْهلِ الْعِلْمِ : أَغْلَُب ْبُن َتِميمٍ ، قَالَ أَُبو الْقَاِسمِ 
  َسِمَع ِمْنُه

  َباُب َمنِ اْسُمُه محد



ى ْبُن ُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َحِمدٍ أَُبو َنْصرٍ الْكَاِتُب ، َحدَّثََنا كُْردُوُس ْبُن ُمحَمٍَّد الَْواسِِطيُّ ، َحدَّثََنا ُمَعلََّحدَّثََنا َحِم -٤١٨
كَانَ الْعَبَّاُس َعمّ َرسُولِ :  َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن فَُضْيلِ ْبنِ َمْرزُوقٍ ، َعْن َعِطيَّةَ الَْعْوِفيِّ ، َعْن أَبِي َسعِيٍد الُْخْدرِي ِّ ، قَالَ

  اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ِفيَمْن

يَأَيَُّها الرَُّسولُ َبلِّغْ َما أُنْزِلَ إِلَْيَك ِمْن َربَِّك َوإِنْ لَْم َتفَْعلْ فََما َبلَّْغَت رِسَالََتُه وَاهللاُ : َيْحُرُسُه ، فَلَمَّا َنَزلَْت َهِذِه اآلَيةُ 
  اسِ ، َتَركَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم الْحَْرَسَيْعِصُمَك ِمَن النَّ

  لَْم َيرْوِِه َعْن فَُضْيلٍ ، إِالَّ الُْمَعلَّى
  َوالَ ُيْرَوى َعْن أَبِي َسعِيٍد ، إِالَّ بَِهذَا اِإلْسنَاِد

  َباُب َمنِ اْسُمُه محزة
َحكَمِ ْبنِ ُسلَْيَمانَ ْبنِ الَْحكَمِ ْبنِ الَْحجَّاجِ ْبنِ يُوُسَف الثَّقَِفيُّ الُْمَؤدِّبُ َحدَّثََنا َحْمَزةُ ْبُن َداُوَد ْبنِ ُسلَْيَمانَ ْبنِ الْ -٤١٩

انِيُّ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن بِاُألُبلَِّة ، َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن َماِلِك ْبنِ ِعيَسى ، َحدَّثََنا َعْبدُ اِهللا ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ اَألْشَعثِ الُْحدَّ
 عليه وسلم ، َراهِيَم َعنِ اَألْسَوِد ، َوَعلْقََمةَ ، َعْن َعِليٍّ ، َوَعْبِد اِهللا ْبنِ َمْسعُوِد رضي اهللا عنهما ، أن النَّبِيَّ صلى اهللاإِْب

  الِْعدَّةُ َديٌْن: قَالَ 
  لَْم َيرْوِِه َعنِ اَألْعَمشِ ، إِالَّ عَْبُد اِهللا ْبُن ُمَحمَّدٍ الُْحدَّانِيُّ

  ثََنا َحْمَزةُ ْبُن ُعَماَرةَ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اِهللا ْبُن ُعَمَر ، أَُخو ُرْسَتةَ ،َحدَّ -٤٢٠

َسِمْعُت ُعبَْيَد اِهللا :  ْبُن َمْوَهبٍ ، قَالَ َحدَّثََنا أَُبو قَُتْيَبةَ َسلُْم ْبُن قَُتْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ الثَّْورِيُّ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ َعْبِد اِهللا
لَْو َيْعلَُم الَْمارُّ َبْيَن َيَديِ الرَُّجلِ : قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : َسِمْعُت أََبا ُهرَْيَرةَ ، َيقُولُ : ْبَن ُعْتَبةَ ، َيقُولُ 

  لُْخطَْوِة الَِّتي َخطَاهَاَوُهَو ُيَصلِّي َماذَا َعلَْيِه لَكَانَ أَنْ َيقُوَم حَْوال خَْيًرا لَُه ِمَن ا
  لَْم َيرْوِِه َعْن ُسفَْيانَ ، إِالَّ أَُبو قَُتْيبَةَ

َبِقيَّةُ ْبُن الَْولِيِد ، َعْن  َحدَّثََنا َحْمَزةُ ْبُن ُمَحمٍَّد الْكَاِتُب الَْبْغَداِديُّ ، َحدَّثََنا نَُعْيُم ْبُن َحمَّادٍ الَْمرَْوزِيُّ ، َحدَّثََنا -٤٢١
غَزَْوَنا َمَع َرُسولِ اهللاِ صلى : نِ َسْعٍد ، َعْن َخاِلِد ْبنِ َمْعَدانَ ، َعْن ُجَبْيرِ ْبنِ ُنفَْيرٍ ، َعْن أَبِي ثَْعلََبةَ الُْخَشنِيِّ ، قَالَ َبِحريِ ْب

َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ،  اهللا عليه وسلم فَأََصْبَنا َحمَْراَء ِمْن ُحْمرِ الَْيُهوِد ، فَذََبْحَناَها ، َوطََبْخَناَها ، فَأُْخبَِر
وسلم ، وَأَصَاُبوا ِفي  فَأََمَر ُمَناِدًيا ، فََناَدى ِفي النَّاسِ أَنَّ لُُحوَم ُحْمَر اإلِْنسِ ال َتِحلُّ ، َحرََّمَها َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه

َرسُولُ اِهللا صلى : رَاُحوا ، فَإِذَا رِيُح الَْمْسجِِد َبَصلٌ َوثُوٌم ، فَقَالَ ِحيطَانَِها َبَصال َوثُوًما ، فَأَكَلُوا ِمْنَها وَالْقَْوُم جِيَاٌع فَ
  َمْن أَكَلَ ِمْن َهِذِه الشَّجََرِة الْخَبِيثَِة ، فَال َيقَْرْبَنا ِفي َمْسجِدِنَا: اهللا عليه وسلم 

  لَْم َيرْوِِه َعْن َبِحريٍ ، إِالَّ َبِقيَّةُ
  ْعلََبةَ الُْخشَنِيِّ ، إِالَّ بَِهذَاَوالَ ُيْرَوى َعْن أَبِي ثَ

َسِمْعُت بَِقيَّةَ ْبَن الَْولِيِد : قَالَ اِإلْسَناِد ، َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َعْمرٍو الدَِّمشِْقيُّ ، َحدَّثََنا َحْيَوةُ ْبُن ُشرَْيٌح ، 
  ُشوَمةُ ْبُن جُْرثُومَةَال: ، َيقُولُ اْسُم أَبِي ثَْعلََبةَ الُْخَشنِيُّ 
  َباُب َمنِ اْسُمُه حذاىف حذاقى

دَّثَنِي أَبِي ُحَمْيدُ َحدَّثََنا َحذَافَى ْبُن ُحمَْيِد ْبنِ الُْمْسَتنِريِ ْبنِ َحذَافَى ْبنِ َعاِمرِ ْبنِ ِعَياضِ ْبنِ ُمخَرَّقٍ اللَّْخِميُّ ، َح -٤٢٢
َوَردَ : ِه ، َوُهَو خَاِلدُ ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا أَبِي ، َعْن َجدِّي ، َعْن زِيَاِد ْبنِ َجْهَوَر ، قَالَ ْبُن الُْمسَْتنِريِ ، َعْن َخاِلِه أَِخي أُمِّ



بِْسمِ اِهللا الرَّْحَمنِ الرَّحِيمِ ِمْن ُمَحمٍَّد َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا : َعلَيَّ ِكَتاٌب ِمْن َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، ِفيِه 
الَّ ُهَو ، أَمَّا َبْعُد ، فَإِنِّي وسلم إِلَى زِيَاِد ْبنِ َجهَْوَر ، ِسلٌْم أَْنَت ، فَإِنِّي أَْحَمدُ اللََّه إِلَْيَك ، إِلَْيَك اللََّه الَِّذي ال إِلََه إِعليه 

  النَّاُس إِالَّ اِإلْسالَم فَاْعلَْم ذَِلَكأُذَكُِّرَك اللََّه َوالَْيْوَم اآلِخَر أَمَّا َبْعُد ، فَلُْيوَضَعنَّ كُلُّ ِدينٍ َدانَ بِِه 
  ال ُيْرَوى َعْن زِيَاٍد اللَّْخِميِّ ، إِالَّ بَِهذَا اِإلْسَناِد

  َباُب َمنِ اْسُمُه حصني
يُّ ، َحدَّثََنا َبكُْر ْبُن َحدَّثََنا ُحَصْيُن ْبُن َوْهبٍ اُألْرُسوِفيُّ ، بَِمِديَنِة أُْرُسوَف ، َحدَّثََنا أَيُّوُب ْبُن أَبِي ُحْجرٍ اَألْيِل-٤٢٣

قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى : َصَدقَةَ ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ َسْعٍد ، َعْن َزْيدِ ْبنِ أَْسلََم ، َعْن َعطَاِء ْبنِ َيَسارٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ 
  سُِريَمْن فََدا أَِسًريا ِمْن أَْيِدي الَْعُدوِّ فَأََنا ذَِلَك اَأل: اهللا عليه وسلم 

   ُسلَْيَمانَلَْم َيرْوِِه َعْن َزْيٍد ، إِالَّ ِهَشاٌم ، َوالَ َعْنُه إِالَّ َبكُْر ْبُن َصَدقَةَ الُْجدِّيُّ َتفَرََّد بِهِ أَيُّوُب ْبُن
  َوالَ ُيْرَوى َعْن َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، إِالَّ بَِهذَا اِإلْسَناِد

  َباُب َمنِ اْسُمُه حجاج
شَّاذَكُونِيُّ ، َحدَّثََنا َحجَّاجُ ْبُن ِعْمَرانَ السَّدُوِسيُّ كَاِتُب َبكَّارٍ الْقَاِضي بِِمْصَر ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن َداُوَد ال -٤٢٤

أَبِي هِْنَد ، َعْن ذَكَْوانَ َمْولَى َعاِئَشةَ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن ُعَمَر الَْواِقِديُّ ، أَْخبََرَنا َعْبُد اِهللا ْبُن أَبِي َيحَْيى ، َعْن َسِعيِد ْبنِ 
كَانَ ِلَرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ثَْوَبانِ َيلْبِْسُهَما ِفي َجَمْعِتِه ، فَإِذَا اْنصََرَف : َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها ، قَالَْت 

  طََوْيَناُهَما إِلَى ِمثْلِِه
ي َيحَْيى َعمِّ ، إِالَّ بَِهذَا اِإلْسَناِد تَفَرََّد بِِه الَْواِقِديُّ ، َوَعْبُد اِهللا ْبُن أَبِي َيحَْيى ، ُهَو أَُخو ُمَحمَِّد ْبنِ أَبِال ُيْرَوى َعْن َعاِئَشةَ 

  إِبَْراهِيَم ْبنِ ُمَحمَِّد ْبنِ أَبِي َيْحَيى

  َباُب َمنِ اْسُمُه حفص
بَاحِ الرَّقِّيُّ ، َحدَّثََنا فَْيُض ْبُن الْفَْضلِ الَْبَجِليُّ ، َحدَّثََنا ِمْسَعُر ْبُن ِكَدامٍ ، َعْن َحدَّثََنا َحفْصُ ْبُن ُعَمَر ْبنِ الصَّ -٤٢٥

ُسولُ اهللاِ قَالَ َر: ِة ، قَالَ َسلََمةَ ْبنِ كَُهْيلٍ ، َعْن أَبِي َصاِدقٍ ، َعْن َربِيَعةَ ْبنِ نَاجٍِد ، َعْن َعِليٍّ كَرََّم اللَُّه َوْجَهُه ِفي الَْجنَّ
وا كُلَّ ِذي اَألِئمَّةُ ِمْن قَُرْيشٍ أَْبرَاُرَها أَُمَراُء أَْبرَارَِها ، َوفُجَّاُرَها أَُمَراُء فُجَّارَِها ، وَِلكُلٍّ َحقٌّ ، فَآُت: صلى اهللا عليه وسلم 

ُه َوأَِطيعُوا َما لَمْ ُيَخيِّْر أََحدَكُْم َبْيَن إِْسالِمِه وََبْيَن ضَْربِ َحقٍّ َحقَُّه ، َوإِنْ أُمَِّر َعلَْيكُْم َعْبٌد حََبِشيٌّ ُمَجدٌَّع ، فَاْسَمُعوا لَ
  َوالَ آخَِرةَ َبْعَد ذَهَابِ إِْسالِمِه ، ِدينِِهُعُنِقِه ، فَإِنْ ُخيَِّر َبْيَن إِْسالِمِه َوَبْينَ َضْربِ ُعُنِقِه فَلَْيْمُدْد ُعُنقَُه ثَِكلَْتُه أُمُُّه ، فَال ُدنَْيا 

  ْم َيرْوِِه َعْن ِمْسَعرٍ ، إِالَّ فَْيٌضلَ
  َباُب َمنِ اْسُمُه حامت

ُم ْبُن ُيوُسفَ َحدَّثََنا حَاِتُم ْبُن ُحمَْيٍد أَُبو َعِديٍّ الَْبْغَداِديُّ ، َحدَّثََنا يُوُسُف ْبُن ُموَسى الْقَطَّانُ ، َحدَّثََنا َعاِص -٤٢٦
  الِْخْمسِ ، عَْنالْيَْرُبوِعيُّ ، َحدَّثََنا ُسعَْيُر ْبُن 

أُِتَي النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم بِِقطَْعٍة ِمْن ذََهبٍ كَاَنْت أَوَّلَ َصَدقٍَة َجاَءْتُه ِمْن : زَْيِد ْبنِ أَْسلََم ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 
َها َسَتكُونُ َمَعاِدنَ ، َوَسَيكُونُ ِفيَها َشرُّ َخلْقِ اِهللا َعزَّ إِنَّ: َصَدقَةٌ ِمْن َمْعَدٍن لََنا ، فَقَالَ : َما َهِذِه ؟ قَالُوا : َمْعَدٍن ، فَقَالَ 

  َوَجلَّ
  لَْم َيرْوِِه َعْن َسِعيٍد ، إِالَّ َعاِصٌم



عِيٍد ، َحدَّثََنا أَيُّوبُ َس َحدَّثََنا حَاِتُم ْبُن َيحَْيى الَْبْغَداِديُّ ، َحدَّثََنا أَُبو كَاِملٍ الَْجْحَدرِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الَْوارِِث ْبُن -٤٢٧
 صلى اهللا عليه وسلم ، قَالَ السَّخِْتَيانِيُّ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ سِريِيَن ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي َبكََرةَ ، َعْن أَبِيِه ، أَنّ النَّبِيَّ

  ال َتْرجِعُوا بَْعِدي كُفَّاًرا َيْضرِبُ َبْعُضكُْم رِقَاَب بَْعضٍ: 
 ، َوَروَاُه َجَماَعةٌ ، َعْن َيرْوِِه َعْن أَيُّوَب َعْن ُمَحمٍَّد ، إِالَّ َعْبُد الْوَارِِث ، َوَعْبدُ الَْوهَّابِ الثَّقَِفيُّ ، َوَمْعَمُر ْبُن َراِشٍد لَْم

  أَيُّوَب ، َعْن ُمَحمٍَّد ، َعْن أَبِي َبكََرةَ ، وَلَْم َيذْكُُروا َعْبدَ الرَّْحَمنِ
  اْسُمُه حويثَباُب َمنِ 
َرْحبِيلَ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُحوَْيُت ْبُن أَحَْمَد ْبنِ َحِكيمٍ الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ بِْنِت ُش -٤٢٨

  إِْسَماعِيلُ ْبُن َعيَّاشٍ ، َعْن ُيوُنَس ْبنِ أَبِي

َمْن قُِتلَ ُدونَ : قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : بِ ْبنِ َسْعٍد ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ إِْسحَاَق ، َعْن أَبِيِه ، َعْن ُمْصَع
  .َماِلِه فَُهَو َشهِيٌد

  لَْم َيرْوِِه َعْن أَبِي إِْسحَاَق السَّبِيِعيِّ ، إِالَّ اْبُنهُ ُيوُنُس َتفَرَّدَ بِِه إِْسَماعِيلَ
  َباُب َمنِ اْسُمُه ُحبُّْوش

 ْبُن الَْعيَّارِ ، َعْن َحدَّثََنا َحبُّوُش ْبُن رِْزقِ اِهللا الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن ُيوُسفَ التِّنِّيِسيُّ ، َحدَّثََنا َسلََمةُ -٤٢٩
قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه : ْت َماِلِك ْبنِ أََنسٍ ، َعنِ األَْوَزاِعيِّ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُعْرَوةَ ، َعْن َعاِئَشةَ ، قَالَ

  .إِنَّ اللََّه َتَعالَى َرِفيٌق ُيِحبُّ الرِّفَْق ِفي اَألْمرِ كُلِِّه: وسلم 
  لَْم َيرْوِِه َعْن َسلََمةَ َوكَانَ ِثقَةً ، إِالَّ َعْبُد اِهللا ْبُن ُيوُسَف

  َباُب َمنِ اْسُمُه حامد
ْبنِ يَزِيَد الْبَزَّازُ الْبَْغدَاِديُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ ْبُن صَاِلحٍ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن إِْسَماعِيلَ ْبنِ  َحدَّثََنا َحاِمُد ْبُن َسْعَدانَ -٤٣٠

ْنَصارِيِّ ، َعْن أَبِيِه َرةَ اَألأَبِي فَُدْيٍك ، َحدَّثَنِي َيْحَيى ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي قَتَاَدةَ ، َعْن َسْعِد ْبنِ إِْسحَاَق ْبنِ كَْعبِ ْبنِ ُعْج
  :، َعْن َجدِِّه ، أَنّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، قَالَ 

ْم بِكَِذبِهِْم َوأََعانَُهْم َعلَى َيا كَْعُب ْبَن ُعْجَرةَ ، إِنََّها َسَتكُونُ َبْعِدي أَُمَراُء َوَصفَُهمْ بِالْجَْورِ ، فََمْن َدَخلَ َعلَْيهِْم فََصدَّقَُه
ُهْم بِكَِذبِهِْم ، َولَمْ ُجورِِهْم فَلَْيَس ِمنِّي وَلَْسُت ِمْنُه ، َوالَ َيرُِد َعلَى الْحَْوضِ ، َوَمْن لَْم َيْدُخلْ َعلَْيهِْم ، وَلَْم ُيَصدِّقْفُ

لَّْحمِ َنَبَت ِمْن ُسْحٍت أَنْ ال َيْدُخلَ الَْجنَّةَ ، ُيِعْنُهْم َعلَى فُجُورِِهْم فَُهَو مِنِّي َوأََنا ِمْنُه َوَيرُِد َعلَى الْحَْوضِ ، َيا كَْعُب ُحقَّ ِل
  النَّاُر أَْولَى بِِه

  لَْم َيرْوِِه َعْن َسْعِد ْبنِ إِْسحَاَق ، إِالَّ َعْبُد اِهللا ْبُن أَبِي قََتادَةَ
دَّثََنا أَُبو إِْسَماعِيلَ الُْمَؤدُِّب ، َعْن َيْعقُوَب ْبنِ َحدَّثََنا َحاِمُد ْبُن ُشَعْيبٍ الْبَْغَداِديُّ ، َحدَّثََنا ُسرَْيُج ْبُن يُوُنَس ، َح -٤٣١

َيا َرُسولَ اِهللا ، إِنَّ : َجاَء َرُجلُ إِلَى َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ : َعطَاٍء ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ 
فََدْيُن : َنَعْم ، فَقَالَ : أَكُْنَت قَاضًِيا َديًْنا لَْو كَانَ َعلَْيِه ؟ فَقَالَ : أَُحجُّ َعْنُه ؟ قَالَ أَبِي شَْيٌخ كَبٌِري ، ال ُيِطيُق الَْحجَّ ، أَفَ

  اِهللا أَْولَى ُحجَّ َعنُْه
  لَْم َيرْوِِه َعْن َيْعقُوَب ْبنِ َعطَاٍء ، إِالَّ أَُبو إِْسَماعِيلَ ، َتفَرَّدَ بِِه سَُرْيٌج



ُد الرَّْحَمنِ ْبُن ُد ْبُن الَْحَسنِ الطَّبََرانِيُّ الْبَزَّاُر الُْمَعدِّلُ ، َحدَّثََنا َصاِلُح ْبُن َبِشريٍ الطَّبََرانِيُّ ، َحدَّثََنا عَْبَحدَّثََنا َحاِم -٤٣٢
قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه : ، قَالَ  قَْيسِ الضَّبِّيُّ ، َحدَّثََنا َصاِلُح ْبُن َعْبِد اِهللا الْقَُرِشيُّ ، َعْن أَبِي الزُّبَْيرِ ، َعْن َجابِرٍ

  اْسِتْتَماُم الَْمْعرُوِف أَفَْضلُ ِمَن ابِْتدَائِِه: وسلم 
  لَْم َيرْوِِه َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ ، إِالَّ صَاِلٌح

  َباُب َمنِ اْسُمُه محدان
َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن الَْحَسنِ ْبنِ الْفُرَاِت الْقَزَّاُز ، َحدَّثََنا أَُبو َعْبدِ َحدَّثََنا َحْمَدانُ ْبُن إِْبَراهِيَم الَْعاِمرِيُّ الْكُوِفيُّ ،  -٤٣٣

َعِليٍّ كَرََّم اللَُّه َوْجَهُه الرَّْحَمنِ الَْمْسعُوِديُّ ، َحدَّثََنا الْحَارِثُ ْبُن َحِصَريةَ ، َعْن أَبِي َصاِدقٍ ، َعْن َربِيَعةَ ْبنِ َناجٍِد ، َعْن 
لَقَْد َعِلَم أُولُو الِْعلْمِ ِمْن آلِ ُمَحمَّدٍ صلى اهللا عليه وسلم َوَعاِئَشةُ بِْنُت أَبِي َبكْرٍ ، فَاْسأَلُوَها أَنَّ : ِة ، قَالَ ِفي الَْجنَّ

  أَْصحَاَب اَألْسَوَد ذَا الثَُّديَِّة َملُْعوُنونَ َعلَى ِلَساِن النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم
  ارِِث ، إِالَّ الَْمْسعُوِديُّ الْكُوِفيُّلَْم َيرْوِِه َعنِ الَْح

  َحدَّثََنا َحْمَدانُ ْبُن َجْعفَرٍ الُْجْنِديسَابُورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبنُ ُصْدَرانَ -٤٣٤

قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى : سٍ ، قَالَ السَِّليِميُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اهللاِ ْبُن ِخرَاشٍ ، َعْن َواِسِط ْبنِ الَْحارِِث ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن أََن
  إِنَّ ِللَِّه تََعالَى ُعَتقَاَء ِفي كُلِّ لَْيلٍَة ِمْن َشْهرِ رََمَضانَ إِالَّ َرُجالً أَفْطََر َعلَى َخمْرٍ: اهللا عليه وسلم 

  لَْم َيرْوِِه َعْن قََتاَدةَ ، إِالَّ وَاسِطٌ
ْمَساُر الَْبْغَداِديُّ ، بِِمْصَر ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن أَيُّوَب الَْمقَابِرِيُّ ، َحدَّثََنا ُحمَْيُد ْبُن َحدَّثََنا َحْمَدانُ ْبُن أَيُّوَب السِّ -٤٣٥

بٍ سلم صَلَّى ِفي ثَْوَعْبِد الرَّْحَمنِ الرُّوَاِسيُّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ ، َعْن َجابِرٍ ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه و
  ُمَتَوشًِّحا بِِه

  لَْم َيرْوِِه َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ ُحَمْيٍد ، إِالَّ اْبُنهُ ُحَمْيٌد
  َباُب َمنِ اْسُمُه حكيم

اِهللا ْبُن َجعْفَرٍ  ُدَحدَّثََنا َحِكيُم ْبُن َيحَْيى الْمُُتونِيُّ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليِّ ْبنِ رَاِشٍد الْوَاِسِطيُّ ، َحدَّثََنا َعْب -٤٣٦
  :الَْمِدينِيُّ ، َحدَّثَنِي َسِعيدُ ْبُن َعْمرِو ْبنِ ُسلَْيمٍ الزَُّرِقيُّ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي قََتاَدةَ ، قَالَ 

َوِهَي بِْنُت َزْيَنبِ بِْنِت كَانَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ُيَصلِّي َوُهَو َحاِملٌ أَُماَمةَ بِْنَت أَبِي الَْعاصِ ْبنِ الرَّبِيعِ 
  َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فَإِذَا َركََع َوضََعَها ، َوإِذَا قَاَم َحْملََها َحتَّى فََرغَ ِمْن َصالتِِه

ْبنِ َعْبدِ اهللاِ ْبنِ الزَُّبْيرِ ، َعْن َعْمرِو  لَْم َيرْوِِه َعْن َسِعيِد ْبنِ َعْمرٍو ، إِالَّ َعْبُد اِهللا ْبُن َجعْفَرٍ ، َوالَْمْشُهوُر ِمْن َحِديِث َعاِمرِ
  ْبنِ ُسلَْيمٍ
ثََنا أَُبو الطَّاِهرِ أَْحَمُد ْبنُ َحدَّثََنا أَُبو الَْيَمانِ الَْحكَُم ْبُن َناِفعٍ الْقَلُْزِميُّ الْقَاِضي ، بِقُلُْزَم ، َحدَّثََنا أَُبو الَْيَماِن ، َحدَّ -٤٣٧

َسمِْعُت : ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمَحمَِّد ْبنِ َصاِلحِ ْبنِ َعِليِّ ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ  َعْمرِو ْبنِ السَّْرحِ
َخلَْف أََنسِ ْبنِ َماِلٍك َرِضيَ َصلَّْيتُ : أَبِي ُيَحدِّثُ ، َعْن أَبِيِه ُمَحمَّدِ ْبنِ َصاِلحِ ْبنِ َعِليِّ ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ 
أََما إِنِّي لَمْ أَْصَنْع إِالَّ كََما رَأَْيُت َرُسولَ : اللَُّه َعْنُه ، َصالةً سََها بَِنا ِفيَها ، فََسَجدَ َبْعَد السَّالمِ ، ثُمَّ الْتَفََت إِلَْيَنا ، فَقَالَ 

ُد ْبُن صَاِلحِ ْبنِ َعِليٍّ ، َعْن أََنسٍ َحِديثًا غَْيَر َهذَا ، تَفَرََّد بِِه أَُبو الطَّاِهرِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َيْصَنُع ، لَْم َيْروِ ُمَحمَّ
  اْبُن السَّْرحِ



ُن َعْبِد الْعَزِيزِ ْبنِ َمجِيِد ْبَحدَّثََنا الَْحكَُم ْبُن َمعَْبٍد الْخَُزاِعيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَبِي ُعَمَر الَْعَدنِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الْ -٤٣٨
َشكَْوَنا إِلَى :  اللَُّه َعْنُه ، قَالَ أَبِي َروَّاٍد ، َحدَّثََنا َبلَْهطُ ْبُن َعبَّاٍد ، َعْن ُمَحمَّدِ ْبنِ الْمُْنكَِدرِ ، َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا َرِضَي

ال َحْولَ َوالَ قُوَّةَ إِالَّ بِاِهللا ، فَإِنََّها : أَكِْثُروا ِمْن قَْولِ : َنا ، َوقَالَ َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم الرَّْمَضاَء ، فَلَْم َيْشكُ
  َتْدفَُع ِتْسَعةً َوِتْسِعنيَ َباًبا ِمَن الضُّرِّ أَدَْناَها الَْهمَّ َوالْفَقَْر
الَْمِكيُّ ، َوُهَو ِعْنِدي ِثقَةٌ ، َتفَرَّدَ بِِه اْبُن أَبِي ُعَمَر َعْن َعْبِد لَْم َيرْوِِه َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ الْمُْنكَِدرِ ، إِالَّ َبلَْهطُ ْبُن َعبَّاٍد 

  الَْمجِيِد
  َوالَ ُيْرَوى َعْن َجابِرٍ ، إِالَّ بَِهذَا اِإلْسنَاِد ، َوالَ َيْحفَظُ َبلَْهطُ َحدِيثًا غَْيَر َهذَا

  َباُب اخلاء
  َمنِ اْسُمُه خلف

ْن ْبُن َعْمرٍو الُْعكْبَرِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُمَعاوَِيةَ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا اللَّْيثُ ْبُن سَْعٍد ، َعحدثنا َحدَّثََنا َخلَُف  -٤٣٩
قَالَ َرُسولُ اهللاِ : يِّ ، قَالَ نَِيزِيَد ْبنِ أَبِي حَبِيبٍ ، َعْن أَبِي الَْخْيرِ مَْرثَِد ْبنِ َعْبدِ اهللاِ الَْيزَنِيِّ ، َعْن ُعقَْبةَ ْبنِ َعاِمرٍ الُْجَه

  َمْن أَْسلََم َعلَى َيَدْيِه َرُجلٌ َوَجَبْت لَهُ الَْجنَّةُ: صلى اهللا عليه وسلم 
  لَْم َيرْوِِه َعنِ اللَّْيِث إِالَّ ُمَحمَّدُ ْبُن ُمَعاوِيَةَ

  َوالَ ُيْرَوى َعْن ُعقَْبةَ ْبنِ َعاِمرٍ ، إِالَّ بَِهذَا اِإلْسَناِد

َعْبِد الَْعزِيزِ ، َعنِ دَّثََنا َخلَُف ْبُن الَْحَسنِ الْوَاسِِطيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْبَراِهيَم الشَّاِميُّ ، َحدَّثََنا ُسوَْيُد ْبُن َح -٤٤٠
قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه : ، قَالَ األَْوَزاِعيِّ ، َعْن َيْحَيى ْبنِ أَبِي كَِثريٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي قََتاَدةَ ، َعْن أَبِيِه 

  ِفي الْقََدرِيَِّة ، وَالَْعصَبِيَِّة ، َوالرِّوَاَيِة ِمْن غَْيرِ ثَْبٍت ثَبَاٍت: َهالكُ أُمَِّتي ِفي ثَالٍث : وسلم 
َحدَّثََنا عَْبَدانُ ْبُن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا َعْبُد الْقُدُّوسِ ْبنُ  لَْم َيرْوِِه َعنِ اَألْوَزاِعيِّ ، إِالَّ ُسوَْيٌد َتفَرََّد بِِه ُمحَمَُّد ْبُن إِبَْراهِيَم

  ُمَحمَِّد ْبنِ ُشعَْيبِ ْبنِ الْحَْبحَابِ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْبَراهِيَم الشَّاِميُّ ، ِمثْلَُه
دَّثََنا خَاِلدُ ْبُن ُيوُسَف السَّمِْتيُّ ، َحدَّثََنا أَبِي ُيوُسفُ َحدَّثََنا َخلَُف ْبُن َعْبِد اِهللا الضَّبِّيُّ أَُبو َحبِيبٍ الَْبْصرِيُّ ، َح -٤٤١

: أَُبيِّ ْبنِ كَْعبٍ ، قَالَ ْبُن َخاِلٍد ، َعْن ُموَسى ْبنِ ُعقَْبةَ ، َعْن إِْسحَاَق ْبنِ َيحَْيى ْبنِ الَْوِليدِ ْبنِ ُعَباَدةَ ْبنِ الصَّاِمِت ، َعْن 
نِكَاُح الَْمرْأَِة بِالَْمْرأَِة ، : َيا َرسُولَ اِهللا ، َوَما الشَِّغاُر ؟ قَالَ : ال ِشَغاَر ، قَالُوا : ليه وسلم قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا ع

  َوالَ َصدَاَق َبيَْنُهمَا

  لَْم َيرْوِِه َعْن ُموَسى ْبنِ ُعقَْبةَ ، إِالَّ يُوُسُف
  اِإلْسنَاِدَوالَ ُيْرَوى َعْن أَُبيِّ ْبنِ كَْعبٍ ، إِالَّ بَِهذَا 

  َباُب َمنِ اْسُمُه خليفة
ُبو ُحذَْيفَةَ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َخِليفَةُ ْبُن ُمَحمَّدٍ الْمَْوِصِليُّ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعَرفَةَ ، َحدَّثََنا مُوَسى ْبُن َمْسعُوٍد أَ -٤٤٢

قَالَ َرُسولُ اهللاِ : بَْهَدلَةَ ، َعْن أَبِي َواِئلٍ ، َعْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ َمْسُعوٍد ، قَالَ الْهَْيثَُم ْبُن الَْجْهمِ الُْمَؤذِّنُ ، َعْن َعاِصمِ اْبنِ 
مَّ لَْيلَةً ، ثُ إِنَّ النُّطْفَةَ إِذَا اْسَتقَرَّْت ِفي الرَِّحمِ َتكُونُ ُنطْفَةً أَْرَبِعَني لَْيلَةً ، ثُمَّ َتكُونُ َعلَقَةً أَْرَبِعَني: صلى اهللا عليه وسلم 

أَيْ َربِّ ، : ا ، فََيقُولُ الَْملَُك َتكُونُ ُمْضَغةً أَْربَِعَني لَْيلَةً ، ثُمَّ َتكُونُ ِعظَاًما أَْرَبِعَني لَْيلَةً ، ثُمَّ َيكُْسو اللَُّه الْعِظَاَم لَْحًم
أَْي َربِّ ، شَِقيُّ أَْو سَِعيٌد ؟ فََيقِْضي اللَُّه َعزَّ : قُولُ ذَكًَرا أَْو أُنْثَى ؟ فََيقِْضي اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ، وََيكِْتُب الَْملَُك ، ثُمَّ َي



  أَْي َربِّ ، أََجلُُه َورِْزقُُه َوأَثَُرُه ؟ فََيقِْضي اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ وََيكِْتُب الَْملَُك: َوَجلَّ ، وََيكِْتبُ الَْملَُك ، ثُمَّ َيقُولُ 
  َعَرفَةَ َهيْثَُم ْبُن الْجَْهمِ أَُبو ُعثَْمانَ ْبُن الَْهيْثَمِ ، َوالَ َعْنُه إِالَّ أَُبو ُحذَْيفَةَ َتفَرََّد بِهِ الَْحَسُن ْبُنلَْم َيرْوِِه َعْن َعاِصمٍ ، إِالَّ الْ

  َباُب َمنِ اْسُمُه خضر
َنا أَْحَمُد ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َيْحَيى ْبنِ َسِعيدٍ َحدَّثََنا َخِضُر ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ ُمَحمَِّد ْبنِ الَْمْرُزَباِن الَْبْغَداِديُّ ، َحدَّثَ -٤٤٣

ي َبكْرِ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ الْقَطَّانُ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن ُعَمَر ، َحدَّثََنا َماِلِك ْبُن ِمْغَولٍ ، َعنِ الَْحكَمِ ْبنِ ُعَتْيَبةَ ، َعْن أَبِ
كَانَ َرسُولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َيخُْرُج إِلَى َصالةِ : ةَ َرِضيَ اللَُّه َعْنَها ، قَالَْت الَْحارِِث ْبنِ ِهَشامٍ ، َعْن َعاِئَش

  الَْغَداِة َوَرأُْسهُ َيقْطُُر ِمَن الُْغْسلِ ، ثُمَّ ُيصْبُِح صَاِئمًا
  لَْم َيرْوِِه َعْن َماِلِك ْبنِ ِمْغَولِ ، إِالَّ ُعثَْمانُ

  َباُب َمنِ اْسُمُه خالد
ةُ ْبُن َحْربِ ْبنِ زِيَاٍد َحدَّثََنا خَاِلُد ْبُن النَّْضرِ أَُبو َيزِيَد الْقَُرِشيُّ الَْبْصرِيُّ ، َحدَّثََنا َنْصُر ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا َسلََم -٤٤٤

ُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ِفي الَْمْسجِدِ كُنَّا َمَع َر: الِْكالبِيُّ ، َحدَّثَنِي أَُبو ُمْدرٍِك ، َحدَّثَنِي أََنُس ْبُن َماِلٍك ، قَالَ 
اْنطَِلْق بَِنا َحتَّى َنْدُخلَ َعلَى فَاِطَمةَ : َحتَّى إِذَا طَلََعِت الشَّْمُس ، خََرَج َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َواتَّبَْعُتُه ، فَقَالَ 

َما : َيا فَاِطَمةُ ، َما ُينِيُمِك ِفي َهِذِه السَّاَعِة ؟ قَالَْت : َمةٌ ُمْضطَجَِعةٌ ، فَقَالَ بِْنِت ُمحَمٍَّد ، فََدَخلَْنا َعلَْيَها ، فَإِذَا ِهَي نَاِئ
  يَا: قُوِلي : َنِسيُتُه فَقَالَ : فَأَْيَن الدَُّعاُء الَِّذي َعلَّْمُتِك ؟ قَالَْت : زِلُْت ِعْندَ الَْبارَِحِة َمْحُموَمةً قَالَ 

َن َرْحَمِتَك أَْسَتغِيثُ ، أَْصِلْح ِلي شَأْنِي كُلَُّه ، َوالَ َتِكلْنِي إِلَى نَفِْسي طَْرفَةَ َعْينٍ ، َوالَ إِلَى أََحٍد ِمَحيُّ ، َيا قَيُّوُم ، بِ
  النَّاسِ

  ال ُيْرَوى َعْن أََنسٍ ، إِالَّ بَِهذَا اِإلسَْناِد ، َتفَرَّدَ بِِه َنْصُر ْبُن َعِليٍّ
، بِي رَْوحٍ الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم ْبُن ِهَشامِ ْبنِ َيحَْيى ْبنِ َيْحَيى الَْغسَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي َحدَّثََنا خَاِلُد ْبُن أَ -٤٤٥

لنَِّساِء َما  اَعْن َجدِّي ، َعْن َعْمَرةَ ، َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها ، قَالَْت لَْو َرأَى َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ِمَن
  َنَرى لََمَنَعُهنَّ الَْمسَاجَِد ، كََما ُمنَِعْت نَِساُء بَنِي إِْسرَائِيلَ

  الْقَطُْع ِفي ُرْبعِ ِدينَارٍ فََصاِعدًا: َوبِإِْسنَاِدِه َعْن َعاِئَشةَ ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، قَالَ  -٤٤٦
  َيحَْيى ْبنِ َيْحَيى ، َوكَانَ ِمَن الثِّقَاِت إِالَّ وَلَُدُه ،لَْم َيْروِ َهذَْينِ الَْحدِيثَْينِ َعْن 

  َوُهْم ِثقَاٌت
رِ ، َحدَّثََنا ُيوُنُس ْبُن َحدَّثََنا خَاِلُد ْبُن غَسَّانَ ْبنِ مَاِلٍك السُّلَِميُّ الَْبْصرِيُّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا َسالُم أَُبو الُْمْنِذ -٤٤٧

إِنَّهُ : َنَهى َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َعنِ الَْخذِْف ، َوقَالَ : الَْحَسنِ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمَغفَّلٍ ، قَالَ ُعَبْيٍد ، َعنِ 
  ال ُيصَاُد بَِها صَْيٌد ، َوالَ يَْنكَأُ بَِها َعُدوا ، وَلَِكنََّها َتفْقَأُ الَْعْيَن َوَتكِْسُر السِّنَّ

  ُيوُنَس ، إِالَّ َسالُم أَُبو الْمُْنِذرِ لَْم َيرْوِِه َعْن
  َباُب َمنِ اْسُمُه خري

دَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبنُ َحدَّثََنا َخْيرُ ْبُن َعَرفَةَ التُّجِيبِيُّ أَُبو طَاِهرٍ الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا ُعْرَوةُ ْبُن َمْرَوانَ الرَّقِّيُّ ، َح -٤٤٨
شَفَاَعِتي ألَْهلِ : قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : حَْولِ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، قَالَ الُْمبَاَرِك ، َعْن َعاِصمٍ اَأل

  الْكََباِئرِ ِمْن أُمَِّتي َيْوَم الِْقَيامَِة



  
  يُّلَْم َيرْوِِه َعْن َعاِصمٍ ، إِالَّ اْبُن الُْمَباَرِك ، َتفَرَّدَ بِِه ُعْرَوةُ ْبُن َمْرَوانَ الرَّقِّ

  َباُب َمنِ اْسُمُه خطاب
لَْولِيِد الَْعَدنِيُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َخطَّاُب ْبُن َسْعِد الَْخْيرِ الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا ُمَؤمَّلُ ْبُن إَِهابٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ا -٤٤٩

ِطيَّةَ ، َعْن َشْهرِ ْبنِ َحْوَشبٍ ، َعْن أُمِّ الدَّْرَداِء ، َعْن أَبِي الدَّرَْداِء َرِضيَ ُسفَْيانُ الثَّْورِيُّ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن ِشْمرِ ْبنِ َع
َمْن َصاَم َيْوًما ِفي َسبِيلِ اِهللا جََعلَ اللَُّه َبْيَنُه َوَبْيَن النَّارِ خَْنَدقًا : قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : اللَُّه َعْنُه ، قَالَ 

  َبْيَن السََّماِء وَاَألْرضِ كََما
  لَْم َيرْوِِه َعْن ُسفَْيانَ ، إِالَّ َعْبدُ اهللاِ ْبُن الَْوِليِد

  َباُب الدال
  َمنِ اْسُمُه داود

َيى الَْجزَّاُر ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َداُودُ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َصاِلحٍ أَُبو الْفََوارِسِ الَْمْرَوزِيُّ ، بِِمْصَر ، َحدَّثََنا زَكَرِيَّا ْبُن َيْح -٤٥٠
قَالَ : َنسِ ْبنِ َماِلٍك ، قَالَ إِْسَماعِيلُ ْبُن َعبَّاٍد أَُبو ُمَحمٍَّد الرُّمَّانِيُّ ، َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن أَبِي َعُروَبةَ ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن أَ

ْسئُولٌ َعْن َرِعيَِّتِه ، فَاَألِمُري رَاعٍ َعلَى النَّاسِ َوَمْسئُولٌ َعْن كُلُّكُمْ رَاعٍ ، َوكُلُّكُْم َم: َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  َرِعيَِّتِه ، َوالرَُّجلُ َراعٍ َعلَى أَْهِلِه َوَمْسئُولٌ َعْن

ِدَها ، وَالَْمْملُوُك رَاعٍ َعلَى َمْوالهُ َزْوَجِتِه َوَما َملَكَتْ َيِميُنُه ، َوالَْمْرأَةُ َراِعَيةٌ ِلَحقِّ َزْوجَِها َوَمْسئُولَةٌ َعْن َبْيِتَها َووَلَ
َيا َرسُولَ اِهللا ، َوَما : الُوا َوَمْسئُولٌ َعْن َماِلِه ، فَكُلُّكُْم رَاعٍ َوكُلُّكُْم َمْسئُولٌ َعْن َرِعيَِّتِه ، فَأَِعدُّوا ِللَْمَساِئلِ جََواًبا ، قَ

  أَْعَمالُ الْبِرِّ: َجوَاُبَها ؟ قَالَ 
اٍد ، َتفَرََّد بِِه َزكَرِيَّا ْبنُ َعْن قََتاَدةَ بَِهذَا التََّمامِ ، إِالَّ سَِعيُد ْبُن أَبِي َعرُوَبةَ ، َوالَ َعْن َسِعيٍد ، إِالَّ إِْسَماعِيلُ ْبُن َعبَّ لَْم َيرْوِِه
  َيحَْيى
َشامِ ْبنِ َيْحَيى ْبنِ َيحَْيى الَْغسَّانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َعْن َحدَّثََنا َداُودُ ْبُن السَّْرحِ الرَّْمِليُّ ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم ْبُن ِه -٤٥١

قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه : ُعْرَوةَ ْبنِ ُرَوْيمٍ ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها ، قَالَْت 
 ِخيِه الُْمْسِلمِ إِلَى ِذي ُسلْطَاٍن ِفي ُمَبلَّغِ بِرٍّ أَْو َتْيِسريِ َعِسريٍ أََعاَنهُ اللَُّه َعلَى إِجَاَزِة الصَِّراِطَمْن كَانَ َوْصلَةً َأل: وسلم 

  َيْوَم الِْقَياَمِة عِْنَد َدْحضِ األَقَْدامِ
، َوكَانَ ِثقَةً َتابِِعيا َسِمَع ِمَن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، َوالَ َعْن ُعْرَوةَ  لَْم َيرْوِِه َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ ، إِالَّ ُعْرَوةُ ْبُن ُروَْيمٍ اللَّْخِميُّ

  ، إِالَّ ِهَشاُم ْبُن َيحَْيى ، َتفَرَّدَ بِِه إِْبَراهِيُم ْبُن ِهَشامٍ

  َباُب َمنِ اْسُمُه دران
صْرِيُّ ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن إِْسَماِعيلَ أَُبو َسلََمةَ الِْمنْقَرِيُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َدرَّانُ ْبُن ُسفَْيانَ ْبنِ ُمَعاوَِيةَ الْقَطَّانُ الَْب -٤٥٢

قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا : َصَدقَةُ ْبُن ُموَسى ، َعْن َماِلِك ْبنِ ِديَنارٍ ، َعْن َعطَاِء ْبنِ أَبِي َرَباحٍ ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ ، قَالَ 
  ِئلَ َعْن ِعلْمٍ فَكََتَمُه أُلْجِمَ َيْوَم الْقَِياَمِة بِِلَجامٍ ِمْن نَارٍَمْن ُس: عليه وسلم 

  لَْم َيرْوِِه َعْن َماِلِك ْبنِ دِيَنارٍ ، إِالَّ َصَدقَةُ ْبُن ُموَسى
  َباُب َمنِ اْسُمُه دليل



َنا ُمَحمَُّد ْبُن ِعيَسى أَُبو عَْبِد اهللاِ الُْمقْرُِئ ، َحدَّثََنا ثَابُِت ْبنُ َحدَّثََنا ُدلَْيلُ ْبُن إِْبَراِهيَم ْبنِ ُدلَْيلٍ اَألْصبََهانِيُّ ، َحدَّثَ -٤٥٣
يِّ ، َعْن أَبِي َجعْفَرِ ْبنِ ُمَحمَِّد الزَّاِهِديُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن ُمَحمٍَّد الُْمحَارِبِيُّ ، َعْن َحْربِ ْبنِ سُرَْيجٍ الِْمنْقَرِ

قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا : ِليٍّ ، َعْن ُمَحمَِّد اْبنِ الَْحَنِفيَِّة ، َعْن َعِليٍّ كَرََّم اللَُّه َوْجَهُه ِفي اآلِخَرِة ، قَالَ ُمَحمَِّد ْبنِ َع
ْم ، َولَْن ُتْجَهدَ الْفُقََراُء إِذَا إِنَّ اللََّه فََرَض َعلَى أَغْنَِياِء الُْمْسِلِمَني ِفي أَْموَالِهِْم بِقَْدرِ الَِّذي َيَسُع فُقََراَءُه: عليه وسلم 

 الِْقَياَمةِ ِحسَاًبا َشدِيًدا ، ثُمَّ َجاُعوا َوَعُروا إِالَّ بَِما ُيَضيُِّع ، َيصَْنُع ، أَغْنَِياؤُُهْم ، أَال َوإِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ ُيَحاسُِبُهْم َيْوَم
  ُيَعذَِّبُهْم َعذَاًبا أَِليمًا

  
َوقَْد ُروَِي َعْن َعِليٍّ  ْن أَبِي َجعْفَرٍ ، إِالَّ َحْربُ ْبُن ُسرَْيجٍ ، َوالَ َعْنُه إِالَّ الُْمحَارِبِيُّ َتفَرََّد بِهِ ثَابُِت ْبُن ُمَحمٍَّد ،لَْم َيرْوِِه َع

  َعلَْيِه السَّالُم ، ِمْن ُوُجوٍه غَْيرِ ُمْسَندٍَة

  َباُب الذال
  َمنِ اْسُمُه ذاكر

َعْيَزَعِة ، رُ ْبُن َشْيَبةَ الَْعسْقَالنِيُّ ، بِقَْرَيِة َعْجَشَر ، َحدَّثََنا أَُبو ِعَصامٍ رَوَّاُد ْبُن الَْجرَّاحِ ، َعْن أَبِي الزَُّحدَّثََنا ذَاِك -٤٥٤
كَانَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا : َوَسِعيِد ْبنِ َعْبدِ الْعَزِيزِ ، َعْن َمكْحُولٍ ، َعْن ُعْرَوةَ ، َعْن َعاِئَشةَ َرِضيَ اللَُّه َعْنَها ، قَالَْت 

  َوأَيُّ أَبَْياِتي ُترِيُد َيا َرسُولَ اِهللا ، فَإِنََّها كَِثَريةٌ ؟: َيا عَاِئَشةُ ، َما فََعلَْت أَبَْياُتِك ؟ فَأَقُولُ : عليه وسلم كَِثًريا َما َيقُولُ ِلي 
  ِفي الشُّكْرِ: فََيقُولُ 
  :قَالَ الشَّاِعُر  َنَعْم بِأَبِي َوأُمِّي ،: فَأَقُولُ 

َضْعفُُه   َيْوًما فَُتْدرِكَُه الَْعَواِقُب قَْد َنمَا** اْدفَْع َضِعيفََك ال َيُحرْ بِكَ 
  أَثَْنى َعلَْيَك بَِما فََعلَْت كََمْن َجَزى** ُيْجزِيَك أَْو ُيثْنِي َعلَْيَك َوإِنَّ َمْن
  َرثًّا َحْبلَُه َواِهي الْقَُوى لَمْ َتلَْف** إِنَّ الْكَرَِمي إِذَا أََرْدَت وِصَالَُه

ِمْن ِعَباِدهِ َيا َعاِئَشةُ ، إِذَا َحَشَر اللَُّه الَْخالِئَق َيْوَم الِْقَياَمِة قَالَ ِلعَْبٍد ِمْن ِعَباِدِه اْصطََنَع إِلَْيِه َعْبٌد : فََيقُولُ : قَالَْت 
لَْم َتْشكُْرنِي إِذَا لَْم َتْشكُرْ : ُت أَنَّ ذَِلَك مِْنَك فََشكَرُْتَك َعلَْيِه ، فََيقُولُ أَيْ َربِّ ، َعِلْم: َهلْ َشكَْرَتُه ؟ فََيقُولُ : َمْعُروفًا

  .َمْن أَْجرَْيُت ذَِلَك َعلَى َيَديِْه

  لَْم َيرْوِِه َعْن َسِعيِد ْبنِ َعْبِد الْعَزِيزِ ، إِالَّ َروَّادُ ْبُن الْجَرَّاحِ
  َباُب الراء

  َمنِ اْسُمُه روح
ا ُمَحمَّدُ ْبُن فَُضْيلٍ ، دَّثََنا َرْوحُ ْبُن الْفََرجِ أَُبو الزِّْنبَاعِ الِْمصْرِيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن ُسلَْيَمانَ الُْجْعِفيُّ ، َحدَّثََنَح -٤٥٥

أَيُّ : لْتُ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َسأَ: َحدَّثََنا بََيانٌ ، َعْن أَبِي ُعَمَر الشَّْيبَانِيِّ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َمْسُعوٍد ، قَالَ 
ْيلٍ ، الصَّالةُ ِلَوقِْتَها ، َوبِرُّ الْوَاِلَدْينِ ، َوالْجَِهاُد ِفي سَبِيلِ اِهللا لَْم َيرْوِِه َعْن َبَياٍن ، إِالَّ اْبُن فَُض: اَألْعَمالِ أَفَْضلُ ؟ قَالَ 

  َتفَرََّد بِِه الُْجْعِفيُّ
ْن إِْسَماِعيلَ ْوحُ ْبُن َحاِتمٍ أَُبو َحاِتمٍ الَْبْغَداِديُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن زُْنُبورٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َجابِرٍ ، َعَحدَّثََنا َر -٤٥٦

لَمَّا : الَ الْمِقَْداُد ْبُن اَألسَْوِد قَ: ْبنِ أَبِي َخاِلٍد ، َعْن قَْيسِ ْبنِ أَبِي َحازِمٍ ، َعنِ الُْمْسَتْورِدِ ْبنِ َشدَّاٍد الِْفْهرِيُّ ، قَالَ 
  َهاَجرَْنا إِلَى الَْمدِيَنِة قَسََّمَنا َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم



ا شَْرُب لَبََنَهَعَشَرةً َعَشَرةً ، فَكُْنُت ِفي الَْعَشَرةِ الَِّتي كَاَنْت َمعَ َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فَكَاَنْت لََنا َشاةٌ َن
، فََجاَء النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم ، َبْيَنَنا ، فَأَْبطَأَ َعلَْيَنا لَْيلَةً ، َوقَْد َرفَْعَنا لَُه َنِصيَبُه ، فَقُْمُت إِلَْيِه وَأََنا جَاِئٌع فَشَرِْبُتُه 

: َيا َرُسولَ اِهللا ، أَال أَذَْبُحَها ؟ فَقَالَ : َيجِْد ِفيِه َشْيئًا ، فَقُلُْت َولَْم أََنْم بَْعُد فَأََتى اِإلَناَء الَِّذي كُنَّا َنَضُع ِفيِه اللََّبَن ، فَلَْم 
  ال

  لَْم َيرْوِِه َعْن إِْسَماِعيلَ ، إِالَّ ُمحَمَُّد ْبُن جَابِرٍ ، َتفَرَّدَ بِِه ُمَحمَّدُ ْبُن ُزْنبُورٍ
  َباُب َمنِ اْسُمُه رجاء

نِ َزْيدٍ الْبَْغدَاِديُّ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َمنِيعٍ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن إِبَْراِهيَم ، َحدَّثََنا أَُبو َحدَّثََنا َرَجاُء ْبُن أَْحَمَد ْب -٤٥٧
ِفي الَْجنَِّة ،   َوْجَهُهُيوُسَف الْقَاِضي ، َعْن أَبِي أَيُّوَب اِإلفْرِيِقيِّ ، َعْن أَبِي إِْسَحاَق ، َعنِ الْحَارِِث ، َعْن َعِليٍّ كَرََّم اللَُّه

أَلَْهاكُُم التَّكَاثُُر ، َو إِنَّا أَْنزَلَْناُه ِفي لَْيلَِة : كَانَ َرسُولُ صلى اهللا عليه وسلم يُوِتُر بِِتْسعِ ُسَورٍ ِفي ثَالثِ َركََعاٍت : قَالَ 
رِ ، َو إِذَا َجاَء َنْصُر اِهللا ، َو إِنَّا أَْعطَْيَناَك الْكَْوثََر ، َوِفي َوالَْعْص: الْقَْدرِ ، َو إِذَا زُلْزِلَتِ اَألْرُض ِفي َركَْعٍة ، َوِفي الثَّانَِيِة 

  قُلْ َيأَيَُّها الْكَاِفُرونَ ، َو َتبَّْت ، َو قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد: الثَّاِلثَِة 
  الَّ أَُبو يُوُسَف الْقَاِضي ، َتفَرََّد بِِه أَحَْمُد ْبُن َمنِيعٍلَْم َيرْوِِه َعْن أَبِي أَيُّوبَ اِإلفْرِيِقيِّ وَاْسُمُه َعْبُد اِهللا ْبُن َعِليٍّ ، إِ

  َباُب الزاي
  َمنِ اْسُمُه زكريا

ةَ ، ْبُن َيحَْيى ، َعْن قََتاَد َحدَّثََنا َزكَرِيَّا ْبُن َحْمدََوْيِه الصَّفَّاُر الَْبْغَداِديُّ ، َحدَّثََنا َعفَّانُ ْبُن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا َهمَّاُم -٤٥٨
إِذَا أَكَلَ أََحُدكُْم فَلَْيلَْعْق أَصَابَِعُه الثَّالثَ فَإِنَُّه ال : قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، قَالَ 

ِعنيٍ َعلَى َعفَّانَ ، فَقَاَم َعفَّانُ ، فََدَخلَ َبْيَتُه ، أَْنكََرُه َيحَْيى ْبُن َم: َيْدرِي ِفي أَيَِّتهِنَّ الَْبَركَةُ ، قَالَ زَكَرِيَّا ْبُن حَْمَدَوْيِه 
  فَأَْخَرَجُه ِمْن ِكَتابِِه كََما أَْمالُه َعلَْينَا

  لَْم َيرْوِِه َعْن قََتاَدةَ ، إِالَّ َهمَّاٌم ، َتفَرََّد بِِه َعفَّانُ
َق ، َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن كَِثريٍ الَْمدَنِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن إِْبَراِهيَم ، َحدَّثََنا َزكَرِيَّا ْبُن َيحَْيى السِّجِْستَانِيُّ ، بِدَِمْش -٤٥٩

اِهللا ْبنِ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َمْولَى ُمزَْيَنةَ ، َعْن َصفَْوانَ ْبنِ ُسلَْيمٍ ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ ْبنِ الزُّبَْيرِ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعْبِد 
  إِنَّ اللََّه ال َيقْبُِض الِْعلَْم اْنتَِزاًعا َيْنَتزُِعُه ِمَن النَّاسِ ، َولَكِْن: قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : َما ، قَالَ َعْنُه

، فَُسِئلُوا فَأَفَْتْوا بَِغْيرِ ِعلْمٍ ، فََضلُّوا ، َيقْبُِض الِْعلَْم بِقَْبضِ الُْعلََماِء ، َحتَّى إِذَا لَْم َيْبَق َعاِلًما اتََّخذَ النَّاُس رَُؤَساَء ُجهَّاال 
  َوأََضلُّوا

  لَْم َيرْوِِه َعْن َصفَْوانَ ، إِالَّ إِْسحَاُق ْبُن إِْبرَاِهيَم َموْلَى ُمزَْينَةَ
َحدَّثََنا ُمْعَتِمُر ْبُن ُسلَْيَمانَ التَّْيِميُّ ، َعْن َحدَّثََنا َزكَرِيَّا ْبُن َيحَْيى السَّاجِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن حَفْصٍ اَألْيِليُّ ،  -٤٦٠

الُْمسِْلُم َمْن : قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : أَبِيِه ، َعْن ُمِغَريةَ ، َعنِ الشَّعْبِيِّ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْمرٍو ، قَالَ 
  لُْمَهاجُِر َمْن َهَجَر َما نََهى اللَُّه َعنُْهَسِلَم الُْمْسِلُمونَ ِمْن ِلَسانِِه وََيِدِه ، وَا

  الَّ َعْن أَبِي َيْحَيى السَّاجِيُّلَْم َيرْوِِه َعْن ُسلَْيَمانَ التَّيِْميِّ ، إِالَّ ُمْعَتِمٌر تَفَرََّد بِِه إِْسَماِعيلُ ْبُن َحفْصٍ ، َوالَ كَتَْبَناُه إِ
ْحَيى ْبنِ ُسلَْيَمانَ الُْمَعدِّلُ اَألْهوَازِيُّ بُِتْسَتَر ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ُمَحمَُّد ْبُن الَْعالءِ َحدَّثََنا َزكَرِيَّا ْبُن حَفْصِ ْبنِ َي -٤٦١

قَالَ : قَالَ  اْبنِ ُعَمَر ، ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ ْبُن ِهَشامٍ ، َحدَّثََنا ِعْمَرانُ ْبُن أََنسٍ الَْمكِّيُّ ، َعْن َعطَاِء ْبنِ أَبِي رََباحٍ ، َعنِ
  اذْكُُروا َمَحاِسَن َموَْتاكُْم ، َوكُفُّوا َعْن َمَساوِيهِْم: َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 



  َرْيبٍلَْم َيرْوِِه َعْن َعطَاٍء ، إِالَّ ِعْمَرانُ ، َوالَ َعْن ِعْمَرانَ ، إِالَّ ُمَعاوَِيةُ ْبُن ِهَشامٍ َتفَرَّدَ بِِه أَُبو كُ
َنا أَُبو َرَجاٍء َعْبدُ َنا َزكَرِيَّا ْبُن َيحَْيى أَُبو َيحَْيى الَْبلِْخيُّ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْنُصورٍ الْبَلِْخيُّ ، َحدَّثََحدَّثَ -٤٦٢

َعِطيَّةَ ، َعْن أَبِي كَْبَشةَ السَّلُوِليِّ ، َعْن اِهللا ْبُن َواِقٍد الَْهَروِيُّ ، َعْن ُسفَْيانَ الثَّْورِيِّ ، َعنِ اَألْوَزاِعيِّ ، َعْن َحسَّانَ ْبنِ 
َبلُِّغوا عَنِّي َولَْو آَيةً ، َوَحدِّثُوا َعْن َبنِي إِْسرَائِيلَ َوالَ : قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : َعْبِد اهللاِ ْبنِ َعْمرٍو ، قَالَ 

  َبوَّأْ َمقَْعَدُه ِمَن النَّارَِحَرَج ، َوَمَن كَذََب َعلَيَّ ُمَتَعمًِّدا فَلَْيَت
  لَْم َيرْوِِه َعْن ُسفَْيانَ ، إِالَّ أَُبو َرَجاٍء الَْهَروِيُّ

  َباُب َمنِ اْسُمُه زيد
، َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن  انِيَُّحدَّثََنا زَْيُد ْبُن الُْمْهَتِدي الَْمرَْوزِيُّ أَُبو حَبِيبٍ ، بِبَْغَداَد ، َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن َيْعقُوَب الطَّالْقَ -٤٦٣

: قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : َهاُرونَ ، َعْن ُيوُنَس ْبنِ َيزِيَد ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، قَالَ 
  أُِمْرُت بِالنَّْعلَْينِ وَالَْخاَتمِ

  َعْن ُيوُنَس ، إِالَّ ُعَمُر ْبُن َهاُرونَ ، َتفَرَّدَ بِِه أَُبو َحبِيبٍ ، َعْن َسِعيدِ ْبنِ َيْعقُوَب لَْم َيرْوِِه َعنِ الزُّْهرِيِّ ، إِالَّ يُوُنُس ، َوالَ

  َباُب َمنِ اْسُمُه الزبري
نِ الَْعوَّامِ أَُبو َعْبِد اِهللا الْفَِقيهُ َحدَّثََنا الزُّبَْيُر ْبُن أَحَْمَد ْبنِ ُسلَْيَمانَ ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ َعاِصمِ ْبنِ الْمُْنِذرِ ْبنِ الزَُّبْيرِ ْب -٤٦٤

ي َخاِلٍد ، َعْن قَْيسِ ْبنِ أَبِي الضَّرِيُر ، َحدَّثََنا َداُوُد ْبُن ُسلَْيَمانَ الُْمَؤدُِّب ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َجرِيرٍ ، َعْن إِْسَماِعيلَ ْبنِ أَبِ
َخَرَج َعلَْيَنا َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ِفي َيَدْيِه ، َيِدِه ، ُصرََّتانِ :  َحازِمٍ ، َعْن ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ

  َهذَاِن حََراٌم َعلَى الذُّكُورِ ِمْن أُمَِّتي ، َحاللٌ ِلإلَِناِث: إِْحَداُهَما ِمْن ذََهبٍ ، َواُألْخَرى ِمْن حَرِيرٍ ، فَقَالَ 
  أَبِي َخاِلٍد ، إِالَّ َعْمُرو ْبُن َجرِيرٍ الَْبَجِليُّ الْكُوِفيُّ ، َتفَرَّدَ بِِه َداُوُد ْبُن ُسلَْيَمانَ لَْم َيرْوِِه َعْن إِْسَماِعيلَ ْبنِ

ْبُن غَْزَوانَ أَُبو  الرَّْحَمنِ َحدَّثََنا الزُّبَْيُر ْبُن ُمَحمَّدٍ الْبَْغَداِديُّ ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ حَاِتمٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد -٤٦٥
َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ صلى : ُنوحٍ ، َحدَّثََنا السَّرِيُّ ْبُن َيحَْيى ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َمْعِقلِ ْبنِ َيَسارٍ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 

  :اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ 

 ، فَلَْم َيْنَصْح لَُهْم ، وَلَْم َيْجَهدْ لَُهمْ ِلُنْصِحِه َوَجْهِدهِ ِلَنفِْسِه كَبَُّه اللَُّه َعلَى َوْجهِِه أَيَُّما وَالٍ َوِليَ َشْيئًا ِمْن أَْمرِ الُْمْسِلِمَني
  َيْوَم الِْقَياَمِة ِفي النَّارِ

  لَْم َيرْوِِه َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َمْعِقلٍ ، إِالَّ السَّرِيُّ ، َتفَرَّدَ بِِه أَُبو ُنوحٍ
  السني َباُب

  َمنِ اْسُمُه سعد
 ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ َحدَّثََنا َسْعدُ ْبُن َيْحَيى الرَّقِّيُّ ، إَِماُم َمْسجِِد الرَّقَِّة ، َحدَّثََنا ُمصَْعُب ْبُن َعْبِد اِهللا الزُّبَْيرِيُّ -٤٦٦

اْبنِ أَِخي الزُّهْرِيِّ ، َعْن َعمِِّه ُمَحمَِّد ْبنِ ُمْسِلمٍ الزُّهْرِيِّ ، َعْن َسِعيِد ْبُن ُمَحمٍَّد الدََّراَوْرِديُّ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبدِ اهللاِ 
ال َتَناَجُشوا ، َوالَ َيبِيعُ الرَُّجلُ َعلَى َبْيعِ : قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : ْبنِ الُْمسَيِّبِ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، قَالَ 

  أَ َما ِفي إِنَاِئهَابِيعُ حَاِضٌر ِلبَاٍد ، َوالَ َيْخطُُب الرَُّجلُ َعلَى ِخطَْبةِ أَِخيِه ، َوالَ َتسْأَلُ الَْمْرأَةُ طَالَق أُْخِتَها ِلَتكْفَأَِخيِه ، َوالَ َي
  لَْم َيرْوِِه َعنِ اْبنِ أَِخي الزُّْهرِيِّ ، إِالَّ الدََّراَوْرِديُّ

  َباُب َمنِ اْسُمُه سعدون
  َنا َسْعُدونَ ْبُن ُسهَْيلِ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي ذَُؤْيبٍ الَْعكَّاوِيُّ ، بَِمدِينَِةَحدَّثَ -٤٦٧



ْوِفيِّ ، ْحَيى ، َعْن َعِطيَّةَ الَْعَعكَّا ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا َشْيَبانُ ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ أَُبو ُمَعاوَِيةَ النَّْحوِيُّ ، َعْن ِفرَاسِ ْبنِ َي
  ذَكَاةُ الَْجنِنيِ ذَكَاةُ أُمِِّه: قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : َعْن أَبِي َسعِيٍد الُْخْدرِيِّ ، قَالَ 

  لَْم َيرْوِِه َعْن ِفَراسٍ ، إِالَّ َشْيبَانُ َتفَرََّد بِهِ ُسهَْيلُ ْبُن َعْبِد الرَّْحمَنِ
  َباُب َمنِ اْسُمُه سعيد

لٍَف الَْعمِّيُّ ثََنا َسعِيُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ الُْمِغَريِة الْوَاِسِطيُّ ، َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن َخَحدَّ -٤٦٨
لى اهللا عليه وسلم َيْخطُُب إِذْ َجاَء َبْيَنَما َرُسولُ اهللاِ ص: الَْواسِِطيُّ ، َحدَّثََنا الْقَاِسُم الِْعْجِليُّ ، َعْن أََنسِ ْبنِ مَاِلٍك ، قَالَ 

لى اهللا عليه َرُجلٌ يََتَخطَّى رِقَاَب النَّاسِ حَتَّى َجلََس قَرِيًبا ِمَن النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، فَلَمَّا قََضى َرسُولُ اِهللا ص
ولَ اِهللا ، قَْد حََرْصتُ أَنْ أََضَع نَفِْسي بِالَْمكَانِ الَِّذي َيا َرُس: َما َمَنَعَك َيا فُالنُ أَنْ ُتَجمَِّع ؟ قَالَ : وسلم َصالَتُه ، قَالَ 

َه َعزَّ قَْد َرأَْيُتَك َتخَطَّى رِقَاَب النَّاسِ َوتُْؤِذيُهْم ، َمْن آذَى ُمْسِلًما فَقَْد آذَانِي ، َوَمْن آذَانِي فَقَْد آذَى اللَّ: َتَرى قَالَ 
  َوَجلَّ

  الَّ الْقَاِسُم الِْعجِْليُّ الَْبصْرِيُّ ، َوالَ َعْنُه إِالَّ ُموَسى ْبُن َخلٍَف ، َتفَرَّدَ بِِه َسعِيٌدلَْم َيرْوِِه َعْن أََنسٍ ، إِ

ُن الُْمبَاَركِ َنا عَْبُد اِهللا ْبَحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن إِْسرَاِئيلَ الْقَِطيِعيُّ الَْبْغَداِديُّ ، َحدَّثََنا حِبَّانُ ْبُن ُموَسى الَْمرَْوزِيُّ ، َحدَّثَ -٤٦٩
قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه : ، َعْن أَُساَمةَ ْبنِ زَْيٍد ، َعْن َصفَْوانَ ْبنِ ُسلَْيمِ ْبنِ ُعْرَوةَ ْبنِ الزَُّبْيرِ ، َعْن َعاِئَشةَ ، قَالَْت 

  .ِمْن ُيْمنِ الَْمْرأَةِ َتْيِسريُ ِخطَْبتَِها ، َوَتْيِسُري َصَداِقَها: وسلم 
  ِمْن أَوَّلِ ُشْؤمَِها أَنْ َيكْثَُر َصَداقُهَا: ُعْرَوةُ ْبُن الزَُّبْيرِ ، َوأَقُولُ أََنا قَالَ 

  اِهللا ْبُن َوْهبٍ لَْم َيرْوِِه َعْن َصفَْوانَ ْبنِ ُسلَْيمٍ ، إِالَّ أَُساَمةُ ْبُن َزْيٍد ، َوالَ َعْنُه إِالَّ اْبُن الُْمبَاَرِك ، َوَعْبُد
مٍ ، َعْن عِيُد ْبُن أَْوسٍ الدَِّمشِْقيُّ اِإلْسكَاُف ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن خَاِلٍد اَألْزَرُق ، َحدَّثََنا الْوَِليُد ْبُن ُمسِْلَحدَّثََنا َس -٤٧٠

:  صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َرُسولُ اِهللا: َسِعيِد ْبنِ َبِشريٍ ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيِّبِ ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، قَالَ 
  َمْن أَْدَخلَ فََرًسا َبْيَن فََرَسْينِ َوُهَو َيأَْمُن أَنْ َيْسبَِق فَُهَو ِقَماٌر

  لَْم َيرْوِِه َعْن قََتاَدةَ ، إِالَّ َسعِيٌد ، َوالَ َعْنُه إِالَّ الَْولِيُد ، َتفَرََّد بِِه ِهَشاُم ْبُن أَبِي خَاِلٍد

 ْبُن َسيَّارٍ الَْواسِِطيُّ ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َعْوٍف الْوَاِسِطيُّ ، َحدَّثََنا َحفْصُ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا َسعِيُد -٤٧١
ُتفَْتحُ : وسلم قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه : الْعَزِيزِ ْبنِ ُرفَْيعٍ ، َعْن سَاِلمِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 

  .لِِقَراَءِة الْقُْرآِن ، َوِلِلقَاِء الزَّحْفَْينِ ، َوُنُزولِ الْقَطْرِ ، وَِلَدْعَوِة الَْمظْلُومِ ، َواَألذَاِن: أَبَْواُب السََّماِء ِلَخْمسٍ 
  ْبُن َعْوٍفلَْم َيرْوِِه َعْن َعْبِد الْعَزِيزِ ْبنِ ُرفَْيعٍ ، إِالَّ حَفٌْص ، َتفَرَّدَ بِِه َعْمُرو 

اوِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبنُ َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ َسِعيِد ْبنِ ُسلَْيمِ ْبنِ ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ أَبِي َبكََرةَ أَُبو َهمَّامٍ الَْبكَْر -٤٧٢
ْبنِ أَبِي َروَّاٍد ، َعنِ اْبنِ جُرَْيجٍ ، َعْن ثَابٍِت الُْبنَانِيِّ ، َعْن أََنسِ ْبنِ ُعَمَر الَْخطَّابِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الَْمجِيِد ْبُن َعْبدِ الْعَزِيزِ 

َمْن لَمْ َيَدعِ الْخََنا َوالْكَِذَب ، فَال حَاَجةَ ِللَِّه َعزَّ َوَجلَّ ِفي أَنْ : قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : َماِلٍك ، قَالَ 
  اَبُه ،َيَدَع طََعاَمُه َوشََر

  لَْم َيرْوِِه َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ ، إِالَّ َعْبُد الَْمجِيِد ، َتفَرََّد بِِه َعْبُد اِهللا ْبُن ُعَمَر الَْخطَّابِيُّ

ِمُر ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن ُمَحمَّدٍ الذَّرَّاُع الَْبْصرِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َحفْصٍ َعْمُرو ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا ُمْعَت -٤٧٣
:  صلى اهللا عليه وسلم لَْيِث ْبنِ أَبِي ُسلَْيمٍ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ُمرَّةَ ، َعنِ الَْحارِِث ، َعْن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنّ النَّبِيَّ



  َسَجَد ِفي َصالِة الصُّْبحِ بَِتنْزِيلِ السَّْجدَِة
ُرو ْبُن ُمرَّةَ ْبنِ ُمرَّةَ ، إِالَّ لَْيثٌ ، َوالَ َعْن لَْيٍث ، إِالَّ ُمْعَتِمٌر َتفَرَّدَ بِِه َعْمُرو ْبُن َعِليٍّ ، َولَْم َيْروِ َعْم لَْم َيرْوِِه َعْن َعْمرِو

  َعنِ ، الْحَارِِث ، إِالَّ َهذَا الَْحِديثَ
بَاجِيُّ ، َحدَّثََنا َحبِيُب ْبُن بِْشرٍ أَُخو أَبِي الَْولِيِد الطََّياِلِسيِّ ُألمِِّه ، َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ التُّسَْترِيُّ الدِّي -٤٧٤

 صلى اهللا عليه وسلم َحدَّثََنا َمْحُبوُب ْبُن الَْحَسنِ ، َعْن ُيوُنسَ ْبنِ ُعَبْيٍد ، َعنِ الَْحَسنِ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، أَنّ النَّبِيَّ
َيا : ا َخارِجِِه َوَمَعُه نَاٌس ِمْن أَْصَحابِِه ، فََحضََرِت الصَّالةُ ، فَلَْم َيجِِد الْقَْوُم َما َيتََوضَّئُونَ بِِه ، فَقَالُوكَانَ ِفي َبْعضِ َم

َوضَّأَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه َرسُولَ اِهللا ، َما َنجُِد َما َنتََوضَّأُ بِِه ، فَاْنطَلََق َرُجلٌ ِمَن الْقَْومِ ، فََجاَء بِقََدحِ َماٍء َيِسريٍ ، فََت
  كَاُنوا قَرِيًبا ِمْن َسْبعَِني: وسلم ، ثُمَّ َمدَّ أََصابَِعُه َعلَى الْقََدحِ فََتَوضَّئُوا كُلُُّهْم َحتَّى َبلَُغوا َما ُيرِيُدونَ ، قَالَ أََنٌس 

  ُب ْبُن بِشْرٍلَْم َيرْوِِه َعْن ُيوُنَس ، إِالَّ َمْحُبوٌب ، تَفَرََّد بِِه حَبِي

َحذَّاُء الرَّْمِليُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي َرَجاٍء الصَّفَّاُر اَألْنبَارِيُّ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُسلَْيَمانَ الْ -٤٧٥
قَالَ َرسُولُ اهللاِ صلى اهللا عليه : أََنسِ ْبنِ مَاِلٍك ، قَالَ  أَيُّوُب ْبُن ُسوَْيٍد ، َعنِ اْبنِ َشْوذَبٍ ، َعْن أَبِي التَّيَّاحِ ، َعْن

  أَدِّ اَألمَاَنةَ إِلَى َمنِ ائَْتمََنَك ، َوالَ َتُخْن َمْن َخاَنَك: وسلم 
  وُبلَْم َيرْوِِه َعْن أَبِي التَّيَّاحِ َيزِيُد ْبُن ُحَمْيٍد ، إِالَّ َعْبُد اِهللا ْبُن شَْوذَبٍ ، َتفَرََّد بِِه أَيُّ

  َوالَ ُيْرَوى َعْن أََنسٍ ، إِالَّ بَِهذَا اِإلسَْناِد
ُن فَضَالَةَ ، َعْن َيحَْيى ْبنِ َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن َعْبَدَوْيِه الصَّفَّاُر الْبَْغَداِديُّ ، َحدَّثََنا الرَّبِيُع ْبُن ثَْعلَبٍ ، َحدَّثََنا فََرُج ْب -٤٧٦

فَقَْدُت َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ذَاَت لَْيلٍَة ِمْن ِفَراِشِه ، : ْمَرةَ ، َعْن َعاِئَشةَ ، قَالَْت َسِعيٍد األَْنصَارِيِّ ، َعْن َع
َشْعرِهِ َألْنظُرَ َديَّ ِفي إِنَُّه قَاَم إِلَى جَارَِيِتِه َمارَِيةَ ، فَقُْمُت أَلَْتِمسُ الْجَِداَر ، فََوَجْدُتُه قَاِئًما ُيَصلِّي ، فَأَْدَخلُْت َي: فَقُلُْت 

َنَعْم ، وَِلَجِميعِ َبنِي : َوِلي َشيْطَانٌ ؟ فَقَالَ : أَْخذََك َشْيطَاُنِك َيا َعاِئَشةُ ، قُلُْت : اغَْتَسلَ أَْم ال ، فَلَمَّا اْنصََرَف ، قَالَ 
  نِي َعلَْيِه فَأَْسلََمَنَعْم ، وَلَِكنَّ اللََّه أَعَاَن: َولََك َشْيطَانٌ ؟ فَقَالَ ، قَالَ : آَدَم ، قُلُْت 

  لَْم َيرْوِِه َعْن َيحَْيى ْبنِ َسعِيٍد ، إِالَّ فََرجُ ْبُن فََضالَةَ
ى ُن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيَحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن َهاِشمِ ْبنِ َمْرثَدٍ الطََّبرَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُدحَْيٌم الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا الَْولِيُد ْب -٤٧٧

الرَّْحَمنِ ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ ْبُن الَْحارِِث الذِّمَارِيُّ ، وَأَُبو ُمَعْيٍد حَفُْص ْبُن غَْيالنَ ، َعنِ الْقَاِسمِ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ أَبِي َعْبِد 
  لَْغَو َبيَْنُهَما ِكَتاٌب ِفي ِعلِّيَِّنيَصالةٌ َعلَى إِثْرِ َصالٍة ال : قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : الَْباهِِليِّ قَالَ 

  لَْم َيرْوِِه َعْن َحفْصِ ْبنِ غَْيالنَ ، إِالَّ الَْولِيُد ْبُن ُمْسِلمٍ
  َباُب َمنِ اْسُمُه سهل

دَّثََنا إِْبَراِهيُم ْبُن أَبِي الَْوزِيرِ ، َحدَّثََنا سَْهلُ ْبُن أَبِي سَْهلٍ الْوَاِسِطيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن أَبِي َصفَْوانَ الثَّقَِفيُّ ، َح -٤٧٨
قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى : الَ َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن ُعَبْيٍد الطََّناِفِسيُّ ، َعْن إِْبَراِهيَم ْبنِ الُْمهَاجِرِ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَ

َعْبٌد آبٌِق ِمْن َمَواِليِه َحتَّى َيْرجِعَ إِلَْيهِْم ، َواْمَرأَةٌ َعَصْت َزْوَجَها : وَسُهَما اثَْناِن ال ُتَجاوِزُ َصالُتُهَما ُرُء: اهللا عليه وسلم 
  َحتَّى َتْرجَِع

  لَْم َيرْوِِه َعْن إِْبَراِهيَم ْبنِ ُمهَاجِرٍ ، إِالَّ ُعَمُر ْبُن ُعَبْيٍد ، َوالَ َعْنُه إِالَّ إِبَْراِهيمُ ْبُن



  َد بِهِ اْبُن أَبِي َصفَْوانَأَبِي الَْوزِيرِ ، َتفَرَّ
َنا زِيَاُد ْبُن َعْبِد اهللاِ َحدَّثََنا سَْهلُ ْبُن ُموَسى ِشَريانُ الْقَاِضي الرَّاَمُهرُْمزِيُّ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعْبَدةَ الضَّبِّيُّ ، َحدَّثَ -٤٧٩

ُزهَْيرٍ ، َعْن أَبِي إِْسَحاَق ، َعْن أَبِي اَألْحَوصِ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َمْسُعوٍد ، الَْبكَّاِئيُّ ، َحدَّثََنا الرَّحِيلُ ْبُن ُمَعاوَِيةَ ، أَُخو 
لَقَْد َهَمْمُت أَنْ آُمَر َرُجالً ُيَصلِّي َيْوَم الُْجُمَعِة بِالنَّاسِ ، ثُمَّ أُحَرَِّق َعلَى : قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : قَالَ 

  فُونَ َعْنَها ُبيُوَتُهْمقَْومٍ َيَتَخلَّ
  لَْم َيرْوِِه َعنِ الرَِّحيلِ ، إِالَّ زَِياٌد

 ْبُن َخازِمٍ ، َعْن َيحَْيى َحدَّثََنا سَْهلُ ْبُن َمْرَدَوْيهِ اَألهَْوازِيُّ ، َحدَّثََنا َسْهلُ ْبُن ُعثَْمانَ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ُمَحمَُّد -٤٨٠
َدَخلَ َعلَْيَنا َرُسولُ اهللاِ : يِّ ، َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ َيسَارٍ ، َعْن ُعْرَوةَ ْبنِ الزُّبَْيرِ ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ ، قَالَْت ْبنِ َسِعيٍد األَْنصَارِ

أَال َتْسَتْرقُونَ ِمَن الَْعْينِ : اتََّهْمَنا بِهِ الَْعْيَن ، فَقَالَ : َما لَُه ؟ فَقُلَْنا : صلى اهللا عليه وسلم َوِعْنَدَنا صَبِيُّ َيْشَتِكي ، فَقَالَ 
  ؟

  لَْم َيرْوِِه َعْن َيحَْيى ْبنِ َسعِيٍد اَألْنَصارِيِّ ، إِالَّ أَُبو ُمَعاوِيَةَ

  َباُب َمنِ اْسُمُه سلمة
َجدِّي ألُمِّي َخطَّابُ ْبُن ُعثَْمانَ َحدَّثََنا َسلََمةُ ْبُن أَْحَمدَ الْفَْوزِيُّ الْحِْمِصيُّ ، َوَما كََتبَْناُه إِالَّ َعْنُه ، َحدَّثََنا  -٤٨١

ْبُن أَبِي َعْبِد الرَّْحَمنِ ، أَنَُّه الْفَْوزِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن َعيَّاشٍ ، َحدَّثَنِي َيحَْيى ْبُن َسعِيٍد األَْنَصارِيُّ ، َحدَّثَنِي َربِيَعةُ 
اِئَشةَ َرِضيَ اللَُّه َعْنَها ، أَنَّ َبرِيَرةَ أُْعِتقَْت وَلََها زَْوٌج ، فََخيََّرَها َرسُولُ اِهللا َسِمَع الْقَاِسمَ ْبَن ُمَحمٍَّد ، ُيَحدِّثُ َعْن َع

عليه وسلم اللَّْحمَ صلى اهللا عليه وسلم ، َوأَنَّ بَرِيَرةَ ُتُصدَِّق َعلَْيَها بِلَْحمٍ ، فََنَصُبوُه ، فَقَدَّمُوا إِلَى َرُسولِ اِهللا صلى اهللا 
ُهَو ِلبَرِيَرةَ َصَدقَةٌ ، َولََنا َهِديَّةٌ : إِنََّما ِهَي َشْيٌء ُتُصدِّقَ بِِه َعلَى َبرِيَرةَ ، فَقَالَ : أَلَْم أََر ِعْنَدكُْم لَْحًما ؟ فَقَالُوا : لَ ، فَقَا

إِنْ َشاَء أَْهلُِك اْشتََريُْتِك ، َوَنقَْدُت ثََمَنكِ : اِئَشةُ ، َوإِنَّ َبرِيَرةَ َجاَءْت إِلَى َعاِئَشةَ َتْستَِعيُنَها ِفي ِكتَاَبتَِها ، فَقَالَْت لََها َع
: َولََنا َوالُؤِك ، فََجاَءْت عَاِئَشةَ ، فَقَالَْت : َعْنِك َمرَّةً َواِحَدةً ، فَذَهََبْت بَرِيَرةُ إِلَى أَْهِلَها ، فَقَالَْت لَُهْم ذَِلَك ، فَقَالُوا 

  اشَْترِيَها فَإِنََّما الَْوالُء ِلَمْن أَْعَتَق: َنا ، فَقَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َوالُؤِك لَ: إِنَُّهْم َيقُولُونَ 
يَعةُ َمْشهُوٌر ، َوَخطَّابٌ لَْم َيرْوِِه َعْن َيحَْيى ْبنِ َسعِيٍد ، إِالَّ إِْسَماعِيلُ ْبُن َعيَّاشٍ ، تَفَرََّد بِِه َخطَّاُب ْبُن ُعثَْمانَ ، َورَبِ

  ُهوٌرَمْش
  َحدَّثََنا َسلََمةُ ْبُن إِبَْراهِيَم ْبنِ إِْسَماعِيلَ ْبنِ َيْحَيى ْبنِ َسلََمةَ ْبنِ كَُهْيلٍ الَْحْضرَِميُّ -٤٨٢

ْن َعِليٍّ ، َعنِ النَّبِيِّ يٍّ ، َعالْكُوِفيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه َسلََمةَ ْبنِ كُهَْيلٍ الَْحْضَرِميِّ ، َعْن ُحَجيَّةَ ْبنِ َعِد
َمْسجِِدي َهذَا ، َوالَْمْسجِِد الَْحَرامِ ، َوالَْمْسجِدِ : ال ُتَشدُّ الرَِّحالُ إِالَّ إِلَى ثَالثَِة َمسَاجَِد : صلى اهللا عليه وسلم ، قَالَ 

الِْفطْرُ : ا أَْو ذُو َمْحَرمٍ ، َوالَ ُيَصاُم َيْوَماِن ِفي السََّنِة اَألقَْصى ، َوالَ ُتَساِفُر الَْمْرأَةُ فَْوَق َيْوَمْينِ إِالَّ َوَمَعَها َزْوُجَه
  بَْعَد َصالِة الْفَْجرِ حَتَّى َتطْلَُع الشَّْمُس ، َوَبْعدَ الَْعْصرِ حَتَّى َتغُْرَب الشَّْمُس: َواَألْضَحى ، َوالَ َصالةَ َبْعدَ َصالَتْينِ 

  ُنُه َيحَْيى ، َتفَرََّد بِِه وَلَُدُه َعْنُهلَْم َيرْوِِه َعْن َسلََمةَ ، إِالَّ اْب
يٌك ، َعنِ اَألْجلَحِ ، َعْن َحدَّثََنا َسلََمةُ ْبُن َحْمَزةَ الُْمقْرُِئ الَْبْغَداِديُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا شَرِ -٤٨٣

قَِدَم النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم َمكَّةَ أُِتيَ بِأَبِي قَُحافَةَ َوَرأُْسُه وَِلحَْيُتُه كَأَنََّها ثََغاَمةٌ ، لَمَّا : أَبِي الزَُّبْيرِ ، َعْن جَابِرٍ ، قَالَ 
  غَيُِّروا الشَّْيَب: فَقَالَ 

  لَْم َيرْوِِه َعنِ اَألجْلَحِ ، إِالَّ َشرِيٌك ، َتفَرَّدَ بِِه أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيبَةَ



  ْسُمُه سالمةَباُب َمنِ ا
ُن ُعلَيٍّ ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا َسالَمةُ ْبُن َناِهضٍ التِّْرَياِقيُّ الْمَقِْدِسيُّ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا َمْسلََمةُ ْب -٤٨٤

عليه وسلم ال َيعُوُد َمرِيًضا إِالَّ َبْعَد ثَالثَِة كَانَ َرسُولُ اهللاِ صلى اهللا : ُجرَْيجٍ ، َعْن ُحَمْيٍد الطَّوِيلِ ، َعْن أََنسٍ ، قَالَ 
  أَيَّامٍ

  لَْم َيرْوِِه َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ ، إِالَّ َمْسلََمةُ ، َتفَرََّد بِِه ِهَشاٌم
ابُورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَباَرُك ْبُن ُسَحْيمٍ ، َحدَّثََنا َسالَمةُ ْبُن َجْعفَرٍ الرَّْمِليُّ الَْجْنَدرِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َهانٍِئ النَّْيَس -٤٨٥

ال َيْزدَاُد الزََّمانُ إِالَّ : قَالَ َرسُولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : َعْن َعْبِد الَْعزِيزِ ْبنِ ُصهَْيبٍ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، قَالَ 
  وُم السَّاَعةُ إِالَّ َعلَى ِشرَارِ النَّاسِِشدَّةً ، َوالَ َيزَْداُد النَّاُس إِالَّ ُشحا ، َوالَ َتقُ

  لَْم َيرْوِِه َعْن َعْبِد الْعَزِيزِ َبنِ ُصَهْيبٍ ، إِالَّ ُمَباَرُك ْبُن ُسَحْيمٍ
  َحدَّثََنا َسالَمةُ ْبُن َمكُْحولٍ الرَّْمِليُّ ، َحدَّثََنا إِْدرِيُس ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ أَبِي الرَّبَابِ -٤٨٦

َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبنُ  َحدَّثََنا أَْسَباطُ ْبُن َعْبِد الَْواِحِد الرَّْمِليُّ ، َحدَّثََنا الَْعالُء ْبُن َهاُرونَ ، أَُخو يَزِيدَ ْبنِ َهاُرونَ ، الرَّْمِليُّ ،
أََمَر َسْهلَةَ بِْنتَ : صلى اهللا عليه وسلم  إِْسحَاَق ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ الْقَاِسمِ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعاِئَشةَ ، أَنّ َرُسولَ اِهللا

ْهرِ َوالَْعْصرِ ِفي غُْسلٍ ، ُسهَْيلٍ َوِهَي ُمسَْتحَاَضةٌ أَنْ تَْغَتِسلَ ِلكُلِّ َصالٍة فََشقَّ ذَِلَك َعلَْيَها ، َوأََمَرَها أَنْ َتْجَمَع َبْيَن الظُّ
  لصُّْبحَِوالَْمغْرِبِ َوالِْعَشاِء ِفي غُْسلٍ ، َوتَْغَتِسلُ ِل

ِء ْبنِ َهاُرونَ ، إِالَّ ُدونَ َعشََرِة لَْم َيرْوِِه َعنِ الَْعالِء ْبنِ هَاُرونَ ، إِالَّ أَْسبَاطٌ َتفَرَّدَ بِِه اْبُن أَبِي الرََّبابِ ، َوالَ ُيْحفَظُ ِللَْعال
ْملَِة ِمَن الْعَِراقِ ، َألنَّا ال َنْحفَظُ َعنِ الَْواسِِطيَِّني َعْنُه َشْيئًا ، أََحاِديثَ ، َمَخارُِجَها ِمَن الرَّْملَِة ، َوأَظُنُُّه كَانَ َوقََع إِلَى الرَّ

  َوُهَو ِثقَةٌ
  َباُب َمنِ اْسُمُه سليمان

ا َسْعَدانُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن أَيُّوَب ْبنِ َحذْلَمِ الدَِّمشِْقيُّ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َحدَّثََن -٤٨٧
 ، َوَحمَّاٍد ، َعْن َحدَّثََنا حَُرْيثُ ْبُن أَبِي َمطَرٍ ، َعنِ الشَّْعبِيِّ ، َعْن َمْسرُوقٍ ، َعْن َعاِئَشةَ ، َوَعْن ُحَرْيٍث ، َعنِ الَْحكَمِ

  اَشرَنِي َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َوُهَو َصاِئٌمَب: إِبَْراهِيَم ، َعْن َعلْقََمةَ ، َوَعنِ اَألْسَوِد ، َعْن َعاِئَشةَ ، قَالَْت 
  مَنِلَْم َيرْوِِه َعْن ُحَرْيٍث ، َعنِ الَْحكَمِ ، إِالَّ َسْعَدانُ ْبُن َيْحَيى ، َتفَرََّد بِهِ ُسلَْيَمانُ ْبُن َعْبِد الرَّْح

ثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا َخطَّابُ ْبُن الْقَاِسمِ ، َعْن ُخَصْيٍف ، َعْن ِعكْرَِمةَ َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن الُْمَعافَى ْبنِ ُسلَْيَمانَ ، َحدَّ -٤٨٨
َرَج َوَرَجعَ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، َدَخلَ َعلَى َعاِئَشةَ َوَحفَْصةَ َوُهَما َصاِئَمَتاِن ، ثُمَّ َخ

َبلَى ، َولَِكْن أُْهِدَي لََنا َهذَا الطََّعاُم ، فَأَْعجََبَنا ، فَأَكَلَْنا ِمْنُه ، فَقَالَ : لَمْ َتكُوَنا َصاِئَمَتْينِ ؟ قَالََتا أَ: َوُهَما َيأْكُالِن ، فَقَالَ 
  ُصوَما َيْوًما َمكَانَُه: 

  لَْم َيرْوِِه َعْن ُخَصْيٍف ، إِالَّ َخطَّاُب ْبُن الْقَاِسمِ
 ُن الَْحَسنِ ْبنِ ِمْنَهالِ اْبُن أَِخي َحجَّاجِ ْبنِ ِمْنهَالٍ ، َحدَّثََنا ُهْدَبةُ ْبُن خَاِلٍد ، َحدَّثََنا َحمَّادُ ْبُنَحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْب -٤٨٩

وسلم ، فََرآهُ  عليهَسلََمةَ ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ ُعَمْيرٍ ، َعْن أَبِي اَألْحَوصِ ، َعْن أَبِيِه ، أَنَُّه أََتى َرسُولَ اِهللا صلى اهللا 
ِمْن كُلِّ الَْمالِ : َما لََك ِمَن الْمَالِ ؟ فَقَالَ : َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أَْشَعثَ أَغَْبَر ِفي هَْيئَِة أَْعرَابِيٍّ ، فَقَالَ لَُه 

  َعلَى الْعَْبِد نِْعَمةً أََحبَّ أَنْ تَُرى َعلَْيِهفَإِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ إِذَا أَْنَعَم : قَْد آَتانَِي اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ، قَالَ 



َق السَّبِيِعيِّ ، َواْسُم أَبِي لَْم َيرْوِِه َعْن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ ُعَمْيرٍ ، إِالَّ َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ ، َوالَْمْشُهوُر ِمْن َحِديِث أَبِي إِْسحَا
  ِمْن ُجَشمِ سَْعِد ْبنِ َبكْرٍ َعْوُف ْبُن َماِلٍك الُْجَشِميُّ: اَألْحَوصِ 
َحدَّثََنا َسالُم ْبنُ َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن َداُودَ ْبنِ َيْحَيى الطَّبِيُب الَْبصْرِيُّ ، َحدَّثََنا َشْيَبانُ ْبُن فَرُّوخَ اُألُبلِّيُّ ،  -٤٩٠

سُوَرةٌ ِمَن الْقُْرآِن َما ِهَي إِالَّ ثَالثُونَ : ى اهللا عليه وسلم قَالَ َرُسولُ اهللاِ صل: ِمْسِكنيٍ ، َعْن ثَابٍِت ، َعْن أََنسٍ ، قَالَ 
  آَيةً خَاَصَمْت َعْن َصاحِبَِها حَتَّى أَْدَخلَْتُه الَْجنَّةَ ، وَِهَي ُسوَرةُ َتبَاَرَك

  لَْم َيرْوِِه َعْن ثَابٍِت الْبَُنانِيِّ ، إِالَّ َسالٌم
ُبو الرَّبِيعِ الْفَْرغَانِيُّ ، بِِمْصَر ، َوكَانَ َضرِيًرا ، أَْنبَأََنا الَْحَسُن ْبُن ُمَحمَّدٍ الزَّْعفََرانِيُّ َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن فراخي أَ -٤٩١

بِي هَُرْيَرةَ ، َعْن َرسُولِ  ، َعْن أَ، َحدَّثََنا َبكُْر ْبُن َبكَّارٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ الثَّْورِيُّ ، َعْن زَْيِد ْبنِ أَسْلََم ، َعْن َسِعيٍد الَْمقُْبرِيِّ
  َمْن ُجِعلَ قَاِضًيا فَقَْد ذُبَِح بَِغْيرِ ِسكِّنيٍ: اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، قَالَ 

  لَْم َيرْوِِه َعنِ الثَّْورِيِّ ، إِالَّ َبكْرُ ْبُن َبكَّارٍ

  َباُب َمنِ اْسُمُه سلم
لثَّقَِفيُّ ، بأَْصَبَهانَ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ حَفْصِ ْبنِ ِهَشامِ ْبنِ َزْيِد ْبنِ َحدَّثََنا َسلُْم ْبُن ِعَصامٍ أَُبو أَُميَّةَ ا -٤٩٢

كُْنُت :  َسلََمةَ ، قَالَْت أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، َحدَّثََنا سَاِلمُ ْبُن ُنوحٍ ، َعْن ُيوُنَس ْبنِ ُعَبْيٍد ، َعنِ الَْحَسنِ ، َعْن أُمِِّه ، َعْن أُمِّ
  أَْبقِ ِلي أَْبقِ ِلي: أَغَْتِسلُ أََنا َوَرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِمْن إَِناٍء َواِحٍد ، فَأَقُولُ 

  لَْم َيرْوِِه َعْن ُيوُنَس ، إِالَّ سَاِلمُ ْبُن ُنوحٍ الَْعطَّاُر ، َتفَرََّد بِِه ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ حَفْصٍ
  ُمُه سيفَباُب َمنِ اْس

دَّثََنا َبِقيَّةُ ْبُن الَْوِليِد ، َحدَّثََنا َسْيُف ْبُن َعْمرٍو الَْغزِّيُّ أَُبو التََّمامِ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن أَبِي السَّرِيِّ الَْعْسقَالنِيُّ ، َح -٤٩٣
كُلُّ َشْرطٍ : قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : الَْت َعْن ُشْعَبةَ ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعاِئَشةَ ، قَ

  لَْيَس ِفي ِكتَابِ اِهللا فَُهَو َباِطلٌ ، َوإِنْ كَانَ ِمائَةَ َشْرٍط
  لَْم َيرْوِِه َعْن ُشْعَبةَ ، إِالَّ بَِقيَّةُ ، َتفَرََّد بِهِ اْبُن أَبِي السَّرِيِّ

  َباُب َمنِ اْسُمُه السري
ْيرِ ، َعْن قََتاَدةَ ، َنا السَّرِيُّ ْبُن َسْهلٍ الْجُْندِيَسابُورِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُرَشْيٍد ، َحدَّثََنا ُمجَّاَعةُ ْبُن الزَُّبَحدَّثَ -٤٩٤

قَالَ َرُسولُ اهللاِ : ِه َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ َعْن ُعقَْبةَ ْبنِ َعْبِد الَْغاِفرِ ، َعْن أَبِي ُعَبْيَدةَ ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ َمْسُعوٍد ، َعْن أَبِي
َمنِ : َيا َرُسولَ اِهللا ، إِنَّا لََنسَْتحْيِي وَالْحَْمُد ِللَِّه ، فَقَالَ : اْسَتْحُيوا ِمَن اِهللا َحقَّ الَْحَياِء ، قَالُوا : صلى اهللا عليه وسلم 

الرَّأَْس َوَما َوَعى ، َوالَْبطَْن َوَما َحَوى ، َولَْيذْكُرِ الَْمْوَت وَالَْبالَء ، َوَمْن أََرادَ  اسَْتْحَيا ِمَن اِهللا َحقَّ الَْحَياِء فَلَْيْحفَِظ
  اآلِخَرةَ تََرَك زِيَنةَ الدُّْنَيا ، فََمْن فََعلَ ذَِلَك فَقَِد اْسَتْحَيا ِمَن اهللاِ َحقَّ الَْحَياِء

  ، َتفَرََّد بِِه عَْبُد اهللاِ ْبُن ُرشَْيٍد لَْم َيرْوِِه َعْن قََتاَدةَ ، إِالَّ ُمجَّاَعةُ
، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبنُ َحدَّثََنا ُشَعْيبُ ْبُن ِعْمَرانَ الَْعْسكَرِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبَدانُ ْبُن ُمحَمٍَّد الَْعْسكَرِيُّ الَْوِكيلُ الْقَِدُمي  -٤٩٥

  قَالَ: ْن َسْعِد ْبنِ ُعَبْيَدةَ السُّلَِميِّ ، َعنِ الَْبَراِء ْبنِ َعازِبٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ َزكَرِيَّا ْبنِ أَبِي زَاِئَدةَ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َع

ال أَْدرِي ، فَُهَو ِتلْكَ السَّاَعةُ أََصمُّ أَْعَمى أَْبكَمُ : َمْن َربَُّك ؟ فََيقُولُ : ُيقَالُ ِللْكَاِفرِ : َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 
َوَسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه : فََيْضرُِبُه بِمِْرَزَبٍة ، لَْو ضُرَِب بَِها جََبلٌ صَاَر تَُراًبا ، فََيْسَمُعَها كُلُّ الثَّقَلَْينِ ، قَالَ  ،



  ي اآلِخَرِة َوُيِضلُّ اللَُّه الظَّاِلِمَنييُثَبُِّت اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا بِالْقَْولِ الثَّابِِت ِفي الَْحيَاِة الدُّنَْيا َوِف: وسلم قََرأَ 
  لَْم َيرْوِِه َعنِ اَألْعَمشِ َعْن َسْعٍد ، إِالَّ َيْحَيى ْبُن زَكَرِيَّا

  َباُب الشني املعجمة
  َمنِ اْسُمُه شَباُب

بٍ النَّشَاِئي ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن الُْمَتوَكِّلِ ، َحدَّثََنا َشبَاُب ْبُن صَاِلحٍ الَْواسِِطيُّ الُْمَعدِّلُ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن حَْر -٤٩٦
قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه : َعْن َعْنَبَسةَ الَْحدَّاِد ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َسِعيدِ ْبنِ الُْمَسيِّبِ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، قَالَ 

  الْمَِراُء ِفي الْقُْرآِن كُفٌْر: وسلم 
  وِِه َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َسعِيٍد ، َوأَبِي َسلََمةَ ، إِالَّ َعنَْبسَةُلَْم َيْر

  َباُب َمنِ اْسُمُه شراحيل
 ْبنُ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللاَحدَّثََنا شََراحِيلُ ْبُن الَْعالِء أَُبو الَْوْردِ الَْباِلِسيُّ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد ْبُن ِهَشامٍ الَْحلَبِيُّ  -٤٩٧

سلم َصلَّى َخلََف أََبا الُْمبَاَرُك ، َعْن َماِلِك ْبنِ أََنسٍ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ الُْمْنكَِدرِ ، َعْن جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه و
  َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َعنُْه

  ُعَبْيُد ْبُن ِهَشامٍ أَُبو ُنعَْيمٍ الْقَالنِِسيُّ لَْم َيرْوِِه َعْن َماِلٍك ، إِالَّ اْبُن الُْمَباَرِك ، َتفَرَّدَ بِِه
  َباُب َمنِ اْسُمُه شيبان

نُوُح ْبُن قَْيسٍ ، َعْن َحدَّثََنا َشيَْبانُ ْبُن ُمَحمٍَّد أَُبو أَْحَمَد الِْمْسَمِعيُّ الَْبْصرِيُّ ، َحدَّثََنا َنْصُر ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا  -٤٩٨
: أَْوصَانِي َخِليِلي أَُبو الْقَاِسمِ صلى اهللا عليه وسلم بِثَالٍث : ، َعْن َمْعُروٍف ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ ، قَالَ  ُمَحمَِّد ْبنِ وَاِسعٍ

  ِصَيامِ ثَالثَةِ أَيَّامٍ ِمْن كُلِّ شَْهرٍ ، َوالُْغْسلِ َيْوَم الُْجُمَعِة ، َوالْوِْترِ قَْبلَ النَّوْمِ
  ْبنِ َواِسعٍ ، إِالَّ ُنوُح ْبُن قَْيسٍ ، َوَمْعُروفٌ َبصْرِيُّ ِثقَةٌلَْم َيرْوِِه َعْن ُمَحمَِّد 

  لَْم َيرْوِِه َعْنُه إِالَّ ُمَحمَُّد ْبُن وَاسِعٍ

  َباُب الصاد
  َمنِ اْسُمُه صاحل

ُر ْبُن ُمحَمٍَّد الْقَُرِشيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ َحدَّثََنا صَاِلُح ْبُن ُشَعْيبٍ أَُبو ُشعَْيبٍ الزَّاِهُد الَْبصْرِيُّ ، بِِمْصَر ، َحدَّثََنا َبكْ -٤٩٩
قَالَ َرُسولُ اهللاِ : الَ الرَّْحَمنِ ْبُن َسَعيِد ْبنِ َعمَّارِ ْبنِ سَْعٍد الُْمَؤذِّنُ ، َعْن َصفَْوانَ ْبنِ ُسلَْيمٍ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، قَ

  قَْرَيٍة آَمَنَها اللَُّه ِمْن َعذَابِِه ذَِلَك الَْيوَْمإِذَا أَذَّنَ الُْمَؤذِّنُ ِفي : صلى اهللا عليه وسلم 
  لَْم َيرْوِِه َعْن َصفَْوانَ ، إِالَّ َعْبُد الرَّْحمَنِ

اِن ، َحدَّثََنا ُعَبْيدُ الزِّْبرِقََحدَّثََنا صَاِلُح ْبُن ُمقَاِتلِ ْبنِ صَاِلحٍ الْبَْغدَاِديُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا أَُبو َهمَّامٍ ُمحَمَُّد ْبُن  -٥٠٠
َحَملُْت : قٍ الْهِالِليِّ ، قَالَ اِهللا ْبُن الَْحَسنِ الَْعْنبَرِيُّ ، َعْن َهاُرونَ ْبنِ رِيَابٍ ، َعْن ِكَناَنةَ ْبنِ ُنَعْيمٍ ، َعْن قَبِيَصةَ ْبنِ ُمَخارِ

َيا َرسُولَ اِهللا ، إِنِّي َحَملُْت َحَمالَةً َعْن قَْوِمي : فَقُلُْت  َحَمالَةً َعْن قَْوِمي ، فَأََتْيُت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ،
َيا قَبِيَصةُ ، إِنَّ الَْمْسأَلَةَ ال : َبلْ َنْحَتِملَُها َعْنَك َيا قَبِيَصةُ ، ِهَي لََك ِفي الصََّدقَِة إِذَا َجاَءْت ، قَالَ : فَأَِعنِّي ِفيَها ، فَقَالَ 
َرُجلٌ َتَحمَّلَ َحمَالَةً َعْن قَْوِمِه أََراَد بَِها اِإلْصالَح ، فََسأَلَ فَإِذَا َبلَغَ أَْو كَرِبَ أَْمَسَك ، َوَرُجلٌ : ثَالٍث َتِحلُّ إِالَّ ِإلْحَدى 
  أَصَاَبْتُه َجاِئَحةٌ ،



ْتُه فَاقَةٌ ، فََمَشى َمَعُه ثَالثَةٌ ِمْن ذَوِي فَاْجَتاَحْت ، فَأَجَاَحْت َمالَُه ، فَسَأَلَ حَتَّى ُيِصيَب ِسَداًدا ِمْن َعْيشِ ، َوَرُجلٌ أَصَاَب
إِنَّ فُالًنا قَْد أَصَاَبْتُه فَاقَةٌ ، فََيْسأَلُ ، فَإِذَا أََصاَب ِقَواًما أَوْ ِسَداًدا ِمْن َعْيشٍ أَْمَسَك ، فََما : الِْحَجا ِمْن قَْوِمِه ، فََيقُولُونَ 

  لُُه َصاِحبُُهِسَواُهنَّ ِمَن الَْمسْأَلَِة ُسْحٌت َيأْكُ
  ُن ُمقَاِتلٍ ، َعْن أَبِيِهلَْم َيرْوِِه َعْن ُعَبْيِد اهللاِ ْبنِ الَْحَسنِ الَْعْنبَرِيِّ الْقَاِضي ، إِالَّ أَُبو َهمَّامٍ ، َتفَرَّدَ بِِه صَاِلُح ْب

ُمحَمَُّد ْبُن َيْحَيى الْقُطَيِعيُّ ، َحدَّثََنا عَاِصُم ْبُن ِهاللٍ َحدَّثََنا صَاِلُح ْبُن أَحَْمَد ْبنِ أَبِي ُمقَاِتلٍ الَْبْغَداِديُّ ، َحدَّثََنا  -٥٠١
قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه : الْبَارِِقيُّ ، َعْن أَيُّوَب السِّْخِتيَانِيِّ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ 

  ال طَالقَ إِالَّ بَْعَد نِكَاحٍ: وسلم 
  لَْم َيرْوِِه َعْن أَيُّوَب ، إِالَّ َعاِصٌم ، َتفَرَّدَ بِِه الْقُطَيِعيُّ

  َباُب َمنِ اْسُمهُ صدقة
  َحدَّثََنا َصَدقَةُ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َخُروٍف الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن ُمَحمٍَّد -٥٠٢

يٍّ ، َحدَّثََنا أَْشَعثُ ْبُن َعْبِد الَْمِلِك ، َعنِ الَْحَسنِ ، َعْن َصْعَصَعةَ ، َعْن ُمَعاوَِيةَ ، السَّدُوِسيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَبِي َعِد
َمْن َهمَّ بَِحَسَنٍة ، فَلَْم َيْعَملَْها كُِتَبتْ لَُه : قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : َعْن أَبِي ذَرٍّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ 

فَلَْم َيْعَملَْها لَْم ُتكَْتْب َعلَْيِه ،  ةً ، فَإِنْ َعِملََها كُِتَبْت لَُه َعْشَر أَْمثَاِلَها إِلَى سَْبعِ ِمائٍَة َوَسْبعِ أَْمثَاِلَها ، َوَمْن َهمَّ بَِسيِّئٍَةَحَسَن
  فَإِنْ َعِملََها كُِتَبْت َعلَْيِه َسيِّئَةً أَْو َيْمُحوَها اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ

  ْم َيرْوِِه َعنِ الَْحَسنِ ، إِالَّ أَْشَعثُلَ
  َباُب الضاد

  َمنِ اْسُمُه ضرار
جَّاجُ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا ضَِرارُ ْبُن أَْحَمدَ ْبنِ ضَِرارٍ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن يُوُنَس الضَّبِّيُّ ، َحدَّثََنا َح -٥٠٣

اسٍ ، رَنِي زَِياُد ْبُن سَْعٍد ، أَنَّ قََزَعةَ َمْولَى َعْبدِ الْقَْيسِ ، أَْخَبَرُه أَنَُّه َسِمَع ِعكْرَِمةَ مَْولَى اْبنِ َعبََّعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ ، أَْخَب
ِضَي اللَُّه َعْنَها َصلَّْيُت إِلَى َجْنبِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، َوَعاِئَشةُ َر: قَالَ اْبُن َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه : َيقُولُ 

  َخلْفََنا ، َوأََنا إِلَى َجْنبِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم
  لَْم َيرْوِِه َعْن قََزَعةَ ، إِالَّ زَِياُد ْبُن سَْعٍد ، َتفَرََّد بِِه اْبُن ُجرَْيجٍ

  َباُب الطاء
  َمنِ اْسُمُه طالب

دَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ِعيَسى الطَّبَّاُع ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن سَاِلمٍ الَْبْصرِيُّ ، َعْن ثَابِتٍ َحدَّثََنا طَاِلُب ْبُن قُرَّةَ األَذَنِيُّ ، َح -٥٠٤
ى إِذَا اْشَتكَى أََحُدكُْم فَلَْيَضْع َيَدُه َعلَ: قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : الْبَُنانِيِّ ، َعْن أََنسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ 

  بِْسمِ اِهللا ، َوبِاِهللا أَُعوذُ بِعِزَِّة اِهللا َوقُْدَرِتِه ِمْن َشرِّ َوَجِعي َهذَا: ذَِلَك الَْوَجعِ ، ثُمَّ ِلَيقُلْ 
  لَْم َيرْوِِه َعْن ثَابٍِت ، إِالَّ ُمحَمَُّد ْبُن َساِلمٍ الَْبْصرِيُّ ، َتفَرََّد بِِه اْبُن الطَّبَّاعِ

  َباُب َمنِ اْسُمُه طاهر
ثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا َعْبدُ َحدَّثََنا طَاِهُر ْبُن َيحَْيى الَْعلَوِيُّ الَْمَدنِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن أَْحَمَد ْبنِ أَبِي مَْيَسَرةَ ، َحدَّ -٥٠٥

ْبُن سَْعٍد ، َعْن ُحَمْيِد ْبنِ ِهاللٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ الَْمجِيِد ْبُن َعْبدِ الْعَزِيزِ ْبنِ رَوَّاٍد ، َعنِ اْبنِ جَُرْيجٍ ، أَخَْبرَنِي قَْيُس 
َيقْطَُع الصَّالةَ الْكَلْبُ اَألْسَودُ : قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : الصَّاِمِت ، َعْن أَبِي ذَرٍّ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، قَالَ 



َيا اْبَن أَِخي ، َسأَلْتُ النَّبِيَّ : فََما َشأْنُ الْكَلْبِ اَألْسَوِد ِمْن َبْينِ الِْكالبِ ؟ فَقَالَ :  َوالِْحَماُر وَالْمَْرأَةُ ، فَقُلُْت َألبِي ذَرٍّ
  َيا أََبا ذَرٍّ ، إِنَّ الْكَلَْب اَألْسَوَد َشْيطَانٌ: صلى اهللا عليه وسلم كََما َسأَلَْتنِي ، فَقَالَ 

الَّ اْبُن ُجرَْيجٍ ، َوالَ َعْنُه إِالَّ عَْبُد الَْمجِيِد َتفَرََّد بِهِ اْبُن أَبِي مَْيَسَرةَ ، َعْن أَبِيِه قَالَ أَُبو لَْم َيرْوِِه َعْن قَْيسِ ْبنِ َسْعٍد ، إِ
  ال َيُجوزُ َصْيدُ الْكَلْبِ اَألْسَوِد ، َوقَالَُه أَْشَعثُ ْبُن الَْحسَنِ: قَالَ أَْحَمدُ ْبُن َحنَْبلٍ : الْقَاِسمِ 
َنا َيْعقُوُب ْبنُ َنا طَاِهُر ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ إِْسحَاَق الْقَاِضي الَْبْغَداِديُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن الَْمِدينِيِّ ، َحدَّثََحدَّثَ -٥٠٦

َنسِ ْبنِ مَاِلٍك ، َعْن ثَُماَمةَ ْبنِ َعْبِد إِبَْراهِيَم ْبنِ َسْعٍد ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسحَاَق ، َعْن َحْمَزةَ ْبنِ ُموَسى ْبنِ أَ
َمْن : َسِمْعُت َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ : اِهللا ْبنِ أََنسٍ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، قَالَ 

  صًْرا ِمْن ذََهبٍ ِفي الَْجنَِّةَصلَّى الضَُّحى اثَْنَتْي َعشَْرةَ َركَْعةً بََنى اللَُّه لَُه بَِها قَ
  لَْم َيرْوِِه َعْن ثَُماَمةَ ، إِالَّ َحْمَزةُ ْبُن ُموَسى ، َتفَرََّد بِِه ُمحَمَُّد ْبُن إِْسحَاَق

َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن عَاِصمٍ َحدَّثََنا طَاِهُر ْبُن َعْبِد اِهللا الْبَاَبسِريِيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُموَسى ْبنِ َمْرَوانَ الرَّازِيُّ ،  -٥٠٧
قَالَ َرسُولُ : اللَُّه َعْنُه ، قَالَ الِْحمَّانِيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن ِمقَْسمٍ الُْبرِّيُّ ، َعْن َسِعيٍد الَْمقْبُرِيِّ ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ َرِضيَ 

  ْوَم الِْقَياَمِة َعاِلٌم لَْم َيْنفَْعُه ِعلُْمُهأََشدُّ النَّاسِ َعذَاًبا َي: اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم 
  لَْم َيرْوِِه َعنِ الَْمقُْبرِيِّ ، إِالَّ ُعثَْمانُ الُْبرِّيُّ

حدثنا طاهر بن عيسى بن قريس املصري التميمي حدثنا أصبغ بن الفرج حدثنا عبد اهللا بن وهب عن  -٥٠٨
اخلطمي املدين عن أيب أمامة بن سهل بن حنيف عن عمه شبيب بن سعيد املكي عن روح بن القاسم عن أيب جعفر 

أن رجال كان خيتلف إىل عثمان بن عفان رضي اهللا عنه يف حاجة له فكان عثمان ال يلتفت إليه : عثمان بن حنيف 
وال ينظر يف حاجته فلقي عثمان بن حنيف فشكا ذلك إليه فقال له عثمان بن حنيف ائت امليضأة فتوضأ مث ائت 

صلي فيه ركعتني مث قل اللهم إين أسألك وأتوجه إليك بنبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم نيب الرمحة يا حممد املسجد ف
إين أتوجه بك إىل ربك ريب جل وعز فيقضي يل حاجيت وتذكر حاجتك ورح إيل حىت أروح معك فانطلق الرجل 

فأدخله عثمان بن عفان فأجلسه معه على  فصنع ما قال له عثمان مث أتى بَاُب عثمان فجاء البواب حىت أخذ بيده
الطنفسة وقال حاجتك فذكر حاجته فقضاها له مث قال له ما ذكرت حاجتك حىت كانت هذه الساعة وقال ما 

  كانت لك من حاجة فأتنا مث ان

الرجل خرج من عنده فلقي عثمان بن حنيف فقال له جزاك اهللا خريا ما كان ينظر يف حاجيت وال يلتفت إيل حىت 
كلمته يف فقال عثمان بن حنيف واهللا ما كلمته ولكن شهدت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأتاه ضرير فشكا 

عليه ذهاب بصره فقال له النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أفتصرب فقال يا رسول اهللا إنه ليس يل قائد وقد شق علي 
صل ركعتني مث ادع هبذه الدعوات قال عثمان فواهللا ما  فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم إئت امليضأة فتوضأ مث

  .تفرقنا وطال بنا احلديث حىت دخل علينا الرجل كأنه مل يكن به ضرر قط
مل يروه عن روح بن القاسم إال شبيب بن سعيد أبو سعيد املكي وهو ثقة وهو الذي حيدث عن بن أمحد بن شبيب 

ا احلديث شعبة عن أيب جعفر اخلطمي وامسه عمري بن يزيد وهو ثقة عن أبيه عن يونس بن يزيد األبلي وقد روى هذ
تفرد به عثمان بن عمر بن فارس بن شعبة واحلديث صحيح وروى هذا احلديث عون بن عمارة عن روح بن 



  القاسم عن حممد بن النكدر عن جابر رضي اهللا عنه وهم فيه عون بن عمارة والصواب حديث شبيب بن سعيد
  ا طَاِهُر ْبُن َعِليٍّ الطََّبرَانِيُّ ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم ْبُن الْوَِليِد ْبنِ َسلَمَةََحدَّثََن -٥٠٩

قَالَ : ِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ الطََّبرَانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا النَّْضرُ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ الُْمْنكَِدرِ ، َعْن أََنسٍ،َر
  إِنَّ ِللْقُلُوبِ َصَدأً كََصَدِأ الَْحِديِد َوَجالُؤَها االْسِتْغفَاُر: َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  لَْم َيرْوِِه َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ الْمُْنكَِدرِ ، إِالَّ النَّْضُر ْبُن ُمَحمٍَّد ، َتفَرََّد بِِه إِْبَراِهيُم
  َباُب َمنِ اْسُمُه طي

ن إمساعيل بن احلسن بن قحطبة بن خالد بن معدان الطائي ببغداد حدثنا عبد الرمحن بن صاحل حدثنا طي ب -٥١٠
جاء رجل إىل احلسن واحلسني رضي اهللا : األزدي حدثنا حيىي بن يعلى األسلمي عن يونس بن خبَاُب عن جماهد قال 
ة مثقلة أو دين فادح فأعطياه مث أتى بن عنهما فسأهلما فقاال إن املسألة ال تصلح إال لثالثة حلاجة جمحفة أو حلمال

عمر فأعطاه ومل يسأله فقال له الرجل أتيت ابين عمك فسأالين ومل تسألين فقال بن عمر ابنا رسول اهللا صلى اهللا 
  .عليه وسلم إمنا كانا يغران العلم غرا مل يروه عن جماهد إال يونس بن خبَاُب الكويف وهو ضعيف

  َباُب العني
  عمرَمنِ اْسُمُه 
ْعفَُر ْبُن َحيَّانَ َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن َحفْصٍ السَُّدوِسيُّ الَْبْغَداِديُّ ، َحدَّثََنا َعاِصُم ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْشَهبِ َج -٥١١

: قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : الَ الُْعطَارِِديُّ ، َعْن أَبِي الَْحكَمِ ، َعْن أَبِي بَْرَزةَ اَألْسلَِميِّ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، قَ
  إِنَّ ِممَّا أََخاُف َعلَْيكُْم َشهََواتِ الَْغيِّ ِفي ُبطُونِكُْم َوفُرُوجِكُْم ، َوُمِضالِت الَْهَوى

  ال ُيْرَوى َعْن أَبِي بَْرَزةَ ، إِالَّ بَِهذَا اِإلْسَناِد ، َتفَرََّد بِِه أَُبو اَألْشَهبِ
نا عمر بن عبد العزيز بن مقالص املصري حدثنا سعيد بن عفري حدثنا عبد اهللا بن وهب عن يونس بن َحدَّث -٥١٢

يزيد عن إبراهيم بن أيب عبلة عن عدي بن عدي الكندي قال مسعت العرس بن عمرية الكندي رضي اهللا عنه وكان 
ر الربهة من دهره مث تعرض له اجلادة إن املرء ليعمل بعمل أهل النا: من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول 

من جواد أهل اجلنة فيعمل هبا حىت ميوت عليها وذلك ما كتب له وإن الرجل ليعمل بعمل أهل اجلنة الربهة من 
  دهره مث تعرض له اجلادة من جواد أهل النار

ال بن وهب تفرد به فيعمل هبا حىت ميوت عليها وذلك ما كتب له مل يروه عن إبراهيم إال يونس وال عن يونس إ
  سعيد بن عفري

  .وال يروى عن العرس إال هبذا اإلسناد
لشَّاِميُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ السُّلَِميُّ أَُبو حَفْصٍ الَْبْصرِيُّ ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن الَْحجَّاجِ ا -٥١٣

كُْنُت ِفي : ِصمِ اْبنِ َبْهَدلَةَ ، َعْن أَبِي وَاِئلٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َمْسُعوٍد َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ َسالُم أَُبو الْمُْنِذرِ ، َعْن َعا
ِعْنَدَك لََبٌن ؟  َيا غُالُم ،: غََنمٍ آللِ أَبِي ُمَعْيٍط ، فََجاَء النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم َوَمَعُه أَُبو َبكْرٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، فَقَالَ 

َنَعْم ، فَأَتَْيُتُه بِشَاٍة َشطُورٍ ، قَالَ : فََهلْ ِعْنَدكَ َشاةٌ لَْم يَْنُز َعلَْيَها الْفَْحلُ ؟ قُلُْت : َنَعْم ، َولَكِنِّي ُمْؤَتَمٌن قَالَ : فَقُلُْت 
اهللا عليه وسلم َمكَانَ الضَّْرعِ ، َوَما كَانَ لََها ضَْرٌع ، وَالشَّطُوُر الَِّتي لَْيَس لََها َضْرٌع ، فََمَسَح النَّبِيُّ صلى : َسالٌم 

مَّ سَقَى أََبا َبكْرِ فَإِذَا الضَّْرُع َحاِفلٌ َمْملُوٌء لََبًنا ، فَأََتْيُت النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم بَِصْخَرٍة َمْنقُوَرٍة ، فََحلََب ، ثُ



فَقَلََص ، فََرَجَع كََما كَانَ ، فَأََنا َرأَْيُت َهذَا ِمْن َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، اقْلُْص : َوَسقَانِي ، ثُمَّ قَالَ ِللْضَْرعِ 
  َباَركَ اللَُّه ِفيَك ، فَإِنََّك: َيا َرُسولَ اِهللا َعلِّْمنِي ، فََمَسحَ رَأِْسي ، َوقَالَ : فَقُلُْت 

 صلى اهللا عليه وسلم ، فََبْيَنَما َنْحُن ِعْنَدُه َعلَى حَِراَء إِذْ أُنْزِلَْت َعلَْيِه ُسوَرةُ غُالٌم ُمَعلٌَّم ، فَأَْسلَْمُت َوأََتْيُت َرسُولَ اِهللا
َسْبِعَني سُوَرةً  َوالْمُْرَسالِت ُعْرفًا فَأََخذُْتَها ، وَإِنََّها َرطَْبةٌ ِمْن ِفيِه ، فَأََخذُْت ِمْن ِفي َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ِقيَّةَ الْقُْرآِن ِمْن أَْصَحابِِهَوأََخذُْت َب
  لَْم َيرْوِِه َعْن َسالمٍ ، إِالَّ إِبَْراهِيُم

ْبنِ َحِكيمٍ اَألْوِديُّ ،  َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ الْحَارِِث أَُبو َبكْرٍ الِْكالبِيُّ الْوَاِسِطيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُعثَْمانَ -٥١٤
َي اللَُّه َعْنُه ، َمانُ ْبُن َسعِيٍد الْمُرِّيُّ ، َحدَّثََنا إِسَْرائِيلُ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن أَبِي ُبْرَدةَ ، َعْن أَبِي ُموَسى َرِضَحدَّثََنا ُعثْ

َسبِيلِ اِهللا ، قَاِتلُوا َمْن كَفََر  اغُْزوا بِاْسمِ اِهللا ، َوِفي: كَانَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إِذَا بََعثَ َسرِيَّةً ، قَالَ : قَالَ 
  بِاِهللا ، ال َتُغلُّوا َوالَ تَْغِدُروا ، َوالَ ُتَمثِّلُوا ، َوالَ َتقُْتلُوا َوِليًدا َوالَ َشْيًخا كَبِريًا

  أَْحَمُد ْبُن ُعثَْمانَ ْبنِ َحِكيمٍلَْم َيرْوِِه َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، إِالَّ إِسَْرائِيلُ ، َوالَ َعْنُه إِالَّ ُعثَْمانُ ، َتفَرََّد بِِه 
  َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن ِسَناٍن الْمَْنبِجِيُّ بَِمنْبَِج ، أَْنبَأََنا أَُبو ُمْصَعبٍ أَْحَمُد ْبُن أَبِي َبكْرٍ -٥١٥

ةَ ، َعْن ُمَعاوَِيةَ ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ َجْعفَرٍ ، الزُّْهرِيُّ ، َحدَّثََنا َعطَّافُ ْبُن َخاِلٍد الَْمْخُزوِميُّ ، َعْن طَلَْحةَ ، َمْولَى آلِ ُسَراقَ
ثَالثًا ، َواْسَتْنَشَق ثَالثًا ، َعْن أَبِيِه ، َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ َرأَْيُت ُعثَْمانَ ْبَن َعفَّانَ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، تََوضَّأَ فََتَمْضَمَض 

َهكَذَا َرأَْيتُ : ْيِه ثَالثًا ثَالثًا ، َوَمَسَح بَِرأِْسِه َواِحَدةً ، َوغََسلَ رِْجلَْيِه ثَالثًا ، ثُمَّ قَالَ َوغََسلَ َوْجَههُ ثَالثًا ، َوغََسلَ َيَد
  َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيتََوضَّأُ

  َعطَّاٌف لَْم َيرْوِِه َعْن َعْبِد اِهللا ، إِالَّ اْبُنُه ، َوالَ َعْنُه إِالَّ طَلَْحةُ ، َتفَرَّدَ بِِه
ِضي ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبنُ َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْمَرَوْيِه الُْمَخرِِّميُّ الَْبْغَداِديُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُبدَْيلٍ الْقَا -٥١٦

َسِمْعُت َرسُولَ : ْبَن َعفَّانَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َيقُولُ ِعيَسى الرَّْمِليُّ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن زَْيِد ْبنِ َوْهبٍ ، َسِمْعُت ُعثَْمانَ 
  َتقُْتلُ َعمَّاًرا الِْفئَةُ الَْباِغيَةُ: اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ 

  لَْم َيرْوِِه َعنِ اَألْعَمشِ ، إِالَّ َيْحَيى ْبُن ِعيَسى
  اِن الْبَْغدَاِديُّ الَْحاِفظُ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َعِليَِّحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن إِبَْراِهيمَ أَُبو األَذَ -٥١٧

، ْبنِ َخلٍَف الَْعطَّاُر ، َحدَّثََنا َسْهلُ ْبُن َعاِمرٍ الَْبَجِليُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن َعيَّاشٍ ، َعْن ُمِغَريةَ  ، َعْن إِْبَراهِيَم ، َعْن َعلْقََمةَ 
َعلَْيكُْم بِالَْباَءِة ، فََمْن لَْم َيجِْد فََعلَْيِه بِالصَّْومِ : ِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، قَالَ َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد َر
  ، فَإِنَُّه لَُه وَِجاٌء

  َتفَرَّدَ بِِه ُمَحمَّدُ ْبُن َعِليِّ ْبنِ َخلٍَف لَْم َيرْوِِه َعْن ُمِغَريةَ ، إِالَّ أَُبو َبكْرِ ْبُن َعيَّاشٍ ، َوالَ َعْنُه إِالَّ سَْهلٌ ،
يُّ ، َحدَّثََنا َعبَّاُد ْبُن َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن إِْسَماِعيلَ ْبنِ أَبِي غَْيالنَ الثَّقَِفيُّ الْبَْغدَاِديُّ ، َحدَّثََنا َداُودُ ْبُن َعْمرٍو الضَّبِّ -٥١٨

، َعْن ُيوُنَس ْبنِ ُعبَْيٍد ، َعْن َعطَاِء ْبنِ أَبِي َربَاحٍ ، َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبدِ اهللاِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه  الْعَوَّامِ ، َعْن ُسفَْيانَ ْبنِ ُحَسْينٍ
  َنَهى َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َعنِ الثُّْنَيا ، إِالَّ أَنْ َيْعلََم َما ِهَي: ، قَالَ 

َيانُ ْبُن ُحَسْينٍ تَفَرََّد بِِه َعبَّادُ ْبُن الْعَوَّامِ ، َوَهِذِه الثُّْنَيا الَِّتي ِفي َهذَا الَْحِديثَ أَنْ َيبِيعَ لَْم َيرْوِِه َعْن ُيوُنَس ، إِالَّ ُسفْ



الثََّمَرِة ، فَقَالَ صلى اهللا عليه  ا ِمَنالرَُّجلُ ثََمَرةَ ُبْسَتانِِه ِمَن النَِّخيلِ َوغَيْرِِه ِفي َشَجَرِة الثََّمرِ فََيْسَتثْنِي ِلَنفِْسِه َوِلِعيَاِلِه َشْيئً
  ال َتُجوزُ الثُّْنَيا إِالَّ أَنْ يَُبيَِّن َشَجًرا بَِعْينِِه: وسلم 

ْبنِ أََبانَ  يُم ْبُن الَْحكَمَِحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ الَْحَسنِ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا َسلََمةُ ْبُن َشبِيبٍ ، َحدَّثََنا إِْبَراِه -٥١٩
َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، : ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َعْن ِعكْرَِمةَ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ 

ْتُه الرَّْحَمةُ ، فَلَمَّا قَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه َمْن َعاَد َمرِيًضا خَاَض ِفي الرَّْحَمِة حَتَّى َيْبلَُغُه ، فَإِذَا قََعَد عِْنَدُه غََمَر: َيقُولُ 
إِذَا : َيا َرسُولَ اِهللا ، َهذَا الْعَاِئدُ الْمَرِيَض ، فََما ِللَْمرِيضِ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم : وسلم َما قَالَ ، قُلُْت 

  كََيْومِ َولََدْتُه أُمِِّه َمرَِض الَْعْبدُ ثَالثَةَ أَيَّامٍ خََرَج ِمْن ذُُنوبِِه
  لَْم َيرْوِِه َعْن ِعكْرَِمةَ ، إِالَّ الَْحكَُم ، تَفَرََّد بِِه إِبَْراِهيُم

َسى ْبُن ، َحدَّثََنا ُمو َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن َسْهلٍ أَُبو َبكْرٍ الدِّيَنَورِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ ُمَحمَُّد ْبُن الَْهيْثَمِ الْقَاِضي -٥٢٠
ْن ِعكْرَِمةَ ، َعنِ اْبنِ ُمَحمٍَّد أَُبو طَاِهرٍ ، َحدَّثََنا ُمطَرُِّف ْبُن َمازٍِن قَاِضي الَْيَمنِ ، َعْن ُسفَْيانَ الثَّْورِيِّ ، َعْن أَبِيِه ، َع

  ِظُر التَّْوَبةَ َوالْمُْعَجُب َيْنَتِظُر الَْمقَْتالنَّاِدُم َيْنَت: َعبَّاسٍ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، قَالَ 
  لَْم َيرْوِِه َعْن ُسفَْيانَ ، إِالَّ ُمطَرٌِّف ، َوالَ َعْنُه إِالَّ ُموَسى ، َتفَرََّد بِِه أَُبو اَألْحَوصِ

يَّبُ ْبُن َواِضحٍ ، َحدَّثََنا َحجَّاجُ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن الَْحَسنِ أَُبو َحفْصٍ الْقَاِضي الَْحلَبِي ، َحدَّثََنا الُْمَس -٥٢١
نََهى َرُسولُ اهللاِ صلى :  َعْن ُشْعَبةَ ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن ُزَراَرةَ ْبنِ أَْوفَى ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْمرٍو َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما ، قَالَ

  نَِقيقَُها َتْسبِيٌح: الَ اهللا عليه وسلم َعْن قَْتلِ الضِّفَْدعِ ، َوقَ
  لَْم َيرْوِِه َعْن ُشْعَبةَ َمْرفُوًعا ، إِالَّ الَْحجَّاُج ، َتفَرَّدَ بِِه الُْمَسيَُّب

  َباُب َمنِ اْسُمُه عثمان
، َحدَّثََنا إِْسرَائِيلُ ، َعْن َشبِيبِ ْبنِ  َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن ُعَمَر الضَّبِّيُّ أَُبو َعْمرٍو ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َرَجاٍء الُْغدَانِيُّ -٥٢٢

: انَ أَِمًريا َعلَْيَنا ، َيقُولُ غَْرقََدةَ ، َعنِ الُْمْستَِظلِّ ْبنِ ُحَصْينٍ ، َسِمْعتُ َجرِيَر ْبَن َعْبِد اِهللا الَْبجَِليَّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َوكَ
ال أَقَْبلُ ِمْنَك َحتَّى ُتَبايَِع َعلَى النُّْصحِ ِلكُلِّ : مَّ َرَجْعُت ، فََدَعانِي ، فَقَالَ َباَيْعتُ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، ثُ

  ُمْسِلمٍ ، فََباَيْعتُُه
  

  اٍءلَْم َيرْوِِه َعنِ الُْمْستَِظلِّ ، إِالَّ َشبِيٌب ، َوالَ َعْنُه إِالَّ إِْسرَائِيلُ ، َتفَرَّدَ بِِه َعْبُد اِهللا ْبُن َرَج

نِ ْبنِ َجْعفَرٍ الزُّْهرِيُّ َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن َعْبِد اَألْعلَى ْبنِ ُعثَْمانَ ْبنِ ُزفََر الْكُوِفيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّْحَم -٥٢٣
، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ الْقَاِسمِ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن  الْكُوِفيُّ ، َحدَّثََنا الَْهْيثَمُ ْبُن َجِميلٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُمْسِلمٍ الطَّائِِفيُّ

  ِدبَاغُ اَألِدميِ طُُهورُُه: قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : َعاِئَشةَ َرِضيَ اللَُّه َعْنَها ، قَالَْت 
  لَْهْيثَُملَْم َيرْوِِه َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، إِالَّ ُمحَمٌَّد َتفَرََّد ، بِهِ ا

الزَُّبْيِديُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن َخاِلِد ْبنِ َعْمرٍو السُّلَِفيُّ الِْحْمِصيُّ ، بِِحْمَص ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن الَْعالِء  -٥٢٤
َحمَّاِد ْبنِ أَبِي ُسلَْيَمانَ ، َعْن إِْبَراهِيَم النََّخِعيِّ ، َعْن إِْسَماعِيلُ ْبُن َعيَّاشٍ ، َعنِ الَْمْسعُوِديِّ ، َعنِ الَْحكَمِ ْبنِ ُعَتْيَبةَ ، َو
ُيَعلُِّمَنا : كَانَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : َعلْقََمةَ ْبنِ قَْيسٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َمْسُعوٍد َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ 

اللَُّهمَّ إِنِّي أَْسَتخُِريَك بِِعلِْمَك ، : إِذَا أَرَاَد أََحُدكُمْ أَْمًرا ، فَلَْيقُلِ : َرةَ ِمَن الْقُْرآِن ، َيقُولُ االسِْتَخاَرةَ كََما ُيَعلُِّمَنا السُّو



ُم ، َوأَْنَت َعالُم الُْغُيوبِ ، أَْعلََوأَْستَقِْدُرَك بِقُْدرَِتَك ، َوأَْسأَلَُك ِمْن فَْضِلَك الَْعظِيمِ ، فَإِنَّكَ َتقِْدُر َوالَ أَقِْدُر ، َوَتْعلَُم َوالَ 
  ْيَر ذَِلَك َخيٌْراللَُّهمَّ إِنْ كَانَ َهذَا اَألْمرُ َخْيَرةً ِلي ِفي دِينِي وَُدْنَياَي َوَعاِقَبِة أَمْرِي فَقَدِّْرهُ ِلي ، َوإِنْ كَانَ غَ

  ، َوَرضِّنِي بِقََضاِئَكفََسهِّلْ ِلي الَْخْيَر َحْيثُ كَانَ َواْصرِْف َعنِّي الشَّرَّ َحْيثُ كَانَ 
  لَْم َيرْوِِه َعنِ الَْحكَمِ ، إِالَّ الَْمْسُعوِديُّ

ْبُن َعْبِد اِهللا الْقُمِّيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن ُعَبْيِد اِهللا الطَّلِْحيُّ الْكُوِفيُّ ، َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن ُحمَْيٍد ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب  -٥٢٥
َصلَّى بَِنا َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِفي : نِ جَارَِيةَ ، َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ َعْن ِعيَسى اْب

ُرَج ، فَلَْم َنَزلْ ِفيِه حَتَّى ْخَشْهرِ رََمَضانَ ثََماِن َركََعاٍت َوأَْوَتَر ، فَلَمَّا كَاَنِت الْقَابِلَةُ اْجَتَمْعَنا ِفي الَْمْسجِِد َوَرجَْوَنا أَنْ َي
إِنِّي : َيا َرُسولَ اِهللا ، اْجَتَمْعَنا الْبَارَِحةَ ِفي الَْمْسجِِد ، َوَرجَْوَنا أَنْ ُتَصلَِّي بَِنا ، فَقَالَ : أَْصَبحَْنا ، ثُمَّ َدَخلَْنا ، فَقُلَْنا 
  َخشِيُت أَنْ ُيكَْتَب َعلَْيكُْم

  َعْبِد اِهللا ، إِالَّ بَِهذَا اِإلسَْناِد َتفَرََّد بِِه َيْعقُوُب ، َوُهَو ِثقَةٌال ُيْرَوى َعْن َجابِرِ ْبنِ 

ِليلٌ َمْسُبوٌت ، فَلَمْ َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن ُخرََّزاَز ، ِفي ِكتَابِِه ، َوقَْد َرأَْيُتُه َدَخلَ إِْنطَاِكَيةَ ، فََدَخلَْنا َعلَْيِه َوُهَو َع -٥٢٦
َنا ُحَسْيُن ْبُن َوَعاشَ َبْعَد ُخُروجِي ِمْن إِْنطَاِكَيةَ ثَالثَ ِسنَِني وََنيِّفًا َحدَّثََنا َسِعيدُ ْبُن ُمَحمٍَّد الَْعْوِفيُّ ، َحدَّثَ أَْسَمْع ِمْنُه ،

َعْن َعِطيَّةَ ، َعْن أَبِي َسعِيٍد َرِضيَ اللَّهُ َحَسنِ ْبنِ َعِطيَّةَ الَْعْوِفيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َسعِيٍد الُْمؤَدُِّب ، َعْن أَبِي إِْدرِيسَ اَألوِْديُّ ، 
إِنَّ َحرَّ النَّارِ َسْبُعونَ ُجْزًءا ِتْسَعةٌ َوِستُّونَ ِلآلِمرِ ، َوُجْزٌء ِللْقَاِتلِ : قَالَ َرسُولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : َعْنُه ، قَالَ 
  َوَحَسبُُه

  ذَا اِإلسَْناِد ، َتفَرَّدَ بِِه ُعثَْمانُ ْبُن ُخرََّزاَزال ُيْرَوى َعْن أَبِي إِْدرِيَس ، إِالَّ بَِه
 َناِفعٍ الطَّحَّانُ َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَْحَمدَ ْبنِ ُعثَْمانَ الدَّبَّاغُ الِْمْصرِيُّ ، بِِمْصَر ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْمرِو ْبنِ -٥٢٧

 ْبُن َداُوَد أَُبو صَاِلحٍ الْحَرَّانِيُّ ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن َمْنُصورٍ ، َعْن أَبِي َواِئلٍ ، َعْنالُْمَعدِّلُ ، َحدَّثََنا عَْبُد الْغَفَّارِ 
فَكَانَ َيُردُّ َعلَْيَنا  كُنَّا ُنسَلُِّم َعلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َوُهَو ُيَصلِّي ،: َعْبِد اهللاِ ْبنِ َمْسُعوٍد َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، قَالَ 

يه وسلم ، فََسلَّْمُت قَْبلَ أَنْ َنخُْرَج إِلَى أَْرضِ الَْحَبَشِة ، فَلَمَّا َرَجعَْنا ِمْن أَْرضِ الْحََبَشِة أََتْيُت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عل
: َماِلي أََحَدثَ ِفيَّ َحَدثٌ أََو َنَزلَ ِفيَّ َشْيٌء ؟ فَقَالَ : ، فَقُلُْت َعلَْيِه ، فَلَْم َيُردَّ َعلَيَّ السَّالَم ، فَأََخذَنِي َما قَُرَب َوَما بَُعَد 

  ال َيا اْبَن َمْسُعوٍد ، إِنَّ

، َعْن  يثَ َعْبُد الَْغفَّارِاللََّه ُيْحِدثُ ِفي أَْمرِِه َما َيَشاُء ، وَإِنَُّه قَْد أَْحَدثَ أَنْ ال َتكَلَُّموا ِفي الصَّالِة ، َهكَذَا َرَوى الَْحِد
 سُفَْيانَ ، َعْن ُسفَْيانَ ، فَإِنْ كَانَ َحِفظَُه فَُهَو غَرِيٌب ِمْن َحِديِث َمْنصُورٍ ، َورََواُه الُْحمَْيِديُّ ، َوغَْيُرُه ِمْن أَْصَحابِ

  وظُُسفَْيانَ ْبنِ ُعَيْيَنةَ ، َعْن َعاِصمٍ ، َعْن زِرِّ ْبنِ ُحَبْيشٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا َوُهَو الَْمْحفُ
  َباُب َمنِ اْسُمُه علي

نِ َعِديٍّ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم ْبُن إِبَْراِهيَم ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعنِ الزُّبَْيرِ ْب -٥٢٨
  ِذي بَْعَدُه َشرٌّ ِمْنُه ، َسِمْعَنا ذَِلَك ِمْن َنبِيِّكُْم صلى اهللا عليه وسلمال َيأِْتي َعاٌم إِالَّ َوالَّ: َماِلٍك َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ 

  لَْم َيرْوِِه َعْن ُشْعَبةَ ، إِالَّ ُمْسِلٌم ، َتفَرََّد بِِه َعِليٌّ
نِ َشرُوسٍ الصَّنَْعانِيُّ ، َحدَّثََنا سَِعيُد ْبُن سَاِلمٍ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَباَرٍك الصَّْنَعانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبدِ الرَّحِيمِ ْب -٥٢٩



ْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، الْقَدَّاُح ، َعْن َعِليِّ ْبنِ َصاِلحٍ الَْمكِّيُّ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ ، َعْن َعطَاِء ْبنِ َيَسارٍ ، َعْن أَبِي هَُر
  :قَالَ 

  إِذَا أُِقيَمتِ الصَّالةُ فَال َصالةَ إِالَّ الَْمكْتُوبَةُ: عليه وسلم قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا 
  ، تَفَرََّد بِِه َعِليُّ ْبُن الُْمَباَرِكلَْم َيرْوِِه َعْن َعِليِّ ْبنِ َصاِلحٍ ، إِالَّ سَِعيُد ْبُن َساِلمٍ ، َوالَ َعْنُه إِالَّ ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد الرَِّحيمِ 

دَّثََنا َسِعيدُ ْبُن َعِليُّ ْبُن بِْشرٍ الَْمقَارِيِضيُّ الصَّنَْعانِيُّ ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ ْبُن إِْسحَاَق ْبنِ جُوثَى الصَّْنَعانِيُّ ، َحَحدَّثََنا  -٥٣٠
ٍت ، َعْن َمْيُموِن ْبنِ أَبِي شَبِيبٍ ، َساِلمٍ الْقَدَّاُح ، َعْن َعِليِّ ْبنِ َصاِلحٍ الَْمكِّيِّ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن َحبِيبِ ْبنِ أَبِي ثَابِ

اتقي اللََّه َحْيثَُما كُْنَت ، َوأَْتبِعِ : َيا َرُسولَ اِهللا ، أَْوِصنِي ، فَقَالَ : قُلُْت : َعْن ُمَعاِذ ْبنِ َجَبلٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ 
  .َحَسنٍ السَّيِّئَةَ الَْحَسَنةَ تَْمُحَها ، َوَخاِلقِ النَّاَس بُِخلُقٍ

  إِبَْراِهيمَ ْبنِ ُجوثَىلَْم َيرْوِِه َعْن َعِليِّ ْبنِ َصاِلحٍ الَْمكِّيِّ الَْعابِِد ، إِالَّ َسعِيُد ْبُن َساِلمٍ ، َتفَرََّد بِِه إِْسَحاُق ْبُن 
 َحدَّثنا علي بن احلسني الصويف البغدادي حدثنا يوسف بن واضح البصري حدثنا قدامة بن شهاب عن برد -٥٣١

  :بن سنان عن عبده بن أيب لبَاُبة عن زر بن حبيش عن الصيب بن معبد 

أنه أهل حبج وعمرة فذكر ذلك لعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فقال هديت لسنة نبيك صلى اهللا عليه وسلم مل 
  يروه عن برد إال قدامة وال عن قدامة إال يوسف تفرد به علي

ظ حدثنا عبد اهللا بن حممد بن زياد املديين حدثنا صاحل بن نباتة قال َحدَّثنا علي بن سراج املصري احلاف -٥٣٢
مسعت املأمون أمري املؤمنني حيدث عن أبيه عن عم عبد الصمد بن علي بن عبد اهللا بن عباس عن أبيه عن جده بن 

و ختفوه إن تبدوا ما يف أنفسكم أ{:ملا نزلت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عباس رضي اهللا عنه قال 
فيغفر ملن يشاء ويعذب من {:شق ذلك على أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فنزلت} حياسبكم به اهللا

  فسري ذلك عنهم مل يروه عن املأمون إال صاحل تفرد به عبد اهللا بن حممد املديين}يشاء
  ِت ُمَعاوَِيةَ ْبنِ َعْمرٍو أَبُوَحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن أَْحَمدَ ْبنِ النَّْضرِ اَألزِْديُّ اْبنِ بِْن -٥٣٣

سِّْخِتَيانِيِّ ، َعْن أَبِي ِقالَبةَ غَاِلبٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن يُوُسَف الزِّمِّيُّ ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن َعْمرٍو الرَّقِّيُّ ، َعْن أَيُّوبَ ال
اللَُّه َعْنُه ، أَنَّ اْمَرأَةً أََتتِ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، فَاْعَتَرفَْت بِالزَِّنا ،  َعْبِد اهللاِ ْبنِ زَْيٍد الَْجرِْميِّ ، َعْن أََنسٍ َرِضَي

ُبَها ، ثُمَّ أََمرَ َوكَاَنْت َحاِمال ، فَأَخََّرَها َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َحتَّى َوَضَعْت ، ثُمَّ أََمرََها فَُشدَّْت َعلَْيَها ِثيَا
: أَُتَصلِّي َعلَْيَها َوقَْد زََنْت َوَرَجمَْتَها ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم : ا ، ثُمَّ َصلَّى َعلَْيَها ، فَقَالَ لَُه َرُجلٌ بَِرْجِمَه

  َضلَ أَنْ َجاَدْت بِنَفِْسَها ؟لَقَْد تَاَبْت تَْوَبةً لَْو َتاَب بَِها َسْبُعونَ ِمْن أَْهلِ الَْمِديَنِة لَقُبِلَ ِمنُْهْم ، َهلْ َوَجْدتَ أَفْ
  لَْم َيرْوِِه َعْن أَيُّوَب ، إِالَّ ُعَبْيدُ اِهللا

 الْقَاِضي ، َحدَّثََنا َيْحَيى َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن الَْحَسنِ ْبنِ َصاِلحٍ الصَّاِئغُ الْبَْغَداِديُّ ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ ْبُن ُمَحمٍَّد التَّيِْميُّ -٥٣٤
ُه ، َعنِ النَّبِيِّ يٍد الْقَطَّانُ ، َعْن ُشْعَبةَ ، َعنِ اْبنِ َعْوٍن ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ ِسريِيَن ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنْبُن َسِع

  ِحكْمَةُأََتاكُمْ أَْهلُ الَْيَمنِ ُهْم أََرقُّ أَفِْئَدةً ، اِإلَميانُ َيَماٍن ، َوالْ: صلى اهللا عليه وسلم ، قَالَ 

  َيَمانَِيةٌ ، وَالِْفقُْه َيَماٍن
  

َوفَسََّر َهذَا الَْحِديثَ أَْهلُ الِْعلْمِ ، لَْم َيرْوِِه َعْن ُشْعَبةَ ، إِالَّ َيحَْيى ، َتفَرَّدَ بِِه إِْبَراهِيُم ، قَالَ أَُبو الْقَاِسمِ ، أَيِ الطَّبََرانِيُّ ، 



  اَر خَاصَّةً ، َوقَالَ َبْعضُُهْم أََراَد قَبَاِئلَ الَْيَمنِ َعامَّةًأََرادَ بِِه اَألْنَص: فَقَالَ َبْعضُُهْم 
اعِيلُ ْبُن َيْحَيى التَّيِْميُّ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َبَياٍن الُْمطَرُِّز الِْمصْرِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َمْعَمرٍ صَاِلُح ْبُن حَْربٍ ، َحدَّثََنا إِْسَم -٥٣٥

أَشَهِْدَت َبْيَعةَ : قُلُْت ِلَعْبِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُه : ِكَدامٍ ، َعْن َعطَاِء ْبنِ أَبِي َربَاحٍ ، قَالَ ، َعْن ِمْسَعرِ ْبنِ 
ِه ؟ قَالَ : قُلُْت : نََعْم ، قَالَ : الرِّضَْواِن َمَع َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ قَالَ  ِمْن قُطْنٍ ، قَِميٌص : فََما كَانَ َعلَْي

ْد َرفَعَ أَغَْصانَ الشَّجََرِة َعْن َوُجبَّةٌ َمْحُشوَّةٌ ، َورَِداٌء ، َوَسْيٌف ، َوَرأَْيُت النُّْعَمانَ ْبَن ُمقَرٍِّن الْمَُزنِيَّ قَاِئًما َعلَى َرأِْسِه قَ
  رَأِْسِه َوالنَّاسُ ُيبَايُِعونَُه

  يلُ ، َتفَرََّد بِهِ َصاِلٌحلَْم َيرْوِِه َعْن ِمْسَعرٍ ، إِالَّ إِْسَماِع
  َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َصقْرٍ السُّكَّرِيُّ الْبَْغَداِديُّ ، َحدَّثََنا َعفَّانُ ْبُن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثَنَا -٥٣٦

َعْنُه َسْبِعَني َرُجالً ِمَن اَألْنصَارِ كَانَ إِذَا ذَكََر أََنُس ْبُن َماِلكٍ َرِضَي اللَُّه : ُسلَْيَمانُ ْبُن الُْمِغَريِة ، َعْن ثَابٍِت الُْبَنانِيِّ ، قَالَ 
انَ ِعْنَدُه قُوَّةٌ أَصَاَب ِمَن َجنَُّهُم اللَّْيلُ آَوْوا إِلَى َمْعلَمٍ بِالَْمِديَنِة ، فََيبِيُتونَ َيْدرُِسونَ الْقُْرآنَ ، فَإِذَا أَْصَبحُوا فََمْن كَ

َمْن كَانَ ِعْنَدُه َسَعةٌ أَصَاُبوا الشَّاةَ ، فَأَصْلَُحوا ، فَكَاَنْت ُتصْبُِح ُمَعلَّقَةً بِِحْجرِ َرُسولِ الَْحطَبِ ، وَاْسَتْعذََب ِمَن الَْماِء ، َو
ُم ْبنُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، فَلَمَّا أُِصيبَ ُخَبْيٌب بََعثَُهمْ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فَكَانَ ِفيهِْم خَاِلي َحَرا

أَال أُْخبُِر هَُؤالِء أَنَّا لَْسَنا إِيَّاُهْم نُرِيُد فَُيَخلُّوا ُوُجوهََنا ؟ : فَأََتْوا َعلَى َحيٍّ ِمْن َبنِي ُسلَْيمٍ ، فَقَالَ حََراٌم َألِمريِِهْم  ِملَْحانَ ،
فَأَنْفَذَُه بِِه ، فَلَمَّا َوَجَد حََراٌم َمسَّ الرُّْمحِ َمَسَح ِفي نََعْم ، فَأََتاُهْم فَقَالَ لَُهْم ذَِلَك ، فَاْسَتقَْبلَُه َرُجلٌ ِمنُْهْم بِرُْمحٍ ، : قَالُوا 

عليه  فُْزُت َوَربِّ الْكَْعَبِة ، فَاْنطََوْوا َعلَيْهِْم ، فََما َبِقَي ِمْنُهْم ُمْخبٌِر ، فََما رَأَْيُت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا: َجْوِفِه ، قَالَ 
فَلَقَْد رَأَْيُت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم كُلََّما َصلَّى الَْغدَاةَ : َعلَْيهِْم ، قَالَ أََنٌس  وسلم َوَجَد َعلَى َسرِيٍَّة َوْجَدُه

ُه ؟ فََعلَ َما َبالُ: َهلْ لََك ِفي قَاَتلِ حََرامٍ ؟ فَقَالَ : َرفََع َيَدْيِه َيْدُعو َعلَْيهِْم ، فَلَمَّا كَانَ َبْعَد ذَِلَك أََتى أَُبو طَلَْحةَ َيقُولُ 
  ال َتفَْعلْ ، فَقَْد أَْسلََم: اللَُّه بِِه َوفََعلَ قَالَ أَُبو طَلَْحةَ 

  لَْم َيرْوِِه َعْن ُسلَْيَمانَ ، إِالَّ َعفَّانُ

، بِِمْصَر ، َحدَّثََنا أَبِي ُمَحمٌَّد ،  َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْمرِو ْبنِ َتِميمِ ْبنِ َزْيدِ ْبنِ َهالَةَ ْبنِ أَبِي َهالَةَ التَِّميِميُّ -٥٣٧
َدَخلَ َعلَى َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا َعْن أَبِيِه ، َعْمرِو ْبنِ َتِميمٍ ، َعْن أَبِيِه َتِميمِ ْبنِ زَْيٍد ، َعْن أَبِيِه زَْيٍد َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، أَنَُّه 

َهالَةُ ، َهالَةُ ، هَالَةُ ، قَالَ : صلى اهللا عليه وسلم فََضمَّ هَالَةَ إِلَى َصْدرِِه ، فَقَالَ  عليه وسلم َوُهَو َراِقٌد ، فَاْسَتْيقَظَ النَّبِيُّ
  لِ الْفَْضلِانَ ِمْن أَْهكَأَنَّهُ ُسرَّ بِِه ِلقََراَبِتِه ِمْن َخِدَجيةَ َرِضيَ اللَُّه َعْنَها ، لَْم َنكُْتْبُه إِالَّ َعْن َهذَا الشَّْيخِ ، َوكَ: أَُبو الْقَاِسمِ 

ا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َسِعيٍد الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ ْبُن َخاِلِد ْبنِ َنجِيحٍ الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََن -٥٣٨
انِيِّ ، َعْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ أَبِي أَْوفَى اَألْسلَِميِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، ْبنِ الُْمِغَريِة الْكُوِفيُّ ، َحدَّثََنا ِمسَْعُر ْبُن ِكَدامٍ ، َعنِ الشَّْيَب

ُمَحمٌَّد وَالَْخِميَس ، فَقَالَ النَّبِيُّ : أَغَاَر َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َعلَى أَْهلِ َخْيَبَر وَُهْم غَارُّونَ ، فَقَالُوا : قَالَ 
  ُه أَكَْبُر ، خَرَِبْت َخْيَبُر إِنَّا إِذَا نََزلَْنا بِسَاَحِة قَْومٍ فََساَء َصَباُح الُْمْنذَرِيَناللَّ: صلى اهللا عليه وسلم 

  لَْم َيرْوِِه َعْن ِمْسَعرٍ ، إِالَّ َعْبُد اِهللا
مَُّد ْبُن الْحَارِِث الْخَزَّاُز الَْبْغَداِديُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن الُْحَسْينِ ْبنِ الُْمثَنَّى الْجَُهنِيُّ التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَح -٥٣٩

ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َعْبِد َسيَّارُ ْبُن َحاِتمٍ ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْواِحِد ْبُن زَِياٍد ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ إِْسحَاَق ، َعنِ الْقَاِسمِ 
قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : يِه ، َعْن َجدِِّه َعْبِد اِهللا ْبنِ َمْسعُوٍد َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ اِهللا ْبنِ َمْسعُوٍد ، َعْن أَبِ



،  َيا ُمحَمَُّد ، أَقْرِْئ أُمََّتَك مِنِّي السَّالَم: َرأَْيُت إِْبَراهِيَم الَْخلِيلَ صلى اهللا عليه وسلم لَْيلَةَ أُْسرَِي بِي ، فَقَالَ : 
اِهللا ، َوالَْحْمُد ِللَِّه ، َوالَ إِلََه إِالَّ اُهللا  َوأَخْبِْرُهْم أَنَّ الَْجنَّةَ طَيَِّبةُ التُّْرَبِة َعذَْبةُ الَْماِء ، وَأَنََّها ِقيَعانٌ ، َوِغرَاُسَها قَْولُ ُسْبَحانَ

  ْروِِه َعنِ الْقَاِسمِ ، إِالَّ َعْبُد الرَّْحَمنِ ، َوالَ َعْنُه إِالَّ ، َعْبُد الْوَاِحِد، َواُهللا أَكَْبُر ، َوالَ حَْولَ َوالَ قُوَّةَ إِالَّ بِاِهللا لَمْ َي
  َولَْم َيرْوِِه َعْن َعْبِد الْوَاِحِد َمْرفُوًعا ، إِالَّ َسيَّاُر ْبُن حَاِتمٍ

  ِد اِهللا ْبنِ َخاِلٍد الْوَاِسِطيُّ ،َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُعَمَر الْوَاِسِطيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْب -٥٤٠

قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى : لَ َحدَّثََنا ُهشَْيٌم ، َعْن َيحَْيى ْبنِ َسعِيٍد اَألْنَصارِيِّ ، َعْن َناِفعِ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَا
  َمْن رَاَح إِلَى الُْجُمَعِة فَلَْيْغَتِسلْ: اهللا عليه وسلم 

  َيرْوِِه َعْن َيحَْيى ، إِالَّ ُهَشْيٌم ، تَفَرََّد بِِه ُمَحمٌَّد لَْم
ْبُد الْعَزِيزِ ْبُن ُمحَمٍَّد َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن إِبَْراهِيَم الَْعاِمرِيُّ الْكُوِفيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُنعَْيمٍ ضَِرارُ ْبُن ُصَرٍد ، َحدَّثََنا َع -٥٤١

ولَ َعْبِد الْوَاِحِد ْبنِ أَبِي َعْوٍن ، َعنِ الزُّهْرِيِّ ، َعْن ُعْرَوةَ ، َعْن َعاِئَشةَ ، َرِضَي اللَُّه َعْنَها ، أَنَّ َرُسالدََّراَورِْديُّ ، َعْن 
ا َجاَءَك الُْمْؤِمنَاُت إِلَى ذَاهللاِ صلى اهللا عليه وسلم كَانَ َيمَْتِحُن َمْن َهاَجَر إِلَْيِه ِمَن الُْمْؤِمَناتِ بَِهِذِه اآلَيِة يَأَيَُّها النَّبِيُّ إِ

  آِخرِ اآلَيِة كُلِّهَا
  لَْم َيرْوِِه َعْن َعْبِد الْوَاِحدِ ْبنِ أَبِي َعْوٍن ، إِالَّ الدََّراَوْرِديُّ ، َتفَرََّد بِِه ِضرَاٌر

ُمَحمٍَّد الْوَاِسِطيُّ ، َحدَّثََنا َعمِّي الْقَاِسمُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن الَْعبَّاسِ الَْبَجِليُّ الْكُوِفيُّ ، َحدَّثََنا ُمقَدَُّم ْبُن  -٥٤٢
ْيِت َمْيُموَنةَ َرِضَي اللَُّه َعْن َداُوَد ْبنِ أَبِي هِْنَد ، َعْن َسِعيِد ْبنِ جَُبْيرٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنَُّه كَانَ ِفي َب

  صلى اهللا عليه وسلم َعْنَها ، فََوَضَع ِللنَّبِيِّ

اللَُّهمَّ ، : َمْن َوَضَعُه ؟ ِقيلَ اْبُن َعبَّاسٍ ، فََضَرَب َعلَى مَْنِكبِي ، َوقَالَ : طَُهوًرا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم 
  فَقِّْهُه ِفي الدِّينِ ، َوَعلِّْمُه التَّأْوِيلَ
  ُم ، تَفَرََّد بِِه ُمقَدَُّم ْبُن ُمَحمٍَّدلَْم َيرْوِِه َعْن َداُوَد ، إِالَّ الْقَاِس

َحدَّثََنا قَْيُس ْبُن الرَّبِيعِ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َجَبلَةَ الْكَاِتُب الَْبْغَداِديُّ ، بأَصَْبَهانَ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن بِْشرٍ الَْبَجِليُّ ،  -٥٤٣
: قَالَ َرسُولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : ِه ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ ، َعْن ُسَهْيلِ ْبنِ أَبِي َصاِلحٍ ، َعْن أَبِي

  َمْن َتَعلََّم الرَّْمَي ثُمَّ َنِسَيُه فَهِيَ نِْعَمةٌ َجَحَدهَا
  لَْم َيرْوِِه َعْن ُسَهْيلٍ ، إِالَّ قَْيٌس ، تَفَرََّد بِِه الَْحَسُن ْبُن بِشْرٍ

اللٍ ، َعْن إِبَْراهِيَم ْبنِ دَّثََنا َعِليُّ ْبُن َجَبلَةَ اَألْصبََهانِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن أَبِي أُوَْيسٍ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن بَِح -٥٤٤
أَبِيِه ، َعْن ُبْسرِ ْبنِ َسِعيٍد ، َعْن زَْيِد ْبنِ ثَابِتٍ  ُبرَْدانَ ْبنِ أَبِي النَّْضرِ ، مَْولَى ُعَمَر ْبنِ ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ َمْعَمرٍ التَّْيِميِّ ، َعْن

  :َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، قَالَ 

أَبِي النَّْضرِ َحِديثًا ُمسَْنًدا  َصالةُ الَْمْرِء ِفي َبْيِتِه أَفَْضلُ ِمْن َصالِتِه ِفي َمْسجِِدي َهذَا إِالَّ الَْمكُْتوَبةَ ، لَْم َيْروِ ُبْرَدانُ ْبُن
  غَْيَر َهذَا الَْحدِيثَ

اِهيُم ْبُن أَيُّوبَ الفََرسَانِيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُرسُْتَم اَألصَْبَهانِيُّ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَعاوَِيةَ ْبنِ الُْهذَْيلِ ، َحدَّثََنا إِبَْر -٥٤٥
 ، السَّالمِ التَّْيِميِّ ، َعْن َماِلِك ْبنِ الِْمْغَولِ ، َعْن إِْسَماِعيلَ ْبنِ أَبِي َخاِلٍد ، َعْن قَْيسِ ْبنِ أَبِي حَازِمٍ َعنِ النُّْعَماِن ْبنِ َعْبِد

وَاِهللا ، َما : ولُ َحدَّثََنا الُْمْستَْورُِد ْبُن َشدَّادٍ الْفِْهرِيُّ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، َسِمْعُت َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُ



  ْر بَِما يَْرجُِعالدُّْنَيا ِمْن أَوَِّلَها إِلَى آِخرَِها ِفي اآلخَِرِة إِالَّ كََما َيجَْعلُ أََحُدكُمْ أُْصُبَعُه ِفي الَْيمِّ ، فَلَْيْنظُ
  لَْم َيرْوِِه َعْن َماِلِك ْبنِ ِمْغَولِ ، إِالَّ النُّْعَمانُ

نِي أَبِي ُمَحمَِّد ْبنِ حَفْصٍ الْفَارِِسيُّ ، بَِمِديَنةِ َبْعلََبكَّ ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن الَْوِليدِ ْبنِ َمْزَيٍد ، َحدَّثََحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن  -٥٤٦
، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه  ، َحدَّثََنا اَألْوَزاِعيُّ ، َعْن َعْبِد الَْواِحِد ْبنِ قَْيسٍ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُه

  :وسلم ، قَالَ 

  كُلُّ ُمْسِكرٍ َخْمٌر ، َوكُلُّ ُمْسِكرٍ َحَراٌم
  لَْم َيرْوِِه َعنِ اَألْوَزاِعيِّ ، إِالَّ الَْولِيُد

  
يَد اآلَدَميُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْمجِيِد ْبُن َعْبدِ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن إِْسحَاَق ْبنِ الَْوزِيرِ اَألصَْبَهانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيزِ -٥٤٧

قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى : الَ الْعَزِيزِ ْبنِ أَبِي رَوَّاٍد ، َعنِ اْبنِ جُرَْيجٍ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَ
أُمَِّتي حَتَّى الْقَذَاةُ ُيْخرُِجَها الرَُّجلُ ِمَن الَْمْسجِِد ، َوُعرَِضْت َعلَيَّ ذُنُوُب أُمَِّتي ،  عُرَِضْت َعلَيَّ أُجُوُر: اهللا عليه وسلم 

  .فَلَْم أََر ذَنًْبا أَْعظََم ِمْن آَيٍة أَْو سُوَرٍة أُوِتيَها َرُجلٌ ثُمَّ َنِسيََها
َنسٍ ، إِالَّ َعْبُد الَْمجِيِد ، تَفَرََّد بِِه ُمحَمَُّد ْبُن يَزِيَد ، َعْن َعْبِد الَْمجِيِد لَْم َيرْوِِه َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن أَ

  .َعْن أََنسٍ َوَرَواُه غَْيُر ُمَحمٍَّد ، َعْن َعْبِد الَْمجِيِد ، َعنِ اْبنِ جُرَْيجٍ ، َعنِ الُْمطَِّلبِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ َحْنطَبٍ
حَاُق ْبنُ يُّ ْبُن ِعيَسى الْكَاِتُب الَْوزِيُر ، ُمذَاكََرةً ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن ُمَحمَّدٍ الزَّْعفََرانِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَحدَّثََنا َعِل -٥٤٨

  ُيوُسَف اَألْزَرُق ، َحدَّثََنا ِمسَْعُر ْبُن ِكَدامٍ ، َعْن

َعْن ُهذَْيلِ ْبنِ شَُرْحبِيلَ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َمْسعُوٍد َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنَُّه أُِتيَ  أَبِي قَْيسٍ اَألْوِديِّ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ ثَْرَوانَ
ِلالْبَنةِ : َألقِْضَينَّ َبْينَُهْم بِقََضاِء َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : ِفي اْبَنٍة ، وَاْبَنِة أُْخٍت ، وَأُْخٍت َألبٍ َوأُمٍّ ، فَقَالَ 

  نِّْصُف ، َوالْبَنِة االْبنِ السُُّدُس ، َوَما بَِقَي فَِلُألْخِت ِمَن اَألبِ وَاألُمِّال
  لَْم َيرْوِِه َعْن ِمْسَعرٍ ، إِالَّ إِْسَحاُق ، َتفَرََّد بِهِ الزَّْعفََرانِيُّ

ْبُن َراِفعٍ النَّْيَسابُورِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْمِلِك ْبُن َعْمرٍو  َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن الَْحَسنِ ْبنِ سَْهلٍ الَْبلِْخيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد -٥٤٩
اللَُّه َعْنُه ، أَنّ النَّبِيَّ صلى  أَُبو َعاِمرٍ الَْعقَِديُّ ، َحدَّثََنا َحمَّادُ ْبُن َسلََمةَ ، َعْن ثَابٍِت الُْبَنانِيِّ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك َرِضَي

  َيا َنجِيُح ، َيا رَاِشُد: انَ يُْعجُِبُه إِذَا َخَرَج ِلحَاَجٍة أَنْ َيْسَمَع اهللا عليه وسلم كَ
  لَْم َيرْوِِه َعْن َحمَّاٍد ، إِالَّ الَْعقَِديُّ ، َتفَرََّد بِهِ اْبُن َرافِعٍ

  ُن ْبُن ُعثَْمانَ أَبُوَحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اهللاِ الْفَْرغَانِيُّ طَْغُك ، بِِمْصَر ، َحدَّثََنا الَْحَس -٥٥٠

 ْبنِ ُمَحيْرِيزٍ ، َعْن أُمِّ َحسَّانَ الزَِّياِديُّ ، َحدَّثََنا يَزِيدُ ْبُن ُزَرْيعٍ ، َعْن َخاِلٍد الَْحذَّاِء ، َعْن أَبِي ِقالَبةَ ، َعْن َعْبِد اِهللا
َما ُوِضَع ِفي الِْميَزانِ أَْرَجُح ِمْن : يِّ صلى اهللا عليه وسلم ، قَالَ الدَّرَْداِء ، َعْن أَبِي الدَّْرَداِء َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َعنِ النَّبِ

  .ُحْسنِ الُْخِلقِ
  لَْم َيرْوِِه َعْن َخاِلٍد ، إِالَّ َيزِيُد ، َتفَرََّد بِهِ أَُبو َحسَّانَ ، َوَما كََتْبنَاُه إِالَّ َعْن َعِليٍّ

اِفرٍ التِّنِّيِسيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسَماِعيلَ ْبنِ أَبِي فَُدْيٍك ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َجْعفَرِ ْبنِ ُمَس -٥٥١
، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ  ْنفُذٍ التَّْيِميُِّموَسى ْبُن َيْعقُوَب الزَّْمِعيُّ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي َبكْرِ ْبنِ ُمَحمَّدِ ْبنِ زَْيِد ْبنِ الُْمهَاجِرِ ْبنِ قُ



َرأَْيُت النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم : أَبِي سَْهلٍ النَّبَّالِ ، َعنِ الَْحَسنِ ْبنِ أَُساَمةَ ْبنِ َزْيٍد ، َعْن أَبِيِه َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ 
  وَاْبَنا فَاِطَمةَ ، اللَُّهمَّ إِنَّكَ َتْعلَُم أَنِّي أُِحبُُّهمَا َهذَاِن اْبَناَي ،: ُمْشَتِمال َعلَى الَْحَسنِ َوالُْحَسْينِ َوُهَو َيقُولُ 

  .ال ُيْرَوى َعنِ الَْحَسنِ ، إِالَّ بَِهذَا اِإلْسَناِد ، تَفَرََّد بِِه اْبُن أَبِي فُدَْيٍك

ُد ْبُن َعْبِد الرَِّحيمِ أَُبو َيحَْيى َصاِعقَةٌ ، َحدَّثََنا أَُبو َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن إِْسَماعِيلَ الشَِّعريِيُّ الْبَْغَداِديُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّ -٥٥٢
ي أَيُّوَب اَألْنَصارِيِّ َرِضيَ الْمُْنِذرِ إِْسَماِعيلُ ْبُن َعْمرٍو ، َحدَّثََنا َوْرقَاُء ، َعْن َسْعِد ْبنِ َسِعيٍد ، َعْن ُعَمَر ْبنِ ثَابٍِت ، َعْن أَبِ

  ال َتْستَقْبِلُوا الِْقْبلَةَ بَِغاِئٍط َوالَ َبْولٍ: لَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَا: اللَُّه َعْنُه ، قَالَ 
  لرَِّحيمِلَْم َيرْوِِه َعْن َسْعٍد ، إِالَّ َوْرقَاُء ، َوالَ َعْنُه إِالَّ أَُبو الْمُْنِذرِ ، تَفَرََّد بِِه ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد ا

بَْراهِيَم اَألهَْوازِيُّ ، َحدَّثََنا حَفُْص ْبُن ُعَمَر أَُبو ُعَمَر الدُّورِيُّ ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن ُجَمْيعٍ ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن إِ -٥٥٣
َعْنَها ، َعنِ النَّبِيِّ صلى  لَُّهَيحَْيى ْبنِ َسعِيٍد األَْنَصارِيِّ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِبَْراهِيَم التَّْيِميِّ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي ال

  ِمنُْه َما ِمْن َشْيٍء إِالَّ لَُه تَْوَبةٌ ، إِالَّ َصاِحُب ُسوِء الُْخلُقِ فَإِنَُّه ال َيتُوُب ِمْن ذَْنبٍ إِالَّ َعاَد ِفي َشرٍّ: اهللا عليه وسلم 
  لَْم َيرْوِِه َعْن َيحَْيى ، إِالَّ َعْمرٌو

  إِالَّ بَِهذَا اِإلْسَناِدَوالَ ُيْرَوى َعْن َعاِئَشةَ ، 

َعفَّانَ ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد  َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ الَْحَسنِ ْبنِ كَاسٍ النَّخَِعيُّ الْكُوِفيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعِليِّ ْبنِ -٥٥٤
قَالَ َرُسولُ : بِي َصاِلحٍ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ اِهللا ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا َشْيَبانُ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَ

  َهالكُ أُمَِّتي َعلَى َيَدْي أُغَْيِلَمةَ ِمْن ُسفََهاِء قَُرْيشٍ: اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم 
  لَْم َيرْوِِه َعنِ اَألْعَمشِ ، إِالَّ َشْيَبانُ

ُن َحَسنِ ْبنِ َمْعُروٍف الِْحْمِصيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو تَِقيٍّ َعْبُد الَْحمِيِد ْبُن إِْبَراهِيَم ، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبَحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن الْ -٥٥٥
ْبَن ُجَبْيرِ ْبنِ ُنفَْيرٍ ، َحدَّثَُه أَنَّ  َساِلمِ ْبنِ ُمَحمَّدِ ْبنِ الَْوِليدِ الزُّبَْيِديُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن جَابِرٍ الطَّاِئيُّ ، أَنَّ عَْبَد الرَّْحَمنِ
: لى اهللا عليه وسلم ، قَالَ أََباهُ َحدَّثَُه أَنَّ َعْبَد اِهللا ْبَن ُمَعاوَِيةَ الْغَاضِرِيَّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه َحدَّثَُهْم ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا ص

َمْن َعَبَد اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َوْحَدُه بِأَنَُّه ال إِلََه إِالَّ ُهَو ، َوأَْعطَى َزكَاةَ مَاِلِه طَيَِّبةً بَِها  :ثَالثٌ َمْن فََعلَُهنَّ فَقَْد ذَاَق طَْعَم اِإلَمياِن 
اللََّه َعزَّ َوَجلَّ لَمْ  ْم ، فَإِنََّنفُْسُه ِفي كُلِّ َعامٍ ، َولَمْ ُيْعِط الَْهرَِمةَ َوالَ الدَّرَِنةَ َوالَ الْمَرِيَضةَ ، وَلَِكْن ِمْن أَْوَسِط أَمَْواِلكُ

أَنْ َيْعلََم أَنَّ اللََّه َعزَّ : َوَما َتْزِكَيةُ النَّفْسِ ؟ فَقَالَ : َيسْأَلْكُْم َخْيرََها َولَمْ َيأُْمرْكُْم َبشَّرَِها ، َوَزكَّى َنفَْسُه ، فَقَالَ َرُجلٌ 
  َوَجلَّ َمَعُه حَْيثُ كَانَ

ًدا اْبنِ ُمَعاوَِيةَ ، إِالَّ بَِهذَا اِإلسَْناِد ، َوالَ نَْعرُِف ِلعَْبِد اِهللا ْبنِ ُمَعاوَِيةَ الْغَاِضرِيِّ َحدِيثًا ُمسَْن ال ُيْرَوى َهذَا الَْحدِيثُ َعنِ
  غَْيَر َهذَا
اِسيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن ُزفََر ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َجْعفَرٍ الْمِلِْحيُّ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن الَْولِيِد الَْعبَّ -٥٥٦

صَارِيِّ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، قَالَ ِمْنَدلُ ْبُن َعِليٍّ ، َعنِ اْبنِ أَبِي جُرَْيجٍ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ الْمُْنكَِدرِ ، َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا األَْن
أَْرَحُم أُمَِّتي بِأُمَِّتي أَُبو َبكْرٍ ، َوأَْرفَُق أُمَِّتي ُألمَِّتي ُعَمُر ْبُن الَْخطَّابِ ، َوأَْصَدُق : وسلم  قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه: 

جِيُء َيْوَم الِْقَياَمةِ ُن جََبلٍ َيأُمَِّتي َحَياًء ُعثَْمانُ ، َوأَقَْضى أُمَِّتي َعِليُّ ْبُن أَبِي طَاِلبٍ ، َوأَْعلَُمَها بِالَْحاللِ وَالَْحَرامِ ُمَعاذُ ْب
 ُعَوْيِمٌر ِعَباَدةً ، َيعْنِي أََبا الدَّْرَداءِ أََماَم الُْعلََماِء بَِرْتَوٍة ، َوأَقَْرأُ أُمَِّتي أَُبيُّ ْبُن كَْعبٍ ، َوأَفَْرُضَها َزْيُد ْبُن ثَابٍِت ، َوقَدْ أُوِتَي

  َرِضَي اللَُّه َعْنُهْم أَْجَمعَِني



  نِ اْبنِ ُجرَْيجٍ ، إِالَّ ِمْنَدلٌلَْم َيرْوِِه َع
  مسعت ذا النون املصري العابد أبا: َحدَّثنا علي بن اهليثم املصري  -٥٥٧

اللهم اجعلنا من الذين جاوزوا دار الظاملني واستوحشوا من مؤانسة اجلاهلني وشابوا مثرة العمل بنور : الفيض يقول
فطنة وأقلعوا بروح اليقني وجلجوا يف حبر النجاة وأرسوا بشط اإلخالص واستقوا من عني احلكمة وركبوا سفينة ال

اإلخالص اللهم اجعلنا من الذين سرحت أرواحهم يف العال وجنوا من مثار رياض التنسيم وخاضوا جلة السرور 
وشربوا بكأس العيش واستظلوا حتت يف الكرامة اللهم اجعلنا من الذين فتحوا َبابُ الصرب وأردموا خنادق اجلزع 
وجازوا شدائد العقاب وعربوا جسر اهلواء فإنه جل امسه يقول وأما من خاف مقام ربه وهنى النفس عن اهلوى فإن 

اجلنة هي املأوى اللهم اجعلنا ممن أشارت إليهم أعالم اهلداية ووضحت هلم طريق النجاة وسلكوا سبيل إخالص 
  .اليقني
لْعَبَّاسِ الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا الرَّبِيعُ ْبُن ُسلَْيَمانَ الْجِيزِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ َوْهُب اِهللا َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن إِبَْراهِيَم ْبنِ ا -٥٥٨

قَالَ َرسُولُ اهللاِ : ُه ، قَالَ ْبُن َراِشٍد ، َحدَّثََنا ُيوُنُس ْبُن يَزِيدَ اَألْيِليُّ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك َرِضيَ اللَُّه َعْن
  أَال أَُعلُِّمَك ُدَعاًء َتْدُعو بِِه لَْو كَانَ َعلَْيَك مِثْلُ جََبلٍ دَْينًا: صلى اهللا عليه وسلم ِلُمَعاِذ ْبنِ َجَبلٍ 

زُِع الُْملَْك ِممَّْن َتَشاُء ، َوُتِعزُّ َمْن اللَُّهمَّ َماِلُك الُْملِْك ، ُتؤِْتي الُْملَْك َمْن َتَشاُء ، َوَتْن: َألدَّى اللَُّه َعْنَك ؟ قُلْ َيا ُمَعاذُ 
ُتعِْطيُهَما َمْن َتَشاُء ،  َتَشاُء ، وَُتِذلُّ َمْن َتَشاُء ، بَِيِدكَ الَْخْيرِ إِنََّك َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر ، َرْحَمانُ الدُّنَْيا َواآلِخَرِة ،

  ةً تُْغنِينِي بَِها َعْن َرْحَمِة َمْن ِسوَاَكَوَتْمَنُع ِمْنُهَما َمْن َتَشاُء ، اْرَحمْنِي َرْحَم
  لَْم َيرْوِِه َعنِ الزُّْهرِيِّ ، إِالَّ يُوُنُس ، َوالَ َعْنُه إِالَّ َوْهُب اِهللا

أَبِي ، َحدَّثََنا النُّْعَمانُ ْبنُ  َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن زَْيُدوسَ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ ْبُن َعاِمرِ ْبنِ إِبَْراِهيَم ، َحدَّثَنِي -٥٥٩
شَهِْدتُ َرسُولَ اِهللا صلى : َعْبِد السَّالمِ ، َحدَّثََنا َماِلُك ْبُن ِمْغَولٍ ، َعْن زَِياِد ْبنِ ِعالقَةَ ، َعْن أَُساَمةَ ْبنِ َشرِيٍك ، قَالَ 

َنُه َعْن َيِمينِِه َوَعْن َيَسارِِه ، َيا َرُسولَ اِهللا ، َهلْ َعلَْيَنا ِمْن حََرجٍ اهللا عليه وسلم وَأََتاُه َناٌس ِمَن اَألْعرَابِ ، فََجَعلُوا َيْسأَلُو
َوَضَع اللَُّه الَْحَرجَ إِالَّ اْمَرأً اقَْتَرضَ : ِفي كَذَا ؟ َهلْ َعلَْيَنا ِمْن َحَرجٍ ِفي كَذَا ؟ فَقَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 

َيا َرُسولَ اِهللا ، أََنَتَداَوى ِمْن كَذَا ؟ فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا : فَذَاكَ الَِّذي حََرَج َوَهلََك ، قَالُوا اْمَرأً ُمْسِلًما ظُلًْما 
َيا : الَْهَرُم ، قَالُوا : ٍد َتَداوَْوا ِعَباَد اِهللا ، فَإِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ لَْم ُيْنزِلْ َداًء إِالَّ أَنَْزلَ لَُه شِفَاًء غَْيَر َداٍء َواِح: عليه وسلم 

  ُخلٌُق َحسٌَن: َرسُولَ اِهللا ، فََما َخْيُر َما أُْعِطَي اإلِْنَسانُ ؟ فَقَالَ 

  لَْم َيرْوِِه َعْن َماِلٍك ، إِالَّ النُّْعَمانُ ْبُن َعْبِد السَّالمِ
َنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُمَصفًّى ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ ْبُن الْوَِليِد ، َعْن ُشْعَبةَ ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ِهَشامٍ الرَّقِّيُّ ، بَِنِصيبَِني ، َحدَّثَ -٥٦٠

اِهللا صلى اهللا عليه  ُمَجاِلٍد ، َعنِ الشَّْعبِيِّ ، َعْن ُشرَْيحٍ الْقَاِضي ، َعْن ُعَمَر ْبنِ الْخَطَّابِ ، َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، أَنّ َرسُولَ
َيا َعاِئَشةُ ، إِنَّ الَِّذيَن فَرَّقُوا دِيَنُهْم َوكَاُنوا ِشَيًعا ُهْم أَْصحَاُب الْبَِدعِ وَأَْصَحابُ : ةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها وسلم قَالَ ِلعَاِئَش

  .اَألهَْواِء َولَْيسَ لَُهمْ َتْوَبةٌ ، أََنا ِمنُْهْم َبرِيٌء ، َوُهْم مِنِّي بَِراٌء
  بَِقيَّةُ ، َتفَرََّد بِهِ اْبُن ُمصَفًّى َوُهَو َحِديثُُه لَْم َيرْوِِه َعْن ُشْعَبةَ ، إِالَّ

ا أَُبو أَْحَمدَ الزَُّبيْرِيُّ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن الْقَاِسمِ ْبنِ الُْحَسْينِ الْبَْغَداِديُّ ، َحدَّثََنا َحجَّاُج ْبُن يُوُسَف الشَّاِعُر ، َحدَّثََن -٥٦١



 إِْبَراِهيَم ْبنِ ُمهَاجِرٍ ، َعْن إِبَْراِهيمَ النَّخَِعيِّ ، َعْن َهمَّامِ ْبنِ الَْحارِِث ، َعْن ُحذَْيفَةَ ْبنِ الَْيَماِن ، َحدَّثََنا إِْسرَائِيلُ ، َعْن
  مَّاُمالنَّ: ال َيْدُخلُ الَْجنَّةَ قَتَّاٌت ، وَالْقَتَّاُت : قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ 

  لَْم َيرْوِِه َعْن إِْبَراِهيَم ، إِالَّ إِْسرَائِيلُ ، َوالَ َعْنُه إِالَّ أَُبو أَْحَمَد َتفَرََّد بِِه الَْحجَّاُج
إِبَْراِهيمُ ْبُن ُسلَْيَمانَ  اَحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد الصََّمِد الطَّيَاِلِسيُّ َعالنُ َماغَمَّةُ ، َحدَّثََنا الَْحجَّاُج ْبُن َمخْلٍَد ، َحدَّثََن -٥٦٢

ِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر َرِضيَ الدَّبَّاُس ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن ُمْسِلمٍ الْقَْسَمِليُّ ، َعْن َيحَْيى ْبنِ َسعِيٍد األَْنَصارِيِّ ، َعْن َنا
  .ْدَرَك ِمَن الُْجُمَعِة َركَْعةً فَقَدْ أَْدَرَكَمْن أَ: اللَُّه َعْنُه ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، قَالَ 

  لَْم َيرْوِِه َعْن َيحَْيى ، إِالَّ عَْبُد الَْعزِيزِ ، تَفَرََّد بِِه إِبَْراِهيمُ ْبُن ُسلَْيَمانَ
ْبُن إِبَْراهِيَم الْبََغوِيُّ ، َحدَّثََنا الَْعالُء ْبُن  َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن الَْحَسنِ ْبنِ َهاُرونَ الْحَْنَبِليُّ الَْبْغَداِديُّ ، َحدَّثََنا إِْسَحاُق-٥٦٣

: قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : ُبْرِد ْبنِ سَِناٍن ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما ، قَالَ 
  ِمْن ِفضٍَّة فَإِنََّما ُيَجْرجُِر ِفي َبطْنِِه نَاَر جََهنََّمَمْن َشرَِب ِفي إَِناٍء ِمْن ذََهبٍ أَْو إَِناٍء 
  لَْم َيرْوِِه َعْن ُبْرٍد ، إِالَّ اْبُنُه الَْعالُء

يُّ ، َحدَّثََنا َداُوُد ْبُن خَُراسَانَِحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد الثَّقَِفيُّ الْبَْغدَاِديُّ ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ ْبُن الَْهيْثَمِ ْبنِ الرَّيَّاِن الْ -٥٦٤
، َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمسَيِّبِ ،  ُسلَْيَمانَ الْخَُراسَانِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن الُْمبَاَرِك ، َعْن َسِعيِد ْبنِ أَبِي َعُروَبةَ ، َعْن قََتاَدةَ

َيكُونُ ِفي آِخرِ الزََّماِن أَُمَراُء ظَلََمةٌ ، : ولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َرُس: َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ 
لَُهْم جَابًِيا َوالَ عَرِيفًا َوالَ َوُوَزَراُء فََسقَةٌ ، َوقَُضاةٌ َخَوَنةٌ ، َوفُقََهاُء كَذََبةٌ ، فََمْن أَْدَرَك ِمْنكُْم ذَِلَك الزََّمَن فَال َيكُوَننَّ 

  ُشْرِطيا
  ُن ُسلَْيَمانَ ، َوُهَو َشْيخٌ ال بَأَْس بِِهْم َيرْوِِه َعْن قََتاَدةَ ، إِالَّ اْبُن أَبِي َعُروَبةَ ، َوالَ َعْنُه إِالَّ اْبُن الُْمَباَرِك ، َتفَرَّدَ بِِه َداُودُ ْبلَ

ْبُن َوْهبٍ الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن َجْسرِ ْبنِ فَْرقٍَد ،  َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن الَْحَسنِ الطُّوِسيُّ ، بِبَْغَداَد ، َحدَّثََنا َعِليُّ -٥٦٥
لَْو أَنَّ أَْهلَ السََّماءِ : َحدَّثََنا أَبِي ، َعنِ الَْحَسنِ ، َعْن أَبِي َبكََرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، قَالَ 

  وا َعلَى قَْتلِ ُمْسِلمٍ لَكَبََّهمُ اللَُّه َجِميًعا َعلَى ُوُجوِههِْم ِفي النَّارَِوأَْهلَ اَألْرضِ اْجَتَمُع

  لَْم َيرْوِِه َعنِ الَْحَسنِ ، إِالَّ َجسٌْر
ِصِليُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبنُ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُعثَْمانَ ْبنِ ُعَبْيٍد الْفََزارِيُّ الَْبْغَداِديُّ ، َحدَّثََنا َمْسُعوُد ْبُن َيزِيَد الْمَْو -٥٦٦

َمْن شَرَِب : قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : ِخرَاشٍ ، َعْن َواِسِط ْبنِ الَْحارِِث ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 
  الَْخْمَر حَتَّى َيُموَت ُحرَِّمْت َعلَْيِه ِفي اآلِخرَِة

  اِسٍط بَِهذَا اللَّفِْظ ، إِالَّ َعْبدُ اهللاِ ْبُن ِخرَاشٍ الَْحْوشَبِيُّلَْم َيرْوِِه َعْن َو
َحدَّثنا علي بن زاطيا البغدادي حدثنا الربيع بن ثعلب حدثنا فرج بن فضالة عن حيىي بن سعيد األنصاري  -٥٦٧

يف شعبان من أجل إن كنت ألفطر أياما من رمضان فما أقضيها إال : عن عمرة عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

مل يروه عن حيىي عن عمرة إال فرج ورواه سفيان الثوري وبن عيينة وغريمها عن حيىي بن سعيد عن أيب سلمة عن 
  عائشة



، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن َوْهبٍ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد األَْنصَارِيُّ الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا َحْرَملَةُ ْبُن َيحَْيى  -٥٦٨
 ثَابٍِت الُْبنَانِيِّ ، َعْن أََنسِ َيحَْيى ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ َساِلمِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر ، َعْن

ُهْم كَاُنوا َيوًْما ِعْنَد َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِفي َبْيِت َعاِئَشةَ زَْوجِ النَّبِيِّ صلى اهللا ْبنِ َماِلٍك َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنَّ
فََبْيَنَما َنْحُن ِعْندَ َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إِذَا أُِتَي َرسُولُ اهللاِ صلى اهللا : عليه وسلم َوَرِضَي اللَُّه َعْنَها ، قَالَ 

 عليه وسلم ، لم بَِصْحفَِة ُخْبزٍ َولَْحمٍ ِمْن َبْيِت أُمِّ َسلََمةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها ، فَُوِضَعْت َبْيَن َيَديِ النَّبِيِّ صلى اهللاعليه وس
َشةُ َتْصَنُع طََعاًما َعجِلَةً َضُعوا أَْيدَِيكُْم ، فََوَضَع النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم َوَوضَْعَنا أَْيدَِيَنا ، فَأَكَلَْنا ، َوَعاِئ: فَقَالَ 

فََعْت َصْحفَةَ أُمِّ َسلََمةَ ُمَعجَّلَةً ، فََداَرِت الصَّْحفَةُ الَِّتي أُِتَي بَِها ، فَلَمَّا فََرغَْت ِمْن طََعاِمَها َجاَءْت بِِه فََوَضَعْتُه ، َوَر
كُلُوا بِاْسمِ اِهللا غَاَرْت أُمُّكُْم ، ثُمَّ أَْعطَى : هللا عليه وسلم فَكَسََرْتَها ، َوقَالَْت ، َوقَالَْت ، فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى ا

  طََعاٌم َمكَانَ طََعامٍ ، وَإَِناٌء َمكَانَ إَِناٍء: َصْحفََتَها أُمَّ َسلََمةَ ، َوقَالَ 
ُن َوْهبٍ ، َتفَرََّد بِِه َحْرَملَةُ ، َوالَ كَتَْبَناُه إِالَّ َعنِ لَْم َيرْوِِه َعْن ُعَبْيِد اِهللا ، إِالَّ َيحَْيى ْبُن َعْبِد اِهللا ، َوالَ َعْنُه إِالَّ اْب

  اَألْنصَارِيِّ

، َحدَّثََنا َناِئلُ ْبنُ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن إِْسَماعِيلَ ْبنِ كَْعبٍ الْمَْوِصِليُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ِسَناٍن الْقَزَّاُز الَْبْصرِيُّ  -٥٦٩
ال :  ثََنا ُسفْيَانُ الثَّْورِيُّ ، َعْن ُحَمْيٍد ، َعْن أََنسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، قَالََنجِيحٍ ، َحدَّ

  ُشفَْعةَ ِلَنْصرَانِيٍّ
  لَْم َيرْوِِه َعْن ُسفَْيانَ ، إِالَّ َناِئلٌ َتفَرََّد ، بِِه ُمَحمَّدُ ْبُن ِسَناٍن

ُن َعْبِد الَْعزِيزِ َعِليُّ ْبُن ُيوُسفَ الُْمْسَتْمِلي الْبَْغدَاِديُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َداُوَد الْقَْنطَرِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبَحدَّثََنا -٥٧٠
بِي َسعِيٍد الُْخْدرِيِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، الرَّْمِليُّ ، َحدَّثََنا الْقَاِسُم ْبُن غُْصنٍ ، َعْن إِْسَماِعيلَ ْبنِ ُسمَْيعٍ ، َعْن َعِطيَّةَ ، َعْن أَ

إِنَّ أَْهلَ الدََّرَجاِت الُْعال لَيََراُهْم َمْن ُهْم أَْسفَلُ مِْنُهْم كََما َتَرْونَ الْكَْوكَبَ : قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : قَالَ 
  َوُعَمَر لَِمْنُهْم َوأَْنَعمَاالدُّرِّيَّ ِفي أُفُقِ السََّماِء ، َوإِنَّ أََبا َبكْرٍ 

  ِه الْقَْنطَرِيُّلَْم َيرْوِِه َعنِ اْبنِ ُسَمْيعٍ ، إِالَّ اْبُن غُْصنٍ ، َوالَ َعْنُه إِالَّ ُمَحمَُّد ْبُن َعْبدِ الْعَزِيزِ ، َتفَرََّد بِ

ي َعمِّي إِبَْراِهيمُ ْبُن بِْسطَامٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِمرٍ الَْخزَّازُ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن أَْحَمدَ ْبنِ بِْسطَامٍ الزَّْعفَرَانِيُّ ، َحدَّثَنِ -٥٧١
كَانَ إِذَا : م َصاِلُح ْبُن ُرسُْتَم ، َعنِ الَْحَسنِ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ َتْغِلَب َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسل

  أَمَّا بَْعُد: َخطََب ، قَالَ 
  رْوِِه َعْن أَبِي َعاِمرٍ ، إِالَّ أَُبو َداُوَد تَفَرََّد بِِه إِبَْراِهيمُ ْبُن بِْسطَامٍلَْم َي
، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن  َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْبَراِهيَم ْبنِ ُمَحمَِّد ْبنِ ُعَمَر ْبنِ َعِليِّ ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ ، بِالْكُوفَِة -٥٧٢
، َعْن أَبِيِه ُموَسى ،  هللاِ ْبنِ ُموَسى ْبنِ َعْبدِ اهللاِ ْبنِ الَْحَسنِ ْبنِ َعِليِّ ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ ، َحدَّثَنِي أَبِي َعْبُد اِهللا ْبُن ُموَسىَعْبِد ا

قَالَ َرُسولُ : للَُّه َعْنُهْم أَْجَمِعَني ، قَالَ َعْن أَبِيِه َعْبِد اِهللا ْبنِ الَْحَسنِ ، َعْن أَبِيِه الَْحَسنِ ْبنِ َعِليِّ ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ َرِضيَ ا
  اْحفَظُونِي ِفي الْعَبَّاسِ ، فَإِنَّهُ َبِقيَّةُ آبَاِئي: اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم 

  مَّدٍ الَْعلَوِيُّال ُيْرَوى َعنِ الَْحَسنِ ْبنِ َعِليِّ ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ ، إِالَّ بَِهذَا اِإلْسَناِد َتفَرََّد بِِه َعِليُّ ْبُن ُمَح
  َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن أَْحَمدَ ْبنِ الُْحَسْينِ الَْمْرَوزِيُّ الَْبْغَداِديُّ ، َحدَّثََنا َمْنصُوُر بُْن -٥٧٣



ُمَعاوَِيةَ ْبنِ قُرَّةَ ، َعْن أََنسِ  أَبِي ُمَزاِحمٍ ، َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ أَُبو حَفْصٍ اَألبَّاُر ، َعْن َيزِيدَ ْبنِ أَبِي زِيَاٍد ، َعْن
كَانَ لَِرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َمْولََيانِ َحَبِشيٌّ َوِقْبِطيٌّ ، فَاسَْتبَّا َيْوًما ، فَقَالَ : ْبنِ َماِلٍك َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ 

ال َتقُولُوا َهكَذَا ، إِنََّما أَْنُتَما : فَقَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم  َيا ِقبِْطيُّ ،: َيا حََبِشيُّ ، َوقَالَ اآلَخُر : أََحُدُهَما 
  َرُجالِن ِمْن آلِ ُمَحمَّدٍ صلى اهللا عليه وسلم

  ، َوُهَو َحِديثُه لَْم َيرْوِِه َعْن ُمَعاوَِيةَ ، إِالَّ َيزِيُد ْبُن أَبِي زَِياٍد ، َوالَ َعْنُه إِالَّ اَألبَّارُ َتفَرََّد بِِه مَْنُصوٌر
 الَْحذَّاُء ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن الَْحَسنِ ْبنِ الُْمَباَرِك السُّوِسيُّ الْبَزَّاُز بِأَْنطَاِكَيةَ ، َحدَّثََنا كَِثُري ْبُن ُعبَْيٍد -٥٧٤

نِ ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي اللَّهُ ْبُن ِحْمَيرٍ ، َعْن ُشَعْيبِ ْبنِ أَبِي اَألْشَعِث ، َعْن ِهَشامِ ْب
  الْمَِراُء ِفي الْقُْرآِن كُفٌْر: َعْنُه ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، قَالَ 

  ْميَرٍلَْم َيرْوِِه َعْن ِهَشامٍ ، إِالَّ اْبُن أَبِي َحْمَزةَ ، َتفَرََّد بِِه اْبُن ِح
  َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن إِْسحَاَق ْبنِ رَِداٍء أَُبو الَْحَسنِ الطَّبََرانِيُّ ، َحدَّثََنا نُوُح بُْن -٥٧٥

َباَبْيِه ، َعْن َعْبِد اِهللا ِد اهللاِ ْبنِ َحبِيبٍ الْقُوَمِسيُّ ، َحدَّثََنا أَزَْهُر ْبُن الْقَاِسمِ ، َحدَّثََنا الُْمثَنَّى ْبُن َسِعيٍد ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن َعْب
إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ ِلُيَباِهَي َمالِئكََتُه َعِشيَّةَ َعَرفَةَ بِأَْهلِ : ْبنِ َعْمرٍو َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم 

  رًااْنظُرُوا إِلَى ِعَباِدي أَتَْونِي ُشْعثًا غُْب: َعَرفَةَ ، َيقُولُ 
  لَْم َيرْوِِه َعْن قََتاَدةَ ، إِالَّ الُْمثَنَّى ، َتفَرََّد بِهِ أَْزهَُر

اِلحٍ ، صَاِحبُ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َسْهلٍ الصُّوِفيِّ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َمْهِديٍّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َص -٥٧٦
 اِسُم ْبُن َمْعنٍ ، َعْن ُحَمْيٍد الطَّوِيلِ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليهالُْمصَلَّى ، َحدَّثََنا الْقَ

: ظَاِلًما ؟ قَالَ  َيا َرسُولَ اِهللا ، أَْنصُُرُه َمظْلُوًما ، فَكَْيَف أَْنُصُرُه: اْنُصرْ أََخاَك ظَاِلًما أَْو َمظْلُوًما ، قُلُْت : وسلم ، قَالَ 
  َتُردُُّه َعنِ الظُّلْمِ ، فَإِنَّ ذَِلَك َنْصُرُه مِْنكَُُُُُُُُ

ثََنا األَْنَصارِيُّ ، َعْن ُحَمْيٍد لَْم َيرْوِِه َعنِ الْقَاِسمِ ، إِالَّ َعِليُّ ْبُن َصاِلحٍ َصاِحُب ُمَصلَّى الَْمْهِديُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ ، َحدَّ
  َنسٍ ، ِمثْلَُه، َعْن أَ

الَْعدَنِيُّ ، َحدَّثََنا ُمْصَعبُ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َيزِيَد الْمَْنبِجِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَؤمَّلُ ْبُن إِهَابٍ ، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن الَْوِليدِ  -٥٧٧
َدَخلْتُ : قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : َعْنُه ، قَالَ  ْبُن ثَابٍِت ، َعْن أَبِي حَازِمٍ ، َعْن َسْهلِ ْبنِ َسْعدٍ َرِضَي اللَُّه

  الَْجنَّةَ ، فَإِذَا ِحسٌّ ، فََنظَْرُت فَإِذَا ُهَو بِاللٌ
  لَْم َيرْوِِه َعْن أَبِي َحازِمٍ ، إِالَّ ُمْصَعٌب

ثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن ُشَعْيبٍ الْكَْيسَانِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ ْبُن َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن إِبَْراهِيَم ْبنِ الْعَبَّاسِ الِْمْصرِيُّ ، َحدَّ -٥٧٨
قَالَ : لَُّه َعْنُه ، قَالَ زَِيادٍ الرَّصَاِصيُّ ، َحدَّثََنا الَْمْسعُوِديُّ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ ُسوقَةَ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر َرِضَي ال

ِهيَ : إِنِّي َألْعلَمُ َشَجَرةً َمثَلَُها َمثَلُ الرَُّجلِ الُْمْؤِمنِ ، فَقُلُْت ، َوأََنا أَْصَغرُ الْقَْومِ : لى اهللا عليه وسلم َرسُولُ اِهللا ص
  ِهَي النَّْخلَةُ: النَّْخلَةُ ، فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم 

  الرَّْحَمنُُُُِ لَْم َيرْوِِه َعنِ الَْمْسُعوِديِّ ، إِالَّ َعْبُد
  َمنِ اْسُمُه العباس

  َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن الْفَْضلِ اَألسَباِطيُّ الَْبْصرِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن أَبِي أَُوْيسٍ ، -٥٧٩



نَانِيِّ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، َعْن أَبِي طَلَْحةَ َحدَّثَنِي أَِخي ، َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ بِاللٍ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر ، َعْن ثَابٍِت الُْب
  َمْن َصلَّى َعلَيَّ َصالةً صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َعْشرًا: قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : اَألْنصَارِيِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ 
  انُ ، تَفَرََّد بِِه أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي أَُوْيسٍلَْم َيرْوِِه َعْن ُعَبْيِد اِهللا ، إِالَّ ُسلَْيَم

يُم ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن الرَّبِيعِ ْبنِ ثَْعلَبٍ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا أَُبو إِْسَماِعيلَ الُْمؤَدُِّب إِْبَراِه -٥٨٠
َشكَا عَْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َعْوٍف َخاِلَد ْبَن : ْعبِيِّ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي أَْوفَى ، قَالَ إِْسَماعِيلَ ْبنِ أَبِي خَاِلٍد ، َعنِ الشَّ

َيا خَاِلُد ، ال ُتْؤِذ َرُجالً ِمْن أَْهلِ َبْدرٍ : الَْوِليِد إِلَى َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم 
ال ُتْؤذُوا خَاِلًدا ، فَإِنَُّه َسْيفٌ : َيقَُعونَ ِفيَّ فَأَُردُّ َعلَْيهِْم ، فَقَالَ : لَْو أَْنفَقَْت ِمثْلَ أُُحٍد ذَهًَبا لَْم ُتْدرِْك َعَملَُه ، فَقَالَ ، فَ

  ِمْن ُسُيوِف اهللاِ َصبَُّه اللَُّه َعلَى الْكُفَّارِ
  أَُبو إِْسَماعِيلَ ، َتفَرََّد بِِه الرَّبِيعُُُُُلَْم َيرْوِِه َعْن إِْسَماِعيلَ ، إِالَّ 

، َحدَّثََنا الْفَْضلُ ْبنُ  َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن أَحَْمَد ْبنِ أَبِي َعِقيلٍ الَْبْغَداِديُّ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن حَُرْيٍث الَْمْرَوزِيُّ -٥٨١
َعتِّبٍ الضَّبِّيِّ ، َعْن أَبِي مَاِلٍك األَْنصَارِيِّ ، َعْن َزْيدِ ْبنِ َوْهبٍ ، َعْن كَْعبِ ْبنِ ُعْجَرةَ ُموَسى السِّيَنانِيُّ ، َعْن ُعَبْيَدةَ ْبنِ ُم
للَُّه ِفي َمْن أَْنظََر ُمْعسًِرا أَْو َيسََّر َعلَْيِه أَظَلَُّه ا: قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : اَألْنصَارِيِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ 

  ِظلِِّه َيْوَم ال ِظلَّ إِالَّ ِظلُُّه
  ال ُيْرَوى َعْن كَْعبٍ ، إِالَّ بَِهذَا اِإلْسنَاِد ، َتفَرََّد بِهِ الْفَْضلُ

َمانِيُّ ، َحدَّثََنا َحسَّانُ ْبُن َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن ُمَحمٍَّد الُْمَجاشِِعيُّ اَألصَْبَهانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن أَبِي َيْعقُوَب الْكَْر -٥٨٢
ِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، ِفي إِبَْراهِيَم ، َعْن إِْبَراهِيَم الصَّاِئغِ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، َعْن َرُسولِ ا

  لَْيَس لََها أَنْ َتْنطَِلَق إِالَّ بِإِذِْن زَْوجِهَا: اْمَرأَةٍ لََها زَْوٌج َولََها َمالٌ ، َوالَ َيأْذَنُ لََها َزْوُجَها ِفي الَْحجِّ ، قَالَ 
  لَْم َيرْوِِه َعْن إِْبَراِهيَم ، إِالَّ َحسَّانُ

ِفعٍ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ الَْعبَّاسِ الِْمصْرِيُّ ، بِِمْصَر ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن َناَحدَّثََنا الَْعبَّاُس  -٥٨٣
بَاحٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، أَنّ الصَّاِئغُ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر الُْعَمرِيُّ ، َعْن أَِخيِه ُعبَْيِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر ، َعْن َعطَاِء ْبنِ أَبِي َر

  ِللَْمْرَوِة َهذَا الْمَْنَحُر ، َوكُلُّ ِفَجاجِ َمكَّةَ َوطُُرِقَها مَْنَحٌر ِفي الُْعْمرَةُُُُِ: النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، قَالَ 
  لَْم َيرْوِِه َعْن ُعَبْيِد اِهللا ، إِالَّ أَُخوُه َعْبُد اِهللا

ِمهَْرانُ ْبنُ َعبَّاُس ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ الْفََرجِ أَُبو َيْعلَى الرُّخَّجِيُّ ، َحدَّثََنا يُوُسُف ْبُن ُموَسى الْقَطَّانُ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا الْ -٥٨٤
نِيِّ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ الَْحِمقِ ، َرِضيَ أَبِي ُعَمَر ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اَألْعلَى ، َعنِ السُّدِّيِّ ، َعْن رِفَاَعةَ ْبنِ َشدَّاٍد الِْقْتبَا

َمْن آَمَن َرُجالً َعلَى َدِمِه فَقََتلَُه فَأََنا َبرِيٌء ِمَن الْقَاِتلِ ، َوإِنْ : قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : اللَُّه َعْنُه ، قَالَ 
  كَانَ الَْمقُْتولُ كَافِرًا

  ْبِد اَألْعلَى ، إِالَّ ِمهَْرانُ الرَّازِيُّ ، تَفَرََّد بِِه يُوُسُفلَْم َيرْوِِه َعْن َعِليِّ ْبنِ َع
  َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ سَْعٍد الدَِّمْشِقيُّ َموْلَى بَنِي َهاِشمٍ ، َحدَّثََنا َصفَْوانُ -٥٨٥

الَْعزِيزِ ْبُن ُحَصْينٍ التُّْرُجمَانِيُّ ، َعْن َصفَْوانَ ْبنِ ُسلَْيمٍ ، َعنِ الُْمِغَريةِ  ْبُن َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا الَْولِيُد ْبُن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد
َمثَلُ الُْمَناِفقِ َمثَلُ الشَّاِة : قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : ْبنِ َحكِيمٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر َرِضيَ اللَُّه َعْنُهَما ، قَالَ 

  ْيَن الَْغَنَمْينِ ، إِذَا أََتْت َهِذهِ َنطََحْتَها ، وَإِذَا أََتْت َهِذهِ َنطََحْتهَاالْعَاِئَرِة َب



  لَْم َيرْوِِه َعْن َصفَْوانَ ، إِالَّ َعْبُد الَْعزِيزِ ، َتفَرََّد بِهِ الَْوِليدُ ْبُن ُمْسِلمٍ
َداِديُّ ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن َراِشٍد اآلَدَميُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن بِاللٍ َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن إِبَْراهِيَم الْقََراِطيِسيُّ الَْبْغ -٥٨٦

 َر َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما ، قَالَالَْبْصرِيُّ ، َحدَّثََنا رَِياحُ ْبُن َعْمرٍو الْقَْيِسيُّ ، َعْن أَيُّوَب السِّخِْتَيانِيِّ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَم
  َمْن َجرَّ ثَِياَبُه ِمَن الْخَْيالِء لَْم َيْنظُرِ اللَُّه إِلَْيِه َيْوَم الِْقَيامَِة: قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : 

  لَْم َيرْوِِه َعْن رَِياحٍ ، إِالَّ ُمَحمٌَّد ، َتفَرَّدَ بِِه إِْبَراهِيُم
نَِفيُّ اَألصَْبَهانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ِعيَسى الدَّاِمَغانِيُّ ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َحْمَدانَ َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن َحْمَدانَ الَْح -٥٨٧

  ، َحدَّثََنا ِهَشاٌم الدَّْستَُواِئيُّ ، َعْن

  ُيَصلِّي َعلَى الُْخْمرَِة كَانَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: قََتاَدةَ ، َعْن أََنسٍ ، َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ 
  لَْم َيرْوِِه َعْن قََتاَدةَ ، إِالَّ ِهَشاٌم ، َوالَ َعْنُه إِالَّ َعْمٌرو ، َتفَرََّد بِِه الدَّاِمغَانِيُّ

فََرجِ الرِّيَاِشيُّ ، َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن َحمَّاِد ْبنِ فَضَالَةَ الصَّْيرَِفيُّ الَْبصْرِيُّ ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن الْ -٥٨٨
قَالَ :  اللَُّه َعْنُه ، قَالَ ُيوُنَس الَْيَماِميُّ ، َحدَّثََنا ِعيَسى ْبُن َعْوٍن ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ ُزرَاَرةَ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك َرِضَي

َما َشاَء اللَُّه ، ال قُوَّةَ إِالَّ : ُه َعلَى َعْبٍد نِْعَمةً ِفي َمالٍ أَْو أَْهلٍ أَْو وَلٍَد فَقَالَ َما أَْنَعَم اللَّ: َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ْرَوى َهذَا َولَْوال إِذْ َدَخلَْت جَنََّتَك قُلَْت َما َشاَء اللَُّه ال قُوَّةَ إِالَّ بِاِهللا ال ُي: بِاِهللا ، فَيََرى ِفيَها آفَةً ُدونَ الَْمْوِت ، َوقََرأَ 

  الَْحِديثُ َعْن أََنسٍ ، إِالَّ بَِهذَا اِإلْسنَاِد ، َتفَرََّد بِِه ُعَمُر ْبُن يُوُنَس

ُشمَْيلٍ دَّثََنا النَّْضُر ْبُن َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن الَْوِليدِ ْبنِ ُشَجاعٍ اَألْصبََهانِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن مَْنُصورٍ الَْمْرَوزِيُّ ، َح -٥٨٩
ي الِْمْنهَالِ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن أَبِي َنجِيحٍ ، َسِمْعُت عَْبَد اِهللا ْبَن كَِثريٍ ، ُيَحدِّثُ َعْن أَبِ

مْ ُيْسِلفُونَ ِفي الطََّعامِ َوالتَّْمرِ ، فَقَالَ َرسُولُ اهللاِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَِدَم الَْمِديَنةَ َوُه
  َمْن أَْسلََف فَلُْيْسِلْف إِلَى أََجلٍ ُمَسمى ، َوكَْيلٍ َمْعلُومٍ: صلى اهللا عليه وسلم 

  لَْم َيرْوِِه َعْن ُشْعَبةَ ، إِالَّ النَّضُْر
  َباُب َمنِ اْسُمُه عبد اهللا

انُ الثَّْورِيُّ اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َسِعيدِ ْبنِ أَبِي َمرَْيَم ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن يُوُسَف الِْفْريَابِيُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيَحدَّثََنا َعْبُد  -٥٩٠
أَْدَرَك النَّبِيُّ صلى اهللا عليه ، َعْن ُشْعَبةَ ْبنِ الَْحجَّاجِ ، َعْن َيْعلَى ْبنِ َعطَاٍء ، َعْن ُعَماَرةَ ْبنِ َحدِيٍد ، َعْن َصْخرٍ ، َوقَْد 

  ال َتُسبُّوا اَألمَْواَت فَُتْؤذُوا بِِه اَألْحَياَء: قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : وسلم ، قَالَ 
َعَنى النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم : اِسمِ َولَْم َيرْوِِه َعْن ُسفَْيانَ ، إِالَّ الْفِْرَيابِيُّ ، َتفَرََّد بِِه اْبُن أَبِي َمْرَيَم ، قَالَ أَُبو الْقَ

  الْكُفَّاَر الَِّذيَن أَسْلََم أَْوالُدُهْم

َصَدقَةُ ْبُن َعْبِد اِهللا ، َعْن  َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َسعِيِد ْبنِ أَبِي َمرَْيَم ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن أَبِي َسلََمةَ التِّنِّيِسيُّ ، َحدَّثََنا -٥٩١
قَالَ : ُه َعْنُه ، قَالَ َحةَ ْبنِ زَْيٍد ، َعْن ُموَسى ْبنِ ُعَبْيَدةَ ، َعْن َسعِيِد ْبنِ أَبِي ِهْنًد ، َعْن أَبِي ُموَسى اَألْشَعرِيِّ َرِضَي اللَّطَلْ

َيا َمْعَشَر الُْعلََماِء ، إِنِّي لَْم أََضْع ِعلِْمي : َيبَْعثُ اللَُّه الُْعلََماَء َيْوَم الِْقَياَمِة ، ثُمَّ َيقُولُ : َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  ِفيكُْم ، وَأََنا أُرِيُد أَنْ أَُعذَِّبكُْم ، اذَْهبُوا فَقَْد غَفَْرُت لَكُْم

  ال ُيْرَوى َعْن أَبِي ُموَسى ، إِالَّ بَِهذَا اِإلْسنَاِد ، َتفَرََّد بِِه َعْمُرو ْبُن أَبِي َسلَمَةَ
ُن ِهَشامٍ ، ْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ أَبِي أَُساَمةَ الَْحلَبِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن اَألخَْيلِ ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ ْبَحدَّثََنا َع -٥٩٢



يَّ صلى اهللا عليه وسلم َدَخلَ َيْوَم فَْتحِ َحدَّثََنا ُسفَْيانُ الثَّْورِيُّ ، َعْن َعمَّارٍ الدُّْهنِيِّ ، َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ ، َعْن َجابِرٍ ، أَنّ النَّبِ
  َمكَّةَ َوَعلَْيِه ِعَماَمةٌ َسْوَداُء

  لَْم َيرْوِِه َعْن ُسفَْيانَ ، إِالَّ ُمَعاوَِيةُ ، َتفَرَّدَ بِِه اْبُن اَألخَْيلِ

شَْرَس الِْمْنقَرِيُّ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ ، َعْن ُشْعَبةَ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن أَْحَمَد ْبنِ َحنَْبلٍ ، َحدَّثََنا ُجوَْيرَِيةُ ْبُن أَ -٥٩٣
كُْنُت أَغَْتِسلُ أََنا َوَرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه : ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها ، قَالَْت 

  .أَْبقِ ِلي ، أَْبقِ ِلي: ْورٍ ِمْن َشَبٍه فََيقُولُ وسلم ِمْن إَِناٍء وَاِحٍد ِفي َت
َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن الَْحَسنِ  -٥٩٤لَْم َيرْوِِه َعْن ُشْعَبةَ ، إِالَّ َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ ، َوالَ َعْنُه إِالَّ جَُوْيرَِيةُ ، تَفَرََّد بِِه َعْبدُ اِهللا 

َعْن  الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ َواِقدٍ الْحَرَّانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َسلََمةَ ، ْبنِ أَْحَمَد ْبنِ أَبِي ُشَعْيبٍ
ْبِد اِهللا ْبنِ َعْمرٍو َرِضيَ ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسَحاَق ، َعْن إِْبَراهِيَم ْبنِ ُمَهاجِرٍ ، َعْن إِْسَماِعيلَ َموْلَى َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْمرٍو ، َعْن َع

َوالَِّذي نَفِْسي بَِيِدِه لَقَْتلُ الُْمْؤِمنِ أَْعظَُم ِعْنَد اِهللا َيْوَم الِْقَياَمةِ : قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : اللَُّه َعْنُه ، قَالَ 
  ِمْن َزَوالِ الدُّْنيَا

  مَُّد ْبُن إِْسحَاَق َتفَرََّد بِِه ُمحَمَُّد ْبُن َسلََمةَلَْم َيرْوِِه َعْن إِْبَراِهيَم ، إِالَّ ُمَح

َنا يَزِيدُ ْبُن ُزَرْيعٍ ، َعْن َرْوحِ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن أَيُّوَب الِْقرَبِيُّ الَْبْصرِيُّ ، بِبَْغدَاَد ، َحدَّثََنا أَُميَّةُ ْبُن بِسْطَامٍ ، َحدَّثَ -٥٩٥
قَالَ : ْيلِ ْبنِ أَبِي َصاِلحٍ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي َصاِلحٍ ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ ْبنِ الْقَاِسمِ ، َعْن ُسَه

  ُمْؤِمنَِنياِإلَماُم َضاِمٌن ، وَالُْمَؤذِّنُ ُمْؤَتَمٌن ، اللَُّهمَّ أَْرِشدِ اَألِئمَّةَ ، َواغِْفْر ِللْ: َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  لَْم َيرْوِِه َعْن َرْوحٍ ، إِالَّ َيزِيُد

ْيَمانُ ْبُن ِقْرمٍ ، َعْن َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن الُْحَسْينِ الِْمصِّيِصيُّ ، َحدَّثََنا ُحَسْيُن ْبُن ُمَحمٍَّد الَْمْرَوزِيُّ ، َحدَّثََنا ُسلَ -٥٩٦
قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : ، َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ أَبِي َيْحَيى الْقَتَّاِت ، َعْن ُمَجاِهٍد 

  ِمفَْتاُح الَْجنَِّة الصَّالةُ ، َوِمفَْتاحُ الصَّالِة الُْوُضوُء: 
  ْبُن ِقْرمٍ ، َتفَرََّد بِِه الُْحَسيُْن لَْم َيرْوِِه َعْن أَبِي َيحَْيى الْقَتَّاِت َواْسُمُه َزاذَانُ ، إِالَّ ُسلَْيَمانُ

ْبُد الَْمِلِك ْبُن َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن الُْحَسْينِ الِْمصِّيِصيُّ ، َحدَّثََنا آَدُم ْبُن أَبِي إِيَاسٍ الَْعسْقَالنِيُّ ، َحدَّثََنا َع -٥٩٧
، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ سِريِيَن ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، أَنَّ النَّبِيَّ  الُْحَسْينِ أَُبو َماِلٍك النََّخِعيُّ ، َعْن َعاِصمٍ اَألحَْولِ
اللَُّه َمِلُك : َيا َشاهَاْنَشاُه ، فَقَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : صلى اهللا عليه وسلم َسِمَع َرُجالً َيقُولُ ِلآلَخرِ 

  الُْملُوِك
  ْن َعاِصمٍ ، إِالَّ َعْبُد الَْمِلِك ، َتفَرََّد بِِه آدَُملَْم َيرْوِِه َع

ابِ ْبُن َهمَّامٍ ، أَُخو َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ أَبِي السَّرِيِّ الَْعْسقَالنِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثَنِي عَْبُد الْوَهَّ -٥٩٨
َخطََبُهْم َرُسولُ اهللاِ : ، َعْن َبْهزِ ْبنِ َحكِيمٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ  َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َحدَّثََنا َمْعَمٌر

  حَتَّى َمَتى َتَزُعونَ َعْن ِذكْرِ الْفَاجِرِ ، اهِْتكُوُه حَتَّى َيْحذََرُه النَّاُس: صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ 
  رٍ ، إِالَّ َعْبُد الْوَهَّابِلَْم َيرْوِِه َعْن َمْعَم

  َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُوَهْيبٍ الَْغزِّيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن أَحَْمَد ْبنِ أَبِي السَّرِيِّ -٥٩٩



ثََنا أَُبو كَِثريٍ يَزِيُد ْبُن َعْبدِ الرَّْحَمنِ ، َعْن أَبِي الَْعسْقَالنِيُّ ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ ْبُن الْوَِليِد ، َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن رَاِشٍد الَْيَماِميُّ ، َحدَّ
  َزيُِّنوا أَعَْياَدكُمْ بِالتَّكْبِريِ: قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ 

  الَّ َبِقيَّةُ َتفَرََّد بِِه اْبُن أَبِي السَّرِيِّلَْم َيرْوِِه َعْن أَبِي كَِثريٍ ، إِالَّ ُعَمُر ، َوَعْن ُعَمَر ، إِ
يرِ الدَِّمشِْقيُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ ُمْسِلمٍ الِْفرَْيابِيُّ بَِبْيتِ الَْمقِْدسِ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن الَْوزِ -٦٠٠

ْوَزاِعيُّ ، َحدَّثََنا الْمُفَضَّلُ ْبُن ُيوُنَس الِْكنَانِيُّ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن زَْيِد ْبنِ َوْهبٍ ، َعْن ُيوُسُف ْبُن السَّفَرِ ، َحدَّثََنا اَأل
أَكْثَرَ  َنَشَد اللَُّه َعْبَدْينِ ِمْن ِعَباِدِه: قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : َعْبِد اهللاِ ْبنِ َمْسُعوٍد َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، قَالَ 
أَلَْم أُكِْثْر لََك ِمَن الَْمالِ : لَبَّْيكَ َربِّ َوسَْعدَْيَك ، قَالَ : أَْي فُالنُ ، فَقَالَ : لَُهَما ِمَن الَْمالِ َوالَْولَِد ، فَقَالَ َألَحِدِهَما 

: َترَكُْتُه ِلوَلَِدي َمَخافَةَ الَْعْيلَِة َعلَْيهِْم ، قَالَ : لَ فَكَْيَف َصنَْعَت ِفيَما آَتْيُتَك ؟ قَا: َبلَى أَْي َربِّ ، قَالَ : َوالَْولَِد ؟ قَالَ 
: ْد أَنَْزلُْتُه بِهِْم ، َوَيقُولُ ِلآلَخرِ أََما إِنََّك لَْو َتعْلََم الِْعلْمَ لََضِحكَْت قَِليال َولََبكَْيَت كَثًِريا ، أََما إِنَّ الَِّذي َتَخوَّفَْت َعلَْيهِْم قَ

  أَلَْم أُكِْثرْ لََك ِمَن الْمَالِ: لَبَّْيكَ أَْي َربِّ َوَسْعَدْيَك ، قَالَ : فُالٍن ، فََيقُولُ  أَْي فُالنُ ْبَن

أَْنفَقُْتُه ِفي طَاَعِتَك ، وََوثَّقُْت لَِولَِدي ِمنْ : فَكَْيَف َصنَْعَت ِفيَما آَتْيُتَك ؟ قَالَ : َبلَى أَْي َربِّ ، قَالَ : َوالَْولَِد ؟ قَالَ 
أََما إِنََّك لَوْ َتْعلََم الِْعلَْم لََضِحكَْت كَثًِريا َولََبكَْيَت قَِليال ، أََما إِنَّ الَِّذي َوثَّقَْت لَُهْم قَْد : ِدي بُِحْسنِ َعْدِلَك ، فَقَالَ َبْع

  أَنَْزلُْتُه بِهِْم
إِالَّ اَألْوَزاِعيُّ ، َوالَ َعنِ اَألْوَزاِعيِّ ، إِالَّ يُوُسُف ، َتفَرَّدَ بِِه  لَْم َيرْوِِه َعنِ اَألْعَمشِ ، إِالَّ الُْمفَضَّلُ ، َوالَ َعنِ الْمُفَضَّلِ ،

  ُمَحمٌَّد
 دِّي ، َحدَّثَنِي َحمَّاُد ْبُنَحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن الَْعبَّاسِ ْبنِ الَْولِيِد ْبنِ َمرْثٍَد َمزَْيٍد ، الَْبْيُروِتيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َعْن َج -٦٠١

: َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، قَالَ  َعْبِد الَْمِلِك الَْخْوالنِيُّ ، َحدَّثَنِي ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوةَ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه
  ٌر ، أَْو ُمَراٍءال َيقُصُّ َعلَى النَّاسِ إِالَّ أَِمٌري ، أَْو َمأُْمو: قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  لَْم َيرْوِِه َعْن ِهَشامٍ ، إِالَّ َحمَّاٌد ، تَفَرََّد بِِه الْوَِليُد ْبُن َمرْثٍَد ، َمزَْيٍد
  َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ ُعَزْيزٍ الَْمْوِصِليُّ ، بَِبْغَداَد ، َحدَّثََنا غَسَّانُ بُْن -٦٠٢

: ُه ، قَالَ وُسُف ْبُن َعْبَدةَ ، َحدَّثََنا ُحَمْيدٌ الطَّوِيلُ ، وَثَابِتٌ الُْبَنانِيُّ ، َعْن أََنسِ ْبنِ مَاِلٍك َرِضَي اللَُّه َعْنالرَّبِيعِ ، َحدَّثََنا ُي
كَاَنِت اَألْوُس َوالْخَْزَرُج حيني من األنصار ، وكانت بينهما عداوة يف اجلاهلية ، فلما قدم عليهم َرُسولُ اِهللا صلى 

ِمَن األَْوسِ بِبَْيِت ِشْعرٍ   عليه وسلم ذََهَب ذَِلَك ، فَأَلَّفَ اللَُّه بَْيَنُهْم ، فََبْيَنَما ُهْم قُُعوٌد ِفي َمْجِلسٍ لَُهْم إِذْ َتَمثَّلَ َرُجلٌاهللا
سِ فَلَْم يََزالُوا َهذَا َيَتَمثَّلُ بَِبْيٍت وََهذَا َيَتَمثَّلُ ِفيِه ِهَجاٌء ِللْخَْزَرجِ َوَتَمثَّلَ َرُجلٌ ِمَن الَْخْزَرجِ بِبَْيِت ِشْعرٍ ِفيِه ِهَجاٌء ِلألَْو

ولَ اِهللا صلى اهللا عليه بَِبْيٍت َحتَّى وَثََب َبْعُضُهْم إِلَى َبْعضٍ ، وَأََخذُوا أَْسِلحََتُهْم ، وَاْنطَلَقُوا ِللِْقتَالِ ، فََبلَغَ ذَِلكَ َرُس
َيأَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَّقُوا اللََّه َحقَّ : َجاَء ُمْسرًِعا قَْد َحَسَر َساقَْيِه ، فَلَمَّا َرآُهْم نَاَداُهْم وسلم ، َوأُْنزِلَ َعلَْيِه الَْوْحي ، فَ

، َواْعَتَنَق َبْعُضُهْم بَْعًضا ا بَِها ُتقَاِتِه َوالَ َتُموُتنَّ إِالَّ َوأَنُْتْم ُمْسِلُمونَ حَتَّى فََرغَ ِمَن اآلَياِت ، فََوحَُّشوا بِأَسِْلَحتِهِْم ، فََرَمْو
  َيْبكُونَ

  لَْم َيرْوِِه َعْن ثَابٍِت ، َوُحمَْيٍد ، إِالَّ ُيوُسُف ْبُن َعْبَدةَ َتفَرَّدَ بِِه غَسَّانُ
َراهِيُم ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ ُعَبْيَدةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ اَألْشَعِث أَبُوالدَّرَْداِء بَِمِديَنِة الْطََرسُوسِ ، َحدَّثََنا إِْب-٦٠٣

ْيالنَ ْبنِ َجاِمعٍ ، َعْن َيْعلَى َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا الْجَرَّاحُ ْبُن َمِليحٍ ، َعْن إِْبرَاِهيَم ْبنِ َعْبدِ الَْحِميدِ ْبنِ ِذي ِحَماَيٍة ، َعْن غَ
  ْبنِ



َحَجْجُت َمَع َرسُولِ اِهللا صلى اهللا : َوِد السَُّواِئيِّ ، َعْن أَبِيِه َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، قَالَ َعطَاٍء ، َعْن َجابِرِ ْبنِ َيزِيَد ْبنِ اَألْس
 لَْم ُيَصلَِّيا َمَع عليه وسلم َحجَّةً ، فََصلَّْيُت َمَعُه َصالةَ الْفَْجرِ بِمًِنى ، فَلَمَّا فََرغَ ِمْن َصالِتِه إِذَا َرُجالِن َخلَْف النَّاسِ

َيا َرسُولَ اِهللا ، إِنَّا : أََما َصلَّْيُتَما َمَعَنا ؟ فَقَاال : َعلَيَّ بِالرَُّجلَْينِ ، فَجِيَء بِهَِما َتْرَعُد فَرَاِئُصُهَما ، فَقَالَ : اسِ ، فَقَالَ النَّ
ذَا َصلَّْيُتَما ِفي رِحَاِلكَُما ، ثُمَّ أَْدَركُْتَما الصَّالةَ فَال َتفَْعلُوا إِ: كُنَّا َصلَّْيَنا ِفي رِحَاِلَنا َوظََننَّا أَنْ ال ُنْدرَِك الصَّالةَ قَالَ 

اللَُّهمَّ ، اغِْفْر لَُه ، فَاْزَدَحَم النَّاُس َعلَى : اْسَتْغِفْر ِلي َيا َرسُولَ اِهللا ، فَقَالَ : فََصلَِّيا َتكُونُ لَكَُما َناِفلَةً ، فَقَالَ أََحُدُهَما 
وسلم ، وَأََنا َيْومَِئٍذ كَأََشبِّ الرِّجَالِ َوأَقَْواُهْم ، فََزاَحْمتُ النَّاسَ َحتَّى أََخذُْت بَِيِد َرُسولِ اهللاِ  َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه

يه ى اهللا علصلى اهللا عليه وسلم فََوَضعُْتَها َعلَى َصْدرِي ، فَلَْم أََر َشْيئًا كَانَ أَبَْرَد َوالَ أَطَْيَب ِمْن َيِد َرُسولِ اهللاِ صل
  وسلم

  لَْم َيرْوِِه َعْن غَْيالنَ ، إِالَّ اْبُن ِذي ِحَمايَةَ
  َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن الَْعبَّاسِ الطََّياِلِسيُّ ، َحدَّثََنا َحجَّاُج ْبُن الشَّاِعرِ ، َحدَّثَنَا -٦٠٤

َس ْبنِ ُعَبْيٍد ، َعْن أَبِي الْعَاِلَيِة ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ الصَّاِمِت ، َعْن أَُبو أَْحَمَد الزَُّبْيرِيُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ الثَّْورِيُّ ، َعْن ُيوُن
َيكُونُ َعلَْيكُْم أَُمَراُء يَُؤخُِّرونَ الصَّالةَ ، فََصلِّ الصَّالةَ : أَبِي ذَرٍّ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، أن النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، قَالَ 

  َعلْ َصالَتَك َمعَُهْم َناِفلَةًِلَوقِْتَها ، وَاْج
  لَْم َيرْوِِه َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن ُيوُنَس ، إِالَّ الزُّبَْيرِيُّ ، َتفَرََّد بِِه َحجَّاٌج

لَْحكَمِ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن أَبِي َداُوَد السِّجِسَْتانِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْبِد ا -٦٠٥
 أَبِي َسلََمةَ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ، ْبُن أَبِي َعبَّاٍد الْقَلْزُِميُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْمرِو ْبنِ َعلْقََمةَ ، َعْن

أَكَْملُ الُْمْؤِمنِنيَ إِميَاًنا أََحاِسُنُهمْ : قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : قَالَ َعْن أَبِي َسعِيٍد الُْخْدرِيِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، 
  أَْخالقًا ، الُْموَطَّئُونَ أَكَْنافًا ، الَِّذيَن يَأْلَفُونَ َوُيْؤلَفُونَ ، َوالَ َخْيَر ِفيَمْن ال يَأْلَُف َوالَ يُْؤلَُف

  نِ ُعَيْيَنةَ أَِخي سُفَْيانَ ، إِالَّ َيْعقُوُبَلَْم َيرْوِِه َعْن ُمَحمَِّد ْب

 ، َحدَّثََنا ُوَهْيبُ ْبُن َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َجْعفَرٍ الْهَاِشِميُّ خَِطيُب الَْبْصَرِة ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمَعاوَِيةَ الُْجَمِحيَّ -٦٠٦
ْن أَبِي الُْمَتوَكِّلِ النَّاجِيِّ ، َعْن أَبِي سَِعيٍد الُْخْدرِيِّ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى َخاِلٍد ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ اَألْسَوُد ، َع

  َعُهأَال َرُجلٌ َيَتَصدَُّق َعلَى َهذَا فَُيصَلِّي َم: اهللا عليه وسلم َرأَى َرُجالً ُيصَلِّي ِفي الَْمْسجِِد َوْحَدُه َبْعدََما َصلَّى ، فَقَالَ 
  ال ُيْرَوى َعْن أَبِي َسعِيٍد ، إِالَّ بَِهذَا اِإلْسنَاِد

و ُيوُسَف الْقَاِضي ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ الزَّْهرَانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُب -٦٠٧
هُ أَبِي النَّْضرِ ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َوَسْعِد ْبنِ أَبِي َوقَّاصٍ َرِضَي اللَّ أَيُّوَب ، َعْن َساِلمِ ْبنِ

  .رَأَْيَنا َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َيْمَسُح َعلَى الُْخفَّْينِ: َعْنُهَما ، قَاال 
ْضرِ ْبِد اِهللا ْبنِ َعِليٍّ ، إِالَّ أَُبو ُيوُسفَ الْقَاِضي ، َتفَرََّد بِهِ أَُبو الرَّبِيعِ ، َوَهكَذَا َرَواُه َعْن أَبِي النَّلَْم َيرْوِِه َعْن أَبِي أَيُّوَب َع

َر ، َوَسْعٍد َوَرَواهُ اْبُن لَهِيَعةَ ، َوَعْمُرو ْبُن الَْحارِِث ، َعْن أَبِي النَّ ْضرِ ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ، ، َعنِ اْبنِ َسلََمةَ ، َعنِ اْبنِ ُعَم
  َعنِ

  .اْبنِ ُعَمَر ، َعْن َسْعٍد َوُهَو الصََّواُب
ُد ْبُن ُسلَْيَمانَ أَُبو َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن نَاجَِيةَ الْبَْغَداِديُّ ، َحدَّثََنا هَاُرونُ ْبُن ُسفَْيانَ الُْمْسَتْمِلْي ، َحدَّثََنا َداُو-٦٠٨



 النَّبِيَّ صلى ْيزِيُّ الزَُّبْيرِيُّ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا َحمَّادُ ْبُن َسلََمةَ ، َعْن أَيُّوَب ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنُّسلَْيَمانَ الْكَُر
  .فَرَْوٌح َورَْيَحانٌ: اهللا عليه وسلم قََرأَ 

  ، إِالَّ َداُوُد ، َتفَرََّد بِِه َهاُرونُلَْم َيرْوِِه َعْن أَيُّوَب، إِالَّ َحمَّاٌد ، َوالَ َعْن َحمَّاٍد 
الرََّهاوِيُّ َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن سَْعِد ْبنِ َيْحَيى الرَّقِّيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو فَْرَوةَ يَزِيدُ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ ِسَناٍن -٦٠٩

َوعَْبِد اِهللا ْبنِ َعِليٍّ ، َعْن َعِديِّ ْبنِ ثَابٍِت ، َعْن أَبِي َحازِمٍ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضيَ َعْن أَبِيِه ، َعْن َزْيِد ْبنِ أَبِي أَُنْيَسةَ ، 
  :قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : اللَُّه َعْنُه ، قَالَ 

  .ِمثْلُ أُُحٍد: مِثْلُ أَيِّ َشْيٍء الْقَِرياطُ ؟ قَالَ : فَِقيلَ َمْن َخَرَج َمَع جِنَاَزٍة َحتَّى ُتْدفَُن كَانَ لَُه ِمَن اَألْجرِ ِقريَاطَاِن ، 
  لَْم َيرْوِِه َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعِليٍّ أَبِي أَيُّوَب اَألفْرِيِقيِّ ، إِالَّ يَزِيُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ ِسَناٍن

الْكُوِفيُّ ، َحدَّثََنا حَْمَزةُ ْبُن َعْوٍن الَْمْسُعوِديُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبنُ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َزْيَداِن ْبنِ يَزِيَد الَْبَجِليُّ -٦١٠
َما َصلَّْيُت َخلْفَ : قَالَ  الصَّلِْت ، َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن ِمْسِكنيٍ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن أَبِي أَيُّوَب َرِضَي اللَُّه َعْنُه ،

اللَُّهمَّ اغِْفْر ِلي َخطَاَياَي وَذُُنوبِي كُلََّها ، اللَُّهمَّ انَْعشْنِي : صلى اهللا عليه وسلم إِالَّ َسِمْعُتهُ ِحَني يَْنَصرُِف ، َيقُولُ  َنبِيِّكُْم
  فُ َسيِّئََها إِالَّ أَْنَت، َواْجبُْرنِي ، َواْهِدنِي ِلصَاِلحِ اَألْعَمالِ َواَألْخالقِ ، إِنَُّه ال يَْهِدي ِلصَاِلِحَها ، َوالَ َيْصرِ

  ال ُيْرَوى َعْن أَبِي أَيُّوَب ، إِالَّ بَِهذَا اِإلْسَناِد ، َتفَرََّد بِِه ُمحَمَُّد ْبُن الصَّلِْت
نِ َيزِيَد الصُّدَاِئيُّ ، َحدَّثَنِي َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن الَْحَسنِ ْبنِ النُّْعَمانِ الْقَزَّازُ الَْبْصرِيُّ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن َعِليِّ ْب -٦١١

  أَبِي َعِليُّ ْبُن َيزِيَد ، َعْن فَُضْيلِ ْبنِ َمْرزُوقٍ ،

لَْو فَرَّ : قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : َعْن َعِطيَّةَ الَْعْوِفيِّ ، َعْن أَبِي َسعِيٍد الُْخْدرِيِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ 
  ِمْن رِْزِقِه أَْدَركَُه كََما ُيْدرِكُُه الَْمْوُتأََحُدكُْم 

  ال ُيْرَوى َعْن أَبِي َسعِيٍد ، إِالَّ بَِهذَا اِإلْسنَاِد ، َتفَرَّدَ بِِه الُْحَسْيُن ْبُن َعِليٍّ الصُّدَاِئيُّ
ْبُن ُعَبْيدِ ْبنِ َحسَّابٍ ، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن َجْعفَرٍ ،  َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َعِليٍّ الُْمؤَدُِّب الَْبصْرِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد -٦١٢

لَُّه َعْنَها ، أَنّ النَّبِيَّ أَخَْبرَنِي ُمْصَعُب ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ شَُرْحبِيلَ ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن َعاِئَشةَ َرِضيَ ال
َيا أَيَُّها النَّاُس ، َمْن أُصِيَب ِمْنكُْم بُِمصِيَبٍة ِمْن َبْعِدي فَلَْيَتَعزَّ بُِمِصيَبِتهِ : َعلَى النَّاسِ ، فَقَالَ  صلى اهللا عليه وسلم أَقَْبلَ

  بِي َعْن ُمِصيَبِتِه الَِّتي ُتِصيُبُه ، فَإِنَُّه لَْن ُيَصابَ أََحٌد ِمْن أُمَِّتي بَْعِدي بِمِثْلِ ُمِصيَبِتِه بِي
  َعْن َعاِئَشةَ ، إِالَّ بَِهذَا اِإلْسَناِد ، تَفَرََّد بِِه َعْبُد اِهللا ْبُن َجعْفَرٍال ُيْرَوى 
  َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ طَُوْيٍت الرَّْمِليُّ الَْبزَّاُز ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِليٍّ ابْنِ -٦١٣

ا رَوَّاٌد ، َحدَّثََنا مَاِلكُ ْبُن أََنسٍ ، َعْن َربِيَعةَ ْبنِ أَبِي َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعنِ الْقَاِسمِ ، َعْن أَِخي َروَّاِد ْبنِ الْجَرَّاحِ ، َحدَّثََن
قَالَ : ، قَالَ اللَُّه َعْنُه َعاِئَشةَ ، َرِضيَ اللَُّه َعْنَها ، َوَحدَّثََنا َماِلٌك ، َعْن ُسَميٍّ ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ َرِضيَ 

السَّفَُر ِقطَْعةٌ ِمَن الَْعذَابِ َيْمَنُع أََحدُكُْم َنْوَمُه َوطََعاَمُه َوَشرَاَبُه َولَذََّتُه ، فَإِذَا فََرغَ : َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .أََحُدكُْم ِمْن َحاَجِتِه فَلُْيَعجِّلْ إِلَى أَْهِلِه

  .َربِيَعةَ ، إِالَّ َروَّاٌد ، َوالَْمْشُهوُر ِمْن َحِديِث مَاِلٍك َعْن ُسَميٍّ لَْم َيرْوِِه َعْن َماِلٍك ، َعْن
اُألُرزِّيُّ ، َحدَّثََنا ُمْعَتِمرُ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُموَسى ْبنِ أَبِي ُعثَْمانَ اَألْنَماِطيُّ الْبَْغدَاِديُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعبَْيٍد  -٦١٤
أَُيقَبِّلُ : سُِئلَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : لَْيَمانَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، قَالَ ْبُن ُس



  َوَما َبأْسٌ بِذَِلَك ، رَْيَحاَنةٌ َيُشمُّهَا: الصَّاِئُم ؟ فَقَالَ 
  ُمْعَتمٌِرلَْم َيرْوِِه َعْن ُسلَْيَمانَ ، إِالَّ اْبُنُه 

ةُ ْبُن الَْولِيِد ، َعنِ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن الصَّقْرِ السُّكَّرِيُّ الْبَْغدَاِديُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُمَصفًّى ، َحدَّثََنا َبِقيَّ -٦١٥
إِنَّ : ُه َعْنُه ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، قَالَ األَْوَزاِعيِّ ، َعنِ اْبنِ جُرَْيجٍ ، َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ ، َعْن َجابِرٍ َرِضَي اللَّ

ُموُهْم فَال ُتَسلُِّموا َعلَْيهِْم ، َمجُوَس َهِذِه اُألمَِّة الُْمكَذُِّبونَ بِأَقَْدارِ اِهللا َعزَّ َوَجلَّ ، فَإِنْ َمرِضُوا فَال َتعُوُدوُهْم ، َوإِنْ لَِقيُت
  ُهْم ،َوإِنْ َماُتوا فَال َتْشَهُدو

  لَْم َيرْوِِه َعنِ اَألْوَزاِعيِّ ، إِالَّ َبِقيَّةُ ، َتفَرََّد بِِه اْبُن ُمَصفًّى
ُجَناحٍ ، مَْولَى ُعَمَر ْبنِ  َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُشعَْيبٍ أَُبو الْقَاِسمِ الَْحرْبِيُّ الَْبْغَداِديُّ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َمْخلَِد ْبنِ -٦١٦
َسِمْعُت اْبَن ُعَمَر َرِضيَ : ِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو ُيوُسفَ الْقَاِضي ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعِليٍّ ، َعْن ُعَمَر ْبنِ ِديَنارٍ ، قَالَ َعْب

َف َمقَامِ إِْبَراهِيَم َركَْعَتْينِ ، قَِدَم َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، فَطَاَف بِالَْبْيِت َوَصلَّى َخلْ: اللَُّه َعْنُهَما ، َيقُولُ 
  َوطَاَف َبْيَن الصَّفَا َوالَْمْرَوِة ، َوقَْد كَانَ لَكُْم ِفي َرسُولِ اِهللا أُسَْوةٌ َحَسنَةٌ

  لَْم َيرْوِِه َعْن َعْبِد اِهللا ، إِالَّ أَُبو ُيوُسَف ، تَفَرََّد بِِه الَْحَسُن ْبُن َمْخلٍَد

ثََنا ُشْعَبةُ ،  ْبُن إِْسحَاَق ْبنِ إِبَْراهِيَم الصَّقْرِيُّ الَْحلَبِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن أَبِي َبكْرٍ الْعََتِكيُّ ، َحدََّحدَّثََنا َعْبُد اِهللا-٦١٧
اِئَشةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه َعْن َهاُرونَ ْبنِ ُموَسى النَّحْوِيِّ ، َعْن ُبدَْيلِ ْبنِ َمْيسََرةَ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َشِقيقٍ ، َعْن َع

  .فََرْوٌح َورَْيَحانٌ: وسلم قََرأَ 
  لَْم َيرْوِِه َعْن ُشْعَبةَ ، إِالَّ َعْبُد اِهللا ْبُن أَبِي َبكْرٍ

نِ الَْيَماِن الْكَْردَِليِّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن قُرَْيشٍ اَألَسِديُّ الَْبْغَداِديُّ ، قَالَ َوَجْدُت ِفي َسمَاعِ الْفََرجِ ْب-٦١٨
ْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي لَيْلَى ، َداُوُد ْبُن الزِّْبرِقَاِن ، َعْن َمطَرٍ الَْورَّاقِ ، وَُمَحمَِّد ْبنِ ُجَحاَدةَ ، َعنِ الَْحكَمِ ْبنِ ُعَتْيَبةَ ، َعْن َع

كََتَب إِلَيَْنا َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إِلَى أَْرضِ جَُهْيَنةَ أن ال َتْسَتْنفَعُوا ، : لَ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعكَْيمِ الُْجهَنِيِّ ، قَا
  َتْسَتْمِتعُوا ، ِمَن الَْمْيَتِة بِإَِهابٍ َوالَ َعَصبٍ

  الَْيَماِن لَْم َيرْوِِه َعْن َمطَرٍ َواْبنِ ُجَحاَدةَ ، إِالَّ َداُوُد ، ُوُجوًدا ِفي َسَماعِ الْفََرجِ ْبنِ

َعسْقَالنِيُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد اْبنِ أَِخي رَوَّاِد ْبنِ الَْجرَّاحِ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن أَبِي السَّرِيِّ الْ -٦١٩
قَالَ : أََنسٍ ، َعْن أَبِي الَْعاِلَيِة ، َعْن أَُبيِّ ْبنِ كَْعبٍ ، قَالَ َروَّاُد ْبُن الَْجرَّاحِ ، َحدَّثََنا أَُبو َجْعفَرٍ الرَّازِيُّ ، َعْن َربِيعِ ْبنِ 

  النُّوُر َيْوَم الِْقَيامَِة: ِسيَماُهْم ِفي ُوُجوِههِْم ِمْن أَثَرِ السُُّجوِد ، قَالَ : َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِفي قَْوِلِه َعزَّ َوَجلَّ 
   بَِهذَا اِإلسَْناِد ، َتفَرَّدَ أَُبو َجعْفَرٍ الرَّازِيُّال ُيْرَوى َعْن أَُبيٍّ ، إِالَّ

ا َعِليُّ ْبُن الَْمِدينِيِّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ الْعَبَّاسِ الضَّبِّيُّ الَْجْمرِيُّ الَْبْصرِيُّ ، ِفي بَنِي َجْمَرةَ ، َحدَّثََن -٦٢٠
ي ٍد الُْمَؤدُِّب ، َعْن ُمْصَعبِ ْبنِ حَيَّانَ ، َعْن أَِخيِه ُمقَاِتلِ ْبنِ َحيَّانَ ، َعنِ الرَّبِيعِ ْبنِ أََنسٍ ، َعْن أَبَِحدَّثََنا يُوُنُس ْبُن ُمَحمَّ

ِلِسِه حَتَّى َيقُولَ كَانَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم ال َيقُوُم ِمْن َمْج: الْعَاِلَيِة ، َعْن َراِفعِ ْبنِ َخدِيجٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ 
  ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ وَبَِحْمِدَك ، أَْسَتغِْفُرَك َوأَُتوُب إِلَْيَك ، ثُمَّ: 

  إِنََّها كَفَّاَرةٌ ِلَما َيكُونُ ِفي الَْمْجِلسِ: َيقُولُ 
  لٍ ، إِالَّ أَُخوُه ُمْصَعٌب ، َتفَرََّد بِِه يُوُنُس ْبُن ُمَحمٍَّدلَْم َيرْوِِه َعْن أَبِي الْعَاِلَيِة ، َعْن َراِفعٍ ، إِالَّ ُمقَاِتلٌ ، َوالَ َعْن ُمقَاِت



قِّيُّ ، َحدَّثََنا سَِعيُد ْبنُ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن إِْسحَاَق ْبنِ إِبَْراِهيمَ الَْمَداِئنِيُّ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن بَزِيعٍ الَْخصَّافُ الرَّ -٦٢١
َعْبِد ، َعْن أَبِي َجنَابٍ َيْحَيى ْبنِ أَبِي ِدْحَيةَ ، َعْن طَلَْحةَ ْبنِ ُمَصرٍِّف ، َعْن إِْبَراهِيَم ، َعْن َعلْقََمةَ ، َعْن َمْسلََمةَ اُألَموِيُّ 

تَْعجِيلُ َيْومٍ قَْبلَ : امٍ اِهللا ْبنِ َمْسعُوٍد َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َعْن َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، أَنَُّه نََهى َعْن ِصَيامِ ثَالثَِة أَيَّ
  الرُّْؤَيِة ، َوَيْوُم اَألْضَحى ، َوَيْوُم الِْفطْرِ

  ةَ ، َتفَرََّد بِهِ اْبُن بَزِيعٍلَْم َيرْوِِه َعْن طَلَْحةَ ْبنِ الُْمَصرِِّف ، إِالَّ أَُبو َجَنابٍ ، َوالَ َعْن أَبِي َجَنابٍ ، إِالَّ َسعِيُد ْبُن َمْسلََم
الْفََزارِيُّ ، َعْن  ثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ ُعَبْيَدةَ الْقُوَمِسيُّ ، بِبَْغدَاَد ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا أَُبو إِْسَحاَقَحدَّ -٦٢٢

قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه : الَ َماِلِك ْبنِ ِمْغَولٍ ، َعنِ الشَّعْبِيِّ ، َعْن أَبِي بُْرَدةَ ، َعْن أَبِي مُوَسى َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَ
  الْحََياُء َواِإلَميانُ َمقُْروَنانِ ال َيفَْترِقَانِ إِالَّ َجِميعًا: وسلم 

  .َدةَاْبُن ُعبَْي لَْم َيرْوِِه َعنِ الشَّعْبِيِّ ، إِالَّ َماِلٌك ، َوالَ َعْن َماِلٍك ، إِالَّ أَُبو إِْسحَاَق الْفَزَارِيُّ ، َتفَرََّد بِِه
نِيُّ ، َحدَّثََنا خَاِلدُ ْبنِ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َسِعيدٍ السِّمَّرِيُّ النَّاِقُد ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن َحَسنِ الشَّْيلَما -٦٢٣

َبشَّْرُت بِالال ، : نِ اْبنِ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ إِْسَماعِيلَ الَْمْخُزوِميُّ ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اِهللا ْبُن ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َع
َيجِيُء بِاللٌ َيْوَم : َسِمْعُت َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيقُولُ : َيا َعْبَد اِهللا ، بِمَ ُتَبشِّرُنِي ؟ فَقُلُْت : فَقَالَ ِلي 

، َوزَِماُمَها ِمْن ُدرٍّ َوَياقُوٍت ، َمَعُه ِلَواٌء ، َيْتَبُعُه الُْمَؤذُِّنونَ فَُيْدِخلُُهمُ الَْجنَّةَ حَتَّى إِنَُّه الِْقَياَمِة َعلَى َراِحلٍَة َرْحلَُها ِمْن ذََهبٍ 
  لَُيْدِخلُ َمْن أَذَّنَ أَْرَبِعَني َصبَاًحا ، ُيرِيُد بِذَِلِك َوْجَه اِهللا َعزَّ َوَجلَّ

  .خَاِلٌد ، َتفَرََّد بِهِ الُْحَسْيُن لَْم َيرْوِِه َعْن ُعَبْيِد اِهللا ، إِالَّ
، َحدَّثََنا الصَّْعُق ْبُن َحْزنٍ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن أَْحَمَد ْبنِ َخالٍد الْقَطَّانُ الَْبْصرِيُّ ، َحدَّثََنا َشيَْبانُ ْبُن فَرُّوَخ اُألُبلِّيُّ -٦٢٤

  ، َعْن َعِقيلٍ الْجَْعِديِّ ، َعْن أَبِي

  :لَْهْمدَانِيِّ ، َعْن ُسوَْيِد ْبنِ غَفْلَةَ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َمْسُعوٍد َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، قَالَ إِْسحَاَق ا
لَُم ، اللَُّه َوَرُسولُُه أَْع: َيا اْبَن َمْسُعوٍد أَيُّ ُعَرى اِإلَمياِن أَْوثَُق ؟ قُلُْت : َدَخلُْت َعلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ 

: َيا اْبَن َمْسُعوٍد ، قُلُْت : الْوِالَيةُ ِفي اِهللا ، وَالُْحبُّ ِفي اِهللا ، وَالُْبْغُض ِفي اِهللا ، ثُمَّ قَالَ : أَْوثَُق ُعَرى اِإلْسالمِ : قَالَ 
فَإِنَّ أَفَْضلَ النَّاسِ أَفَْضلُُهمْ : ولُُه أَْعلَُم ، قَالَ اللَُّه َوَرُس: أََتْدرِي أَيُّ النَّاسِ أَفَْضلُ ؟ قُلُْت : لَبَّْيكَ َيا َرُسولَ اِهللا ، قَالَ 

أََتْدرِي أَيُّ النَّاسِ أَْعلَُم ؟ : لَبَّْيَك َيا َرُسولَ اِهللا ، قَالَ : َيا اْبَن َمْسُعوٍد ، قُلُْت : َعَمال إِذَا فَِقُهوا ِفي ِدينِهِْم ، ثُمَّ قَالَ 
إِنَّ أَْعلََم النَّاسِ أَْبَصرُُهْم بِالَْحقِّ ، إِذَا اْخَتلََف النَّاُس َوإِنْ كَانَ ُمقَصًِّرا ِفي َعَمِلِه ، : ُم ، قَالَ اللَُّه َوَرُسولُهُ أَْعلَ: قُلُْت 

َها ثَالثٌ ، َوَهلَكَ مِْنَوإِنْ كَانَ َيْزَحُف َعلَى اْسِتِه َزْحفًا ، وَاْخَتلََف َمْن كَانَ قَْبلَكُْم َعلَى اثْنََتْينِ َوَسْبِعَني ِفْرقَةً َنَجا 
أََخذُوُهْم فَقََتلُوُهْم َساِئُرُهنَّ ، ِفْرقَةٌ أََزِت الُْملُوَك َوقَاَتلُوُهْم َعلَى ِدينِهِْم َوِدينِ ِعيَسى اْبنِ َمْرَيَم َعلَْيِه السَّالُم ، فَ

الُْملُوِك َوالَ أَنْ يُِقيُموا َبْيَن ظَْهرَانِيهِْم َيْدُعوُهْم إِلَى ِدينِ اهللاِ َوَنَشُروُهْم بِالَْمَناِشريِ ، َوِفْرقَةٌ لَْم َتكُْن لَُهْم طَاقَةٌ بِمَُواَزِة 
َوَرْهبَانِيَّةً ابَْتَدُعوَها َما كََتْبَناَها {:َوِدينِ ِعيَسى اْبنِ َمرَْيَم ، فََساحُوا ِفي الْبِالِد َوَتَرهَّبُوا َوُهُم الَِّذيَن قَالَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ 

فََمْن آَمَن بِي َواتََّبعَنِي َوَصدَّقَنِي فَقَدْ : ، قَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم } ٢٧:احلديد[ْم إِالَّ اْبِتَغاَء رِضَْواِن اِهللاَعلَْيهِ
  َرَعاَها َحقَّ رَِعاَيِتَها ، َوَمْن لَْم َيتَّبِعْنِي

  فَأُولَِئَك ُهمُ الَْهاِلكُونَ
  اَق ، إِالَّ َعقِيلٌ ، َتفَرََّد بِهِ الصَّْعُقلَْم َيرْوِِه َعْن أَبِي إِْسَح



ِد اِهللا السُّلَِميُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َعِليٍّ الْجَاُروِديُّ النَّْيسَاُبورِيُّ ، بَِمكَّةَ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ ْبُن َحفْصِ ْبنِ َعْب -٦٢٥
َمانَ ، َعْن َعِقيلٍ الْجَْعِديِّ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق الَْهْمَدانِيِّ ، َعْن َعاِصمٍ الَْعَدوِيِّ ، َعْن َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ ْبُن طَْه

َيا كَْعُب ، أََعاذََك اللَُّه : قَالَ ِلي َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : كَْعبِ ْبنِ ُعْجَرةَ األَْنَصارِيِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ 
َمْن َدَخلَ َعلَيْهِْم فََصدَّقَُهْم بِكَذِبِهِْم َوأَعَاَنُهْم َعلَى : َيا َرسُولَ اِهللا ، َوَما ذَاَك ؟ قَالَ : أَُمَراَء َيكُوُنونَ َبْعِدي ، قُلُْت  ِمْن

هِْم َولَْم ُيَصدِّقُْهْم بِكَِذبِهِْم ، َولَْم يُِعْنُهمْ ظُلِْمهِْم فَلَْيَس ِمنِّي وَلَْسُت ِمْنُه ، َولَْن َيرَِد َعلَى الَْحْوضِ ، َوَمْن لَْم َيْدُخلْ َعلَْي
 ، َوكُلُّ لَْحمٍ َنَبَت ِمْن َعلَى ظُلِْمهِْم ، فَذَاَك ِمنِّي َوأََنا ِمْنُه َوَسَيرُِد َعلَى الْحَْوضِ ، ال َيْدُخلُ الَْجنَّةَ لَْحٌم َنَبَت ِمْن ُسْحٍت

غَادَِياِن فََباِئٌع نَفَْسُه فَُموبِقَُها ، َوفَاٍد نَفَْسُه فَُمْعِتقَُها ، َوالصَّالةُ ُبْرَهانٌ ، َوالصَّْوُم ُجنَّةٌ ،  ُسْحٍت فَالنَّاُر أَوْلَى بِِه ، النَّاُس
  َوالصََّدقَةُ ُتطِْفئُ الَْخِطيئَةَ ، كََما ُيطِْفئُ النَّارَ الَْماُء

  َد بِهِ إِبَْراهِيُم ْبُن طَْهَمانَلَْم َيرْوِِه َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، إِالَّ َعقِيلٌ ، َتفَرَّ
ُن َحفْصٍ ، َحدَّثَنِي أَبِي َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن الُْحَسْينِ ْبنِ رَاِشدٍ السُّلَِميُّ النَّْيسَاُبورِيُّ ، بِالَْبْصَرِة ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ ْب -٦٢٦

: ْبنِ َحكِيمٍ أَِخي بَْهزِ ْبنِ َحكِيمٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم ْبُن طَْهَمانَ ، َعْن ِمْهَرانَ 
: أُمََّك ، قُلُْت : ثُمَّ َمْن ؟ قَالَ : أُمََّك ، قُلُْت : ثُمَّ َمْن ؟ قَالَ : أُمََّك ، قُلُْت : َيا َرُسولَ اِهللا ، َمْن أََبرُّ ؟ قَالَ : قُلُْت 
  أََباَك ، ثُمَّ اَألقَْرَب ، فَاَألقَْرَب: َمْن ؟ قَالَ  ثُمَّ

  لَْم َيرْوِِه َعْن ِمْهَرانَ ، إِالَّ إِبَْراهِيُم ، َولَْم ُيسْنِْد ِمْهَرانُ َحِديثًا غَْيَر َهذَا
ْيالنَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن بَزِيعٍ ، َعْن َيحَْيى ْبنِ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُعَمَر الصَّفَّاُر التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن غَ -٦٢٧

قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا : َسِعيٍد األَْنصَارِيِّ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمسَيِّبِ ، َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ 
  اِذَبٍة َيقَْتِطُع بَِها مَالَ اْمرِئٍ ُمْسِلمٍ لَِقيَ اللََّه َيْوَم الِْقَياَمِة َوُهَو َعلَْيِه غَْضَبانَُمْن َحلََف َعلَى َيِمنيٍ كَ: عليه وسلم 

  لَْم َيرْوِِه َعْن َيحَْيى ، إِالَّ اْبُن بَزِيعٍ ، َتفَرََّد بِِه َيحَْيى

نَ ، َحدَّثََنا بَزِيعٍ ، َعْن ُسلَْيمٍ َمْولَى الشَّْعبِيِّ ، َعنِ الشَّْعبِيِّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُعَمَر ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن غَْيال -٦٢٨
ال ُتَزوَّجُ الْمَْرأَةُ َعلَى خَالَِتَها ، َوالَ : قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ 

كُْبَرى ، َوالَ ْخِتَها ، َوالَ ُتزَوَُّج الْمَْرأَةُ َعلَى َعمَِّتَها ، َوالَ الَْعمَّةُ َعلَى اْبَنِة أَِخيَها ، َوالَ الصُّْغَرى َعلَى الْالَْخالَةُ َعلَى اْبَنِة أُ
  .الْكُْبَرى َعلَى الصُّغَْرى

  .لَْم َيرْوِِه َعْن ُسلَْيمٍ ، إِالَّ اْبُن بَزِيعٍ
ن شراعة القيسي النصري حدثنا النمر بن كلثوم النمري حدثين أيب عن محيد َحدَّثنا أبو شراعة عبد اهللا ب -٦٢٩

جاءت ربيعة النيب صلى اهللا عليه وسلم يستأذنونه أن ينفروا يف النفر : الطويل عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال 
لربيعة ال تنفر يف النفر  األول فأتاه جربيل عليه السالم فقال يا حممد إن اهللا عز وجل يقرئك السالم ويقول لك قل

  األول فألقلنك من حبيب
  .ال يروى عن أنس إال هبذا اإلسناد تفرد به النمر

ُرونَ  ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن َهاَحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن سَْنَدةَ ْبنِ الَْولِيِد اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن خَاِلٍد الرَّقِّيُّ -٦٣٠
َسِمَع النَّبِيُّ صلى : قَالَ  ، َحدَّثََنا َحمَّادُ ْبُن َسلََمةَ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ ، َعْن َعطَاٍء ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ،

ُحجَّ َعْن َنفِْسَك ، ثُمَّ ُحجَّ َعْن : ، فَقَالَ ال : َحَجْجَت ؟ فَقَالَ: لَبَّْيَك َعْن ُشْبُرَمةَ ، فَقَالَ : اهللا عليه وسلم َرُجالً َيقُولُ 



  ُشْبُرمَةَ
  خَاِلٍدلَْم َيرْوِِه َعْن َعْمرٍو ، إِالَّ َحمَّاٌد ، َوالَ َعْن َحمَّاٍد ، إِالَّ َيزِيُد ، َتفَرََّد بِِه عَْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن 

صَْبَهانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الُْمِغَريِة ، َحدَّثََنا النُّْعَمانُ ْبُن َعْبِد السَّالمِ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمٍَّد الْعَبَّاِسيُّ اَأل -٦٣١
يِّ صلى اهللا عليه َعْن ِعيَسى ْبنِ الضَّحَّاِك ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي وَاِئلٍ َشِقيقِ ْبنِ َسلََمةَ ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ َزْوجِ النَّبِ

إِذَا َحضَْرُتُم الَْميَِّت ، فَقُولُوا َخيًْرا ، فَإِنَّ الَْمالِئكَةَ : َرِضَي اللَُّه َعْنَها ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، قَالَ وسلم َو
َحْمُه ، َواْعقُْبنِي ِمْنُه ُعقَْبى َصاِلَحةً اللَُّهمَّ اغِْفرْ لََنا َولَُه ، وَاْر:قُوِلي: َيا َرسُولَ اِهللا ، َما َنقُولُ ؟ قَالَ : ُيَؤمُِّنونَ ، فَقُلُْت 

  فَأَْعقََبنِي اللَُّه ِمْنُه ُمَحمًَّدا صلى اهللا عليه وسلم: ، قَالَْت 
  لَْم َيرْوِِه َعْن ِعيَسى ْبنِ الضَّحَّاِك أَِخي الْجَرَّاحِ ْبنِ الضَّحَّاِك ، إِالَّ النُّْعَمانُ

مَِّد ْبنِ ِعْمَرانَ اَألْصبََهانِيُّ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليٍّ الُْحلْوَانِيُّ ، َحدَّثََنا َعْونُ ْبُن ُعَماَرةَ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمَح -٦٣٢
سِ ْبنِ َماِلٍك ، َعْن أَبِي قَتَادَةَ  أََن، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن الُْمثَنَّى ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ أََنسٍ ، َعْن ثَُماَمةَ ْبنِ َعْبِد اهللاِ ْبنِ أََنسٍ ، َعْن

: كُلُّ أُمَِّتي ُمَعافًى إِالَّ الُْمَجاِهرِيَن ، ِقيلَ : قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : اَألْنصَارِيِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما ، قَالَ 
َيا فُالنُ َعِملُْت : الْعََملَ بِاللَّْيلِ فََيْسُتُرُه َربُُّه ، ثُمَّ ُيصْبُِح ، فََيقُولُ  الَِّذي َيعَْملُ: َيا َرسُولَ اِهللا ، َوَمنِ الُْمَجاِهُرونَ ؟ قَالَ 

  .الْبَارَِحةَ كَذَا َوكَذَا ، فََيكِْشُف َسْتَر اِهللا َعْنُه
  ال ُيْرَوى َعْن أَبِي قََتاَدةَ ، إِالَّ بَِهذَا اِإلْسَناِد ، تَفَرََّد بِِه الُْحلَْوانِيُّ

َحدَّثََنا إِْسرَائِيلُ ، َعْن  دَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُبْنَدارٍ اَألْصَبهَانِيُّ الْبَاِطْرقَانِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن ُعَمَر الَْبَجِليُّ ،َح-٦٣٣
، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َمْسعُوٍد َرِضَي اللَُّه    :َعْنُه ، قَالَ َمْنُصورٍ ، َعْن إِبَْراهِيَم ، َعْن َعلْقََمةَ 

  كُنَّا َنأْكُلُ عِْنَد النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، فََنْسَمُع َتْسبِيَح الطََّعامِ
  لَْم َيرْوِِه َعْن َمْنُصورٍ ، إِالَّ إِْسرَاِئيلُ

ا َجْعفَُر ْبُن َعْنَبَسةَ الْكُوِفيُّ ، َحدَّثََنا ُعَمُر ْبنُ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ الَْحَسنِ ْبنِ أُسَْيٍد اَألصَْبَهانِيُّ ، َحدَّثََن -٦٣٤
اِلٍك ، َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َحفْصٍ الَْمكِّيُّ ، َعْن َجْعفَرِ ْبنِ ُمَحمٍَّد ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه َعِليِّ ْبنِ الُْحَسْينِ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َم

َيا أََنُس ، اْسكُْب ِلي : هللا عليه وسلم إِلَى أَْرضٍ بِالَْمِديَنِة ، ُيقَالُ لََها بَطَْحانُ ، فَقَالَ َخَرجَ َرسُولُ اِهللا صلى ا: قَالَ 
ى ِهرٌّ فََولَغَ ِفي َوُضوًءا ، فََسكَْبُت لَُه ، فَلَمَّا قََضى َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َحاَجَتُه أَقَْبلَ إِلَى اِإلَناِء ، َوقَْد أََت

اهللاِ صلى اهللا  اِء ، فََوقََف لَُه َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َوقْفَةً َحتَّى َشرَِب الْهِرُّ ، ثُمَّ تََوضَّأَ ، فَذَكَْرُت لَِرُسولِاِإلَن
  َولَْن يَُنجِّسَُه َيا أََنُس ، إِنَّ الْهِرَّ ِمْن َمَتاعِ الْبَْيِت ، لَْن َيقْذََر شَْيئًا ،: عليه وسلم أَْمَر الْهِرِّ ، فَقَالَ 

  ْيَر َهذَالَْم َيرْوِِه َعْن َجْعفَرٍ ، إِالَّ ُعَمُر ْبُن َحفْصٍ ، َوالَ َرَوى َعْن َعِليِّ ْبنِ الُْحَسْينِ ، َعْن أََنسٍ َحِديثًا غَ

كَِثُري ْبُن ُمحَمٍَّد ، َحدَّثََنا َخلَُف ْبُن َخاِلٍد َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن أَْحَمَد ْبنِ أَُسْيٍد اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو أََنسٍ  -٦٣٥
قَالَ َرسُولُ : َعبَّاسٍ ، قَالَ  الَْبْصرِيُّ ، َحدَّثََنا ُسلَْيُم ْبُن ُمْسِلمٍ الَْمكِّيُّ ، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ ، َعنِ اْبنِ أَبِي ُملَْيكَةَ ، َعنِ اْبنِ

للَُّه َوْجًها َحسًَنا َواْسًما َحَسًنا ، َوَجَعلَُه ِفي َمْوِضعٍ غَْيرِ شَاِئنٍ ، فَُهَو ِمْن َصفَْوِة اهللاِ َمْن أََتاهُ ا: اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم 
  ِهأَْيَن شَْرطُ النَّبِيِّ إِذْ قَالَ َيْوًما فَاْبَتُغوا الَْخْيَر ِفي ِحَساِن الُْوجُو: قَالَ الشَّاِعُر : ِمْن َخلِْقِه ، َوقَالَ اْبُن َعبَّاسٍ 

  ال ُيْرَوى َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، إِالَّ بَِهذَا اِإلْسنَاِد ، َتفَرَّدَ بِِه كَثٌِري
ْضُر ْبُن ُشَمْيلٍ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن الصَّبَاحِ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن الَْولِيِد الَْهَروِيُّ ، َحدَّثََنا النَّ -٦٣٦



أََمَر َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ُمَناِدًيا : َعْوِن ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ ِسريِيَن ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ اْبُن 
  ِفي َيْومٍ َمِطريٍ أَنْ َصلُّوا ِفي رَِحاِلكُْم

  لَْم َيرْوِِه َعنِ اْبنِ َعْوٍن ، إِالَّ النَّضُْر
، َحدَّثََنا ا َعْبُد اِهللا ْبُن أَْحَمَد ْبنِ إِْسحَاَق التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُيوُسفَ َيْعقُوُب ْبُن إِْسحَاَق الْقَلُوِسيُّ َحدَّثََن -٦٣٧

، َعْن َعطَاِء ْبنِ أَبِي َربَاحٍ ، َعنِ اْبنِ  ُعَبْيُد اِهللا ْبُن َعْبِد الَْمجِيِد أَُبو َعِليٍّ الَْحَنِفيُّ ، َحدَّثََنا َرَباحُ ْبُن أَبِي َمْعُروٍف الَْمكِّيُّ
ي َحتَّى َرَمى َجمَْرةَ َعبَّاسٍ ، َعنِ الْفَْضلِ ْبنِ الَْعبَّاسِ َرِضيَ اللَُّه َعْنُهْم ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم لَْم يََزلْ ُيلَبِّ

  الَْعقَبَِة
  يٍّلَْم َيرْوِِه َعْن َرَباحٍ ، إِالَّ أَُبو َعِل

رِيُّ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبنُ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َيْعقُوَب الَْخزَّانُ اَألْصبََهانِيُّ ، َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن َشبَّةَ النَُّمْي -٦٣٨
أَبِي َسِعيدٍ الُْخْدرِيِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا  الَْحَسنِ ْبنِ َعِطيَّةَ الَْعوِْفيُّ ، َحدَّثََنا اَألْعَمُش ، َعْن َعِطيَّةَ ، َعْن

  كَانَ إِذَا صَلَّى افْتََرَش ُيْسرَاُه ، َوَنَصَب ُيْمَناُه: عليه وسلم 
  لَْم َيرْوِِه َعنِ اَألْعَمشِ ، إِالَّ الُْحَسْيُن ، َتفَرََّد بِِه ُعَمُر ْبُن َشبَّةَ

، َحدَّثََنا ْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ ِسْخَتانَ الشَِّريازِيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمَّدٍ الزَِّيادْآَباِذي الشِّريَازِيُّ َحدَّثََنا َع -٦٣٩
الَْحِديثَ إِلَى النَّبِيِّ  َساِلُم ْبُن ُنوحٍ ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ َحسَّانَ ، َعْن قَْيسِ ْبنِ َسْعٍد ، َعْن طَاُوسٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َرفََع

َعلَى كُلِّ ُسالَمى ِمْن بَنِي آَدَم ِفي كُلِّ َيْومٍ َصَدقَةٌ ، َوُيْجَزى ِمْن ذَِلَك كُلِِّه َركَْعةُ : صلى اهللا عليه وسلم ، قَالَ 
  الضَُّحى

  ُن ُمَحمٍَّدلَْم َيرْوِِه َعْن ِهَشامِ ْبنِ َحسَّانَ ، إِالَّ سَاِلٌم ، َتفَرََّد بِِه َعِليُّ ْب
 ْبنِ غَْزَوانَ أَُبو َعْبِد اِهللا ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن يَزِيَد ْبنِ أََبانَ الدَِّقيِقيُّ الَْبْغَداِديُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ -٦٤٠

، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه َحدَّثََنا شَرِيٌك ، َعْن سَاِلمٍ اَألفْطَسِ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ ُجَبْيرٍ 
إِنَُّهْم لَْم َيْبلُُغوا َدَرَجَتَك َوَعَملََك ، : إِذَا َدَخلَ الرَُّجلُ الَْجنَّةَ سَأَلَ َعْن أََبَوْيِه َوزَْوَجِتِه َووَلَِدِه ، فَُيقَالُ لَُه : وسلم ، قَالَ 

  َوالَِّذيَن آَمنُوا َواتََّبَعتُْهْم ذُرِّيَُّتُهمْ بِإَِمياٍن: َيا َربِّ ، قَْد َعِملُْت ِلي َولَُهْم ، فَُيْؤَمرُ بِإِلَْحاقِهِْم ، وََتال اْبُن َعبَّاسٍ : فََيقُولُ 
  لَْم َيرْوِِه َعْن َساِلمٍ ، إِالَّ َشرِيٌك ، َتفَرََّد بِهِ اْبُن غَْزَوانَ

يَسى اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ ُشَعْيبٍ الرََّجانِيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َحكِيمٍ الُْمقَوُِّم ، َحدَّثََنا َصفَْوانُ ْبُن ِع َحدَّثََنا َعْبُد -٦٤١
ْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اهللاِ الزُّْهرِيُّ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ سَِعيِد ْبنِ أَبِي سَِعيٍد الَْمقُْبرِيِّ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي قََتاَدةَ ، َع

َدَخلَْنا َعلَى َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ِفي َيْومِ الُْجُمَعِة ، َوَبْيَن َيَدْيِه طََعامٌ : اَألْنصَارِيِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ 
: َهلْ ُصمُْتْم أَْمسِ ؟ قُلَْنا : إِنَّا ِصَياٌم َيا َرسُولَ اِهللا ، فَقَالَ : ا اْدنُوا ، فَكُلُوا ِمْن َهذَا الطََّعامِ ، فَقُلَْن: َيأْكُلُ ِمْنُه ، فَقَالَ 

فَاْدنُوا ، فَكُلُوا ِمْن َهذَا الطََّعامِ ، فَإِنَّ َيْوَم الُْجُمَعِة ال : ال ، قَالَ : فََهلْ تُرِيُدونَ أَنْ َتُصومُوا غًَدا ؟ فَقُلَْنا : ال ، قَالَ 
  .ُيَصاُم َوْحَدُه

  .ُيْرَوى َعْن َجابِرٍ ، إِالَّ بَِهذَا اِإلْسنَاِد ، َتفَرَّدَ بِِه َيْحَيى ْبُن َحكِيمٍ ال
بِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد َربِِّه َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ِعْمَرانَ ْبنِ ُموَسى الْبَْغدَاِديُّ ، َحدَّثََنا صَاِلُح ْبُن َعِليِّ ْبنِ َعْبِد اهللاِ الَْحلَ -٦٤٢



يِّ ، َعْن َعطَاِء ْبنِ أَبِي َربَاحٍ ُن ُهَبْيَرةَ الُْمَؤدُِّب الَْحلَبِيُّ ، َحدَّثََنا َسلََمةُ ْبُن ِسَناٍن األَْنَصارِيُّ ، َعْن طَلَْحةَ ْبنِ َعْمرٍو الَْمكِّْب
  :وسلم قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه : ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ 

أَال إِنِّي َجَعلُْت َنسًَبا ، َوَجَعلُْتْم َنَسًبا ، فََجَعلُْت أَكَْرَمكُْم أَْتقَاكُْم فَأََبيُْتْم إِالَّ : إِذَا كَانَ َيْوُم الِْقَياَمةِ أََمَر اللَُّه ُمنَاِدًيا ُيَناِدي 
  أََنا الَْيْوَم أَْرفَعُ َنسَبِي ، وَأََضُع َنسََبكُْم أَْيَن الُْمتَّقُونَفُالنُ ْبُن فُالٍن َخْيٌر ِمْن فُالِن ْبنِ فُالٍن ، فَ: أَنْ َتقُولُوا 

  ال ُيْرَوى َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، إِالَّ بَِهذَا اِإلْسنَاِد ، َتفَرَّدَ بِِه صَاِلٌح
اسُ ْبُن الَْوِليدِ ْبنِ َمْزَيٍد ، أَْخبََرنِي أَبِي ، َحدَّثََنا اْبُن َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ ُجُمَعةَ الدَِّمشِْقيُّ ، َحدَّثََنا الَْعبَّ-٦٤٣

بِيعِ ، َعْن ُعَباَدةَ ْبنِ لَهِيَعةَ ، َحدَّثَنِي يَزِيدُ ْبُن أَبِي َحبِيبٍ ، َعْن ُمَحمَّدِ ْبنِ إِْسحَاَق ، َعْن َمكُْحولٍ ، َعْن َمْحُموِد ْبنِ الرَّ
َصلَّى بَِنا َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َصالةً َجَهَر ِفيَها بِالْقَِراَءِة ، ثُمَّ اْنَصَرفَ : ْنُه ، قَالَ الصَّاِمِت َرِضَي اللَُّه َع

نَاَزُع الْقُْرآنَ ، ال إِنِّي أَقُولُ مَاِلي أُ: أََجلْ ، َيا َنبِيَّ اِهللا ، فَقَالَ : أَال أَُراكُْم تَقَْرُءونَ َمَع إَِماِمكُْم ؟ قُلَْنا : إِلَيَْنا ، فَقَالَ 
  َرأْ بِأُمِّ الْقُْرآِنَتفَْعلُوا إِذَا َجَهرَ اِإلَماُم بِالْقُْرآِن فَال َيقَْرأْ إِالَّ بِأُمِّ الْقُْرآِن ، فَإِنَُّه ال َصالةَ ِلَمْن لَمْ َيقْ

  دُ ْبُن َمْزَيٍد ِممَّْن َسِمَع اْبَن لَهِيَعةَ قَْبلَ اْحتِرَاقِ كُُتبِِهلَْم َيرْوِِه َعْن َيزِيدَ ْبنِ أَبِي َحبِيبٍ ، إِالَّ اْبُن لَهِيَعةَ ، َوالَْوِلي

 ، َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َعتَّابِ ْبنِ أَْحَمَد الرَّقِّيُّ الدَِّمشِْقيُّ ، بِدَِمْشَق ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ -٦٤٤
ِد الرَّْحَمنِ َحدَّثََنا يُوُنسُ ْبُن َيزِيَد ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن قَبِيَصةَ ْبنِ ذَُؤْيبٍ الُْخَزاِعيِّ ، وَأَبِي َسلََمةَ ْبنِ َعْبَيحَْيى اللَّْخِميُّ ، 

أَنْ َيكُونَ أَقَْصى  يُوِشُك: َسِمْعُت َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، يَقُولُ : ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ 
  .َمَساِلحِ الُْمْسِلِمَني بَِسالحٍ َوَسالٍُ ِمْن َخيَْبَر

سَْعُد ْبُن َيْحَيى :  ، َيقُولُ لَْم َيرْوِِه َعنِ الزُّْهرِيِّ ، إِالَّ يُوُنُس ، َتفَرََّد بِهِ َسِعيُد ْبُن َيحَْيى ، َوُسلَْيَمانُ ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ
  اللَّخِْميُّ
ثََنا أَُبو ُموَسى ُمَحمَّدُ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ ُمرَّةَ أَُبو طَاِهرٍ الَْبْصرِيُّ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّ -٦٤٥

، َعْن أَبِيِه ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َرِضَي اللَُّه َعْنُه ،  ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا َعاِصُم ْبُن ُمَحمَّدٍ الُْعَمرِيُّ
َمْن َتوَاَضَع ِلي َهكَذَا ، وَأََشارَ بَِباِطنِ كَفِِّه إِلَى اَألْرضِ ، َرفَْعُتُه َهكَذَا ، : َرفََعُه إِلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، قَالَ 

  َوأَشَاَر بِبَاِطنِ كَفِِّه إِلَى السََّماِء
  ال ُيْرَوى َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، إِالَّ بَِهذَا اِإلْسنَاِد ، َتفَرََّد بِِه عَاِصٌم

اِهللا أَُبو قُرَّةَ الصَِّغُري ،  َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ ُجْعَبانَ الْقَاِضي ، بَِمِديَنةِ الْكَْدَراِء ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن َعْبِد -٦٤٦
: يَ اللَُّه َعْنُه ، قَالَ َنا أَُبو قُرَّةَ ُموَسى ْبُن طَارِقٍ ، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ ، َعْن صَاِلحٍ َموْلَى التَّْوأََمِة ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ َرِضَحدَّثَ

  َمطْلُ الْغَنِيِّ ظُلٌْم: قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  ْبُن جُرَْيجٍ ، َتفَرَّدَ بِِه أَُبو قُرَّةَلَْم َيرْوِِه َعْن َصاِلحٍ ، إِالَّ ا

ثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسَماِعيلَ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن الْخَْيرِ ْبنِ ُجُمَعةَ الدَِّمشِْقيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ِعَنَبةَ أَْحَمُد ِفي الْقَْومِ ، َحدَّ -٦٤٧
، َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنّ النَّبِيَّ ْبنِ أَبِي فَُدْيٍك ، َعنِ اْبنِ أَبِي ِذئْبٍ 

  َعلَى َما َيْضَحُك أََحُدكُْم ِممَّا َيْصنَُع: صلى اهللا عليه وسلم َوَعظَ ِفي الضَِّحِك ِمَن الضَّْرطَِة ، قَالَ 

  بِي ِذئْبٍ ، إِالَّ اْبُن أَبِي فُدَْيٍكلَْم َيرْوِِه َعنِ اْبنِ أَ
اجِ الْبَْغَداِديُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن أَْحَمَد ْبنِ أَبِي ُمزَاِحمٍ الْبَْغدَاِديُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ الَْحجَّ -٦٤٨



اُق اَألْزَرُق ، َعْن ُعَبْيِد اهللاِ ْبنِ ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعنِ النَّبِيِّ صلى ُمَحمَُّد ْبُن نُوحٍ السَّرَّاُج ، َحدَّثََنا إِْسَح
  ِةَما ِمْن أُمٍَّة إِالَّ َوبَْعُضَها ِفي النَّارِ َوَبْعُضَها ِفي الَْجنَِّة ، إِالَّ أُمَِّتي فَإِنََّها كُلََّها ِفي الَْجنَّ: اهللا عليه وسلم ، قَالَ

  لَْم َيرْوِِه َعْن ُعَبْيِد اِهللا ، إِالَّ إِْسَحاُق
ا َسعِيُد ْبُن َبِشريٍ ، َعْن َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن إِْبَراهِيَم السُّوِسيُّ ، بَِحلََب ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبكَّارِ ْبنِ بِاللٍ ، َحدَّثََن -٦٤٩

: َعاِصمِ ْبنِ َضْمَرةَ ، َعْن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، قَالَ قََتاَدةَ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن 
  قَْد َعفَْوُت لَكُْم َعْن َصَدقَِة الْخَْيلِ َوالرَِّقيقِ

  لَْم َيرْوِِه َعْن قََتاَدةَ ، إِالَّ َسعِيٌد ، َتفَرََّد بِِه ُمحَمَُّد ْبُن َبكَّارٍ

نِي َعمِّي الْقَاِسُم ْبنُ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن زَِياِد ْبنِ خَاِلدٍ الْمَْوِصِليُّ ، َحدَّثََنا مُقَدَُّم ْبُن ُمَحمٍَّد الْوَاِسِطيُّ ، َحدَّثَ -٦٥٠
قَالَ ِلي النَّبِيُّ : ْحَمنِ ْبنِ َعْوٍف ، قَالَ َيحَْيى ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعْبِد الرَّ

: كَْيَف َصَنْعتَ َيا أََبا ُمحَمٍَّد ِفي اسِْتالمِ الرُّكْنِ ؟ قُلُْت : صلى اهللا عليه وسلم ِحَني فََرغَْنا ِمَن الطََّواِف بِالْبَْيِت 
  أََصْبَت: اْسَتلَْمُت ، َوَترَكُْت ، قَالَ 

  ِد اِهللا ، إِالَّ الْقَاِسُم ، َتفَرََّد بِِه ُمقَدٌَّملَْم َيرْوِِه َعْن ُعَبْي
ثََنا خَاِلُد ْبُن َيزِيَد ْبنِ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن يُوُسَف ْبنِ الُْختَِّليُّ الْبَْغدَاِديُّ ، َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن َسعِيٍد الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّ -٦٥١

َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيِّبِ ، َعْن ُعثَْمانَ ، َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم تََوضَّأَ  أَبِي َماِلٍك ، َعْن أَبِيِه ، َعْن
  ثَالثًا ثَالثًا

  لَْم َيرْوِِه َعْن َيزِيَد ، إِالَّ اْبُنُه خَاِلٌد

نِ َعْبِد اِهللا ْبنِ الزَُّبْيرِ ْبنِ الَْعوَّامِ ، بَِمِديَنِة الرَُّسولِ صلى اهللا َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َجْعفَرِ ْبنِ ُمصَْعبِ ْبنِ ثَابِِت ْب -٦٥٢
إِْسَماعِيلَ ْبنِ َعْبِد اهللاِ عليه وسلم ، َسَنةَ ثَالٍث َوثَمَانَِني َوِمئََتْينِ ، َحدَّثََنا َجدِّي ُمْصَعُب ْبُن َعْبِد اِهللا ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َعْن 

  رَأَْيُت َعلَى َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ثَْوَبْينِ أَْصفََريْنِ: َعْن أَبِيِه َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، قَالَ ْبنِ َجْعفَرٍ ، 
  ال ُيْرَوى َعْن َعْبِد اِهللا ، إِالَّ بَِهذَا اِإلْسنَاِد

ُد ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ يُوُنَس ، َحدَّثََنا اْبُن َعيَّاشٍ ، َعْن ِهَشامِ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن أَبِي َعرَاَبةَ الْكُوِفيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَم -٦٥٣
ال : قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : ْبنِ َحسَّانَ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ سِريِيَن ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ 

  الَ الَْمرْأَةُ الْمَْرأَةَُيَباِشُر الرَُّجلُ الرَُّجلَ ، َو
  لَْم َيرْوِِه َعنِ اْبنِ ِسريِيَن ، إِالَّ ِهَشاٌم ، َوالَ َعْنُه إِالَّ أَُبو َبكْرٍ ، تَفَرََّد بِِه اْبُن ُيوُنَس

ُد اِهللا ْبُن ُعَمَر ْبنِ يَزِيَد ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ ِعيَسى الَْمَعدِّيُّ أَُبو َعْبدِ الرَّْحَمنِ ، َحدَّثََنا َعْب -٦٥٤
قَالَ ُعَمُر َرِضيَ : قَالَ إِْسَماعِيلُ ْبُن َحِكيمٍ الُْخَزاِعيُّ ، َحدَّثََنا يُوُنسُ ْبُن ُعَبْيٍد ، َعنِ الَْحَسنِ ، َعْن ِعْمَرانَ ْبنِ ُحَصْينٍ ، 

  وسلم ، فَأََمرََنا بِالصََّدقَِة ، وََنَهاَنا َعنِ الُْمثْلَِةَخطََبَنا َرسُولُ اهللاِ صلى اهللا عليه : اللَُّه َعْنُه 
ُن ُعَمَر ، َوَرَواُه ُهَشْيٌم َوغَْيُرهُ لَْم َيرْوِِه َعنِ الَْحَسنِ َعْن ِعْمَرانَ ، إِالَّ ُيوُنُس ، َوالَ َعْنُه إِالَّ إِْسَماعِيلُ َتفَرََّد بِِه َعْبُد اِهللا ْب

  َحَسنِ ، َعْن ِعْمَرانَ فَقَطْ، َعْن ُيوُنَس ، َعنِ الْ
  َباُب َمنِ اْسُمُه عبدان

 ْبُن َسعِيٍد ، َحدَّثََنا َسْحَبلُ َحدَّثََنا َعْبَدانُ ْبُن ُمَحمٍَّد الَْمْرَوزِيُّ ، بَِمكَّةَ َسَنةَ َسْبعٍ َوثَمَانَِني َوِمئََتْينِ ، َحدَّثََنا قَُتْيَبةُ -٦٥٥



كَانَ ِلَيُهوِديٍّ َعلَيَّ أَْرَبَعةُ َدَراِهَم ، : اَألْسلَِميُّ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي َحْدَرٍد اَألْسلَِميِّ ، قَالَ  ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ أَبِي َيحَْيى
  فَلََزَمنِي ، َوَرسُولُ اِهللا َصلَّى اُهللا

لََعلََّنا أَنْ َنغَْنَم شَْيئًا ، فََجاَء بِي إِلَى َرُسولِ اهللاِ : َدَم ، فَقُلُْت َعلَْيِه َوَسلََّم ُيرِيُد الُْخرُوَج إِلَى َخْيَبَر ، فَاسَْتْنظَْرُتهُ إِلَى أَنْ أَقْ
َيا َرسُولَ اِهللا ، إِنََّك تُرِيدُ : أَْعِطِه َحقَُّه مَرََّتْينِ ، فَقُلُْت : صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم 

أَْعِطِه َحقَُّه ، َوكَانَ : َعلَّ اللََّه أَنْ َيْرُزقََنا بَِها غََناِئَم ، فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم الُْخرُوَج إِلَى َخيَْبَر ، َولَ
َبةٌ ، فَلَمَّا أِْسي ِعَصاالنَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم إِذَا قَالَ الشَّْيَء ثَالثَ َمرَّاٍت ِمرَاًرا لَْم يَُراجِْع ، َوَعلَيَّ إِزَارِي ، َوَعلَى َر

َرأِْسي ، فََمرَِّت  اْشَترِ مِنِّي َهذَا اِإلزَاَر ، فَاْشتََراُه بِالدََّراِهمِ الَِّتي لَُه َعلَيَّ ، فَاتََّزْرُت بِالِْعصَاَبِة الَِّتي َعلَى: َخَرْجُت قُلُْت 
  اْمَرأَةٌ َعلَْيَها َشْملَةٌ ، فَأَلَْبَستْنِي إِيَّاهَا

  ي َحْدَرَد ، إِالَّ بَِهذَا اِإلْسَناِد ، تَفَرََّد بِِه قَُتْيبَةُال ُيْرَوى َعْن أَبِ
َعْن يَزِيَد ْبنِ أَبِي َحبِيبٍ َحدَّثََنا َعْبَدانُ ْبُن ُمَحمٍَّد الَْمْرَوزِيُّ ، َحدَّثََنا قَُتْيَبةُ ْبُن َسِعيٍد ، َحدَّثََنا اللَّْيثُ ْبُن َسْعٍد ،  -٦٥٦

َحلَ َعاِمرِ ْبنِ وَاِثلَةَ ، َعْن ُمَعاِذ ْبنِ َجَبلٍ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم كَانَ إِذَا ارَْت، َعْن أَبِي الطُّفَْيلِ 
  قَْبلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّْمُس أَخََّر الظُّْهَر حَتَّى ُيَصلَِّيَها َمَع الَْعْصرِ ، وَإِذَا ارَْتَحلَ

لَِّيُهَما َعجَّلَ الَْعْصَر حَتَّى ُيَصلَِّيُهَما َجِميًعا ، وَإِذَا ارَْتَحلَ قَْبلَ غُُروبِ الشَّْمسِ أَخََّر الَْمغْرَِب حَتَّى ُيَص َبْعَد َزْيغِ الشَّْمسِ
  .َجِميًعا ، َوإِذَا ارَْتَحلَ بَْعَد غُُروبِ الشَّْمسِ َصالَها َمَع الَْمْغرِبِ

  ٍذ ، إِالَّ بَِهذَا اِإلْسَناِد ، تَفَرََّد بِِه قَُتْيبَةُال ُيْرَوى َهذَا الَْحدِيثُ َعْن ُمَعا
ُسلَْيَمانَ ، َعْن ُعَبْيِد  َحدَّثََنا َعْبَدانُ ْبُن أَْحَمدَ اَألهَْوازِيُّ ، َحدَّثََنا َعاِصُم ْبُن النَّْضرٍ اَألْحَولُ ، َحدَّثََنا ُمْعَتِمُر ْبُن -٦٥٧

إِنَّ : َعْبِد اِهللا ، َعْن بِاللِ ْبنِ الَْحارِِث الُْمزَنِيِّ ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، قَالَ اِهللا ْبنِ ُعَمَر ، َعْن ُعَمَر ْبنِ 
ِة ، َوإِنَّ الرَُّجلَ لَى َيْومِ الِْقَياَمالرَُّجلَ لَُيلِْقي الْكَِلَمةَ ِمْن رِضَْواِن اِهللا َما ُيلِْقي لََها بَاال ، فَُيكَْتُب بَِها ِمْن أَْهلِ رِضَْواِن اِهللا إِ
  َيامَِةلَُيلِْقي الْكَِلَمةَ ِمْن َسَخِط اِهللا َما ُيلِْقي لََها بَاال ، فَُيكَْتُب بَِها ِمْن أَْهلِ َسَخِط اهللاِ إِلَى َيْومِ الِْق

َعْنُه ُعَبْيُد اِهللا َهذَا الَْحِديثَ ، ُهَو ُعَمُر ْبُن َعْبِد لَْم َيرْوِِه َعْن ُعَبْيِد اِهللا ، إِالَّ ُمْعَتِمٌر ، َوُعَمُر ْبُن َعْبِد اِهللا ، الَِّذي رََوى 
  اِهللا ْبنِ ُعْتَبةَ ، َوقَْد رََوى َعْنُه ُمَحمَُّد ْبُن َعْجالنَ

َعْن أَيُّوَب السِّخِْتَيانِيِّ ،  َحدَّثََنا َعْبَدانُ ْبُن أَْحَمَد ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن ُعَبْيِد ْبنِ ِحَسابٍ ، َحدَّثََنا َحمَّادُ ْبُن زَْيٍد ، -٦٥٨
قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى : لَ َوُعَبْيِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر ، َعْن َعْمرِو ْبنِ َيْحَيى الْمَازِنِيِّ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي سَِعيٍد الُْخْدرِيِّ ، قَا

لَْيَس ِفيَما ُدونَ خَْمَسِة ذَْوٍد َصَدقَةٌ ، َولَْيَس ِفيَما ُدونَ لَْيَس ِفيَما ُدونَ َخْمَسِة أَوَاقٍ َصَدقَةٌ ، َو: اهللا عليه وسلم 
  َخْمَسِة أَْوُسقٍ َصَدقَةٌ

  لَْم َيرْوِِه َعْن أَيُّوَب ، إِالَّ َحمَّادٌ َتفَرََّد بِِه اْبُن ِحَسابٍ
  َباُب َمنِ اْسُمُه عبيد اهللا

الْقَاِضي ، بَِمِديَنِة طََبرِيَّةَ َسَنةَ َسْبعٍ َوَسْبِعَني َوِمئََتْينِ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن  َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن ُمحَمٍَّد الُْعمَرِيُّ -٦٥٩
يٍّ ، َعْن الُْحَسْينِ ْبنِ َعِل أَبِي أُوَْيسٍ ، َحدَّثََنا مُوَسى ْبُن َجعْفَرِ ْبنِ ُمَحمٍَّد ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه َعِليِّ ْبنِ الُْحَسْينِ ، َعنِ

َمْن َسبَّ األَْنبَِياَء قُِتلَ ، َوَمْن َسبَّ أَْصحَابِي : قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : َعِليٍّ َرِضيَ اللَُّه َعْنُهْم ، قَالَ 
  ُجِلَد



  ال ُيْرَوى َعْن َعِليٍّ ، إِالَّ بَِهذَا اِإلْسَناِد ، تَفَرََّد بِِه اْبُن أَبِي أَُوْيسٍ
ُن َيْعقُوَب ْبنِ أَبِي َعبَّادٍ دَّثََنا أَُبو الْقَاِسمِ ُعبَْيُد اِهللا ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ َعْبِد الرَّحِيمِ الَْبْرِقيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبَح -٦٦٠

ْبنِ كَِثريِ ْبنِ أَفْلََح ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعنِ النَّبِيِّ الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْجالنَ ، َعْن ُعَمَر 
اللَُّهمَّ ، َرادَّ الضَّالَِّة ، َوَهاِديَ الضَّاللَِة ، أَْنَت تَْهِدي ِمَن الضَّاللَِة ، : صلى اهللا عليه وسلم ِفي الضَّالَِّة ، أَنَُّه كَانَ َيقُولُ 

  َوُسلْطَانَِك ، فَإِنََّها ِمْن َعطَاِئَك َوفَْضِلَكارُْدْد َعلَيَّ َضالَِّتي بِِعزَِّتَك 
  لَْم َيرْوِِه َعنِ اْبنِ َعْجالنَ ، إِالَّ اْبُن ُعَيْيَنةَ ، َتفَرَّدَ بِِه َعْبُد الرَّْحمَنِ

  َوالَ ُيْرَوى َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، إِالَّ بَِهذَا اِإلْسنَاِد
قَْيِسيُّ ، بِرََماَدةَ الرَّْملَِة َسَنةَ أَرَْبعٍ َوَسْبِعَني َوِمئََتْينِ ، َحدَّثََنا أَُبو ُعَمَر ، أَُبو َعْمرٍو ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن حَبِيبٍ الْ -٦٦١

  :يَّ ، َيقُولُ الُْجَشِم زَِيادُ ْبُن طَارِقٍ ، َوكَانَ قَْد أََتْت َعلَْيِه ِعْشُرونَ َوِمائَةُ َسَنٍة ، َسِمْعتُ أََبا َجْرَولٍ ُزَهْيَر ْبَن ُصَرٍد

َتْيُتُه ، َوأَْنشَأُْت أَقُولُ لَمَّا أَسََرَنا َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َيْوَم حَُنْينٍ َيْوَم َهَوازِنَ َوذََهبَ ُيفَرُِّق السَّْبَي َوالشَّاَء أَ
  :ِفي َهذَا الشِّْعرِ 

  ْرُء َنْرجُوُه َوَنْنتَظُِرفَإِنََّك الَْم** اْمُنْن َعلَْيَنا َرسُولَ اِهللا ِفي كََرمٍ
  ُمَشتٌَّت َشْملَُها ِفي دَْهرَِها ِغيَُر** اْمُنْن َعلَى َبْيَضٍة قَْد َعاقََها قََدٌر
  َعلَى قُلُوبِهُِم الَْغمَّاُء َوالَْغمُْر** أَْبقَْت لََنا الدَّْهَر هُتَّافًا َعلَى َحَزٍن
  ا أَْرَجحَ النَّاسِ ِحلًْما ِحَني ُيْخَتبَُرَي** إِنْ لَْم ُتدَارِكُْهْم َنْعَماُء تَْنُشُرهَا

  إِذْ فُوَك تَْمَألُه ِمْن َمْخِضَها الدََّرُر** اْمُنْن َعلَى نِْسَوٍة قَْد كُْنتَ تَْرَضُعهَا
  َوإِذْ َيزِيُنَك َما تَأِْتي َوَما َتذَُر** إِذْ أَْنَت ِطفْلٌ َصِغٌري كُْنَت َتْرضَُعَها

  َواْسَتْبقِ ِمنَّا ، فَإِنَّا َمْعَشٌر ُزهُُر**الَْت َنَعاَمُتُه ال َتْجَعلَنَّا كََمْن َش
  َوِعْندََنا َبْعَد َهذَا الَْيْومِ ُمدَّخَُر** إِنَّا لََنْشكُُر ِللنَّْعَماِء إِذْ كُفَِرْت

  ِمْن أُمَّهَاِتَك إِنَّ الَْعفَْو ُمشَْتهٌَر** فَأَلْبِسِ الَْعفَْو َمْن قَْد كُْنَت تَْرَضُعُه
  َعنِ الَْهيَاجِ إِذَا َما اْسَتْوقََد الشََّرُر** ا َخْيَر َمْن َمَرَحْت كُْمُت الْجِيَاِد لَُهَي

  َهِذي الَْبرِيَّةَ إِذْ َتْعفُو َوتَْنَتصُِر** إِنَّا ُنؤَمِّلُ َعفًْوا ِمْنكَ ُتلْبِسُُه
  ذْ يُْهَدى لََك الظَّفَُرَيْوَم الِْقَياَمةِ إِ** فَاْعُف َعفَا اللَُّه َعمَّا أَْنَت َراِهبُُه

  :قَالَ 
  َما كَانَ ِلي وَِلَبنِي عَْبِد الُْمطَِّلبِ فَهَُو: فَلَمَّا َسِمَع النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم َهذَا الشَّْعَر ، قَالَ صلى اهللا عليه وسلم 

َما كَانَ لََنا فَُهَو ِللَِّه َوِلَرسُوِلِه ، لَمْ ُيْرَو َعْن : قَالَِت اَألْنَصاُر َما كَانَ لََنا فَُهَو ِللَِّه َولَِرُسوِلِه ، َو: لَكُْم ، َوقَالَْت قُرَْيٌش 
َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ الصَِّنامِ  -٦٦٢ُزَهْيرِ ْبنِ ُصَرٍد بَِهذَا التََّمامِ ، إِالَّ بَِهذَا اِإلْسَناِد ، تَفَرََّد بِِه ُعَبْيدُ اِهللا 

 الُْمْنِذرِ ، َعْن أَبِي َعاِمرٍ ِليُّ ، َحدَّثََنا ِعيَسى ْبُن ُيوُنَس الْفَاخُورِيُّ الرَّْمِليُّ ، َحدَّثََنا ُعقَْبةُ ْبُن َعلْقََمةَ ، َعْن أَْرطَاةَ ْبنِالرَّْم
ُأللِْفيَّنَ : اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم  قَالَ َرُسولُ: اَأللَْهانِيِّ ، َعْن ثَْوَبانَ َموْلَى َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، قَالَ 

َيا َرُسولَ اِهللا ، : َمْنثُوًرا ، فَقَالُوا أَقَْواًما ِمْن أُمَِّتي َيأُْتونَ َيْوَم الِْقَياَمةِ بَِحَسنَاٍت أَْمثَالِ جَِبالِ ِتَهاَمةَ فََيْجَعلَُها اللَُّه َهَباًء 
أََما إِنَُّهْم ِمْن إِخْوَانِكُْم ، َولَكِنَُّهْم أَقَْواٌم إِذَا َخلَْوا بَِمَحارِمِ اهللاِ : َنْحُن ال َنْعلَُم ، فَقَالَ ِصفُْهْم لََنا ِلكَيْ ال َنكُونُ مِْنُهْم ، َو

  اْنتََهكُوهَا



َعْبدُ اهللاِ : ْحَمنِ ْبُن َيْحَيى ، َويُقَالُ ال ُيْرَوى َعْن ثَْوَبانَ ، إِالَّ بَِهذَا اِإلْسَناِد ، َتفَرََّد بِِه ُعقَْبةُ ، وَاْسُم أَبِي َعاِمرٍ عَْبُد الرَّ
  ْبُن َيحَْيى

ُبو َحفْصٍ األَبَّاُر ُعَمُر ْبُن َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َواِقٍد أَُبو ِشْبلٍ الْبَْغدَاِديُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا أَ -٦٦٣
قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه : ِد ْبنِ ُجَحاَدةَ ، َعْن َعِطيَّةَ ، َعْن أَبِي َسِعيدٍ الُْخْدرِيِّ ، قَالَ َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن ُمَحمَّ

  أََشدُّ النَّاسِ َعذَاًبا َيْوَم الِْقَياَمِة إَِماٌم َجائٌِر: وسلم 
  لَْم َيرْوِِه َعنِ اْبنِ ُجَحاَدةَ ، إِالَّ أَُبو َحفْصٍ

صَارِيُّ ، ُعَبْيُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َشبِيبٍ الَْبصْرِيُّ الْقَُرِشيُّ ، َحدَّثََنا الْفَْضلُ ْبُن َيْعقُوَب الْجََزرِيُّ األَْن َحدَّثََنا -٦٦٤
لْخَْزَرجِيِّ اَألْنَصارِيِّ ، َعْن َحدَّثََنا َمخْلَُد ْبُن يَزِيَد ، َعْن َرْوحِ ْبنِ الْقَاِسمِ ، َعْن َسْعِد ْبنِ َسعِيٍد ، َعْن ُعَمَر ْبنِ ثَابٍِت ا

َمْن َصاَم رََمَضانَ َوسِتا ِمْن َشوَّالٍ : َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ : أَبِي أَيُّوَب األَْنَصارِيِّ ، قَالَ 
  فَقَْد َصاَم الدَّهَْر

  لَْم َيرْوِِه َعْن َرْوحٍ ، إِالَّ َمْخلٌَد
ثََنا ُوهَْيُب ْبُن ُعَبْيُد اِهللا ْبُن َجْعفَرٍ الَْهاِشِميُّ َخِطيُب الَْبْصَرِة ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمَعاوَِيةَ الُْجَمِحيُّ ، َحدَّ َحدَّثََنا -٦٦٥

  َخاِلٍد ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ اَألْسَوُد ، َعْن

ْدرِيِّ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َرأَى َرُجالً ُيَصلِّي ِفي الَْمْسجِِد َوْحَدهُ أَبِي الُْمَتوَكِّلِ النَّاجِيِّ ، َعْن أَبِي َسِعيدٍ الُْخ
  أَال َرُجلٌ يََتَصدَُّق َعلَى َهذَا فَُيَصلَِّي َمعَُه: َبْعَدَما َصلَّى ، فَقَالَ 

  ال ُيْرَوى َعْن أَبِي َسعِيٍد ، إِالَّ بَِهذَا اِإلْسنَاِد
، َحدَّثََنا عَْبُد َبْيُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ ُخنَْيسٍ الدِّمَْياِطيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو أَسْلََم ُمَحمَّدُ ْبُن َمْخلٍَد الرَُّعيْنِيُّ َحدَّثََنا ُع -٦٦٦

سُِئلَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم  :الرَّْحَمنِ ْبُن َزْيدِ ْبنِ أَْسلََم ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعطَاِء ْبنِ َيَسارٍ ، َعْن أَبِي َسعِيٍد ، قَالَ 
ُهْم رَِجالٌ قُِتلُوا ِفي َسبِيلِ اِهللا وَُهْم ُعَصاةٌ آلَباِئهِْم فََمَنَعتُْهُم الشَّهَاَدةُ أَنْ َيْدُخلُوا النَّارَ : َعْن أَْصحَابِ اَألْعَراِف ، فَقَالَ 

َوُهْم َعلَى ُسورٍ َبْيَن الَْجنَِّة َوالنَّارِ حَتَّى َتزُولَ لُُحومُُهْم َوُشُحوُمُهمْ َحتَّى َيْخلُوَ  ، َوَمَنَعْتُهُم الَْمْعِصَيةُ أَنْ َيْدُخلُوا الَْجنَّةَ ،
لَُهُم الَْجنَّةَ هُ بَِرْحَمِتِه ، فَأَْدَخاللَُّه ِمْن ِحسَابِ الَْخالِئقِ ، فَإِذَا فََرغَ اللَُّه ِمْن ِحَسابِ َخلِْقِه ، فَلَْم َيْبَق غَْيُرُهمْ َتَغمََّدُهْم ِمْن

  بَِرْحَمتِِه
  لَْم َيرْوِِه َعْن َزْيِد ْبنِ أَْسلََم ، إِالَّ اْبُنُه َعْبُد الرَّْحمَنِ

  َوالَ ُيْرَوى َعْن أَبِي َسعِيٍد ، إِالَّ بَِهذَا اِإلْسنَاِد

ا أَُبو اَألشَْعِث ْبُن الْمِقَْدامِ الِْعجِْليُّ ، َحدَّثََنا أَْصَرُم ْبنُ َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن َجْعفَرِ ْبنِ أَْعَيَن الْبَْغدَاِديُّ ، َحدَّثََن -٦٦٧
أََتى :  َجْعفَرٍ ، قَالَ َحْوَشبٍ ، َحدَّثََنا إِْسَحاقُ ْبُن َواِصلٍ الضَّبِّيُّ ، َعْن أَبِي َجْعفَرٍ ُمَحمَّدِ ْبنِ َعِليٍّ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ

َيا َرُسولَ اِهللا ، إِنِّي أَتَْيُت قَْوًما يََتَحدَّثُونَ ، فَلَمَّا : ُمطَِّلبِ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ الَْعبَّاُس ْبُن َعْبدِ الْ
الَِّذي َنفِْسي قَْد فََعلُوَها ، َو: َرأَْونِي َسكَتُوا ، َوَما ذَاَك إِالَّ أَنَُّهمْ َيْسَتثِْقلُونِي ، فَقَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  ُجونَ بَنِي َعْبِد الُْمطَِّلبِبَِيِدِه ، ال ُيْؤِمُن أََحُدُهمْ َحتَّى ُيِحبَّكُْم بُِحبِّي ، أَيَْرُجونَ أَنْ َيْدُخلُوا الَْجنَّةَ بَِشفَاَعِتي َوالَ يَْر

  َد بِِه أَُبو اَألْشَعِثال ُيْرَوى َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َجْعفَرٍ ، إِالَّ بَِهذَا اِإلْسَناِد ، تَفَرَّ
ْحوِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ أَبِي ُمحَمٍَّد الَْيزِيِديُّ أَُبو الْقَاِسمِ الَْبْغَداِديُّ الُْمؤَدُِّب النَّ -٦٦٨



ؤَدُِّب ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َزْيٍد ، َعْن ُسفَْيانَ الثَّْورِيِّ ، َعْن َزْيِد ْبنِ أَْسلََم ، َمْنُصورٍ الطُّوِسيُّ ، َحدَّثََنا ُيوُنُس ْبُن ُمحَمٍَّد الُْم
أَيَُّما إِهَابٍ ُدبِغَ ، فَقَدْ : قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َوْعلَةَ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ 

  طَهَُر

  َيرْوِِه َعْن َحمَّاٍد ، إِالَّ يُوُنسُ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َتفَرََّد بِِه ُمحَمَُّد ْبُن َمْنصُورٍ لَْم
َعْبدُ ي قَُتْيلَةَ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ طَاِهرٍ ، َحدَّثََنا الزَُّبْيُر ْبُن َبكَّارٍ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن أَبِ -٦٦٩

ْبنِ َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثَنِي  الَْخاِلقِ ْبُن أَبِي َحازِمٍ ، َحدَّثَنِي َربِيَعةُ ْبُن ُعثَْمانَ ، َحدَّثَنِي َعْبُد الْوَهَّابِ ْبُن ُبْخٍت ، َعْن ُعَمَر
  رَاعٍ َمْسئُولٌ َعْن َرِعيَّتِِه كُلُّ: أََنُس ْبُن َماِلٍك ، أَنَُّه َسِمعَ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ 

  )١.(ال ُيْرَوى َعْن ُعَمَر ، إِالَّ بَِهذَا اِإلْسَناِد ، َتفَرََّد بِِه الزَُّبْيُر
  )مت اجلزء األول حبمد اهللا(

__________  
  .يحاإلسناد قال اهليثمي رواه الطرباين يف الصغري واألوسط بإسنادين وأحد إسنادين األوسط رجاله رجال الصح)١(

  َباُب َمنِ اْسُمُه عبد الرمحن
دَّثََنا ُشَعْيبُ ْبُن أَبِي َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َعْمرٍو أَُبو ُزْرَعةَ الدَِّمشِْقيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعيَّاشٍ الِْحْمِصيُّ ، َح -٦٧٠

َمْن قَالَ ِحَني : قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : َعْبدِ اِهللا ، قَالَ  َحْمَزةَ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ الْمُْنكَِدرِ ، َعْن َجابِرِ ْبنِ
اْبَعثْهُ الَْمقَاَم اللَُّهمَّ بَِحقِّ َهِذِه الدَّْعَوِة التَّامَِّة ، َوالصَّالِة الْقَاِئَمِة ، آِت ُمحَمًَّدا الَْوِسيلَةَ َوالْفَِضيلَةَ ، َو: َيْسَمُع النَِّداَء 

  ْحُموَد الَِّذي َوَعْدَتُه ، َحلَّْت لَُه َشفَاعَِتي َيْوَم الِْقَيامَِةالَْم
كَانَ آِخُر األَْمَرْينِ ِمْن َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، تَْرَك الُْوُضوِء ِممَّا : َوبِإِْسنَاِدِه َعْن َجابِرٍ ، قَالَ  -٦٧١

  َمسَِّت النَّاُر
  ْينِ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ الْمُْنكَِدرِ ، إِالَّ ُشَعْيٌبلَْم َيْروِ َهذَْينِ الَْحدِيثَ

  َحدَّثََنا أَُبو ُزْرَعةَ َعْبُد الرَّْحَمنِ الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعيَّاشٍ الِْحْمِصيُّ ، -٦٧٢

قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى : رِ ، َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبدِ اِهللا ، قَالَ َحدَّثََنا أَُبو غَسَّانَ ُمحَمَُّد ْبُن ُمطَرٍِّف ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ الْمُْنكَِد
  َرِحَم اللَُّه َعْبًدا َسْمًحا قَاِضًيا ، َوسَْمًحا ُمقَْتِضيًا: اهللا عليه وسلم 

  لَْم َيرْوِِه َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ الْمُْنكَِدرِ ، إِالَّ أَُبو غَسَّانَ
  كُلُّ َمْعُروفٍ َصَدقَةٌ: لى اهللا عليه وسلم ، قَالَ َوبِإِسَْناِدِه َعنِ النَّبِيِّ ص

َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن لَهِيَعةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن ُمَعاوَِيةَ الُْعقْبِيُّ الَْعْتبِيَّ ، الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن ُبكَْيرٍ ،  -٦٧٤
ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َنْوفَلٍ ، َعْن َيحَْيى ْبنِ النَّْضرِ ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ، َعْن َعاِئَشةَ َرِضَي اللَّهُ َعْن أَبِي اَألْسَوِد ُمَحمَِّد 

َولَْو َيا َعاِئَشةُ ، لَْو كَانَ الْحََياُء َرُجالً لَكَانَ َرُجالً صَاِلًحا ، : قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : َعْنَها ، قَالَْت 
  كَانَ الَْبذَاُء َرُجالً لَكَانَ َرُجلَ ُسوٍء

  ُن لَهِيعَةَلَْم َيرْوِِه َعْن أَبِي َسلََمةَ ، إِالَّ َيْحَيى ْبُن النَّْضرِ ، َوالَ َعْنُه إِالَّ أَُبو اَألْسَوِد ، َتفَرَّدَ بِِه اْب
  َحدَّثَنَا: لالِذِقيُّ ، َوأَُبو ُزْرَعةَ ، قَاال َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َمْعَدانَ ْبنِ ُجُمَعةَ ا -٦٧٥



: حٍ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، قَالَ ُمطَرُِّف ْبُن َعْبِد اِهللا الَْمدَنِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اهللاِ ْبُن ُعَمَر الُْعَمرِيُّ ، َعْن ُسَهْيلٍ ، َعْن أَبِي صَاِل
الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي فَضَّلَنِي َعلَْيَك ، َوَعلَى كَِثريٍ : ذَا َرأَى أََحدُكُْم ُمْبَتلًى فَلَْيقُلِ إِ: قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ِمْن ِعَباِدِه َتفْضِيال ، فَإِذَا قَالَ ذَِلَك فَقَدْ َشكَرَ ِتلَْك النِّْعَمةَ
  ُمطَرٌِّف لَْم َيرْوِِه َعْن ُسَهْيلٍ ، إِالَّ َعْبُد اِهللا ، تَفَرََّد بِِه

 الرَّْحَمنِ ْبُن َزْيدِ ْبنِ َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن حَاِتمٍ أَُبو َزْيٍد الُْمرَاِديُّ ، َحدَّثََنا أَْصَبغُ ْبُن الْفََرجِ ، َحدَّثََنا َعْبُد -٦٧٦
َما : قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : ، قَالَ  أَْسلََم ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ُعَمَر ْبنِ الْخَطَّابِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه

   حَتَّى َيْسَتِقيَم َعَملُُهاكَْتَسَب ُمكَْتِسٌب ِمثْلَ فَْضلِ ِعلْمٍ َيْهِدي صَاِحَبُه إِلَى ُهًدى أَْو َيُردُُّه َعْن رَِداٍء ، َوالَ اْسَتقَاَم ِديُنُه
  َناِد ، َتفَرََّد بِِه أَْصبَغُال ُيْرَوى َعْن ُعَمَر ، إِالَّ بَِهذَا اِإلْس

  َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن ُمْسِلمٍ أَُبو َيحَْيى الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا سَْهلُ ْبُن ُعثَْمانَ ، -٦٧٧

كَانَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم : َحدَّثََنا حَفُْص ْبُن ِغَياٍث ، َعْن َعاِصمٍ اَألحَْولِ ، َعنِ الشَّْعبِيِّ ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ ، قَالَْت 
َيا َرسُولَ اِهللا ، إِنِّي أََراكَ : سُْبَحاَنَك اللَُّهمَّ وَبَِحْمِدَك ، أَْسَتغِْفُرَك وَأَُتوُب إِلَْيَك ، قُلُْت : قَْبلَ أَنْ َيُموتَ ُيكِْثُر أَنْ َيقُولَ 

إِذَا َجاَء َنْصرُ : إِنِّي أُِمْرتُ بِأَْمرٍ ، فَقََرأَ : ، أَْسَتغِْفُرَك وَأَُتوُب إِلَْيَك ؟ فَقَالَ  سُْبَحاَنَك اللَُّهمَّ وَبَِحْمِدَك: ُتكِْثُر أَنْ َتقُولَ 
  اِهللا وَالْفَْتُح

  لَْم َيرْوِِه َعْن َعاِصمٍ ، إِالَّ َحفٌْص ، تَفَرََّد بِِه َسْهلٌ
َوَجْدُت ِفي ِكتَابِ َحفْصِ : وٍد الصَّاُبونِيُّ التُّْسَترِيُّ الُْمَعدِّلُ ، قَالَ َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن الُْحَسْينِ أَُبو َمْسُع -٦٧٨

ِدثَارٍ ، َعْن َجابِرِ ْبنِ ْبنِ َعْمرٍو الرَّازِيِّ ، َعْن َعبَّاِد ْبنِ رَاِشٍد ، َعْن َداُوَد ْبنِ أَبِي هِْنَد ، َعْن ُشْعَبةَ ، َعْن ُمَحارِبِ ْبنِ 
  َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، كَانَ َيكَْرهُ الرَُّجلَ أَنْ يَأِْتَي أَْهلَُه طُُروقًا َعْبِد اِهللا ، أَنَّ

  لَْم َيرْوِِه َعْن َداُوَد ، إِالَّ َعبَّاٌد ، َوالَ َعْنُه إِالَّ حَفٌْص ، َتفَرََّد بِِه الصَّاُبونِيُّ
ِقيُّ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َعبَّاِد ْبنِ آَدَم ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ الثَّقَِفيُّ َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َخالٍد الدَّْوَر -٦٧٩

  ، َعْن أَيُّوَب السِّْخِتيَانِيِّ ، َعْن ِهَشامِ بْنِ

َيا َرُسولَ اِهللا ، إِنِّي أَسُْرُد الصَّْوَم ، َوالَ أُفِْطُر ، :  ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعاِئَشةَ ، أَنَّ َحْمَزةَ ْبَن َعْمرٍو اَألْسلَِميِّ ، قَالَ
  إِنْ ِشئَْت فَُصْم ، َوإِنْ ِشئَْت فَأَفْطِْر: أَفَأَُصوُم ِفي السَّفَرِ ؟ فَقَالَ 

  لَْم َيرْوِِه َعْن أَيُّوَب ، إِالَّ َعْبُد الَْوهَّابِ ُمَسلَْسلُ اآلَباِء
 ْحَمنِ ْبُن الُْمثَنَّى ْبنِ ُمطَاعِ ْبنِ ِعيَسى ْبنِ ُمطَاعِ ْبنِ زَِيادِ ْبنِ ُمْسِلمِ ْبنِ َمْسُعوِد ْبنِ الضَّحَّاِك ْبنَِحدَّثََنا َعْبُد الرَّ -٦٨٠

َوِمئََتْينِ ، َحدَّثََنا أَبِي َني َجابِرِ ْبنِ َعِديِّ ْبنِ أَرَاَش ْبنِ َجِديلَةَ ْبنِ لَْخمٍ أَُبو َمْسُعوٍد اللَّخِْميُّ ، بِدَِمْشَق َسَنةَ ثََماٍن َوَسْبِع
ٍد ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا الُْمثَنَّى ، َعْن أَبِيِه ُمطَاعٍ ، َعْن أَبِيِه ِعيَسى ، َعْن أَبِيِه ُمطَاعٍ ، َعْن أَبِيِه زَِياٍد ، َعْن َجدِِّه َمْسُعو

ى أَْصَحابَِك ، فََمْن َدَخلَ َتْحَت َرايَِتي َهِذِه فَقَدْ أَِمَن ِمَن َيا ُمطَاُع ، اْمضِ إِلَ: عليه وسلم َسمَّاُه ُمطَاًعا ، فَقَالَ لَُه 
  الَْعذَابِ

  ال ُيْرَوى َهذَا الَْحدِيثُ َعْن َمْسُعوٍد ، إِالَّ بَِهذَا اِإلْسَناِد ، َتفَرََّد بِِه َولَُدُه َعنُْه
  َنانِيُّ اُألُبلِّيُّ ، بِاُألُبلَِّة ، َحدَّثَنَاَحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن زَِياٍد أَُبو َمْسُعوٍد الِْك -٦٨١



َجعْفَرٍ ، َعْن ُبدَْيلِ ْبنِ َمْيَسَرةَ  َعْبَدةُ ْبُن َعْبِد اِهللا الصَّفَّاُر ، َحدَّثََنا عَْبُد الصََّمِد ْبُن َعْبدِ الَْوارِِث ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن أَبِي
  .الَْماُء وَالنَّاُر: َخْصلََتاِن ال َيِحلُّ َمنُْعُهَما : قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : ٍك ، قَالَ الَْعِقيِليِّ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِل

  لَْم َيرْوِِه َعْن ُبدَْيلِ ْبنِ َمْيسََرةَ ، إِالَّ الَْحَسُن ، َتفَرََّد بِِه َعْبُد الصََّمِد
نِ الضَّرُِب اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثَنِي َيحَْيى ْبُن َوْرِد ْبنِ َعْبِد اِهللا ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َعْن َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن الَْحَس-٦٨٢

إِنِّي َيا َرُسولَ اِهللا ، :  َعِديِّ ْبنِ الْفَْضلِ ، َعْن َسِعيدِ ْبنِ إِلَْياسٍ الْجَُرْيرِيِّ ، َعْن ُمطَرِِّف ْبنِ َعْبِد اِهللا ، َعْن ُحَصْينٍ ، قَالَ
  اللَُّهمَّ إِنِّي أَْسَتْهِديكَ َألْرَشِد أَْمرِي ، َوأَُعوذُ بَِك ِمْن َشرِّ َنفِْسي: قُلِ : أَْسلَْمُت ، فََما أَْدُعو بِِه ؟ قَالَ 

  لَْم َيرْوِِه َعنِ الُْجَريْرِيِّ ، إِالَّ َعِديُّ
مِ الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعْمرِو ْبنِ السَّْرحِ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن أَْزَهَر أَُبو الْقَاِس -٦٨٣

يقِ ْبنِ َسلََمةَ ، َعْن َوْهبٍ ، َحدَّثَنِي َشبِيُب ْبُن سَِعيٍد الَْمكِّيُّ ، َعْن ُشْعَبةَ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َوَمْنُصورٍ ، َعْن أَبِي َواِئلٍ َشِق
ال يََزالُ الْعَْبُد َيْصُدُق َويََتحَرَّى الصِّْدَق َحتَّى : قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : هللاِ ْبنِ َمْسُعوٍد ، قَالَ َعْبِد ا

  ُيكَْتَب ِعْنَد

  بًااهللاِ ِصدِّيقًا ، َوالَ َيزَالُ الَْعْبُد َيكِْذُب َويََتحَرَّى الْكَِذَب حَتَّى ُيكَْتَب ِعْنَد اِهللا كَذَّا
  لَْم َيرْوِِه َعْن ُشْعَبةَ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، إِالَّ َشبِيٌب ، وَالَْمْشهُوُر َعْن ُشْعَبةَ َحِديثُ َمْنصُورٍ

هَاِشِميُّ ، اِحِد الَْحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن أَْحَمَد ْبنِ ُمحَمَِّد ْبنِ رِْشِديَن الِْمصْرِيُّ ، َحدَّثََنا َجعْفَُر ْبُن َعْبِد الَْو -٦٨٤
َعطَاِء ْبنِ َيَسارٍ ، َعْن أَبِي  َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن ُمَحمَّدٍ الْجَارِيُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن زَْيِد ْبنِ أَسْلََم ، َعْن أَبِيِه ، َعْن

  الشَّاِهَديْنَِسِعيٍد الُْخْدرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، قََضى بِالَْيِمنيِ َمَع 
  ال ُيْرَوى َعْن أَبِي َسعِيٍد ، إِالَّ بَِهذَا اِإلْسنَاِد ، َتفَرَّدَ بِِه َجْعفٌَر

وَِليدِ ثََنا َبِقيَّةُ ْبُن الَْحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن إِْسَماِعيلَ ْبنِ َعِليٍّ الْكُوِفيُّ ، بِِدَمْشَق ، َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن َعْمرٍو ، َحدَّ -٦٨٥
 النَّبِيِّ صلى اهللا عليه ، َعْن ُمَعاوَِيةَ ْبنِ َيحَْيى الصَّدَِفيِّ ، َعْن أَبِي سَِناٍن ، َعْن أَبِي إِْسَحاَق ، َعنِ الَْبَراِء ْبنِ َعازِبٍ ، َعنِ

  النَّهَُر: قَْد جََعلَ َربُِّك َتحَْتِك سَرِيا ، قَالَ : وسلم ِفي قَْوِلِه َعزَّ َوَجلَّ 

  َيْرفَْع َهذَا الَْحِديثَ َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، إِالَّ أَُبو ِسَناٍن َسعِيُد ْبُن ِسَناٍن لَْم
الالُحونِيُّ ، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن جَابِرِ الطَّاِئيُّ الْحِْمِصيُّ الَْبْختَرِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الْعَزِيزِ ْبُن ُموَسى -٦٨٦
َبةَ ْبنِ َعْمرٍ ، ْبُن زَْيٍد ، َعْن َعْمرِو ْبنِ َصاِلحٍ ، َعْن َحمَّاٍد ، َعْن إِْبَراهِيَم ، َعْن أَبِي َعْبِد اِهللا الَْجَدِليِّ ، َعْن ُعقْ َحمَّاُد

  كَانَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم ُيوِتُر ِمْن أَوَّلِ اللَّْيلِ َوأَْوَسِطِه َوآِخرِِه
  َعْمرِو ْبنِ َصاِلحٍ ، إِالَّ َحمَّاٌد ، َتفَرََّد بِِه عَْبُد الَْعزِيزِلَْم َيرْوِِه َعْن 

  َباُب َمنِ اْسُمُه عبيد
دَّثََنا ثَْمانَ التَّنُّوِخيُّ ، َحَحدَّثََنا أَُبو ذُْهلٍ ُعَبْيدُ ْبُن ُمَحمٍَّد الْقَارِيُّ الَْعسْقَالنِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو الُْجَماِهرِ ُمَحمَّدُ ْبُن ُع -٦٨٧

كَانَ الُْمْسِلُمونَ َيَتهَاَدْونَ َعلَى َعْهِد َرسُولِ اِهللا صلى اهللا : َسِعيُد ْبُن َبِشريٍ ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، قَالَ 
  لََتهَاَدْوا ِمْن غَْيرِ فَاقٍَةلَْو قَْد أَسْلََم النَّاُس : عليه وسلم ِصلَةً َبْينَُهْم ، فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم 

  لَْم َيرْوِِه َعْن قََتاَدةَ ، إِالَّ َسعِيٌد ، َتفَرََّد بِِه أَُبو الُْجَماهِرِ



ُن َحِكيمٍ َعِليُّ ْب َحدَّثََنا ُعَبْيُد ْبُن غَنَّامِ ْبنِ َحفْصِ ْبنِ ِغَياِث ْبنِ طَلْقِ ْبنِ ُمَعاوَِيةَ النَّخَِعيُّ الْكُوِفيُّ ، َحدَّثََنا -٦٨٨
نِ الْقَاِسمِ ، َعْن َعاِئشَةَ اَألوِْديُّ ، َحدَّثََنا َشرِيٌك ، َعْن َيحَْيى ْبنِ َسِعيدٍ اَألْنصَارِيِّ ، َوعَاِصمِ ْبنِ ُعَبْيدِ اهللاِ ْبنِ َعاِصمٍ ، َع

السَّالُم َعلَْيكُْم ِديَاَر قَْومٍ : إِلَى الَْمقَابِرِ ، فَقَالَ  فَقَْدُت النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، فَاتََّبْعُتُه: َرِضَي اللَُّه َعْنَها ، قَالَْت 
  وَْيَحَها لَوِ اسَْتطَاَعْت َما فََعلَْت: ُمْؤِمنَِني أَنُْتْم فَْرطَُنا ، ثُمَّ الَْتفََت إِلَيَّ فََرآنِي ، فَقَالَ 

  لَْم َيرْوِِه َعْن َيحَْيى ، إِالَّ َشرِيٌك
أََبانَ ْبنِ ْبُن كَِثريٍ التَّمَّاُر الْكُوِفيُّ ، َحدَّثََنا ِمْنَجاُب ْبُن الَْحارِِث ، َحدَّثََنا عَْبُد اهللاِ ْبُن اَألْجلَحِ ، َعْن  َحدَّثََنا ُعَبْيُد -٦٨٩

: اِهللا صلى اهللا عليه وسلم  قَالَ َرسُولُ: َتْغِلَب ، َعْن َعِطيَّةَ الَْعْوِفيِّ ، َعْن أَبِي َسعِيٍد الُْخْدرِيِّ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ 
ُهَما ِفي َسبِيلِ اهللاِ إِذَا َهلََك ِكْسَرى فَال ِكْسَرى ، َوإِذَا َهلََك قَْيَصُر فَال قَْيَصَر ، وَالَِّذي َنفِْسي بَِيِدي ، لَُتْنفَقَنَّ كُنُوُز

  َعزَّ َوَجلَّ
  بِِه ِمْنجَاٌب لَْم َيرْوِِه َعْن أََبانَ ، إِالَّ اْبُن اَألجْلَحِ ، َتفَرََّد

دَّثََنا سُفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ صَُبْيحٍ الزَّيَّاُت الْكُوِفيُّ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن يُوُنَس اللُّْؤلُؤِيُّ ،َح -٦٩٠
وَالنَّْخلَ بَاِصقَاتٍ : النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، يَقَْرأُ  َسِمْعُت: َعْن زَِياِد ْبنِ ِعالقَةَ ، َعْن قُطَْبةَ ْبنِ َماِلٍك ، قَالَ

  .بِالصَّاِد
  لَْم َيرْوِِه َعْن ُسفَْيانَ ، إِالَّ ِهَشاٌم

ُد اِهللا ْبُن ِعيَسى الَْخزَّاُز ، ْبَحدَّثََنا ُعَبْيُد ْبُن َخلٍَف الْقَِطيِعيُّ الْبَْغدَاِديُّ ، َحدَّثََنا ُعقَْبةُ ْبُن ُمكَْرمٍ الَْعمِّيُّ ، َحدَّثََنا َع -٦٩١
يه وسلم َوَمَعهُ َعْن ُيوُنَس ْبنِ ُعَبْيٍد ، َعنِ الَْحَسنِ ، َعْن ِعْمَرانَ ْبنِ ُحَصْينٍ ، أَنَّ َرُجالً َجاَء إِلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عل

ُسِقَي بَطُْنُه ، فَأََتْيُت اَألطِبَّاَء ، فَأََمُرونِي بِالْكَيِّ ، أَفَأَكْوِيُه ؟ َيا َرُسولَ اِهللا ، إِنَّ أَِخي قَْد : أَُخوُه قَْد سُِقَي َبطُْنُه ، فَقَالَ 
ال َتكْوِِه ، َوُردَُّه إِلَى أَْهِلِه ، فََمرَّ بِِه َبِعٌري ، فَضََرَب َبطَْنُه ، فَاْنَخَمَص ، فَأََتى : فَقَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ُه َعلَْيِهالنَّبِيَّ صَلَّى اللَّ

  النَّاُر شَفَتُْه: أََما إِنَّكَ لَْو أََتْيَت بِِه اَألِطبَّاَء ، قُلَْت : َوَسلََّم ، فَقَالَ 
  لَْم َيرْوِِه َعْن ُيوُنَس ، إِالَّ َعْبُد اِهللا ، تَفَرََّد بِِه ُعقْبَةُ

نِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن أَبِي غَسَّانَ الصَّْنَعانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمْصَعُب بْنُ َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن ُمحَمٍَّد الْكَشُورِيُّ الصَّْنَعا -٦٩٢
وسلم ، كَانَ َيطُوفُ  الِْمقَْدامِ ، َعْن ُسفَْيانَ الثَّْورِيِّ ، َعْن َمْعَمرٍ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن أََنسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه

  بُِغْسلٍ َواِحٍد َعلَى نَِساِئِه
  قَةًلَْم َيرْوِِه َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن َمْعَمرِ َعنِ الزُّْهرِيِّ ، إِالَّ ُمْصَعٌب ، َتفَرََّد بِِه اْبُن غَسَّانَ ، َوكَانَ ِث

ُن َمْرَوانَ الُْمرِّيُّ ، َحدَّثََنا الَْحارِثُ بُْن َحدَّثََنا ُعَبْيُد ْبُن ُعَبْيدِ اهللاِ ْبنِ َجْحشٍ اَألَسِديُّ الْحِْمِصيُّ ، َحدَّثََنا جَُناَدةُ ْب -٦٩٣
وَْيلٌ : قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : َسِمْعُت أََنسَ ْبَن َماِلٍك ، َيقُولُ : النُّْعَماِن ْبنِ بِْنِت َسعِيِد ْبنِ ُجبَْيرٍ ، قَالَ 
  َوِعزَِّتي َوَجالِلي: َربََّنا ، ظَلَُموَنا ُحقُوقََنا الَِّتي فََرْضَت لََنا َعلَيْهِْم ، فََيقُولُ : قُولُونَ ِلَألغْنَِياِء ِمَن الْفُقََراِء َيْوَم الِْقَياَمِة ، َي

ْعلُوٌم ِللسَّاِئلِ وَالَِّذيَن ِفي أَْموَاِلهِمْ َحقٌّ َم: ُألدْنَِينَّكُْم َوألَُباِعدَنَُّهْم ، ُألْبِعَدنَُّهْم ، ثُمَّ َتال َرسُولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم 
  َوالَْمْحُرومِ

  ال ُيْرَوى َعْن أََنسٍ ، إِالَّ بَِهذَا اِإلسَْناِد ، َتفَرَّدَ بِِه ُجنَادَةُ



َمانُ ْبُن ثَنِي ُسلَْيَحدَّثََنا ُعَبْيُد ْبُن َرَجاٍء الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن َوْهبٍ ، َحدَّ -٦٩٤
ِعيَد بِالُْمصَلَّى بِاللٍ ، َعْن َيحَْيى ْبنِ َسعِيٍد اَألْنَصارِيِّ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، صَلَّى الْ

  ُمْسَتتًِرا بَِحرَْبتِِه
  ْهبٍلَْم َيرْوِِه َعْن َيحَْيى ، إِالَّ ُسلَْيَمانُ ، َتفَرََّد بِهِ اْبُن َو

  َباُب َمنِ اْسُمُه عبد الصمد
يِد الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َعْبُد الصََّمدِ ْبُن ُمَحمٍَّد الَْعْينُونِيُّ الَْمقِْدِسيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُهَبْيَرةَ ُمَحمَُّد ْبُن الَْوِل -٦٩٥

  َحدَّثََنا األَْوَزاِعيُّ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، َسالَمةُ ْبُن َبِشريٍ ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن السِّْمِط ،

  أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، كَانَ ُيِشُري ِفي الصَّالِة
ِد الدَِّمْشِقيُّ ِفي ِكتَابِِه ، َحدَّثََنا َسالَمةُ ْبُن لَْم َيرْوِِه َعنِ اَألْوَزاِعيِّ ، إِالَّ يَزِيُد تَفَرََّد بِِه َسالَمةُ وَأَْخبََرَنا يَزِيدُ ْبُن َعْبِد الصََّم

  َبِشريٍ ، بِإِْسنَاِدِه ، ِمثْلَُه
  َباُب َمنِ اْسُمُه عبد امللك

اِعيلَ ْبنِ أَُميَّةَ ، َمَحدَّثََنا َعْبُد الَْمِلِك ْبُن َيْحَيى ْبنِ ُبكَْيرِ الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثَنِي َيحَْيى ْبُن صَاِلحٍ اُألُبلِّيُّ ، َعْن إِْس -٦٩٦
كَانَ ِممَّا َدَعا بِِه النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم َعِشيَّةَ َعَرفَةَ ، اللَُّهمَّ : َعْن َعطَاِء ْبنِ أَبِي َربَاحٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ 

 َيخْفَى َعلَْيَك َشْيٌء ِمْن أَْمرِي ، أََنا الْبَاِئُس الْفَِقُري ، إِنََّك َتَرى َمكَانِي ، َوَتْسَمُع كَالِمي ، َوَتْعلَُم ِسرِّي وََعالنَِيِتي ، ال
نيِ ، وَأَْبتَهِلُ إِلَْيكَ ابِْتَهالَ الُْمْستَِغيثُ الُْمسَْتجُِري ، الَْوجِلُ الُْمْشِفُق ، الُْمِقرُّ الُْمْعَترِفُ بِذََنبِِه ، أَْسأَلَُك َمسْأَلَةَ الِْمْسِك

 ال ، َوأَْدُعوَك ُدَعاَء الْخَاِئِف الضَّرِيرِ ، َمْن َخضََعْت لَكَ َرقََبُتُه ، َوذَلَّ َجَسُدُه ، َوَرِغَم أَْنفُُه ، اللَُّهمَّ الُْمذْنِبِ الذَّلِيلِ
  َتْجَعلْنِي بُِدعَاِئكَ َشِقيا ، َوكُْن بِي َرُءوفًا َرِحيًما ، َيا َخْيَر الَْمْسئُوِلَني ، َوَيا َخْيَر الُْمْعِطَني

  ْم َيرْوِِه َعْن َعطَاٍء ، إِالَّ إِْسَماِعيلُ ، َوالَ َعْنُه إِالَّ َيحَْيى ، َتفَرَّدَ بِِه اْبُن ُبكَيْرٍلَ

َعمَّاُر ْبُن َرَجاٍء نِ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َعْبُد الَْمِلِك ْبُن ُمَحمٍَّد أَُبو ُنعَْيمٍ الُْجْرجَانِيُّ ، بَِبْغَداَد َسَنةَ ثََماٍن َوثََمانَِني َومِئََتْي -٦٩٧
َهانٍِئ بِْنِت أَبِي طَاِلبٍ ، الْجُْرَجانِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ ْبُن أَبِي طَْيَبةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ ، َعْن أُمِّ 

َيا َرسُولَ اِهللا ، َوَما : َما أَقَاُموا َشْهَر رََمَضانَ ، ِقيلَ إِنَّ أُمَِّتي لَمْ ُتْخَز : قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : قَالَْت 
اْنتَِهاُك الَْمحَارِمِ ِفيِه ، َمْن َزَنا ِفيِه أَْو َشرَِب ِفيِه َخمًْرا ، لََعَنهُ اللَُّه َوَمْن ِفي : َخزُْيُهْم ِفي إَِضاَعِة شَْهرِ َرَمَضانَ ؟ قَالَ 

قُوا الْحَْولِ ، فََمْن َماَت قَْبلَ أَنْ ُيْدرَِك رََمَضانَ فَلَْيَسْت لَُه عِْنَد اِهللا َحَسَنةٌ َيتَِّقي بَِها النَّاَر ، فَاتَّ السََّماَواتِ إِلَى ِمثِْلِه ِمَن
  َشْهَر رََمَضانَ ، فَإِنَّ الَْحَسَناتَ ُتَضاَعُف ِفيِه َما ال ُتَضاَعُف ِفيَما ِسَواُه وَكَذَِلَك السَّيِّئَاُت

  ِه َعنِ اَألْعَمشِ ، إِالَّ اْبُن أَبِي طَْيَبةَ ، َوالَ َعْنُه إِالَّ اْبنُُهلَْم َيرْوِ
  َوالَ ُيْرَوى َعْن أُمِّ َهانٍِئ ، إِالَّ بَِهذَا اِإلْسَناِد ، َتفَرََّد بِِه َعمَّاُر ْبُن َرَجاٍء

  َباُب َمنِ اْسُمُه عبد السالم
  

السُّكَّرِيُّ الَْبْغَداِديُّ ، بِِمْصَر ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اهللاِ اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا أَُبو  َحدَّثََنا َعْبُد السَّالمِ ْبُن سَْهلٍ -٦٩٨
اِهللا صلى اهللا  قَالَ َرسُولُ:  ُتَمْيلَةَ َيحَْيى ْبُن وَاِضحٍ ، َعْن أَبِي طَْيَبةَ الْخَُراسَانِيِّ ، َحدَّثََنا أَُبو ِمْجلَزٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ

َمَواِليهِ َمْن لَبَِس الْحَرِيَر َوَشرَِب ِفي الِْفضَِّة فَلَْيَس ِمنَّا ، َوَمْن خَبََّب اْمرَأَةً َعلَى َزْوجَِها أَْو َعْبًدا َعلَى : عليه وسلم 



  فَلَْيَس ِمنَّا
  ُبو ُتَمْيلَةَال ُيْرَوى َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، إِالَّ بَِهذَا اِإلْسنَاِد ، َتفَرََّد بِهِ أَ

كُونِيُّ الِْحْمِصيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد السَّالمِ ْبُن الْعَبَّاسِ ْبنِ الَْوِليدِ الِْحْمِصيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ ْبُن أَيُّوَب السَّ -٦٩٩
لَْو أَِذنَ اللَُّه ألَْهلِ : سُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َر: َحدَّثََنا َعطَّاُف ْبُن خَاِلٍد ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 

  الَْجنَِّة ِفي التَِّجاَرِة التََّجرُوا ِفي الَْبزِّ وَالِْعطْرِ
  لَْم َيرْوِِه َعْن َناِفعٍ ، إِالَّ َعطَّاٌف ، َتفَرََّد بِِه اْبُن أَيُّوَب

دَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن الُْمَصفَّى ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ ، َعْن َسِعيدِ ْبنِ َبِشريٍ ، َعْن قََتاَدةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد السَّالمِ ْبُن الْعَبَّاسِ ، َح -٧٠٠
وَالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه ال ُيْؤِمُن َرُجلٌ حَتَّى ُيِحبَّ َألِخيِه : َعنِ الَْحَسنِ ، َعْن أََنسٍ ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، قَالَ 

  .ُيِحبُّ ِلَنفِْسِه ،لَمْ ُيْدِخلْ أََحدٌ الَْحَسَن َبْيَن قََتاَدةَ َوأََنسٍ ، إِالَّ َسعِيٌد ، َوالَ َعْنُه إِالَّ بَِقيَّةُ َما
  َباُب َمنِ اْسُمُه عبد اجلبار

كُوَرِة َعْسقَالنَ ، َحدَّثََنا ُمَؤمَّلُ ْبُن إَِهابٍ ،  َحدَّثََنا َعْبُد الَْجبَّارِ ْبُن أَبِي َعاِمرٍ السِّجِلِّينِيُّ ، بِقَْرَيِة ِسجِلَِّني ِمْن -٧٠١
َرأَْيتُ : َيزِيَد ، قَالَ  َحدَّثََنا النَّْضُر ْبُن ُمَحمَّدٍ الْجَُرِشيُّ ، َحدَّثََنا ِعكْرَِمةُ ْبُن َعمَّارٍ ، َعْن َعطَاٍء َمْولَى السَّاِئبِ ْبنِ

ال َيبَْيضُّ َرأِْسي أََبًدا : َيا َمْوالَي ، َما لَِرأِْسَك ال َيبَْيضُّ ؟ فَقَالَ : َوَرأُْسهُ أَْسَوُد ، فَقُلُْت  السَّاِئبَ ْبَن َيزِيَد ِلْحَيُتهُ َبْيَضاُء
ْم ، َوأََنا ِفيهِ ، َوذَِلَك أَنْ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َمَضى وَأََنا غُالٌم أَلَْعُب َمَع الِْغلَْماِن فََسلََّم َعلَي الِْغلَْماِن

السَّاِئُب ْبُن يَزِيَد اْبنِ أُْخِت النَِّمرِ ، : َما اْسُمَك ؟ قُلُْت : فََرَدْدُت َعلَْيِه السَّالَم ِمْن َبْينِ الِْغلَْماِن ، فََدَعانِي ، فَقَالَ ِلي 
  لِ اهللاِ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِهَباَرَك اللَُّه ِفيَك ، فَال َيبَْيضُّ َمْوِضعُ َيِد َرُسو: فََوَضَع َيَدُه َعلَيَّ ، َوقَالَ 

  .َوَسلََّم أََبدًا
  لَْم َيرْوِِه َعْن َعطَاٍء ، إِالَّ ِعكْرَِمةُ ، َتفَرََّد بِِه النَّضُْر

  َوالَ ُيْرَوى َعنِ السَّاِئبِ ، إِالَّ بَِهذَا اِإلْسنَاِد
  َباُب َمنِ اْسُمُه عبد الغفار

ْحَمَد ْبنِ أَبِي الْفََوارِسِ الْحِْمِصيُّ ، بأَْصَبَهانَ ، َحدَّثََنا َبكَّاُر ْبُن الَْحَسنِ ْبنِ ُعثَْمانَ َحدَّثََنا َعْبُد الَْغفَّارِ ْبُن أَ -٧٠٢
، َعْن َعاِئَشةَ  َم ، َعنِ اَألْسَوِدالَْعنَْبرِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا َرْوحُ ْبُن ُمَساِفرٍ ، َعْن َحمَّاِد ْبنِ أَبِي ُسلَْيَمانَ ، َعْن إِْبَراِهي

َما ِمْن ُمْسِلمٍ ُيَشاُك َشْوكَةً إِالَّ كََتبَ اللَُّه بَِها َعْشَر : َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ : ، قَالَْت 
  َحَسنَاٍت ، َوكَفََّر َعْنُه َعْشَر َسيِّئَاٍت ، َوَرفَعَ لَُه بَِها َعْشَر َدَرَجاٍت

  ْن َحمَّاٍد ، إِالَّ رَْوٌحلَْم َيرْوِِه َع
 ْبُن َمَناِذَر الشَّاِعُر َحدَّثََنا َعْبُد الَْغفَّارِ ْبُن َسالَمةَ الِْحْمِصيُّ ، بِحِْمَص ، َحدَّثََنا مُْزَداُد ْبُن َجمِيلٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد -٧٠٣

  ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن أَبِي

َعلََّمَنا َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم التَّشَهَُّد ، : ، َعْن أَبِي الْكَنُوِد ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َمْسُعوٍد ، قَالَ اَألْحَوصِ 
سَّالُم َعلَْيَنا ، َوَعلَى ِعَباِد اهللاِ ،الالتَِّحيَّاُت ِللَِّه ، وَالصَّلَوَاُت الطَّيِّبَاُت ، السَّالُم َعلَْيَك أَيَُّها النَّبِيُّ َوَرْحَمةُ اِهللا َوَبَركَاُتُه 

  الصَّاِلِحنيَ،أَْشَهُد أَنْ ال إِلََه إِالَّ اُهللا ، َوأَنَّ ُمحَمًَّدا َعْبُدُه َوَرسُولُُه
  َداُدلَْم َيرْوِِه َعْن ُشْعَبةَ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن أَبِي الْكَُنوِد ، إِالَّ اْبُن َمَناِذَر ، َتفَرََّد بِِه ُمْز



  َباُب َمنِ اْسُمُه عبد الوهاب
َدانِيُّ ، َحدَّثََنا َحفْصُ َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ ْبُن َروَاَحةَ الرَّاَمُهرُْمزِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ُمَحمَُّد ْبُن الَْعالِء الَْهْم -٧٠٤

ريٍ بِْشرٍ اَألَسِديُّ ، َحدَّثََنا َحَسُن ْبُن الُْحَسْينِ ْبنِ زَْيٍد الَْعلَوِيُّ ، َعْن أَبِيِه ، ْبُن َبِشريٍ بِْشرٍ اَألَسِديُّ ، َحدَّثََنا َحَسُن ْبُن َبِش
ْبنِ أَبِي ْبنِ َعِليٍّ ، َعْن َعِليِّ  َعْن َجْعفَرِ ْبنِ ُمَحمٍَّد ، َعْن أَبِيِه ُمحَمَِّد ْبنِ َعِليٍّ ، َعْن أَبِيِه َعِليِّ ْبنِ الُْحَسْينِ ، َعنِ الُْحَسْينِ

َيا ُمَحمَُّد ، أَِحبَّ : قَالَ ِلي َجبَْرائِيلُ : قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : طَاِلبٍ كَرََّم اللَُّه َوْجَهُه ِفي الَْجنَِّة ، قَالَ 
أَْوَجَز ِلي جِبْرِيلُ : لى اهللا عليه وسلم َمْن ِشئَْت فَإِنََّك ُمفَارِقُُه ، َوِعْش َما ِشئَْت فَإِنََّك َميٌِّت ، َوقَالَ َرُسولُ اهللاِ ص

  الُْخطْبَةَ

  َرأْسُ الْعَقْلِ َبْعدَ اِإلَمياِن بِاِهللا التََّحبُُّب إِلَى النَّاسِ: قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : َوبِإِْسنَاِدِه قَالَ  -٧٠٥
َوَما : ثَالثٌ َمْن لَْم َتكُْن ِفيِه فَلَْيَس ِمنِّي َوالَ ِمَن اِهللا ، ِقيلَ  :قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : َوبِِه قَالَ  -٧٠٦

ِحلْمٌ َيُردُّ بِهِ َجْهلُ َجاِهلٍ ، َوُحْسُن ُخلُقٍ َيعِيُش بِِه النَّاُس ، َوَوَرٌع َيْحجُِزُه َعْن َمَعاِصي اهللاِ : ُهنَّ َيا َرُسولَ اِهللا ؟ قَالَ 
  َعزَّ َوَجلَّ
وَالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه ، َما ُجِمَع َشْيٌء إِلَى َشْيٍء أَفَْضلُ : قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : ْسنَاِدِه قَالَ َوبِإِ -٧٠٧

أَُبو كَُرْيبٍ ، وَلَْم َنكُْتْبَها  بِِهِمْن ِعلْمٍ إِلَى ِحلْمٍ ، ال ُتْرَوى َهِذهِ اَألَحاِديثُ اَألْرَبَعةُ َعْن َعِليٍّ ، إِالَّ بَِهذَا اِإلْسنَاِد ، َتفَرََّد 
  إِالَّ َعْن َعْبِد الَْوهَّابِ ْبنِ رََواحَةَ

  َباُب َمنِ اْسُمُه عبد الرزاق
، َحدَّثََنا  َبْغَداِديَُّحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ْبُن َعِقيلٍ اَألْصَبهَانِيُّ ، بِبَْغدَاَد ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن يَزِيدَ الَْجصَّاُص الْ -٧٠٨

  إِْسَماعِيلُ ْبُن َيْحَيى التَّيِْميُّ ، َعْن ِمْسَعرِ ْبنِ ِكَدامٍ ،

إِنَّ الرِّْزَق ال ُتنِْقُصُه الَْمْعِصَيةُ َوالَ : َسِمْعُت َرُسولَ صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ : َعْن َعِطيَّةَ ، َعْن أَبِي َسعِيٍد ، قَالَ 
  ْرُك الدَُّعاِء َمْعِصيَةٌَتزِيُدُه الَْحَسَنةُ ، وََت

  لَْم َيرْوِِه َعْن ِمْسَعرٍ ، إِالَّ إِْسَماِعيلُ
  َباُب َمنِ اْسُمُه عبد الوارث

ُد ْبنُ  ، َحدَّثََنا ُمَحمََّحدَّثََنا َعْبُد الْوَارِثِ ْبُن إِبَْراهِيَم أَُبو ُعبَْيَدةَ الَْعْسكَرِيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َجاِمعٍ الَْعطَّاُر-٧٠٩
كُنَّا : َوانَ السُّلَِميِّ ، قَالَ ُعثَْمانَ الْقَُرِشيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َنَعاَمةَ َعْمُرو ْبُن ِعيَسى ، َعْن َخاِلدِ ْبنِ ُعَمْيرٍ ، َعْن ُعْتَبةَ ْبنِ غَْز

  اْحِملُوا فََحَملْنَا: ، قَالَ لََنا  َنشَْهُد َمَع َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم الْقَِتالَ ، فَإِذَا زَالَِت الشَّْمُس
  ال ُيْرَوى َعْن ُعْتَبةَ ، إِالَّ بَِهذَا اِإلْسَناِد ، َتفَرََّد بِهِ اْبُن َجامِعٍ

  َباُب َمنِ اْسُمُه عبد احلميد
  ُن ُمَحمَِّد بْنَِحدَّثََنا َعْبُد الَْحمِيِد ْبُن ُمحَمٍَّد الَْورَّاُق الَْبْصرِيُّ ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْب -٧١٠

َم ْبنِ طَرِيٍف الِْعجِْليِّ ، َعْن َحاِتمٍ ، َحدَّثََنا عَْبُد الصََّمِد ْبُن النُّْعَماِن ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َمْيسََرةَ أَُبو لَْيلَى ، َعْن أَْدَه
َزفَفَْنا إِلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َبْعَض نِسَاِئِه ، فَلَمَّا :  َعطَاِء ْبنِ أَبِي َرَباحٍ ، َحدَّثَْتَنا أَْسَماُء بِْنُت ُعَمْيسٍ ، قَالَْت

ال َتْجَمِعي ُجوًعا َوكَِذًبا : ال أَْشَتهِيِه ، فَقَالَ : َدَخلَْنا َعلَْيِه أَخَْرَج ُعسا ِمْن لََبنٍ فََشرَِب ِمْنُه ، ثُمَّ َناَولَُه امَْرأََتُه ، فَقَالَْت 
عليه وسلم ،  نِي الْقََدَح ، فََجَعلُْت أُدِيُر الْقََدَح ِفي فَِمي ، َوَما أَْشَرُبهُ إِالَّ ِلُتصِيَب َشفََتيَّ أَثََر َشفَِتهِ صلى اهللا، ثُمَّ َناَولَ



  .ثُمَّ َترَكََنا َوامَْرأَتَُه
  لَْم َيرْوِِه َعْن أَْدَهَم ، إِالَّ أَُبو لَْيلَى

  بَِهذَا اِإلْسَناِد ، َتفَرََّد بِِه َعْبُد الصََّمِد َوالَ ُيْرَوى َعْن أَْسَماَء ، إِالَّ
  َباُب َمنِ اْسُمُه عبد الكبري

ُن َداُوَد ، َحدَّثََنا ِعيَسى َحدَّثََنا َعْبُد الْكَبِريِ ْبُن ُمَحمٍَّد أَُبو ُعَبْيدٍ اَألْنصَارِيُّ الَْبْصرِيُّ ، بِِمْصَر ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْب -٧١١
: َسِمْعُت َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ : َس ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعاِئَشةَ ، قَالَْت ْبُن ُيوُن

  ال إِلََه إِالَّ اُهللا ، لَْم ُيحَاِسْبُه اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ: َمْن َربَّى صَِغًريا َحتَّى َيقُولَ 

  امٍ ، إِالَّ ِعيَسى ْبُن ُيوُنَس ، َتفَرَّدَ بِِه الشَّاذَكُونِيُّلَْم َيرْوِِه َعْن ِهَش
كَْرَمانِيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبنُ َحدَّثََنا َعْبُد الْكَبِريِ ْبُن ُعَمَر أَُبو َسعِيٍد الَْخطَّابِيُّ الَْبْصرِيُّ ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم ْبُن َعبَّاٍد الْ -٧١٢

خََرَج َرسُولُ اِهللا صلى اهللا : دَّثََنا أَُبو َجعْفَرٍ الرَّازِيُّ ، َعنِ الرَّبِيعِ ْبنِ أََنسٍ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، قَالَ أَبِي ُبكَْيرٍ ، َح
ال : لم عليه وسلم ، فََرأَى ِفي الَْمْسجِِد َرُجالً ال ُيِتمُّ ُركُوَعُه ، َوالَ ُسُجوَدُه ، فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وس

  .ُتقَْبلُ َصالةُ َرُجلٍ ال ُيِتمُّ الرُّكُوَع وَالسُُّجوَد
َهذَا َرَوى َعْنُه أَُبو َجْعفَرٍ ،  ال ُيْرَوى َعْن أََنسٍ ، إِالَّ بَِهذَا اِإلسَْناِد ، َتفَرَّدَ بِِه َيْحَيى ْبُن أَبِي ُبكَْيرٍ ، َوالرَّبِيُع ْبُن أََنسٍ ،

ِهللا ْبَن الثَّْورِيُّ وَاْبُن الُْمبَاَرِك ، َولَْيَس ُهَو الرَّبِيَع ْبَن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، َهذَا ُخرَاسَانِيُّ َسِمْعُت عَْبَد ا قَْد َرَوى َعْنُه ُسفَْيانُ
  أَْحَمَد ْبنِ َحنَْبلٍ َيذْكُُرُه ، َعْن أَبِيِه أَْحَمَد ْبنِ حَْنَبلٍ

  َباُب َمنِ اْسُمُه عبد العزيز
بِيُّ ، َحدَّثََنا ُبو الْقَاِسمِ عَْبُد الْعَزِيزِ ْبُن َيْعقُوَب الْقَُرِشيُّ الْقَْيَصرَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُيوُسَف الْفِْرَياَحدَّثََنا أَ -٧١٣

  :َماِلُك ْبُن ِمْغَولٍ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي ُسفْيَانَ ، َعْن َجابِرٍ ، قَالَ 

فَأَيُّ الْهِجَْرِة أَفَْضلُ ؟ : َمْن َسِلَم الُْمْسِلُمونَ ِمْن ِلَسانِِه وََيِدِه ، ِقيلَ : أَيُّ اِإلْسالمِ أَفَْضلُ ؟ قَالَ : ِقيلَ َيا َرُسولَ اِهللا 
  .ُهَمْن ُعِقَر َجَواُدُه َوأُْهرِيَق َدُم: فَأَيُّ الْجِهَاِد أَفَْضلُ؟ قَالَ : أَنْ تَْهُجَر َما كَرَِه َربَُّك ، قِيلَ : قَالَ 

  لَْم َيرْوِِه َعْن َماِلِك ْبنِ ِمْغَولِ ، إِالَّ الِْفْريَابِيُّ َوأَُبو َبكْرٍ الَْحَنِفيُّ
ْن ُسفَْيانَ ، َعْن َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن الَْحَسنِ ْبنِ َبكْرِ ْبنِ الشَُّروِد الصَّنَْعانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َعْن َجدِّي ، َع -٧١٤
  ْبنِ َسلََمةَ ، َعْن ثَابٍِت ، َعْن أََنسٍ ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َصلَّى َعلَى َحصِريٍ َحمَّاِد

  لَْم َيرْوِِه َعْن ُسفَْيانَ ، إِالَّ َبكٌْر
َبْصرِيُّ ، َحدَّثََنا بِْشُر ْبُن ِهاللٍ َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبدِ اهللاِ ْبنِ ُعَبْيِد ْبنِ َعِقيلٍ الُْمقْرُِئ الْ -٧١٥

َسأَلُْت أََنَس ْبنَ : َيقُولُ الصَّوَّاُف ، َحدَّثََنا َبكَّارُ ْبُن َيْحَيى اْبنِ أَِخي َهمَّامٍ ، َحدَّثََنا حَْرُب ْبُن َشدَّاٍد ، َسِمْعُت قَتَاَدةَ ، 
كَانَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم إِذَا قََرأَ َمدَّ : وسلم ، فَقَالَ  َماِلٍك كَْيَف كَانَ ِقَراَءةُ َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه

  َصْوتَُه

  لَْم َيرْوِِه َعْن َحْربٍ ، إِالَّ َبكَّاٌر ، َتفَرََّد بِِه بِشٌْر
ْبُن كَْعبٍ الَْحلَبِيُّ ، َحدَّثََنا الَْوِليدُ ْبُن  َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن ُسلَْيَمانَ الَْحْرمَِليُّ اَألْنطَاِكيُّ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب -٧١٦

الصَّْوُم ِفي الشَِّتاءِ : قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : ُمْسِلمٍ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ َبِشريٍ ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن أََنسٍ ، قَالَ 



  الَْغنِيَمةُ الْبَارِدَةُ
  إِالَّ َسعِيٌد ، َتفَرََّد بِِه الَْولِيُدلَْم َيرْوِِه َعْن قََتاَدةَ ، 

ِملٍ الَْجْحَدرِيُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن أَحَْمَد ْبنِ الْفََرجِ الَْبْغَداِديُّ ، َحدَّثََنا الْفُضَْيلُ ْبُن الُْحَسْينِ أَُبو كَا -٧١٧
دَّثََنا أَيُّوُب السِّْخِتيَانِيُّ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ ، َعْن طَاُوسٍ ، َعْن ُحْجرٍ الَْمَدرِيِّ ُعثَْمانُ ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ الُْجَمِحيُّ ، َح

  ، َعْن َزْيِد ْبنِ ثَابٍِت ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، الُْعْمَرى ِللَْوارِِث
  بِهِ أَُبو كَاِملٍلَْم َيرْوِِه َعْن أَيُّوَب ، إِالَّ ُعثَْمانُ ، َتفَرََّد 

  َباُب َمنِ اْسُمُه عبدوس
لِْحْمِصيُّ ، َعنِ َحدَّثََنا َعْبدُوُس ْبُن َيزََويَّةَ الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُمصَفَّى ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ ْبُن حَفْصٍ ا -٧١٨

قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى : ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي قَتَاَدةَ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ  الَْحكَمِ ْبنِ ِهَشامٍ ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن أَبِي الَْخلِيلِ
  َصْوُم َعَرفَةَ كَفَّاَرةُ َسَنَتْينِ َسَنٍة َماِضَيٍة َوَسَنٍة ُمْستَقَْبلٍَة: اهللا عليه وسلم 

 ْبنِ أَبِي قََتاَدةَ ، إِالَّ الَْحكَمِ ْبنِ ِهَشامٍ الْكُوِفيِّ ، َوالَ َعْنُه إِالَّ ُمَعاوَِيةُ لَْم َيرْوِِه َعْن قََتاَدةَ ، َعْن أَبِي الَْخلِيلِ ، َعْن َعْبِد اِهللا
  ، َتفَرََّد بِِه اْبُن ُمَصفَّى
  َباُب َمنِ اْسُمُه عباد

ْغَداَد ، َحدَّثََنا َبكَّاُر ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ َحدَّثََنا َعبَّاُد ْبُن َعِليٍّ السِّريِينِّيُّ ، ِمْن َولَِد ُمَحمَِّد ْبنِ سِريِيَن ، بَِب -٧١٩
ى اهللا عليه وسلم ، قَالَ ُمَحمَِّد ْبنِ سِريِيَن ، َحدَّثََنا اْبُن َعْوٍن ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ ِسريِيَن ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، َعنِ النَّبِيِّ صل

َيا َرُسولَ : َخلََق لََها أَْهال بَِعشَاِئرِِهْم َوقََباِئلِهِْم ، َوالَ يَُزاُد ِفيهِْم َوالَ َينْقُُص ِمْنُهْم ، فَقَالَ َرُجلٌ إِنَّ اللََّه َخلََق الَْجنَّةَ ، َو: 
  اْعَملُوا فَكُلُّ اْمرِئٍ مَُيسٌَّر ِلَما ُخِلَق لَُه: اِهللا ، فَِفيمَ الَْعَملُ ؟ قَالَ 
  إِالَّ َبكَّاٌرلَْم َيرْوِِه َعنِ اْبنِ َعْوٍن ، 

ِفيُّ ، َحدَّثََنا صَاِلُح ْبُن َحدَّثََنا َعبَّاُد ْبُن ِعيَسى الُْجْعِفيُّ الْكُوِفيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُعثَْمانَ ْبنِ أَبِي الُْبْهلُولِ الْكُو -٧٢٠
: ، َعْن ثَابٍِت َمْولَى آلِ أَبِي ذَرٍّ ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ ، قَالَْت  أَبِي اَألْسَوِد ، َعْن َهاِشمِ ْبنِ َبرِيٍد ، َعْن أَبِي َسعِيٍد التَّْيِميِّ

  َعِليٌّ َمَع الْقُْرآِن ، وَالْقُْرآنُ َمَع َعِليٍّ ال َيفَْترِقَانِ َحتَّى َيرَِدا َعلَى الَْحْوضِ: َسِمْعُت النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ 
،  ، إِالَّ بَِهذَا اِإلْسَناِد ، تَفَرََّد بِهِ َصاِلُح ْبُن أَبِي اَألسَْوِد ، َوأَُبو َسِعيدٍ التَّيِْميُّ ُيلَقَُّب َعِقيًصاال ُيْرَوى َعْن أُمِّ َسلََمةَ 

  .كُوِفيٌّ
كَُم ْبُن أََبانَ ، َعْن ِعكْرَِمةَ ، َعنِ َحدَّثََنا َعبَّاُد ْبُن َعْبِد اِهللا الَْعَدنِيُّ ، َحدَّثََنا حَفُْص ْبُن ُعَمَر الَْعَدنِيُّ ، َحدَّثََنا الَْح -٧٢١

  َمْن كَفََر بِآَيٍة ِمَن الْقُْرآِن فَقَْد كَفََر: قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ 
  لَْم َيرْوِِه َعْن ِعكْرَِمةَ ، إِالَّ الَْحكَُم ، تَفَرََّد بِِه حَفٌْص

  َباُب َمنِ اْسُمُه عياش
  َحدَّثََنا َعبَّاسُ ْبُن َتِميمٍ السُّكَّرِيُّ الْبَْغَداِديُّ ، َحدَّثََنا َمْخلَُد ْبُن َماِلٍك ، َحدَّثَنَا -٧٢٢

ى َرسُولُ اهللاِ نََه: ، قَالَ َمْخلَُد ْبُن يَزِيَد ، َعْن ِمْسَعرِ ْبنِ ِكَدامٍ ، َعْن ُسلَْيَمانَ الشَّيَْبانِيِّ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي أَوْفَى 
  صلى اهللا عليه وسلم َيْوَم َخيَْبَر َعْن لُُحومِ الُْحُمرِ اَألْهِليَِّة

  لَْم َيرْوِِه َعْن ِمْسَعرٍ ، إِالَّ َمْخلٌَد



ُد الَْوهَّابِ ْبُن َعطَاٍء َحدَّثََنا َعبَّاسُ ْبُن ُمَحمٍَّد الَْجْوَهرِيُّ الَْبْغَداِديُّ ، َحدَّثََنا ُشرَْيُح ْبُن يُوُنَس ، َحدَّثََنا َعْب -٧٢٣
بِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، الَْخفَّاُف ، َعْن إِْسَماعِيلَ ْبنِ ُمْسِلمٍ ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ بَُرْيَدةَ ، َعْن أَبِيِه ، أَنّ النَّ

  َد َوِعشْرِيَنالَْعِقيقَةُ ُتذَْبحُ ِلَسْبعٍ ، أَْو أَْرَبَع َعشَْرةَ ، أَْو أََح: قَالَ 
  لَْم َيرْوِِه َعْن قََتاَدةَ ، إِالَّ إِْسَماِعيلُ ، تَفَرََّد بِِه الَْخفَّاُف

  َباُب َمنِ اْسُمُه عيسى
انَ الَْمدَنِيُّ ، َعْن سُفَْي َحدَّثََنا ِعيَسى ْبُن ُمَحمٍَّد السِّْمَساُر الْوَاِسِطيُّ ، َحدَّثََنا َوْهُب ْبُن َبِقيَّةَ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اِهللا ْبُن -٧٢٤

َتفَْترُِق َهِذِه اُألمَّةُ َعلَى : قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : َيحَْيى ْبنِ َسعِيٍد األَْنَصارِيِّ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، قَالَ 
  ثَالٍث َوَسْبِعَني ِفْرقَةً كُلُُّهْم ِفي النَّارِ

  َما أََنا َعلَْيِه الَْيْوَم َوأَْصحَابِي: ا ِهَي ِتلَْك الْفُْرقَةُ ؟ قَالَ َوَم: إِلَّاَواِحَدةً ، قَالُوا 
  لَْم َيرْوِِه َعْن َيحَْيى ، إِالَّ عَْبُد اِهللا ْبُن ُسفَْيانَ

وِسيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعثَْمانَ َحدَّثََنا ِعيَسى ْبُن ُمَحمٍَّد الصَّْيَدالنِيُّ الْبَْغدَاِديُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُعقَْبةَ السَُّد -٧٢٥
:  ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، قَالَ ْبنِ ِسَناٍن الْقَُرِشيُّ الَْبْصرِيُّ ، َحدَّثََنا كَْعبُ ْبُن َعْبِد اِهللا ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمسَيِّبِ

ِعيَسى اْبَن مَْرَيَم لَْيَس َبْينِي َوَبْيَنُه َنبِيُّ َوالَ َرسُولٌ ، أَال إِنَُّه َخِليفَِتي ِمْن  أَال إِنَّ: قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 
لَْيِه  مِْنكُْم ، فَلَْيقَْرأْ َعَبْعِدي يَقُْتلُ الدَّجَّالَ َوَيكِْسُر الصَّلِيَب َوَيَضُع الْجِْزَيةَ وََتَضُع الَْحْرُب أَْوزَاَرَها ، أَال َمْن أَْدَركَُه

  السَّالَم
  اْبُن ُعقْبَةَلَْم َيرْوِِه َعْن قََتاَدةَ ، إِالَّ كَْعُب ْبُن َعْبِد اِهللا الَْبْصرِيُّ ، َوالَ َعْنُه إِالَّ ُمَحمٌَّد ، َتفَرََّد بِهِ 

  شَْيٍدَحدَّثََنا ِعيَسى ْبُن ُسلَْيَمانَ الْفََزارِيُّ الَْبْغَداِديُّ ، َحدَّثََنا َداُودُ ْبُن ُر -٧٢٦

بِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، ، َحدَّثََنا َوْهُب اِهللا ْبُن َراِشٍد الَْبصْرِيُّ ، َحدَّثََنا ثَابِتٌ الْبَُنانِيُّ ، َعْن أََنسِ ْبنِ مَاِلٍك ، َعنِ النَّ
َيْشكُو ُمِصيَبةً نََزلَْت بِِه ، فَإِنََّما َيْشكُو اللَّهُ  َمْن أَصَْبَح حَزِيًنا َعلَى الدُّْنَيا أَصَْبَح سَاِخطًا َعلَى َربِِّه ، َوَمْن أَصَْبَح: قَالَ 

ْعِطَي الْقُْرآنَ َوَدَخلَ النَّارَ أَبَْعَدهُ َعزَّ َوَجلَّ ، َوَمْن َتضَْعَضَع ِلغَنِيٍّ ِليََنالَ ِممَّا ِفي َيَدْيِه أَْسَخطَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َعلَْيِه ، َوَمْن أُ
  اللَُّه

  َعْن ثَابٍِت ، إِالَّ َوْهُب اِهللا ، َوكَانَ ِمَن الصَّاِلحَِني لَْم َيرْوِِه
  َباُب َمنِ اْسُمُه عمرو

ْورِيُّ ، َعنِ اْبنِ أَبِي َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن ثَْورٍ الُْجذَاِميُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن يُوُسَف الِْفرَْيابِيُّ ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ الثَّ -٧٢٧
اهللا عليه وسلم  َعنِ الِْمْنهَالِ ْبنِ َعْمرٍو ، َعْن َسِعيِد ْبنِ ُجَبْيرٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنّ النَّبِيَّ صلىلَْيلَى ، 

  ٍن َوَهامٍَّة ، َوِمْن كُلِّ َعْينٍ المٍَّةأُِعيذُكَُما بِكَِلَماِت اِهللا التَّامَِّة ِمْن كُلِّ َشيْطَا: كَانَ ُيَعوِّذُ الَْحَسَن َوالُْحَسْيَن ، فََيقُولُ 
  لَْم َيرْوِِه َعْن ُسفَْيانَ ، َعنِ اْبنِ أَبِي لَْيلَى ، َعنِ الِْمْنهَالِ ، إِالَّ الِْفْريَابِيُّ

َم ، َحدَّثََنا مُوَسى ْبُن َيْعقُوَب َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن أَبِي الطَّاِهرِ ْبنِ السَّْرحِ الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن أَبِي َمرَْي -٧٢٨
ُمَجمَِّر ، أَْخبََرُه أَنَّ أََنَس ْبَن َماِلكٍ الزَّمِْعيُّ ، أَنَّ أََبا الْحَُويْرِِث َعْبَد الرَّْحَمنِ ْبَن ُمَعاوَِيةَ ، أَْخبََرُه أَنَّ ُنعَْيَم ْبَن َعْبِد اِهللا الْ

ثَالثٌ َمْن كُنَّ ِفيِه فَقَْد ذَاَق طَْعمَ اِإلَمياِن ، َمْن كَانَ ال َشْيءَ : ليه وسلم ، قَالَ أَخَْبَرُه ، أَنّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا ع
هِ ينِِه ، َوَمْن كَانَ ُيِحبُّ ِللَّأََحبُّ إِلَْيِه ِمَن اِهللا َوَرسُوِلِه ، َوَمْن كَانَ َألنْ ُيْحَرقَ بِالنَّارِ أََحبُّ إِلَْيِه ِمْن أَنْ يَْرَتدَّ َعْن ِد



 ُيْجِمُر قَْبَر َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا َوُيْبِغُض ِللَِّه ، لَْم َيْروِ ُنَعْيٌم ، َعْن أََنسٍ َحِديثًا غَْيَر َهذَا ، وَإِنََّما ُسَميَّ الُْمَجمِّرَ َألنَُّه كَانَ
  عليه وسلم ، َوُهَو ِمْن َمَواِلي ُعَمَر ْبنِ الْخَطَّابِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ،

  َيرْوِِه َعْن أَبِي الُْحَويْرِِث ، إِالَّ ُموَسى ، َتفَرََّد بِِه اْبُن أَبِي َمرَْيَم َولَْم
ُشَرحْبِيلَ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َحازِمٍ أَُبو الْجَْهمِ الدَِّمشِْقيُّ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ اْبنِ بِْنِت  -٧٢٩

: ْدرِيِّ ، قَالَ يُوُنَس ، َعْن ُسلَْيَمانَ التَّْيِميِّ ، َعْن أَبِي َنضَْرةَ الْمُْنِذرِ ْبنِ َماِلٍك الْعَْبِديِّ ، َعْن أَبِي َسِعيدٍ الُْخِعيَسى ْبُن 
  :قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  َرآُه أَْو َسِمعَُه ال َيْمَنَعنَّ أََحَدكُْم َهْيَبةُ النَّاسِ أَنْ َيقُولَ الَْحقَّ إِذَا
  لَْم َيرْوِِه َعنِ التَّْيِميِّ ، إِالَّ ِعيَسى

ُم ْبُن الَْعالِء ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن إِْسحَاَق ْبنِ إِبَْراهِيَم ْبنِ الَْعالِء ْبنِ َزْبرِيَق الِْحْمِصيُّ ، َحدَّثَنِي َجدِّي إِبَْراهِي -٧٣٠
، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن َعْوٍف ، َوُحَمْيٍد ، َعْن أَبِي َرَجاٍء الُْعطَارِِديِّ ، َعْن ِعْمَرانَ ْبنِ ُحَصْينٍ ، قَالَ َحدَّثََنا َبِقيَّةُ ْبُن الَْوِليِد 

اَر قَِليال ،  َسَناَم َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم لَْيلَةً ، فَأَصَْبُحوا َوقَْد طَلََعِت الشَّْمُس ، فَقَاَم فََرِكَب َراِحلََتُه ، ثُمَّ: 
أََصاَبْتنِي : َما َمَنَعَك أَنْ ُتَصلَِّي ؟ فَقَالَ : ثُمَّ نََزلَ ، ثُمَّ أََمَر الُْمَؤذِّنَ ، فَأَذَّنَ ، َوأَقَاَم ، فََصلَّى َوَرُجلٌ ِفي نَاِحَيِتِه ، فَقَالَ 

  الصَِّعيِد ، ثُمَّ َصلِّ ، فَإِذَا أَتَْيَت الَْماَء ، فَاغَْتِسلَْتَيمَّْم بِ: َجَناَبةٌ ، َيا َرُسولَ اِهللا ، َولَْيَس لََنا َماٌء فَقَالَ 
  لَْم َيرْوِِه َعْن ُشْعَبةَ ، إِالَّ بَِقيَّةُ ، َتفَرََّد بِهِ إِبَْراهِيُم

َتابِ َجدِّي عَْبِد الْجَبَّارِ بْنِ َوَجْدُت ِفي ِك: َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ ُسلَْيمٍ الْفَْوزِيُّ الْحِْمِصيُّ بِحِْمَص ، قَالَ  -٧٣١
ْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي ُسلَْيمٍ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن َعيَّاشِ َعْن َجْعفَرِ ْبنِ الَْحارِِث ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ ُعَمْيرِ ، َعْن َع

  :الَ َبكََرةَ ، َعْن أَبِيِه ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، قَ

  ال َيقِْضي الْقَاِضي َبْيَن اثَْنْينِ َوُهَو غَْضَبانُ
  َد بِِه َعْبُد الَْجبَّارِلَْم َيرْوِِه َعْن َجْعفَرِ ْبنِ الْحَارِِث ، َوُهَو أَُبو اَألْشَهبِ النََّخِعيُّ الْكُوِفيُّ ، إِالَّ إِْسَماعِيلُ ، َتفَرَّ

َعْمرٍو الْعَمِّيُّ النَّحَّاُس الَْبْصرِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َعْبِد اِهللا الَْجَزرِيُّ  َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن أَْحَمَد ْبنِ -٧٣٢
َدلَةَ ، َعْن أَبِي ْن َعاِصمِ اْبنِ بَْهالَْبْصرِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َداُوَد الْخَُريْبِيُّ ، َعْن َعِليِّ ْبنِ َصاِلحِ ْبنِ َحيٍّ الَْحَيوَانِيِّ ، َع

َيا َرسُولَ اِهللا ، إِنِّي كَبِريٌ َضرِيٌر شَاِسُع الدَّارِ : َرزِينٍ ، َعنِ ابن أُمِّ َمكُْتومٍ ، أَنَُّه أََتى النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ 
  َما أَجُِد لََك ُرْخصَةً: َنَعْم ، قَالَ : قَالَ  أََتْسَمعُ النَِّداَء ؟: ، َوالَ قَاِئَد ِلي ، فََهلْ َتجُِد ِلي ُرْخَصةً ؟ قَالَ 

  لَْم َيرْوِِه َعْن َعِليِّ ْبنِ َصاِلحٍ ، إِالَّ َعْبدُ اهللاِ ْبُن َداوَُد
دَّثَنِي أَْحَمُد ْبُن َعِليِّ ْبنِ َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن ُمَحمٍَّد الرِّفَاِعيُّ اَألْصفَهَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِبَْراهِيَم الُْحبَْرانِيُّ ، َح -٧٣٣

َحدَّثََنا َبكْرُ ْبُن َبكَّارٍ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، : الَْجارُوِد اَألصَْبَهانِيُّ ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم ْبُن َعْمرِو ْبنِ َحفْصِ ْبنِ َمْعَدانَ ، قَالَ 
  قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى: َن َماِلٍك ، َيقُولُ َحدَّثََنا َعبَّاٌس الْكَلْبِيُّ ، أَنَُّه َسِمَع أََنسَ ْب

  َمْن َماَت َوُهَو َيشَْهُد أَنْ ال إِلََه إِالَّ اُهللا ، َوأَنَّ ُمَحمًَّدا َرُسولُ اِهللا َدَخلَ الَْجنَّةَ: اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم 
  لِ الَْبْصَرِة َحنَِفيُّلَْم َيرْوِِه َعْن ُشْعَبةَ ، إِالَّ َبكٌْر َوَشْيٌخ آَخُر ِمْن أَْه

  َباُب َمنِ اْسُمُه عمارة
َمرَْيَم ، أَنَْبأََنا ُمَحمَّدُ َحدَّثََنا أَُبو رِفَاَعةَ ُعَماَرةُ ْبُن َوِثيَمةَ ْبنِ ُموَسى ْبنِ الْفَُراتِ الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا َسِعيدُ ْبُن أَبِي  -٧٣٤



إِنَّ أَزَْواجَ : قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : دِ ْبنِ أَْسلََم ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ ْبُن َجْعفَرِ ْبنِ أَبِي كَِثريٍ ، َعْن َزْي
َواُج قَْومٍ َنْحُن الْخَيِّرَاُت الِْحَسانُ أَْز: أَْهلِ الَْجنَِّة لَُيَغنِّنيَ أَزَْواَجُهنَّ بِأَْحَسنِ أَصَْواتٍ َسِمَعَها أََحٌد قَطُّ إِنَّ ِممَّا ُيَغنَِّني 

َنْحُن الْخَاِلَداُت فَال ُيِمْتَنْه ، َنْحُن اآلمَِناُت فَال َيخَفَْنْه ، َنْحُن الُْمِقيَماتُ : ِكَرامٍ َيْنظُْرنَ بِقُرَِّة أَْعَياٍن ، َوإِنَّ ِممَّا ُيَغنَِّني بِِه 
  فَال َيظَْعنَّ

  ، َتفَرََّد بِهِ اْبُن أَبِي َمرَْيَم لَْم َيرْوِِه َعْن َزْيِد ْبنِ أَْسلََم ، إِالَّ ُمَحمٌَّد

  َباُب َمنِ اْسُمُه عامر
، َعنِ النُّْعَماِن ْبنِ َعْبدِ  َحدَّثََنا َعاِمُر ْبُن إِْبَراهِيَم ْبنِ َعاِمرٍ اَألصَْبَهانِيُّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َعْن َجدِّي َعاِمرِ ْبنِ إِْبَراهِيَم -٧٣٥

كَانَ كَانَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه : ثَّْورِيِّ ، َعْن َمْنُصورٍ ، َعنِ الشَّعْبِيِّ ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ ، قَالَْت السَّالمِ ، َعْن ُسفَْيانَ ال
  اللَُّهمَّ ، إِنِّي أَْسأَلَُك رِْزقًا طَيًِّبا ، َوِعلًْما َناِفًعا ، َوَعَمال ُمَتقَبَّال: وسلم ، َيقُولُ َبْعدَ َصالِة الْفَْجرِ 

  َيرْوِِه َعْن ُسفَْيانَ ، إِالَّ النُّْعَمانُ ، تَفَرََّد بِِه َعامٌِر لَْم
 النُّْعَماِن ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َعاِمُر ْبُن أَحَْمَد الشُّونِيزِيُّ الْفَرَاِئِضيُّ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ -٧٣٦

سَابِقٍ ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن أَبِي قَْيسٍ ، َعْن ُمطَرِِّف ْبنِ طَرِيٍف ، َعنِ الشَّْعبِيِّ ، َعْن بِاللِ ْبنِ أَبِي  ُمَحمَُّد ْبُن َسعِيِد ْبنِ
ا ُهَنا َوأَْوَمأَ َيجِيُء ِمْن َها ُهَنا ، ال َبلْ ِمْن َه: ُبْرَدةَ ، َعْن أَبِيِه ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ذَكََر الدَّجَّالَ ، فَقَالَ 

  َنْحَو الَْمشْرِقِ
  لَْم َيرْوِِه َعْن ُمطَرٍِّف ، إِالَّ َعْمٌرو

  َباُب الغني
  َمنِ اْسُمُه غالب

َعْمُرو ْبُن  ، َحدَّثََناَحدَّثََنا غَاِلُب ْبُن ُمَحمٍَّد الَْبْرذَِعيُّ ، بَِبْغَداَد ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن ُمْسِلمِ ْبنِ وَاَرةَ الرَّازِيُّ  -٧٣٧
رِ ، َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبدِ اِهللا ، َعاِصمٍ الِْكالبِيُّ ، َحدَّثََنا َجدِّي َعْبُد اِهللا ْبُن الْوَازِعِ ، َعْن أَيُّوَب السِّْخِتيَانِيِّ ، َعْن أَبِي الزَُّبْي

ةً بِاِهللا َواْحِتسَاًبا كَانَ َحقًّا َعلَى اِهللا أَنْ ُيِعيَنُه ، َوأَنْ ثَالثَةٌ َمْن فََعلَُهنَّ ِثقَ: قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : قَالَ 
بَارَِك لَُه ، َوَمْن َتزَوََّج ِثقَةً بِاهللاِ ُيَبارَِك لَُه َمْن َسَعى ِفي فَكَاِك َرقََبٍة ِثقَةً بِاِهللا وَاحِْتَساًبا كَانَ َحقًّا َعلَى اهللاِ أَنْ ُيِعيَنُه َوأَنْ ُي

اًبا كَانَ َحقًّا َعلَى اِهللا أَنْ اًبا كَانَ َحقًّا َعلَى اِهللا أَنْ ُيعِيَنُه َوأَنْ ُيبَارَِك لَُه ، َوَمْن أَْحَيا أَْرًضا َميَِّتةً ِثقَةً بِاِهللا وَاحِْتَسَواحِْتَس
  ُيِعيَنُه َوأَنْ ُيَبارَِك لَُه

  بِِه َعْمُرو ْبُن َعاِصمٍ لَْم َيرْوِِه َعْن أَيُّوَب ، إِالَّ ُعَبْيدُ اِهللا ، تَفَرََّد
  َباُب الفاء

  َمنِ اْسُمُه الفضل
، َعْن َعاِصمٍ ، َعْن زِرِّ َحدَّثََنا أَُبو َخِليفَةَ الْفَْضلُ ْبُن الُْحبَابِ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن الَْهيْثَمِ الُْمَؤدُِّب ، َحدَّثََنا أَبِي  -٧٣٨

  :ْسُعوٍد ، قَالَ ْبنِ ُحبَْيشٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َم

  َمْن غَشََّنا فَلَْيَس ِمنَّا ، وَالَْمكُْر َوالَْخِديَعةُ ِفي النَّارِ: قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  لَْم َيرْوِِه َعْن َعاِصمٍ ، إِالَّ الَْهيْثَُم ْبُن الْجَْهمِ ، َوالَ َعْنُه إِالَّ اْبُنُه ُعثَْمانُ

 ْبُن زَِيادٍ ْضلُ ْبُن َهاُرونَ الَْبْغَداِديُّ ، صَاِحُب أَبِي ثَْورٍ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا الُْمطَِّلُبَحدَّثََنا الْفَ -٧٣٩



إِنََّما أَْنَت ُمْنِذٌر َوِلكُلِّ قَْومٍ : َوَجلَّ ، َعنِ السُّدِّيِّ ، َعْن َعْبِد خَْيرٍ ، َعْن َعِليٍّ كَرََّم اللَُّه َوْجَهُه ِفي الَْجنَِّة ، ِفي قَْوِلِه َعزَّ 
  الُْمْنِذُر وَالَْهادِ َرُجلٌ ِمْن َبنِي هَاِشمٍ: َهاٍد ، قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  لَْم َيرْوِِه َعنِ السُّدِّيِّ ، إِالَّ الُْمطَِّلُب ، َتفَرََّد بِِه ُعثَْمانُ ْبُن أَبِي َشْيبَةَ
ُن َعِليٍّ الُْجْعِفيُّ ، دَّثََنا الْفَْضلُ ْبُن أَبِي َرْوحٍ الَْبْصرِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُعَمَر ْبنِ أََبانَ ، َحدَّثََنا ُحَسْيُن ْبَح -٧٤٠

قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه : ةَ ، قَالَ َعْن َزاِئَدةَ ْبنِ قَُداَمةَ ، َعْن َمْيَسَرةَ اَألْشجَِعيِّ ، َعْن أَبِي حَازِمٍ ، َعْن أَبِي ُهرَْيَر
  :وسلم 

  َمْن كَانَ ُيْؤِمُن بِاِهللا وَالَْيْومِ اآلِخرِ ، فَإِذَا َشهِدَ أَْمًرا فَلَْيَتكَلَّْم ِفيِه بَِحقٍّ أَوْ ِلَيْسكُْت
  لَْم َيرْوِِه َعْن َمْيَسَرةَ ، إِالَّ زَاِئَدةُ ، َتفَرََّد بِهِ الُْجْعِفيُّ

ثََنا الْهِقْلُ ْبُن زَِياٍد ، َعنِ َحدَّثََنا الْفَْضلُ ْبُن الْعَبَّاسٍ الْقُْرطُبِيُّ الْبَْغدَاِديُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن ُعثَْمانَ الْحَْربِيُّ ، َحدَّ -٧٤١
قَالَ َرسُولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : ٍك ، قَالَ األَْوَزاِعيِّ ، َعْن إِْسحَاَق ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي طَلَْحةَ ، َعْن أََنسِ ْبنِ مَاِل

  ُجِعلَْت قُرَّةُ َعْينِي ِفي الصَّالِة: 
  لَْم َيرْوِِه َعنِ اَألْوَزاِعيِّ ، إِالَّ الْهِقْلُ ، تَفَرََّد بِِه َيحَْيى

ُموَسى الَْخفَّاُف ، َحدَّثََنا َعبَّاُد ْبُن الَْعوَّامِ ، َعْن ُسفَْيانَ  َحدَّثََنا الْفَْضلُ ْبُن الْعَبَّاسِ اَألْصبََهانِيُّ ، َحدَّثََنا َبشَّاُر ْبُن -٧٤٢
: قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : ْبنِ ُحَسْينٍ ، َعنِ الزُّهْرِيِّ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيِّبِ ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، قَالَ 

  الرِّْجلُ ُجبَاٌر
  الزُّْهرِيِّ ، إِالَّ سُفَْيانُ ْبُن ُحَسْينٍلَْم َيرْوِِه َعنِ 

كَّارٍ ، َحدَّثََنا ِهَشامُ َحدَّثََنا الْفَْضلُ ْبُن َجْعفَرٍ الَْبْصرِيُّ ، بِِمْصَر ، َحدَّثََنا الُْمسَيَُّب ْبُن وَاِضحٍ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َب -٧٤٣
أَْهلُ الْمَْعُروِف ِفي : قَالَ َرسُولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : أَبِي هَُرْيَرةَ ، قَالَ  ْبُن َحسَّانَ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ سِريِيَن ، َعْن

  الدُّْنَيا أَْهلُ الَْمْعُروِف ِفي اآلِخَرِة ، َوأَْهلُ الْمُْنكَرِ ِفي الدُّْنَيا أَْهلُ الُْمْنكَرِ ِفي اآلِخرَِة
  فَرََّد بِهِ الُْمَسيَُّبلَْم َيرْوِِه َعْن ِهَشامٍ ، إِالَّ َعِليٌّ ، َت

ثََنا َسالَمةُ ْبُن َعْبِد َحدَّثََنا الْفَْضلُ ْبُن الرَّبِيعِ الالِذِقيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الْوَاِحدِ ْبُن ُشَعْيبٍ الَْجَبِليُّ ، بَِجَبلَةَ ، َحدَّ -٧٤٤
، َعْن قُرَّةَ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َساِلمٍ ، َعْن أَبِيِه ، أَنَّ الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا َسلََمةُ ْبُن كُلْثُومٍ ، َعنِ اَألْوَزاِعيِّ 

  َدْعُه فَإِنَّ الَْحَياَء ِمَن اِإلَمياِن: َرُجالً كَانَ َيِعظُ أََخاُه ِفي الَْحَياِء ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم 
  ، إِالَّ َسلََمةُ ، َوالَ َعْن َسلََمةَ ، إِالَّ َسالَمةُ ، تَفَرََّد بِِه َعْبُد الْوَاِحِد لَْم َيرْوِِه َعنِ اَألْوَزاِعيِّ

لسَّالمِ ْبُن َحْربٍ ، َعنِ َحدَّثََنا الْفَْضلُ ْبُن أَْحَمدَ اَألْصبََهانِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن َعْمرٍو الَْبَجِليُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد ا -٧٤٥
ُبكَاُء الُْمْؤِمنِ ِمْن قَلْبِِه َوُبكَاُء : قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : ْعَمشِ ، َعْن أََبى َواِئلٍ ، َعْن ُحذَْيفَةَ ، قَالَ اَأل

  الُْمَناِفقِ ِمْن َهاَمِتِه
  ْبُن َعْمرٍو لَْم َيرْوِِه َعنِ اَألْعَمشِ ، إِالَّ عَْبُد السَّالمِ ، َتفَرََّد بِِه إِْسَماعِيلُ

ُمَحمَُّد ْبُن َبكْرٍ  َحدَّثََنا الْفَْضلُ ْبُن صَاِلحٍ الَْهاِشِميُّ الْمَْنُصورِيُّ ، بَِبْغَداَد ، َحدَّثََنا ُهْدَبةُ ْبُن َخاِلٍد ، َحدَّثََنا -٧٤٦
دَّثََنا أَُبو قَُعْيسٍ ، أَنَُّه أََتى َعاِئَشةَ ، فَاْستَأْذَنَ َعلَْيَها ، الْبُْرسَانِيُّ ، َحدَّثََنا َعبَّاُد ْبُن َمْنصُورٍ ، َعنِ الْقَاِسمِ ْبنِ ُمحَمٍَّد ، َح

َيا َرُسولَ اِهللا ، َجاَءنِي أَُبو الْقُعَْيسِ ، فَاْسَتأْذَنَ : فَكَرَِهْت أَنْ تَأْذَنَ لَُه ، فَلَمَّا َجاَء النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم ، قَالَْت 



  ِلَيْدُخلْ َعلَْيِك َعمُِّك ، َوكَانَ أَُبو الْقَُعْيسِ أََخا ِظئْرِ َعاِئشَةَ: ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم  فَأََبْيُت أَنْ آذَنَ لَُه
  َبكْرٍ ِد ْبنِلَْم َيرْوِِه َعْن أََبى قَُعْيسٍ ، إِالَّ الْقَاِسُم ، َوالَ َعْنُه ، إِالَّ َعبَّاٌد ، َتفَرَّدَ بِِه ُهْدَبةُ ، َعْن ُمَحمَّ

لِ الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا الْفَْضلُ ْبُن ُمَحمٍَّد أَُبو َمْعَشرٍ الْحَرَّانِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َعْبدِ الرَّْحَمنِ أَُبو الْفَْض -٧٤٧
رٍ ، َعْن أَْيَمَن ْبنِ ُخرَْيمِ ْبنِ فَاِتٍك اَألَسِديِّ ، َعْن أَبِيِه ، ُيوُنُس ْبُن ُبكَْيرٍ ، َحدَّثََنا الَْمْسعُوِديُّ ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ ُعَمْي

: نِْعَم الْفََتى ُخرَْيُم ، لَْو قَصَّ ِمْن َشْعرِِه ، َوَرفََع ِمْن إِزَارِِه ، قَالَ خَُرْيٌم : قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : قَالَ 
  َوالَ إِزَارِي َعِقبِي ، مُْنذُ قَالَ ذَِلَك َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلمفَلَْم ُيَجاوُِز َشْعرِي أُذُنِي ، 

  لَْم َيرْوِِه َعْن َعْبِد الَْمِلِك ، إِالَّ الَْمسُْعوِديُّ َتفَرََّد ، بِِه يُوُنُس
حَارِثِ الَْحاِفي ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َيَماٍن ، َعْن َحدَّثََنا الْفَْضلُ ْبُن الْعَبَّاسِ الَْحلَبِيُّ بَِحلََب ، َحدَّثََنا بِْشُر ْبُن الْ -٧٤٨

صلى اهللا عليه وسلم ،  ُسفَْيانَ الثَّْورِيِّ ، َعْن ُموَسى ْبنِ ُعقَْبةَ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنّ النَّبِيَّ
  َوُيوِمئُ إَِمياًء ، وََيْجَعلُ ُسجُوَدُه أَْخفََض ِمْن ُركُوعِِهكَانَ ُيَصلِّي ِفي السَّفَرِ َعلَى رَاِحلَِتِه ، 

  لَْم َيرْوِِه َعْن ُسفَْيانَ ، إِالَّ َيحَْيى ْبُن َيَماٍن ، تَفَرََّد بِِه بِشٌْر
لْقَاِسمِ ، النَّْحوِيُّ الَْعْسكَرِيُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا الْفَْضلُ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ اللَّْيِث ْبنِ الْقَاِسمِ أَُبو اللَّْيِث ، اللَّْيثُ أَُبو ا -٧٤٩

ْبَن َعطَاٍء ، ُيَحدِّثُ َعْن َيزِيدَ الْهَْيثَُم ْبُن َخارَِجةَ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اهللاِ ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ يَزِيَد ْبنِ جَابِرٍ ، َسِمْعتُ الَْوِضَني 
  :، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، قَالَ  ْبنِ َمْرثٍَد ، َعْن ُمَعاِذ ْبنِ جََبلٍ

كُمُ الْفَقُْر َوالْحَاَجةُ ، أَال إِنَّ ُخذُوا الَْعطَاَء َما َداَم َعطَاًء ، فَإِذَا َصارَ رِْشَوةً َعلَى الدِّينِ فَال تَأُْخذُوُه َولَسُْتْم بِتَارِِكيِه َيْمنَُع
ِتلَ َبُنو مََرحٍ ، أَال إِنَّ َرَحى اِإلْسالمِ َداِئَرةٌ ، فَُدورُوا َمَع الِْكتَابِ حَْيثُ دَاَر ، أَال إِنَّ َرَحى َبنِي مََرحٍ قَْد دَاَرْت ، َوقَْد قُ

ْم أََضلُّوكُْم َوإِنْ إِنْ أَطَْعُتُموُهالِْكَتاَب َوالسُّلْطَانَ َسَيفَْترِقَاِن فَال ُتفَارِقُوا الْكَِتاَب ، أَال إِنَّهُ َسَيكُونُ أَُمَراُء يَقُْضونَ لَكُْم ، فَ
كََما َصَنعَ أَْصحَاُب ِعيَسى اْبنِ َمرَْيَم ، ُنِشُروا : َيا َرسُولَ اِهللا ، فَكَْيَف َنْصَنُع ؟ قَالَ : َعَصْيُتُموُهْم قََتلُوكُْم ، قَالَ 

  ِصَيِة اِهللا َعزَّ َوَجلَّبِالَْمنَاِشريِ َوُحِملُوا َعلَى الَْخَشبِ َمْوٌت ِفي طَاَعٍة َخْيٌر ِمْن َحَياٍة ِفي مَْع
  َباُب َمنِ اْسُمُه الفضيل

وَِيةَ ، َعْن أَبِي إِْسَحاقَ َحدَّثََنا فَُضْيلُ ْبُن ُمَحمٍَّد الَْملِْطيُّ ، َحدَّثََنا مُوَسى ْبُن َداُوَد الضَّبِّيُّ ، َحدَّثََنا ُزَهْيُر ْبُن ُمَعا -٧٥٠
اِإلَماُم َضاِمٌن وَالُْمَؤذِّنُ ُمْؤَتَمٌن ، : قَالَ َرسُولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : ، قَالَ  ، َعْن أَبِي صَاِلحِ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ

  اللَُّهمَّ أَْرِشِد اَألِئمَّةَ ، َواغِْفرْ ِللُْمَؤذِّنَِني
  لَْم َيرْوِِه َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، إِالَّ ُزَهْيٌر ، َتفَرََّد بِِه ُموَسى ْبُن َداوَُد

  القافَباُب 
  َمنِ اْسُمُه القاسم

ُد ْبُن ُموَسى السُّكَّرِيُّ َحدَّثََنا الْقَاِسُم ْبُن َعبَّاسِ ْبنِ َحمَّاٍد أَُبو ُمَحمٍَّد الُْجهَنِيُّ الَْحذَّاُء الْمَْوِصِليُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَّ -٧٥١
ثََنا َداُودُ ْبُن أَبِي ِهْنَد ، َعْن ِعكْرَِمةَ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه ، َحدَّثََنا أَُبو َخلٍَف َعْبُد اِهللا ْبُن ِعيَسى الْخَزَّاُز ، َحدَّ

َزوُِّجوُه َما أََرادَ ، أَنَّ قَُرْيًشا َدَعتْ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إِلَى أَنْ ُيْعطُوُه َماال فََيكُونُ أَغَْنى َرُجلٍ بَِمكَّةَ ، وَُي
َهذَا لََك عِْنَدَنا َيا ُمَحمَُّد ، َوكُفَّ َعْن َشْتمِ آِلَهِتَنا ، َوالَ َتذْكُرَْها بَِشرٍّ ، فَإِنْ : ِء َويَطَأُونَ َعِقَبُه ، فَقَالُوا ِمَن النَِّسا

ُبُد إِلََهَنا َسَنةً الالَت وَالُْعزَّى َتْع: َوَما ِهَي ؟ قَالَ : َبَغْضَت فَإِنَّا َنعْرُِض َعلَْيَك َخْصلَةً َواِحَدةً ، َولََك ِفيَها َصالٌح ، قَالَ 



: َحتَّى أَْنظَُر َما يَأِْتينِي ِمْن رَبِّي ، فََجاَء الَْوْحي ِمْن ِعْنِد اِهللا َعزَّ َوَجلَّ ِمَن اللَّْوحِ الَْمْحفُوِظ : ، َوَنْعُبُد إِلَهَِك َسَنةً ، قَالَ 
قُلْ أَفََغْيَر اِهللا َتأُْمُرونِّي أَْعُبُد أَيَُّها الَْجاِهلُونَ َبلِ اللَّهَ {:ُدونَ السُّوَرةَ ، وَأَْنَزلَ اللَُّه َتعَالَىقُلْ َيأَيَُّها الْكَاِفُرونَ ال أَْعُبُد َما َتعُْب

  }٦٤:الزمر[فَاْعُبْد َوكُْن ِمَن الشَّاكِرِيَن
  َد بِِه ُمَحمَُّد ْبُن ُموَسىلَْم َيرْوِِه َعْن َداُوَد ْبنِ ِهْنَد ، إِالَّ َعْبُد اِهللا ْبُن ِعيَسى ، َتفَرَّ

ثََنا ِعيَسى ْبنُ َحدَّثََنا الْقَاِسُم ْبُن َعفَاِف ْبنِ ُسلَْيمٍ الْفَْوزِيُّ الِْحْمِصيُّ ، َحدَّثَنِي َعمِّي أَحَْمُد ْبُن ُمْسِلمٍ ، َحدَّ -٧٥٢
كُْنُت أَْمِشي َمَع النَّبِيِّ : يقِ ْبنِ َسلََمةَ ، َعْن ُحذَْيفَةَ ، قَالَ ُيوُنَس ، َعْن َزكَرِيَّا ْبنِ أَبِي َزاِئَدةَ ، َعنِ الشَّْعبِيِّ ، َعْن َشِق

ِلمَ تََنحَّْيَت َعنِّي ، فَجِئُْت حَتَّى كُْنتُ : صلى اهللا عليه وسلم ، فَاْنتََهى إِلَى ُسَباطَِة قَْومٍ ، فََبالَ قَاِئًما ، فََدَعانِي ، فَقَالَ 
  بَِماٍء ، فََتَوضَّأَ ، َوَمَسَح َعلَى الُْخفَّيْنِ ِعْنَد َعِقبِِه ، ثُمَّ أُِتَي

  لَْم َيرْوِِه َعنِ الشَّعْبِيِّ ، إِالَّ َزكَرِيَّا ، َوالَ َعْنُه إِالَّ عِيَسى ، َتفَرََّد بِِه أَْحَمُد ْبُن ُسلَْيمٍ
تِنِّيَس ، َحدَّثََنا الُْمَعافَى ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا فُلَْيُح ْبُن  َحدَّثََنا الْقَاِسُم ْبُن اللَّْيثِ أَُبو َصاِلحٍ الرَّاسِبِيُّ ، بَِمِديَنِة -٧٥٣

يِه ، أَنّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا ُسلَْيَمانَ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َواِئلٍ ، َعْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر ، َعْن أَبِ
َعَها ، لََعَن اللَُّه الَْخْمَر ، َوَساقَِيَها ، َوَعاِصَرَها ، َوُمْعَتِصرََها ، َوَحاِملََها ، وَالَْمْحمُولَةَ إِلَْيِه ، َوبَاِئ:  عليه وسلم ، قَالَ

  َوُمْبَتاَعَها ، َوآِكلَ ثَمَنِهَا

  نِيُّ ، تَفَرََّد بِِه فُلَْيٌحلَْم َيرْوِِه َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْبدِ اِهللا ْبنِ ُعَمَر ، إِالَّ َسِعيدٌ الَْمَد
ْبُن ِمْسَعرِ ْبنِ ِكذَامٍ ، َحدَّثََنا الْقَاِسُم ْبُن ُمحَمٍَّد الدَّاللُ الْكُوِفيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو بِاللٍ اَألشَْعرِيُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا -٧٥٤

  قَّْه َوَتَوقَّْه: ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، قَالَ لَِرُجلٍ  َعْن أَبِيِه ، َعْن َوَبَرةَ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن ُعَمَر
َتَنقَّ الصِّدِّيَق ، :  أَْعلَُم ، أَنَُّه قَالَ لَْم َيرْوِِه َعْن ِمْسَعرٍ ، إِالَّ اْبُنُه َعْبُد اِهللا ، تَفَرََّد بِِه أَُبو بِاللٍ َوَمعَْنى الَْحِديِث عِْنَدَنا َواُهللا

  َمْعَناُه ، اتَّقِ الذُّنُوَب ، وَاْحذَْر ُعقُوَبَتهَا: ذَْرُه ، َوَبلَغَنِي َعْن َبْعضِ أَْهلِ الْعِلْمِ ، أَنَُّه فَسََّرُه بَِمْعَنى آَخَر ، قَالَ َواْح
َعمِّي ُمَحمَُّد ْبُن َمْهِديٍّ اِإلْخِميِميُّ ،  َحدَّثََنا الْقَاِسُم ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ َمْهِديٍّ أَُبو الطَّاِهرِ اِإلْخِميِميُّ ، َحدَّثََنا -٧٥٥

 ُحْمَرانَ مَْولَى ُعثَْمانَ ، أَْخَبَرهُ َحدَّثََنا يُوُنُس ْبُن َيزِيَد اَألْيِليُّ ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َعطَاِء ْبنِ َيزِيَد اللَّْيِثيِّ ، أَنَّ
إِنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َتَوضَّأَ َنْحَو ُوضُوِئي َهذَا ، ثُمَّ : ، تََوضَّأَ ثَالثًا ، ثُّم قَالَ  أَنَّ ُعثَْمانَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه

  َمْن تََوضَّأَ َنحَْو: قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ْيرٍ غُِفَر لَُه َما تَقَدََّم ِمْن ذَْنبِِهُوُضوِئي ، ثُمَّ َركََع َركْعََتْينِ ال ُيَحدِّثُ ِفيهَِما َنفَْسُه إِالَّ بَِخ
  لَْم َيرْوِِه َعْن َيزِيدَ ْبنِ ُيوُنَس ، إِالَّ ُمَحمَُّد ْبُن مَْهِديٍّ

ْبنِ الَْوِليِد ، َحدَّثََنا  َجاعَِحدَّثََنا الْقَاِسُم ْبُن َزكَرِيَّا الُْمطَرُِّز الُْمقْرُِئ أَُبو ُمَحمَّدٍ الْبَْغدَاِديُّ ، َحدَّثََنا الَْوِليدُ ْبُن ُش -٧٥٦
قَالَ َرُسولُ اهللاِ : ، قَالَ الُْمِغَريةُ ْبُن سِقْالبٍ ، َعْن َمْعِقلِ ْبنِ ُعَبْيِد اِهللا ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ِدينَارٍ ، َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا 

  َضِمْنُت لَُه الَْجنَّةَ َمْن َضِمَن ِلي َما َبْيَن ِلْحَيِتِه َورِْجلَْيِه: صلى اهللا عليه وسلم 
  لَْم َيرْوِِه َعنِ َعْمرٍو ، إِالَّ َمْعِقلٌ ، َتفَرََّد بِهِ الُْمِغَريةُ ْبُن سِقْالبٍ

و َحفْصٍ اَألبَّاُر ُعَمُر ثََنا أَُبَحدَّثََنا الْقَاِسُم ْبُن َعْبِد الَْوارِِث الَْورَّاقُ الْبَْغدَاِديُّ ، َحدَّثََنا أَُبو الرَّبِيعِ الزَّهَْرانِيُّ ، َحدَّ -٧٥٧
َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن َيْحَيى ْبنِ َسِعيٍد األَْنصَارِيِّ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْبَراِهيَم ْبنِ الَْحارِِث ، َعْن 

  :ولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َرُس: َعْمَرةَ األَْنصَارِيِّ ، َعْن ُعثَْمانَ ْبنِ َعفَّانَ ، قَالَ 



  َصالةُ الِْعَشاِء ِفي َجَماَعٍة تَْعِدلُ بِِقَيامِ لَْيلٍَة ، َوَصالةُ الْفَْجرِ بَِجَماَعٍة َتْعِدلُ بِِقَيامِ لَْيلٍَة
  لَْم َيرْوِِه َعْن َيحَْيى ، إِالَّ أَُبو حَفْصٍ ، َتفَرَّدَ بِِه أَُبو الرَّبِيعِ

اُر ، َحدَّثََنا اِسُم ْبُن أَحَْمَد ْبنِ زِيَاٍد الشَّيَْبانِيُّ أَُبو ُمَحمٍَّد الَْبْغَداِديُّ ، َحدَّثََنا َعفَّانُ ْبُن ُمْسِلمٍ الصَّفََّحدَّثََنا الْقَ -٧٥٨
أَْوصَانِي : َي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ َسالُم أَُبو الْمُْنِذرِ ، َعْن ُمَحمَّدِ ْبنِ َواِسعٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ الصَّاِمِت ، َعْن أَبِي ذَرٍّ َرِض

لُ ِمنِّي ، َوالَ أَْنظُرُ َخِليِلي صلى اهللا عليه وسلم َوسَلََّم ، أَنْ ال تَأُْخذَنِي ِفي اهللاِ لَْوَمةُ الِئمٍ ، َوأَنْ أَْنظَُر إِلَى َمْن ُهَو أَسْفَ
الدُُّنوِّ ِمْنُهْم ، َوأَْوَصانِي بِقَْولِ الَْحقِّ َوإِنْ كَانَ ُمرا ، َوأَْوصَانِي بِِصلَةِ إِلَى َمْن ُهَو فَْوِقي ، َوأَْوَصانِي بُِحبِّ الَْمَساِكنيِ َو

 حَْولَ َوالَ قُوَّةَ إِالَّ بِاِهللالرَِّحمِ وَإِنْ أَدَْبَرْت ، َوأَْوصَانِي أَنْ ال أَْسأَلَ النَّاَس َشْيئًا ، َوأَْوصَانِي أَنْ أَسَْتكِْثَر ِمْن قَْولِ ال 
  الَْعِليِّ الَْعظِيمِ ، فَإِنََّها ِمْن كُُنوزِ الَْجنَِّة

  لَْم َيرْوِِه َعْن َسالمٍ ، إِالَّ َعفَّانُ ، وَاْبُن َعاِئَشةَ ، وَإِبَْراِهيمُ ْبُن الَْحجَّاجِ السَّاِميُّ

مَُّد ْبُن َعْبِد الَْعزِيزِ ْبنِ أَبِي رِْزَمةَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َحدَّثََنا الْقَاِسُم ْبُن َعبَّاٍد الَْخطَّابِيُّ الَْبْصرِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَح -٧٥٩
 ، َعْن َعلْقََمةَ ْبنِ قَْيسٍ ، الَْحَسنِ ْبنِ َشِقيقٍ ، َعْن أَبِي َحْمَزةَ السُّكَّرِيِّ ، َعْن َمْنُصورِ ْبنِ الُْمْعَتِمرِ ، َعْن إِبَْراهِيَم النَّخَِعيِّ

َصلَّْيُت َمعَ َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِفي السَّفَرِ َركَْعَتْينِ ، َوَمعَ : نِ َمْسُعوٍد َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ َعْن َعْبِد اِهللا ْب
ْن أَرَْبعِ َركَعَاٍت َركَْعَتْينِ ِم أَبِي َبكْرٍ َركَْعَتْينِ ، َوَمَع ُعَمَر َركَْعَتْينِ ، ثُمَّ َتفَرَّقَْت بِكُُم السُُّبلُ فَوَاِهللا لَوَِدْدُت أَنْ أَحْظَى

  .ُمَتقَبَّلََتْينِ
  لَْم َيرْوِِه َعْن َمْنُصورٍ ، إِالَّ أَُبو َحْمَزةَ السُّكَّرِيُّ

َحدَّثََنا ُحَصْيُن ْبنُ   ،َحدَّثََنا أَُبو الْفَْضلِ الْقَاِسُم ْبُن ُمَحمٍَّد الْبِْرِتيُّ بِبَْغدَاَد ، َحدَّثََنا ُحَمْيُد ْبُن َمسَْعَدةَ السَّاِميُّ -٧٦٠
قَالَ َرُسولُ اهللاِ : لَ ُنَمْيرٍ ، َعْن ُحَسْينِ ْبنِ قَْيسٍ الرَّْحبِيِّ ، َعْن َعطَاٍء ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َمْسُعوٍد ، قَا

َعْن ُعْمرِِه ِفيَما أَفَْناُه ، َوَشَبابِِه ِفيَما : لَ َعْن َخْمَسٍة ال َتزُولُ قََدَما َعْبدٍ َيْوَم الِْقَياَمةِ َحتَّى ُيسْأَ: صلى اهللا عليه وسلم 
  أَْبالُه ، َوَعْن َماِلِه ِمْن أَْيَن اكَْتَسَبُه َوِفيَم أُْنِفقَُه ، َوَعْن َما َعِملَ ِفيَما َعِلَم

  َد بِِه ُحمَْيُد ْبُن َمْسَعدَةَال ُيْرَوى َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َمْسُعوٍد ، إِالَّ بَِهذَا اِإلْسَناِد ، تَفَرَّ

َمْهِديٍّ الْمَْوِصِليُّ ،  َحدَّثََنا الْقَاِسُم ْبُن َعْبِد الصََّمِد ْبنِ أَُبو الَْعبَّاسِ الَْمْوِصِليُّ ، َحدَّثََنا الَْعالُء ، الُْمَعلَّى ، ْبُن -٧٦١
َدَخلَ ُعَمُر ْبُن : ٌت الُْبنَانِيُّ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلكٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ َحدَّثََنا ِعْمَرانُ ْبُن خَاِلدٍ الْخَُزاِعيُّ ، َحدَّثََنا ثَابِ

َسِمْعتُ : َما َهِذِه َيا أََبا َعْبِد اِهللا ، فَقَالَ َسلَْمانُ الْفَارِِسيُّ : الَْخطَّابِ َعلَى َسلَْمانَ الْفَارِِسيِّ فَأَلْقَى لَُه وَِساَدةً ، فَقَالَ 
َما ِمْن ُمْسِلمٍ َيْدُخلُ َعلَْيِه أَخُوُه الُْمْسِلُم فَُيلِْقي لَُه وِسَاَدةً إِكَْراًما لَُه َوإِْعظَاًما : سُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ َر

  لَُه ، إِالَّ غَفََر اللَُّه لَُه
  ِد ، َتفَرََّد بِِه ِعْمَرانُ ْبُن خَاِلٍدال ُيْرَوى َهذَا الَْحدِيثُ َعْن َسلَْمانَ ، إِالَّ بَِهذَا اِإلسَْنا

 غَُرابٍ ، َعْن صَاِلحِ َحدَّثََنا الْقَاِسُم ْبُن فُوَرٍك اَألْصَبَهانِيُّ ، َحدَّثََنا َعمَّاُر ْبُن َخاِلٍد الْوَاِسِطيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن -٧٦٢
قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى : ْبنِ السَّبَّاقِ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ ْبنِ أَبِي اَألْخَضرِ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُعَبْيِد 

ُه ، َوَعلَْيكُمْ إِنَّ َهذَا َيْوٌم َجَعلَُه اللَُّه ِعيًدا فََمْن أََتى الُْجُمَعةَ فَلَْيْغَتِسلْ ، َوإِنْ كَانَ لَُه ِطيٌب فَلَْيَمسَّ ِمْن: اهللا عليه وسلم 
  السَِّواِكبِ

  لَْم َيرْوِِه َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعنِ اْبنِ السَّبَّاقِ ، إِالَّ َصاِلٌح ، َتفَرََّد بِِه َعِليُّ ْبُن غَُرابٍ



  َباُب َمنِ اْسُمُه قيس
ثََنا َعِليُّ ْبُن ُحْجرٍ الَْمرَْوزِيُّ ،َحدَّثََنا َحدَّثََنا قَْيُس ْبُن ُمسِْلمٍ الُْبخَارِيُّ ، بَِبْغَداَد َسَنةَ َسْبعٍ َوثَمَانَِني َوِمئََتْينِ ، َحدَّ-٧٦٣

َوْجَهُه ِفي الَْجنَِّة ،  الْفَْضلُ ْبُن ُموَسى ، َعنِ الُْحَسْينِ ْبنِ َواِقٍد ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعنِ الْحَارِِث ، َعْن َعِليٍّ كَرََّم اللَُّه
َيا َعِليُّ ، أَال أَُعلُِّمَك ُدَعاًء إِذَا أَْنَت َدَعْوَت بِِه غُِفَر لََك، َوإِنْ كُْنتَ  :قَالَ ِلي النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم : قَالَ 

الْعَْرشِ  ال إِلََه إِالَّ اُهللا الَْعِليُّ الَْعِظيُم ، ال إِلََه إِالَّ اُهللا الَْعِليُّ الْكَرُِمي ، ال إِلََه إِالَّ اُهللا َربُّ: َبلَى ، قَالَ : َمْغفُوًرا لََك ، قَالَ 
  الَْعظِيمِ

  لَْم َيرْوِِه َعنِ الُْحَسْينِ ، إِالَّ الْفَْضلُ ْبُن ُموَسى
  َباُب الكاف

  َمنِ اْسُمُه كوشاذ
َيْعقُوُب ْبنُ  دَّثََناَحدَّثََنا كُوَشاذُ ْبُن َشْهرََدانَ أَُبو َنْصرٍ اَألصَْبَهانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيحَْيى النَّْيَسابُورِيُّ ، َح -٧٦٤

أََنا أَوَّلُ النَّاسِ ، : الَ إِبَْراهِيَم ْبنِ َسْعٍد ، َحدَّثََنا أَبِي ، َعْن َصاِلحِ ْبنِ كَْيَسانَ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، قَ
  َعِلَم بِآَيِة الِْحَجابِ لَمَّا َنزَلَْت ، قَالَ ِلي َرسُولُ

  .ال َتْدُخلْ َعلَى النَِّساِء ، فََما َمرَّ َعلَيَّ َيْوٌم كَانَ أََشدَّ ِمْنُه: لم اهللاِ صلى اهللا عليه وس
  لَْم َيرْوِِه َعنِ الزُّْهرِيِّ ، إِالَّ َصاِلحٍ

  َباُب َمنِ اْسُمُه كنيز
َر ، َحدَّثََنا الرَّبِيُع ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا بِْشرُ َحدَّثََنا كَنِيٌز الَْخاِدُم الْمَُعدِّلُ الْفَِقيُه َموْلَى أَْحَمَد ْبنِ طُولُونَ ، بِِمْص -٧٦٥

قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى : لَ ْبُن َبكْرٍ ، َعنِ األَْوَزاِعيِّ ، َعْن َعطَاِء ْبنِ أَبِي َربَاحٍ ، َعْن ُعَبْيِد ْبنِ ُعَمْيرٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَا
  َز َعْن أُمَِّتي الَْخطَأَ وَالنِّْسَيانَ َوَما اسُْتكْرُِهوا َعلَيِْهإِنَّ اللََّه َتَجاَو: اهللا عليه وسلم 

  لَْم َيرْوِِه َعنِ اَألْوَزاِعيِّ ، إِالَّ بِْشٌر ، َتفَرََّد بِهِ الرَّبِيعُ ْبُن ُسلَْيَمانَ
  َباُب الالم

  َمنِ اْسُمُه لؤلؤ
طُولُونَ الَْبْغَداِديُّ ، َحدَّثََنا الرَّبِيُع ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبنُ  َحدَّثََنا لُْؤلُؤٌ الرُّوِميُّ ، َموْلَى أَحَْمَد ْبنِ -٧٦٦

ْيتُ رَأَ: بِي َبكََرةَ ، قَالَ َشْيَبةَ الُْجدِّيُّ ، َحدَّثََنا ُهشَْيٌم ، َعْن ُيوُنَس ْبنِ ُعبَْيٍد ، َوَمْنصُورِ ْبنِ زَاذَانَ ، َعنِ الَْحَسنِ ، َعْن أَ
  َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َعلَى الْمِْنَبرِ َوَمعَُه

إِنَّ ابْنِي َهذَا سَيٌِّد ، َوإِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ سَُيْصِلُح َعلَى َيَدْيِه َبْيَن ِفئََتْينِ : الَْحَسُن ْبُن َعِليٍّ َعلَْيِه السَّالُم ، َوُهَو َيقُولُ 
  ِلِمَنيَعِظيَمَتْينِ ِمَن الُْمْس

  لَْم َيرْوِِه َعْن ُيوُنَس ، إِالَّ ُهشَْيٌم ، َوالَ رََواُه َعْنُه إِالَّ اْبُن شَْيَبةَ ، َتفَرََّد بِهِ الرَّبِيُع
  َباُب امليم

  َمنِ اْسُمُه حممد
رٍو ، َحدَّثََنا أبو غَسَّانَ مَاِلُك ْبُن إِْسَماعِيلَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَْحَمدَ ْبنِ النَّْضرِ اَألْزِديُّ اْبنِ بِْنِت ُمَعاوَِيةَ ْبنِ َعْم -٧٦٧

أَْرقََم ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا النَّْهِديُّ ، َحدَّثََنا أَْسَباطُ ْبُن َنْصرٍ ، َعنِ السُّدِّيِّ ، َعْن ُصبَْيحٍ َموْلَى أُمِّ َسلََمةَ ، َعْن َزْيِد ْبنِ 
  أََنا َحْرٌب ِلَمْن حَارََبكُْم ، سِلٌْم ِلَمْن َسالََمكُْم: ةَ ، َوَحَسنٍ ، َوُحَسْينٍ َعلَْيهُِم السَّالُم عليه وسلم ، قَالَ ِلَعِليٍّ ، َوفَاِطَم



  لَْم َيرْوِِه َعنِ السُّدِّيِّ ، إِالَّ أَْسَباطٌ
دَّثََنا ُسرَْيُج ْبُن النُّْعَماِن الَْجْوَهرِيُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الَْعبَّاسِ الُْمؤَدُِّب أَُبو َعْبدِ اهللاِ الْبَْغدَاِديُّ ، َح -٧٦٨

  الَْحكَُم ْبُن َعْبِد الَْمِلِك ، َعْن َعمَّارٍ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد

ضِ أَْسفَارِِه إِذْ َسِمَع مَُنادًِيا َبْيَنَما النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم ِفي َبْع: الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي لَْيلَى ، َعْن ُمَعاِذ ْبنِ َجَبلٍ ، قَالَ 
شَهِْدَت بَِشَهاَدِة الَْحقِّ : أَشَْهُد أَنْ ال إِلََه إِالَّ اُهللا ، فَقَالَ : َعلَى الِْفطَْرِة ، فَقَالَ : اللَُّه أَكَْبُر ، اللَُّه أَكَْبُر ، فَقَالَ : َيقُولُ 

اْنظُرُوا فَسََتجِدُوَنُه َراِعًيا َمْعزِيا ، َوإِمَّا : خََرَج ِمَن النَّارِ ، ثُمَّ قَالَ : ، فَقَالَ  أَشَْهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َرسُولُ اِهللا: ، فَقَالَ 
ِثقَةٌ  َو الَْعْبِسيُّ كُوِفيُُّمكَلًِّبا َحَضَرِت الصَّالةُ ، فََناَدى بَِها ، فََنظَرُوا ، فََوَجدُوُه َراِعًيا َعمَّارٌ الَِّذي َرَوى َهذَا الَْحِديثَ ُه

ِك ، َتفَرََّد بِِه شُرَْيُح ْبُن ، َرَواُه َعْنُه الثَّْورِيُّ ، َوُشْعَبةُ وَلَْم َيْروِ َهذَا الَْحدِيثَ َعْن َعمَّارٍ ، إِالَّ الَْحكَُم ْبُن َعْبِد الَْمِل
  النُّْعَماِن

  َوالَ ُيْرَوى َهذَا الَْحدِيثُ َعْن ُمَعاٍذ ، إِالَّ بَِهذَا اِإلْسَناِد
ثََنا إِْسَماعِيلُ ْبنُ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ِهَشامِ ْبنِ أَبِي الدَّمِيِك الُْمْسَتْمِلي ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم ْبُن زَِياٍد سََبالنُ ، َحدَّ -٧٦٩

اْهجُ : سلم ، قَالَ ِلَحسَّانَ ْبنِ ثَابٍِت ُمَجاِلٍد ، َعْن ِهاللٍ الَْوزَّاِن ، َعْن ُعْرَوةَ ، َعْن َعاِئَشةَ ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه و
  الُْمْشرِِكَني ، اللَُّهمَّ أَيِّْدُه بُِروحِ الْقُُدسِ

  الَْمِدينِيِّ ، َعْن سََبالنَلَْم َيرْوِِه َعْن ِهاللٍ ، إِالَّ اْبُن الُْمَجاِلِد ، َتفَرََّد بِهِ سََبالنُ ، َوقَْد َرَوى َهذَا الَْحِديثَ َعِليُّ ْبُن 

ٍد ، َعْن َيحَْيى ْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعِليِّ ْبنِ ُشَعْيبٍ السِّْمسَاُر ، َحدَّثََنا َخاِلُد ْبُن ِخدَاشٍ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َزْي -٧٧٠
قَالَ : ، َعْن َحكِيمِ ْبنِ ِحَزامٍ ، قَالَ َعِتيقٍ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ ِسريِيَن ، َوَعْن أَيُّوَب السِّْختَِيانِيِّ ، َعْن ُيوُسَف ْبنِ َماَهٍك 

  .ال َتبِْع َما لَْيَس ِعْنَدَك: َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  لَْم َيرْوِِه َعْن َيحَْيى ، إِالَّ َحمَّاُد ْبُن زَْيٍد ، َتفَرََّد بِِه خَاِلٌد

الْبَْغَداِديُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا َعاِصمُ ْبُن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َنْصرِ ْبنِ ُحَمْيٍد الْبَزَّاُز  -٧٧١
سَأَلُْت أَُساَمةَ ْبَن َزْيٍد ، كَْيَف كَانَ : ِهاللٍ الْبَارِِقيُّ ، َعْن أَيُّوَب السِّْخِتيَانِيِّ ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 

  الَْعَنُق فَإِذَا َوَجَد فَْجَوةً َنصَّ: َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم إِذَا أَفَاَض ِمْن َعَرفَاٍت ؟ قَالَ  َسْيُر

  لَْم َيرْوِِه َعْن أَيُّوَب ، إِالَّ َعاِصٌم ، َتفَرَّدَ بِِه اَألْزِديُّ
َبْيُد اِهللا ْبُن َعْبدِ الَْمجِيدِ أَُبو َعِليٍّ الَْحنَِفيُّ ، َحدَّثََنا ِعْمَرانُ الْقَطَّانُ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُعثَْمانَ النَِّشيِطيُّ ، َحدَّثََنا ُع -٧٧٢

: قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن ُخلَْيِد ْبنِ َعْبِد اِهللا الَْعصَرِيِّ ، َعْن أَبِي الدَّْرَداِء ، قَالَ 
َمْن َحافَظَ َعلَى الصَّلَوَاِت الَْخْمسِ َعلَى ُوُضوِئهِنَّ َوُركُوِعهِنَّ : ِمْنُهنَّ َمَع إَِميانٍ بِاِهللا َدَخلَ الَْجنَّةَ  َخْمٌس َمْن َجاَء

 ، َوَصاَم رََمَضانَ ، وَأَدَّى الَوُسجُوِدِهنَّ ، َوأَدَّى الزَّكَاةَ َعْن َماِلِه طَيَِّبةً بَِها نَفُْسُه ، َوَحجَّ الَْبْيَت إِنِ اْستَطَاعَ إِلَْيهِ َسبِي
  اَألمَانَةَ

  لَْم َيرْوِِه َعْن قََتاَدةَ ، إِالَّ ِعْمَرانُ ، َتفَرََّد بِِه الَْحَنِفيُّ
  َوالَ ُيْرَوى َعْن أَبِي الدَّْرَداِء ، إِالَّ بَِهذَا اِإلْسَناِد

َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن الُْمَباَرِك الْعَْيِشيُّ ، َحدَّثََنا َحمَّادُ ْبُن زَْيٍد َعْن  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبكْرٍ الُْهزَاِليُّ الَْبْصرِيُّ ، -٧٧٣
قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه : ِهَشامِ ْبنِ َحسَّانَ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ ِسريِيَن ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ 



  عِيُد َمْن َسِعَد ِفي َبطْنِ أُمِِّهالسَّ: وسلم 
  لَْم َيرْوِِه َعْن ِهَشامٍ ، إِالَّ َحمَّاٌد ، تَفَرََّد بِِه َعْبدُ الرَّْحَمنِ

ُن َواِصلٍ أَُبو اِحِد ْبَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُموَسى الِْمصِّيِصيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن قَُداَمةَ الَْجْوَهرِيُّ ،َحدَّثََنا َعْبُد الَْو -٧٧٤
يِّ ، َعْن َزْيدِ ْبنِ ثَابٍِت ، ُعَبْيَدةَ الَْحدَّاُد ، َحدَّثََنا ُسلَْيُم ْبُن حَيَّانَ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ ، َعْن طَاُوسٍ ، َعْن ُحْجرٍ الَْمَدرِ

  .ُهَما َسبِيلُ الْمَِرياِثالرُّقَْبى َوالُْعمَْرى َسبِيلُ: قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : قَالَ 
  لَْم َيرْوِِه َعْن ُسلَْيمٍ ، إِالَّ أَُبو ُعَبْيَدةَ ، َتفَرَّدَ بِِه اْبُن قَُدامَةَ

َحدَّثنا حممد بن حامت املروزي بطرسوس حدثنا سويد بن نصر وحبان بن موسى املروزيان قاال حدثنا عبد اهللا  -٧٧٥
: رة عن أيب وائل شقيق بن سلمة قال قال سهل بن حنيف يوم صفني بن املبارك عن عيسى بن عمر عن عمرو بن م

يا أيها الناس اهتموا رأيكم فإنا واهللا ما أخذنا بقوائم سيوفنا إىل أمر يغضعنا إال أسهل بنا إىل أمر نعرفه إال أمركم 
صلى اهللا عليه وآله  هذا فإنه ال يزداد إال شدة ولبسا لقد رأيتين يوم أيب جندل ولو أجد أعوانا على رسول اهللا

  .وسلم ألنكرت

  مل يروه عن عمرو إال عيسى بن عمر تفرد به بن املبارك
ْيٌم ، َعنِ الَْحارِِث َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُموَسى الطَّحَّانُ الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا َمْهِديُّ ْبُن َجْعفَرٍ الرَّْمِليُّ ، َحدَّثََنا ُهَش -٧٧٦

افْتََرَض اللَُّه الصَّلََواِت الَْخْمَس َعلَى ِلَساِن : ُبكَْيرِ ْبنِ اَألخَْنسِ ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ  الَْغنَوِيُّ ، َعْن
  َنبِيِّكُْم صلى اهللا عليه وسلم ِفي الَْحَضرِ أَْرَبًعا ، َوِفي السَّفَرِ َركَْعَتْينِ ، َوِفي الْخَْوِف َركْعَةً

  َعنِ الَْحارِِث الَْغَنوِيِّ ، إِالَّ ُهَشْيٌم ، َتفَرََّد بِِه مَْهِديُّ لَْم َيرْوِِه
اسِ ، َحدَّثََنا ُمَؤمَّلُ ْبُن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُعَمَر ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ الدَِّمياِسيُّ الرَّْمِليُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُعَمْيرِ ْبُن النَّحَّ -٧٧٧

َيا : ةً ، قَالَْت ثََنا سُفَْيانُ الثَّْورِيُّ ، َعْن َعلْقََمةَ ْبُن َمْرثٍَد ، َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ ُبَرْيَدةَ ، َعْن أَبِيِه ، أَنَّ امَْرأَإِْسَماعِيلَ ، َحدَّ
  َصْوِمي َعْن أُمِِّك: َرسُولَ اِهللا ، إِنَّ أُمِّي مَاَتْت َوَعلَْيَها َصْوٌم ، قَالَ 

 َعطَاٍء ، َعنِ َيانَ ، َعْن َعلْقََمةَ ْبنِ َمْرثٍَد ، إِالَّ ُمؤَمَّلٌ ، َوالَْمْشُهوُر ِمْن َحِديثِ الثَّْورِيِّ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِلَْم َيرْوِِه َعْن ُسفْ
  لْقََمةَ ْبنِ َمْرثٍَداْبنِ بَُرْيَدةَ ، َعْن أَبِيِه ، فَإِنْ كَانَ ُمَؤمَّلُ ْبُن إِْسَماعِيلَ ِحفْظَُه فَُهَو غَرِيٌب ِمْن َحِديِث َع

َياٍث ، َعْن ِمْسَعرِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الَْعبَّاسِ الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن أَبِي الَْحوَارِي ، َحدَّثََنا َحفْصُ ْبُن ِغ -٧٧٨
قَالَ َرُسولُ اهللاِ : ْن أَبِي ُبرَْدةَ ، َعْن أَبِي ُموَسى ، قَالَ ْبنِ ِكَدامٍ ، َوالْعَوَّامِ ْبنِ َحْوَشبٍ ، َعْن إِْبَراِهيَم السَّكَْسِكيِّ ، َع

  إِذَا َمرِضَ الْعَْبُد الُْمْسِلُم أَْو َسافََر كُِتَب لَُه مِثْلُ َعَمِلِه ُمِقيًما َصحِيحًا: صلى اهللا عليه وسلم 
  الَْحوَارِي لَْم َيرْوِِه َعْن ِمْسَعرٍ ، إِالَّ حَفٌْص ، َتفَرَّدَ بِِه اْبُن أَبِي

فَضَالَةَ ، َعْن َبكْرِ ْبنِ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَبِي النُّْعَماِن اَألْنطَاِكيُّ ، َحدَّثََنا الَْهيْثَُم ْبُن َجمِيلٍ ، َحدَّثََنا مَُباَرُك ْبُن -٧٧٩
  إِنِّي َألْمَزُح َوالَ أَقُولُ إِالَّ َحقًّا:  عليه وسلم قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا: َعْبِد اهللاِ الْمَُزنِيُّ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 

  لَْم َيرْوِِه َعْن ُمَباَرٍك ، إِالَّ الَْهْيثَُم
  َوالَ ُيْرَوى َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، إِالَّ بَِهذَا اِإلْسنَاِد

صَاِلحٍ الُْوَحاِظيُّ ، َحدَّثََنا ِعيَسى ْبُن يُوُنَس ، َعنِ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيزِيَد ْبنِ َعْبِد الْوَارِِث ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن -٧٨٠
  اَألْعَمشِ ، َعْن َساِلمِ ْبنِ أَبِي الْجَْعِد ، َعْن
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َيا َرسُولَ اِهللا ، : غَال السِّْعُر َعلَى َعْهِد َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالُوا : كَُرْيبٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ 
الْقَابُِض الْبَاِسطُ ، َوإِنِّي َألْرُجو أَنْ أَلْقَى اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َولَْيَس أََحٌد ِمْنكُْم َيطْلُبُنِي  إِنَّ اللََّه ُهَو الُْمَسعُِّر: َسعِّْر لََنا ، فَقَالَ 

  بَِمظِْلَمٍة ِفي َعَرضٍ َوالَ َمالٍ
  لَْم َيرْوِِه َعنِ اَألْعَمشِ ، إِالَّ عِيَسى ، تَفَرََّد بِِه َيحَْيى

ْحَمدَ ْبنِ َحمَّاٍد الدُّوالبِيُّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا الَْولِيُد ْبُن الْقَاِسمِ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَ -٧٨١
  وَْيلٌ ِللْعََراِقيبِ ِمَن النَّارِ: قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : ُسفَْيانَ ، َعْن َجابِرٍ ، قَالَ 

  اَألْعَمشِ ، إِالَّ الَْوِليُد ، َتفَرََّد بِهِ َحمَّاٌدلَْم َيرْوِِه َعنِ 
  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَْحَمدَ ْبنِ َحمَّاٍد أَُبو بِْشرٍ الدُّوالبِيُّ ، بِِمْصَر ، َحدَّثََنا أَبِي ، -٧٨٢

، َعنِ الشَّعْبِيِّ ، َعْن َجرِيرِ ْبنِ َعْبدِ اهللاِ الَْبَجِليِّ ،  َحدَّثََنا أَْشَعثُ ، َعْن َعطَّاٍف ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َحبِيبِ ْبنِ أَبِي ثَابٍِت
َشهَاَدةُ أَنْ ال إِلََه إِالَّ اُهللا ، َوإِقَاُم الصَّالِة ، َوإِيَتاُء : بُنَِي اِإلْسالُم َعلَى َخْمسٍ : َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، قَالَ 

  َصْوُم َرَمَضانَالزَّكَاِة ، َوَحجُّ الَْبْيِت ، َو
  لَْم َيرْوِِه َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َحبِيبٍ ، إِالَّ أَشَْعثُ َوَسْوَرةُ ْبُن الَْحكَمِ الْقَاِضي

، َحدَّثََنا  ْبلُتِّيَُّحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَْحَمدَ ْبنِ رَاِشٍد الصُّورِيُّ ، بَِمِديَنةِ ُصوَر ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َعْبِد اِهللا الَْبا -٧٨٣
قَالَ : بِي هَُرْيَرةَ ، قَالَ األَْوَزاِعيُّ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ الْوَِليِد الزَُّبْيِديِّ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َسِعيدِ ْبنِ الُْمَسيِّبِ ، َعْن أَ

  ْؤذِ بِهَِما أََحًدا ، لَِيْخلَْعُهَما َبْيَن رِْجلَْيِهإِذَا صَلَّى أََحُدكُْم فََخلََع َنْعلَْيِه فَال ُي: َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ُن كَِثريٍ الصَّْنعَانٍيُّ ، َعنِ األَْوَزاِعيِّ لَْم َيرْوِِه َعنِ اَألْوَزاِعيِّ ، َعنِ الزَُّبْيِديِّ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، إِالَّ الْبَاْبلُتِّيُّ ، َورََواُه ُمحَمَُّد ْب

  ْجالنَ ، َعْن َسِعيدٍ الَْمقْبُرِيِّ ، َعْن أَبِي ُهرَْيرَةَ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َع

ُمَحمَّدٍ الُْمْسَنِديُّ ،  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَْحَمدَ ْبنِ َهاُرونَ الَْحلَبِيُّ الِْمصِّيِصيُّ ، بِالَْمصِّيَصِة ، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن -٧٨٤
َدوِيُّ ، َحدَّثََنا يُوُنسُ ْبُن ُعَبْيٍد ، َعْن ُحَمْيِد ْبنِ ِهاللٍ ، َعنِ اْبنِ ُبْرَدةَ ، َعْن أَبِي ُموَسى ، قَالَ َحدَّثََنا سَْهلُ ْبُن أَْسلََم الَْع

: َنا كُنَّا َمَع َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِفي غَزَاٍة ، فَاْسَتْيقَظَْنا َولَْيَس َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فَقُلْ: 
: اهللا عليه وسلم ، فَقُلَْنا طْلُُبُه ، فَإِنَّا َعلَى ذَِلكَ إِذْ َسِمْعَنا َصْوًتا كََهدِيرِ الرََّحا ، فَأََتْيَنا الصَّْوَت فَإِذَا َرسُولُ اِهللا صلى َن

إِنَُّه أََتانِي آٍت ِمْن : أَْرضِ الَْعُدوِّ ، فَقَالَ َيا َرسُولَ اِهللا ، َتقُوُم ِمْن ِفَراِشِك وََنْحُن َحوْلََك َوالَ ُتوِقظُ أََحًدا مِنَّا وََنْحُن بِ
فَقُلُْت اْدُع اللَّهَ : ُبو مُوَسى رَبِّي فََخيَّْرنِي َبْيَن أَنْ َيْدُخلَ نِْصُف أُمَِّتي الَْجنَّةَ أَوِ الشَّفَاَعِة ، فَاْخَتْرتُ الشَّفَاَعةَ ، فَقَالَ أَ

اللَُّهمَّ اْجَعلُْه ِمْن أَْهِلَها ، ثُمَّ قَالَ آَخُر ، فَقَالَ آَخُر ، ثُمَّ قَالَ آَخُر ، فَلَمَّا : ِة ، فَقَالَ أَنْ َيْجَعلَنِي ِمْن أَْهلِ الشَّفَاَع
لَْم َيْروِهِ َشفَاعَِتي ِلَمْن شَهَِد أَنْ ال إِلََه إِالَّ اُهللا ، َوأَنَّ ُمَحمًَّدا َرُسولُ اِهللا : كَثُُروا قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم 

  َعْن ُيوُنَس ، إِالَّ سَْهلٌ
  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َخلٍَف ، َوِكيٌع الْقَاِضي ، َحدَّثََنا الزَُّبْيُر ْبُن َبكَّارٍ ، َحدَّثََنا أَبُو -٧٨٥



قَالَ َرسُولُ : َحمٍَّد ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ َضْمَرةَ أََنسُ ْبُن ِعَياضٍ ، َعْن َيحَْيى ْبنِ سُْعَدى األَْنَصارِيِّ ، َعنِ الْقَاِسمِ ْبنِ ُم
  ال يََتَناَجى اثَْناِن ُدونَ الثَّاِلِث: اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم 

  لَْم َيرْوِِه َعْن َيحَْيى ْبنِ َسعِيٍد ، إِالَّ أََنُس ْبُن ِعَياضٍ ، تَفَرََّد بِِه الزَُّبْيُر ْبُن َبكَّارٍ
 ُمْسِلمٍ ْبُن الُْحَسْينِ اَألْنَماِطيُّ أَُبو الَْعبَّاسِ الَْبْغَداِديُّ ، َحدَّثََنا ُعَبْيدُ ْبُن ُجَناٍد ، َحدَّثََنا َعطَاُء ْبُن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد -٧٨٦

َسِمْعتُ َرسُولَ اِهللا : ِه ، قَالَ الَْخفَّاُف ، َحدَّثََنا ِمْسَعٌر ، َعْن َخاِلٍد الَْحذَّاِء ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي َبكََرةَ ، َعْن أَبِي
اغُْد َعاِلًما ، أَْو ُمَتَعلًِّما ، أَْو ُمْسَتِمًعا ، أَْو ُمِحبا ، َوالَ َتكُنِ الَْخاِمَس فََتهْلََك ، قَالَ : صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ 

  وَالَْخاِمَسةُ أَنْ َتْبُغَض الِْعلَْم َوأَْهلَُه: كُْن ِعْنَدَنا ، َوقَالَ زِدَْتَنا َخاِمَسةً لَمْ َت: فَقَالَ ِلي ِمْسَعٌر : َعطَاُء ْبُن ُمْسِلمٍ 
  لَْم َيرْوِِه َعْن َخاِلٍد ، إِالَّ َعطَاٌء

  َولَْم َيرْوِِه أَْيًضا َعْن ِمْسَعرٍ ، إِالَّ َعطَاٌء ، َتفَرََّد بِِه ُعَبْيُد ْبُن َعبَّاٍد
  ْبنِ َنْصرٍ أَُبو َجْعفَرٍ التِّْرِمِذيُّ الْفَِقيُه ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُمَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَْحَمدَ  -٧٨٧

: ِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ ْبُن إِْسحَاَق الصِّينِيُّ ، َحدَّثََنا قَْيُس ْبُن الرَّبِيعِ ، َعنِ اَألْسَودِ ْبنِ قَْيسٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن ُعَمَر ، َر
  لى اهللا عليه وسلم ، إِذَا فَاَتُه َشْيٌء ِمْن َرَمَضانَ قََضاُه ِفي َعْشرِ ِذي الِْحجَِّةكَانَ َرُسولُ اهللاِ ص

  لَْم َيرْوِِه َعنِ اَألْسَوِد ، إِالَّ قَْيٌس
  َوالَ ُيْرَوى َعْن ُعَمَر ، إِالَّ بَِهذَا اِإلْسَناِد

يُّ ، بِبَْغدَاَد ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اِهللا ْبُن ُعَمَر الْقَوَارِيرِيُّ ، َحدَّثََنا ُهَشْيٌم ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَْحَمدَ ْبنِ ُسفَْيانَ التِّرِْمِذ -٧٨٨
كُْنُت َمَع النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ِفي سَفَرٍ : َعْن إِْسَماِعيلَ ْبنِ سَاِلمٍ ، َعنِ الشَّْعبِيِّ ، َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ، قَالَ 

  أَمْهِلْ حَتَّى َتْسَتِحدَّ الُْمِغيَبةُ َوَتْمَتِشطُ الشَِّعثَةُ: َدَنْوَنا ِمَن الَْمِديَنِة أََرْدُت أَنْ أَتََعجَّلَ ، قَالَ فَلَمَّا 
  لَْم َيرْوِِه َعْن إِْسَماِعيلَ ، إِالَّ ُهشَْيٌم ، َتفَرََّد بِِه الْقََوارِيرِيُّ

نِ كَاِملٍ السَّرَّاُج ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن بِْشرٍ الَْعْبِديُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبُدوسِ ْب -٧٨٩
َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ  نِ قَْيسٍ ،َحدَّثََنا ِمْسَعرُ ْبُن ِكَدامٍ ، َعْن َحمَّاِد ْبنِ أَبِي ُسلَْيَمانَ ، َعْن إِْبَراِهيَم النََّخِعيِّ ، َعْن َعلْقََمةَ ْب

  َمْسُعوٍد

  هْوَِرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، َصلَّى الظُّْهَر وَالَْعْصَر َخْمًسا ، فََسَجدَ َسْجدََتيِ السَّ
  .لَْم َيرْوِِه َعْن ِمْسَعرٍ ، إِالَّ اْبُن بِْشرٍ ، َتفَرََّد بِهِ اْبُن أَبِي شَْيَبةَ

ثََنا َجْعفَُر ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن الْفَْضلِ ْبنِ َجابِرٍ الثَّقَِفيُّ بَِبْغَداَد ، َحدَّثََنا فَُضْيلُ ْبُن َعْبدِ الَْوهَّابِ ، َحدَّ-٧٩٠
لَمَّا كَانَ َيْوُم َخْيَبرَ َنفَّذَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا : قَالَ َعنِ الَْخلِيلِ ْبنِ ُمرَّةَ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ ، َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ، 

َيا َرُسولَ اِهللا ، لَْم أََر كَالَْيْومِ قَطُّ ، فََبكَى ُمحَمَُّد ْبُن : عليه وسلم َرُجالً فََجُبَن ، فََجاَء ُمحَمَُّد ْبُن َسلََمةُ ، َوقَالَ 
ال َتَمنَّْوا ِلقَاَء الَْعُدوِّ ، َوَسلُوا اللََّه الَْعاِفَيةَ ، فَإِنَّكُْم ال َتْدُرونَ َما :  عليه وسلم َمْسلََمةَ ، فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا

قُْتلُُهْم أَْنَت ، ثُمَّ اللَُّهمَّ ، أَْنتَ َربَُّنا َورَبُُّهْم ، َونَوَاِصيَنا بَِيِدَك ، َوإِنََّما َت: ُتْبَتلُونَ بِِه ِمنُْهْم ، فَإِذَا لَقِيُتُموُهْم ، فَقُولُوا 
َألْبَعثَنَّ غًَدا َرُجالً : الَْزمُوا اَألْرَض ُجلُوًسا ، فَإِذَا غَُشوكُْم فَاْنَهضُوا َوكَبُِّروا ، ثُمَّ قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ِسْر ، فَقَالَ : الَْغُد َبَعثَ َعِليا َوُهَو أَرَْمُد َشِديدُ الرََّمِد ، فَقَالَ  ُيِحبُّ اللََّه َوَرُسولَُه وَُيحِبَّانِِه ، ال يُوَلِّي الدُُّبَر ، فَلَمَّا كَانَ
  َيا َرسُولَ اِهللا ، مَا: 



اِتلُ َيا َرُسولَ اِهللا ؟ َعلَى َما أُقَ:  أُْبِصُر َمْوِضَع قََدَميَّ ، فََتفَلَ ِفي َعْينِِه ، َوَعقََد لَهُ اللَِّواَء ، َوَدفََع إِلَْيِه الرَّاَيةَ ، فَقَالَ َعِليٌّ
ْم َوأَمَْوالَُهْم إِالَّ بَِحقَِّها َعلَى أَنْ َيشَْهُدوا أَنْ ال إِلَهَ إِالَّ اُهللا ، وَأَنِّي َرسُولُ اِهللا ، فَإِذَا فََعلُوا ذَِلَك فَقَْد َحقَُنوا دَِماَءُه: قَالَ 

  ، َوِحسَاُبُهْم َعلَى اِهللا َعزَّ َوَجلَّ
  ْن َعْمرٍو ، إِالَّ الَْخِليلُ ، َوالَ َعنِ الَْخلِيلِ ، إِالَّ َجعْفٌَر ، َتفَرَّدَ بِِه فَُضْيلُ ْبُن َعْبِد الْوَهَّابِلَْم َيرْوِِه َع

َياِلِسيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ طََّحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْعقُوَب ْبنِ سَْوَرةَ التَِّميِميُّ الْبَْغَداِديُّ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعْبِد الَْمِلكِ ال -٧٩١
نَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه الْعَزِيزِ ْبُن ُمحَمٍَّد الدََّراَوْرِديُّ ، َعْن َزْيدِ ْبنِ أَْسلََم ، َعْن َعطَاِء ْبنِ َيَسارٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، أَ

  ْو َجَعلََها َعلَى َعْيَنْيِه ، ثُمَّ أَْعطَاَها أَْصَغَر َمْن َيْحضُُرُه ِمَن الْوِلَْداِنوسلم ، كَانَ إِذَا أُِتَي بِالَْباكُوَرِة ِمَن الثَّمََرِة قَبِلََها أَ
  لَْم َيرْوِِه َعْن َزْيِد ْبنِ أَْسلََم ، إِالَّ الدََّراَوْرِديُّ ، َتفَرََّد بِِه أَُبو الَْولِيُد

رِيُّ ، بِبَْغَداَد ، َحدَّثََنا ِعيَسى ْبُن إِْبَراهِيَم الُْبرِْكيُّ ، َحدَّثََنا بِْشُر ْبنُ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الرَّبِيعِ ْبنِ َشاِهَني الَْبْص -٧٩٢
قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َألَشجِّ : الُْمفَضَّلِ ، َحدَّثََنا قُرَّةُ ْبُن َخاِلٍد ، َعْن أَبِي َحمَْزةَ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ 

  الْحِلُْم َواَألَناةُ: إِنَّ ِفيكَ َخْصلََتْينِ ُيحِبُُّهَما اللَُّه : قَْيسِ َعْبِد الْ
  لَْم َيرْوِِه َعْن قُرَّةَ ، إِالَّ بِشٌْر

رِيُّ ، َحدَّثََنا َعزِيزُ َبْصَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُيوُسَف الضَّبِّيُّ التُّرِْكيُّ ، بِبَْغَداَد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َسعِيٍد الْخَُزاِعيُّ الْ -٧٩٣
َيْعَمَر ، َعْن َجرِيرِ ْبنِ َعْبدِ ْبُن َعْمرٍو الْقَْيِسيُّ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ إَِياسٍ الْجَُرْيرِيِّ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ بَُرْيَدةَ ، َعْن َيْحَيى ْبنِ 

ي َبْيِت َمْدُحوسٍ ِمَن النَّاسِ ، فَقَاَم ِفي الْبَابِ ، فََنظََر النَّبِيُّ صلى اِهللا ، أَنَُّه َجاَء إِلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َوُهَو ِف
 رََمى بِِه إِلَْيِه ، فَقَالَ اهللا عليه وسلم َيمِيًنا َوِشَماال ، فَلَْم َيَر َمْوِضًعا ، فَأََخذَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم رَِداَءُه فَلَفَُّه ، ثُمَّ

أَكْرََمَك : ْجِلْس َعلَْيِه ، فَأََخذَُه َجرِيٌر ، فََضمَُّه َوقَبَّلَُه ، ثُمَّ َردَُّه َعلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ َيا جَرِيُر ، ا: 
  مٍ فَأَكْرُِموُهإِذَا أََتاكُْم كَرُِمي قَْو: اللَُّه ، َيا َرُسولَ اِهللا كََما أَكْرَْمَتنِي ، فَقَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .و ، َوأَخُوُه رَِياُح ْبُن َعْمرٍولَْم َيرْوِِه َعْن َيحَْيى ، إِالَّ اْبُن بَُرْيَدةَ ، َوالَ َعْنُه إِالَّ الُْجرَْيرِيُّ ، َتفَرََّد بِِه َعزِيُز ْبُن َعْمرٍ
ثََنا َعْمُرو ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ الَْحَسنِ اَألَسِديُّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن اللَّْيِث الَْجْوَهرِيُّ ، بَِبْغَداَد ، َحدَّ -٧٩٤

َسِمْعُت النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، : َحدَّثََنا شَرِيٌك ، َعنِ الَْعبَّاسِ ْبنِ ذَرِيحٍ ، َعْن ُمْسِلمِ ْبنِ يَزِيَد ، َعْن َعِليٍّ ، قَالَ 
  يٌّ ، َوَحوَارِيَّ الزَُّبْيُر ، وَاْبُن َعمَِّتيِلكُلِّ َنبِيٍّ حَوَارِ: َيقُولُ 

  لَْم َيرْوِِه َعنِ الَْعبَّاسِ ، إِالَّ شَرِيٌك
 ، َحدَّثََنا ُحَسْيُن ْبُن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَْحَمدَ ْبنِ ِهَشامٍ السِّْجزِيُّ ، بِبَْغدَاَد ، َحدَّثََنا َعْبدُ اهللاِ ْبُن ُعَمَر ْبنِ أََبانَ -٧٩٥

قِيلَ َيا َرُسولَ اهللاِ : الَ َعِليٍّ الُْجعِْفيُّ ، َعْن َزاِئَدةَ ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ َحسَّانَ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ ِسريِيَن ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، قَ
  لَى ِمائَِة َعذَْراَءإِنَّ الرَُّجلَ لََيِصلُ ِفي الَْيْومِ إِ: ، َهلْ َنِصلُ إِلَى نِسَاِئَنا ِفي الَْجنَِّة ؟ فَقَالَ 

  لَْم َيرْوِِه َعْن ِهَشامٍ ، إِالَّ زَاِئَدةُ ، َتفَرَّدَ بِِه الُْجعِْفيُّ

نُ نُ ، َحدَّثََنا الَْوِليُد ْبَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُموَسى النَّْهُرِتريِيُّ ، بَِبْغَداَد ، َحدَّثََنا َعْبُد الْكَرِميِ ْبُن أَبِي ُعَمْيرٍ الدَّهَّا -٧٩٦
: ي ُهَريَْرةَ ، قَالَ ُمْسِلمٍ ، َحدَّثَنِي أَُبو َعْمرٍو اَألْوَزاِعيُّ ، َوِعيَسى ْبُن ُيوُنَس ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي َصاِلحٍ ، َعْن أَبِ

  اَألِئمَّةَ َواغِْفْر ِللُْمَؤذِّنَِني اِإلَماُم َضاِمٌن وَالُْمَؤذِّنُ ُمْؤَتَمٌن اللَُّهمَّ أَْرِشِد: قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  لَْم َيرْوِِه َعنِ اَألْوَزاِعيِّ ، إِالَّ الَْولِيُد ، َتفَرََّد بِِه عَْبُد الْكَرِميِ ْبُن أَبِي ُعَميْرٍ



، َحدَّثََنا َعبَّاُس ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ حَاِتمٍ ،  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َرَجاِء ْبنِ ُمحَمٍَّد السَّقَِطيُّ الَْبْصرِيُّ أَُبو الَْعبَّاسِ الْفَِقيُه -٧٩٧
 ْبنِ قَاَرَوْنِديُّ ، أَْنَبأََنا َعْونُ ْبنُ َحدَّثََنا َعْبُد الْعَزِيزِ ْبُن َصاِدرٍ الَْمَدائِنِيُّ ، َحدَّثََنا فَُضْيلُ ْبُن ُسلَْيَمانَ النُّمَْيرِيُّ ، َعْن كَِثريِ

َحَجْجَنا َمَع َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َحجَّةَ الَْودَاعِ ، فََما زِلَْنا ُنَصلِّي َركَْعَتْينِ : ِه ، قَالَ أَبِي ُجَحْيفَةَ ، َعْن أَبِي
  َحتَّى َرَجْعنَا

  لَْم َيرْوِِه َعْن كَِثريٍ ، إِالَّ فُضَْيلٌ ، َوالَ َعْنُه إِالَّ اْبُن صَاِدرٍ ، َتفَرََّد بِِه الَْعبَّاُس

شَّقَرِيُّ ، َعْن زَِياٍد َنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَْحَمدَ ْبنِ الْبََراِء الَْبْغَداِديُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن الَْجْعِد ، َحدَّثََنا أَُبو َسعِيٍد الَحدَّثَ -٧٩٨
ذَا َخلََع أََحُدكُمْ : وسلم ، قَالَ  الَْجصَّاصِ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي َبكََرةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه
  ُمْسِلمِ ، وَلَِكْن لَِيْجَعلُْهَما َبْيَن رِْجلَْيِهَنْعلَْيِه ِفي الصَّالِة فَال َيْجَعلُْهَما َبْيَن َيَدْيِه فَيَأْثََم بِهَِما ، َوالَ َخلْفَُه فََيأْثَمَ بِهَِما أَُخوُه الْ

  ُبو َسِعيدٍ الشَّقَرِيُّ الَْبْصرِيُّ ، تَفَرََّد بِِه َعِليُّ ْبُن الْجَْعِدلَْم َيرْوِِه َعْن زَِياٍد ، إِالَّ أَ
  َوالَ ُيْرَوى َعْن أَبِي َبكََرةَ ، إِالَّ بَِهذَا اِإلْسَناِد

ْحَمدَ ْبنِ َحنَْبلٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُموَسى ْبنِ َحمَّادٍ الَْبْربَرِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الْفََرجِ ، َجارُ أَ -٧٩٩
قَالَ َرُسولُ :  َجابِرٍ ، قَالَ َهمَّامٍ ُمَحمَُّد ْبُن الزِّْبرِقَاِن ، َحدَّثََنا ُهْدَبةُ ْبُن الِْمنَْهالِ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي ُسفَْيانَ ، َعْن

  َن الْكُفْرِ إِالَّ تَْرُك الصَّالِةلَْيَس َبْيَن الَْعْبِد َوَبْي: اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم 
  لَْم َيرْوِِه َعْن ُهْدَبةَ ، إِالَّ َهمَّاٌم ، َتفَرَّدَ بِِه ُمَحمَّدُ ْبُن الْفََرجِ الَْبْغَداِديُّ

كْرِ ْبنِ الَْحارِِث ْبنِ ُزَراَرةَ ْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َنْصرٍ الصَّاِئغُ الْبَْغدَاِديُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمْصَعبٍ أَْحَمُد ْبُن أَبِي َب -٨٠٠
 ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن ُمْصَعبِ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َعْوٍف الزُّْهرِيُّ ، َحدَّثََنا الَْحكَُم ْبُن سَِعيٍد السَِّعيِديُّ ، َعنِ الُْجعَْيِد

َيكُونُ ِفي آِخرِ الزََّمنِ قَْوٌم ُيكَذُِّبونَ بِالْقََدرِ ، أَال : صلى اهللا عليه وسلم  قَالَ َرُسولُ اِهللا: َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ َعْمرٍو ، قَالَ 
  أُولَِئَك َمجُوُس َهِذهِ اُألمَِّة ، فَإِنْ مَرُِضوا فَال تَُعوُدوُهْم ، َوإِنْ مَاُتوا فَال َتْشَهُدوُهْم

  ِعيدٍ الَْمَدنِيُّ ، َتفَرََّد بِهِ أَُبو ُمصَْعبٍلَْم َيرْوِِه َعنِ الْجَُعْيِديِّ ، إِالَّ الَْحكَُم ْبُن َس
َباَركُ ْبُن فََضالَةَ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى الَْمْرَوزِيُّ أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن الْجَْعِد ، َحدَّثََنا َشرِيٌك ، َوُم -٨٠١

َدَخلُْت َعلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، فََرأَْيُتهُ ُيَصلِّي : ُعَمَر ْبنِ أَبِي َسلََمةَ ، قَالَ ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن 
  ِفي

  .اذْكُرِ اللََّه ، َوكُلْ بَِيمِينَِك ، وَكُلْ ِممَّا َيِليَك: ثَْوبٍ وَاِحٍد ُمتََوشًِّحا بِِه ، َوطَِعْمُت َمَعُه ، فَقَالَ 
  ُمَباَرٍك َوشَرِيٍك ، إِالَّ َعِليُّ ْبُن الْجَْعِدلَْم َيرْوِِه َعْن 

 ، َحدَّثََنا َحْيَوةُ ْبُن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعِليِّ ْبنِ الصََّباحِ الْبَْغَداِديُّ ، َحدَّثََنا هَانِئُ ْبُن الُْمَتَوكِّلِ اِإلْسكَْنَدَرانِيُّ -٨٠٢
ْن َرَجاِء ْبنِ َحْيَوةَ ، َوُسَميٍّ َموْلَى أيب بكر عبد الرمحن بن هشام ، َعْن أَبِي َصاِلحٍ ُشرَْيحٍ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْجالنَ ، َع

َيا َرُسولَ : أََتى فُقََراُء الُْمْسِلِمَني َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالُوا : ذَكَْوانَ السَّمَّاِن ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، قَالَ 
مْ ُوو اَألمَْوالِ بِالدََّرَجاِت ، ُيَصلُّونَ كََما ُنَصلِّي ، َوَيُصوُمونَ كََما َنُصوُم ، َوَيُحجُّونَ كََما َنُحجُّ ، َولَُهاِهللا ، ذََهَب ذَ

ُتُموُه أَْدَركُْتْم َمْن َسبَقَكُْم ، أَال أَدُلُّكُْم َعلَى أَْمرٍ إِذَا فََعلْ: فُُضولُ أَمَْوالٍ يََتَصدَّقُونَ ِمْنَها ، َولَْيَس لََنا َما َنَتَصدَُّق ، فَقَالَ 
 ثَالثًا َوثَالِثَني ، وحتََمُدوَنهُ َولَْم يَلَْحقْكُْم ِمْن َخلِْفكُْم إِالَّ َمْن َعِملَ بِِمثْلِ َما َعِملُْتْم بِِه ؟ ُتسَبُِّحونَ اللََّه ُدُبَر كُلِّ َصالٍة

ِثَني ، فََبلَغَ ذَِلَك اَألغْنَِياَء ، فَقَالُوا مِثْلَ َما قَالُوا ، فَأَتَْوا النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ثَالثًا وَثَالِثَني ، َوُتكَبُِّروَنُه أَْربًَعا وَثَال



  ذَِلَك فَْضلُ اِهللا ُيؤِْتيِه َمْن َيَشاُء: ، فَأَْخَبُروُه ، فَقَالَ 
  لَْم َيرْوِِه َعْن َرَجاٍء ، إِالَّ اْبُن َعْجالنَ

أمحد بن يزيد النرسي البغدادي حدثنا أبو عمر حفص بن عمر الدوري املقرئ عن أيب حممد َحدَّثنا حممد بن  -٨٠٣
أنه كان ينكر على من كان يقرأ وما كان لنيب أن يغل : الزبيدي عن أيب عمرو بن العالء عن جماهد عن بن عباس 

ولكن املنافقني } بياء بغري حقويقتلون األن{ويقول كيف ال يكون له أن يغل وقد كان له أن يقتل قال اهللا تعاىل 
اهتموا النيب صلى اهللا عليه وسلم يف شيء من الغنيمة فأنزل اهللا عز وجل وما كان لنيب أن يغل مل يروه عن أيب عمرو 

  بن العالء إال الزبيدي تفرد به أبو عمر الدوري
َداِديُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا اُألُرزِّيُّ ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبنُ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن السَّرِيِّ ْبنِ ِمهَْرانَ النَّاِقُد الْبَْغ -٨٠٤

أَبِي َجْهلٍ ، فَقَالَ  َتَمامٍ ، َعْن َخاِلٍد الَْحذَّاِء ، َعْن ِعكْرَِمةَ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، أَنَّ َعِليَّ ْبَن أَبِي طَاِلبِ ، َخطََب بِْنَت
إِنْ كُْنَت َتزَوَُّجَها ، فَُردَّ َعلَْيَنا اْبَنتََنا ، َعلَى َها ُهَنا انَْتَهى َحدِيثُ خَاِلٍد الَْحذَّاِء َوِفي غَْيرِ : صلى اهللا عليه وسلم  النَّبِيُّ

  وَبِْنُت َعُدوِّ اِهللا َتْحَت َرُجلٍ وَاِهللا ، ال َتْجَتِمُع بِْنُت َرُسولِ اِهللا: فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم : َهذَا زَِياَدةٌ ، قَالَ 

  لَْم َيرْوِِه َعْن َخاِلٍد ، إِالَّ اْبُن َتَمامٍ ، َتفَرََّد بِهِ اُألُرزِّيُّ
ثََنا ِعيَسى ْبنُ ُص ، َحدََّحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَْحَمدَ ْبنِ أَبِي َخْيثََمةَ أَُبو َعْبِد اِهللا ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الُْحَسْينِ الْقَصَّا -٨٠٥

قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى  ُشَعْيبٍ ، َعْن َرْوحِ ْبنِ الْقَاِسمِ ، َعْن َزْيِد ْبنِ أَْسلََم ، َعْن َماِلِك ْبنِ َيَخاِمرٍ ، َعْن ُمَعاِذ ْبنِ َجَبلٍ ،
َجنَِّة ، وََبْيٍت ِفي أَْعلَى الَْجنَِّة ِلَمْن َتَرَك الِْمَراءَ أََنا َزعِيٌم بِبَْيٍت ِفي رََبضِ الَْجنَِّة ، َوَبْيٍت ِفي َوَسطِ الْ: اهللا عليه وسلم 

  َوإِنْ كَانَ ُمِحقًّا ، وََتَرَك الْكَِذَب َوإِنْ كَانَ مَازًِحا ، َوَحُسَن ُخلُقُُه
  لَْم َيرْوِِه َعْن َرْوحٍ ، إِالَّ عِيَسى ، َتفَرََّد بِِه اْبُن الُْحَسْينِ

ْبُن ُموَسى أَُبو َهاُرونَ اَألْنصَارِيُّ ، َخَتُن ُموَسى ْبنِ إِْسَحاقَ اَألْنصَارِيِّ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا أَُبو َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ  -٨٠٦
  َحدَّثََنا ابُْنحَارِِثيُّ ، الرَّبِيعِ ُعبَْيُد اِهللا ْبُن ُمَحمَّدٍ الْحَارِِثيُّ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ الَْعرََيانِيُّ الْ

ِة الصُّْبحِ ، فَأَْوَمأَ َعْوٍن ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ ِسريِيَن ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، كَبََّر بِهِْم ِفي َصال
  إِنََّما أََنا َبَشٌر ، َوإِنِّي كُْنُت ُجُنًبا ، فََنسِيُت: إِلَيْهِْم ، ثُمَّ اْنطَلََق ، فََرَجَع َورَأُْسُه َيقْطُُر ، فََصلَّى بِهِْم ، فَقَالَ 

  لَْم َيرْوِِه َعنِ اْبنِ َعْوٍن ، إِالَّ الَْحَسُن ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َتفَرََّد بِهِ أَُبو الرَّبِيعِ الَْحارِِثيُّ
ْغدَاِديُّ ، َحدَّثََنا بِْشرُ ْبُن الَْوِليِد الْقَاِضي ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن َداوُدَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن السَّرِيِّ ْبنِ سَْهلٍ الْبَزَّازُ الَْب -٨٠٧

أَحْفُوا : وسلم ، قَالَ  الَْيَماِميُّ ، َعْن َيحَْيى ْبنِ أَبِي كَِثريٍ ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه
  ، َوأَْعفُوا اللَِّحى الشَّوَارَِب

  لَْم َيرْوِِه َعْن َيحَْيى ْبنِ أَبِي كَِثريٍ ، إِالَّ ُسلَْيَمانُ
دِ ْبنِ َعاِئَشةَ التَّيِْميُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن طَاِهرِ ْبنِ خَاِلِد ْبنِ أَبِي الدَِّميكِ الْبَْغَداِديُّ ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اِهللا ْبُن ُمَحمَّ -٨٠٨
قَالَ َرُسولُ : َرةَ ، قَالَ دَّثََنا َحمَّادُ ْبُن َسلََمةَ ، َعْن َعِليِّ ْبنِ َزْيِد ْبنِ ُجْدَعانَ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيِّبِ ، َعْن أَبِي ُهَرْيَح

  :اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم 

، أَْبَناَء ثَالٍث َوثَالِثَني ، َوُهْم َعلَى َخلْقِ آَدَم ِستُّونَ ِذَراًعا ِفي  َيْدُخلُ أَْهلُ الَْجنَِّة الَْجنَّةَ ُجرًْدا ُمْرًدا ، بِيًضا ُمكَحَِّلَني
  َسْبَعِة أَذُْرعٍ



  لَْم َيرْوِِه َعْن َعِليِّ ْبنِ َزْيٍد ، إِالَّ َحمَّاُد ْبُن َسلَمَةَ
نِ الْمَْنُصورِ الْهَاِشِميُّ الَْمْنصُورِيُّ ، َحدَّثََنا ُعَبْيدُ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َهاُرونَ ْبنِ ِعيَسى ْبنِ إِبَْراهِيَم ْبنِ ِعيَسى ْب -٨٠٩

اسٍ ، َعْن أَبِي َجْعفَرٍ الْمَْنُصورِ اِهللا ْبُن َعْبدِ اهللاِ الْعَبَّاسُ الْهَاِشِميُّ ، َحدَّثََنا إِْسَحاُق ْبُن ِعيَسى ْبنِ َعِليِّ ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ َعبَّ
َتْرُك الَْوِصيَِّة َعاٌر ِفي الدُّْنَيا َونَارٌ : دِِّه ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، قَالَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َج
  َوَشَناٌر ِفي اآلِخرَِة

  شِِميُّال ُيْرَوى َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، إِالَّ بَِهذَا اِإلْسنَاِد ، َتفَرَّدَ بِِه ُمَحمَُّد ْبُن هَاُرونَ الَْها
وَارِيرِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِبَْراهِيَم ْبنِ أََبانَ السَّرَّاُج الَْبْغَداِديُّ ، َحدَّثََنا ُعَبْيدُ اهللاِ ْبُن ُعَمَر الْقَ -٨١٠

قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى : يِّبِ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، قَالَ الَْواِحِد ْبُن زِيَاٍد ، َعْن َمْعَمرٍ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َسِعيدِ ْبنِ الُْمَس
  اللَُّه َعلَْيِه

  .َمْن ُيرِِد اللَُّه بِِه َخيًْرا ُيفَقِّْهُه ِفي الدِّينِ: َوَسلََّم 
  َعْبدُ الَْواِحِد ْبُن زَِياٍدلَْم َيرْوِِه َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َسعِيِد ْبنِ الُْمَسيِّبِ ، إِالَّ َمْعَمٌر ، َتفَرََّد بِِه 

َحدَّثََنا كَاِملُ ْبُن طَلَْحةَ : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َحيَّانَ أَُبو َبكْرٍ الَْباِهِليُّ ، بِبَْغدَاَد ، َوُمَعاذُ ْبُن الُْمثَنَّى ، قَاال  -٨١١
قَْد أَفَْتْيتََنا ِفي : قَالَ َرُجلٌ ألَبِي ُهَريَْرةَ : ُمَحمَِّد ْبنِ ِسريِيَن ، قَالَ الَْجْحَدرِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعَمَر اَألْنَصارِيُّ ، َعْن 

َمْن َسلَّ َسِخيَمةً : َسِمْعتُ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ : كُلِّ َشْيٍء ، يُوِشكُ أَنْ ُتفِْتيََنا ِفي الَْخَرِء ، فَقَالَ 
  الُْمْسِلِمَني فََعلَْيِه لَْعَنةُ اِهللا وَالَْمالِئكَةُ َوالنَّاسُ أَْجَمعَِني َعلَى طَرِيقٍ ِمْن طُُرقِ

  لَْم َيرْوِِه َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ ِسريِيَن ، إِالَّ ُمحَمَُّد ْبُن ُعَمَر
  الَْمِلِك َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َداُوَد ْبنِ َماِلٍك الشَّعِريِيُّ الْبَْغدَاِديُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد -٨١٢

َجاَء َرُجلٌ : بَّاسٍ ، قَالَ ْبُن َعْبِد َربِِّه الطَّاِئيُّ ، َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن ِسَماِك ْبنِ َحْربٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن ِعكْرَِمةَ ، َعنِ اْبنِ َع
َنَعْم ، ُحجَّ َعْن : الَْحجَّ أَفَأَُحجُّ َعْنُه ؟ قَالَ  إِنَّ أَبِي َشْيٌخ كَبِريٌ ال َيْسَتِطيُع: إِلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ 

  أَبِيَك
  لَْم َيرْوِِه َعْن َسِعيِد ْبنِ ِسَماٍك ، إِالَّ َعْبُد الَْمِلِك ْبُن َعْبِد َربِِّه

َمَر الْقَوَارِيرِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ثَابِتٍ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُمَعاٍذ الشَِّعريِيُّ الْبَْغَداِديُّ ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اِهللا ْبُن ُع -٨١٣
قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا :  الْعَْبِديُّ ، َعْن َعْبِد الْعَزِيزِ ْبنِ قُرَْيرٍ ، َعْن َعطَاٍء ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن أَُساَمةَ ْبنِ زَْيٍد ، قَالَ

  ئَِةال رَِبا إِالَّ ِفي النَِّسي: عليه وسلم 
  لَْم َيرْوِِه َعْن َعْبِد الْعَزِيزِ ، إِالَّ ُمَحمَُّد ْبُن ثَابٍِت ، َتفَرََّد بِِه الْقََوارِيرِيُّ

يِد ، َعْن اِشمِ ْبنِ الْبَرَِحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُجَبْيرٍ الَْعطَّاُر الَْبْغَداِديُّ ، َحدَّثََنا َداُوُد ْبُن ُرشَْيٍد ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َه -٨١٤
  ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ ، َعْن َبكْرِ ْبنِ َواِئلٍ ، َعنِ

َما َضَرَب َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم امَْرأَةً ِمْن نَِساِئِه قَطُّ ، َوالَ : الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُعْرَوةَ ، َعْن َعاِئَشةَ ، قَالَْت 
ِهَد ِفي َسبِيلِ اِهللا ، َوَما نِيلَ ِمْنُه َشْيٌء قَطُّ فَاْنتَقََم ِمْن َصاِحبِهِ إِالَّ أَنْ ُتْنتََهَك َمَحارُِم اِهللا ضََرَب بَِيِدِه َشيْئًا قَطُّ إِالَّ أَنْ ُيَجا

  فََيْنَتِقُم لَُه
  لَْم َيرْوِِه َعْن َبكْرِ ْبنِ وَاِئلٍ ، إِالَّ ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوةَ َتفَرََّد بِِه َعِليُّ ْبُن َهاِشمٍ



ِعْمَرانَ الَْجوْنِيُّ ،  ثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َجْعفَرٍ الرَّازِيُّ ، بِبَْغدَاَد ، َحدَّثََنا الَْوِليُد ْبُن ُشجَاعٍ ، َحدَّثََنا َعْوَبُد ْبُن أَبِيَحدَّ -٨١٥
إِذَا ُسِئلْتَ أَيُّ : ى اهللا عليه وسلم قَالَ ِلي َرسُولُ اِهللا صل: َعْن أَبِيِه ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ الصَّاِمِت ، َعْن أَبِي ذَرٍّ ، قَالَ 

الصُّْغَرى مِْنُهَما : خَْيَرُهَما َوأََتمَُّهَما َوأََبرَُّهَما ، وَإِنَّ ُسِئلَْت أَيُّ الْمَْرأََتْينِ َتَزوََّج ؟ فَقُلْ : اَألَجلَْينِ قََضى ُموَسى ؟ فَقُلْ 
َما َرأَْيِت ِمْن قُوَِّتِه ؟ : أْجِْرُه إِنَّ َخْيَر َمنِ اْستَأَْجْرتَ الْقَوِيُّ اَألِمُني ، قَالَ َيا أََبِت ، اسَْت: َوِهَي الَِّتي َجاَءْت ، َوقَالَْت 

ِشي اْمشِ َخلِْفي َوالَ تَْم: قَالَ : َوَما الَِّذي رَأَْيِت ِمْن أََماَنِتِه ؟ قَالَْت : أََخذَ َحجًَرا ثَقِيال فَأَلْقَاُه َعنِ الْبِئْرِ ، قَالَ : قَالَْت 
  أََماِمي

  لَْم َيرْوِِه َعْن أَبِي ِعْمَرانَ ، إِالَّ اْبنُُه

دَّثََنا ُعَمُر ْبُن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَْحَمدَ ْبنِ َداُوَد الَْبْصرِيُّ الُْمَؤدُِّب ، بَِبْغَداَد ، َحدَّثََنا ُيوُسُف ْبُن وَاِضحٍ ، َح -٨١٦
قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا : نَ ْبنِ ُحَسْينٍ ، َعنِ الزُّهْرِيِّ ، َعْن ُعْرَوةَ ، َعْن َعاِئَشةَ ، قَالَْت َعِليٍّ الُْمقَدَِّميُّ ، َعْن ُسفَْيا

  َمْن َباَت َوِفي َيِدهِ رِيُح غََمرٍ فَأَصَاَبُه َشْيٌء فَال َيلُوَمنَّ إِالَّ َنفْسَُه: عليه وسلم 
  َيانُ ْبُن الُْحَسيْنلَْم َيرْوِِه َعنِ الزُّْهرِيِّ ، إِالَّ سُفْ

َحدَّثنا حممد بن املديين فستقة البغدادي حدثنا سريج بن يونس حدثنا أبو حفص األبار عن حممد بن جحادة  -٨١٧
أنه رأى رجال خارجا من املسجد حني أذن املؤذن فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم : عن أيب صاحل عن أيب هريرة 
  صلى اهللا عليه وآله وسلم

  وه عن حممد بن جحادة إال أبو حفص األبارمل ير

يُّ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبنُ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْعقُوَب ْبنِ إِْسَماِعيلَ اَألْعلَُم الَْبْغَداِديُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َسالمٍ الْجَُمِح -٨١٨
َيا َرسُولَ اِهللا ، أَيُّ النَّاسِ َخْيٌر ؟ : الَْحَسنِ ، َعْن أَبِي َبكْرٍ ، أَنَّ َرُجالً ، قَالَ َسلََمةَ ، َعْن ُيوُنَس ْبنِ ُعَبْيٍد ، َوُحمَْيِد ْبنِ 

  َمْن طَالَ ُعْمُرُه َوَساَء َعَملُُه: َوأَيُّ النَّاسِ َشرٌّ ، قَالَ : َمْن طَالَ ُعْمُرُه ، َوَحُسَن َعَملُُه ، قَالَ : قَالَ 
  إِالَّ َحمَّاٌد لَْم َيرْوِِه َعْن ُيوُنَس ،

ا َعِليُّ ْبُن الْجُْنِد َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُمَحمٍَّد الَْجُدوِعيُّ ، الَْجذُوِعيُّ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا ُمَسدَّدُ ْبُن ُمَسْرَهٍد ، َحدَّثََن -٨١٩
َيا أََنُس ، أَسْبِغِ : اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، قَالَ  أَْوَصانِي َرُسولُ: ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، قَالَ 

فََسلِّْم َعلَى أَْهلِ َبْيِتكَ الُْوُضوَء ُيَزْد ِفي ُعْمرَِك ، َوَسلِّْم َعلَى َمْن لَِقيَت ِمْن أُمَِّتي َتكْثُْر َحَسنَاُتَك ، َوإِذَا َدَخلْتَ َبيَْتَك 
  ةُ األَوَّابَِني ، وَاْرَحمِ الصَِّغَري َوَوقِّرِ الْكَبَِري َتكُْن ِمْن ُرفَقَاِئي َيْوَم الِْقَيامَِةَوَصلِّ َصالةَ الضَُّحى ، فَإِنََّها َصال

  اِشيُّ ْبُن َعْبِد اِهللا الرَّقَلَْم َيرْوِِه َعْن َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ ، إِالَّ َعِليُّ ْبُن الُْجْنِد ، َوالَ َعْن َعِليٍّ ، إِالَّ ُمَسدٌَّد ، وَُمَحمَُّد

ُس ْبُن الرَّبِيعِ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُعثَْمانَ ْبنِ أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم ْبُن إِْسحَاَق الصِّينِيُّ ، َحدَّثََنا قَْي -٨٢٠
قَالَ اللَُّه : لَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَا: َحبِيبِ ْبنِ أَبِي ثَابٍِت ، َعْن َسِعيِد ْبنِ ُجبَْيرٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ 

ْرضِ َخطَاَيا َيا اْبَن آَدَم ، إِنََّك َما َدعَْوَتنِي َوَرجَْوَتنِي غَفَْرُت لََك َعلَى َما كَانَ ِفيَك ، َولَْو أََتيَْتنِي بِِملِْء اَأل: َعزَّ َوَجلَّ 
  ُتْشرِْك بِي َشْيئًا ، َولَْو َبلََغْت َخطَاَياَك َعَنانَ السََّماِء ، ثُمَّ اْسَتْغفَرَْتنِي لَغَفَْرُت لََك لَِقيُتكَ بِِملِْء اَألْرضِ َمْغِفَرةً ، َما لَْم

  لَْم َيرْوِِه َعْن َحبِيبٍ ، إِالَّ قَْيٌس ، َتفَرََّد بِِه إِْبَراهِيُم الصِّينِيُّ
أَُبو َجْعفَرٍ ، َحدَّثََنا سَِعيُد ْبُن َعْمرٍو اَألْشَعِثيُّ ، َحدَّثََنا حَفُْص ْبُن ِغَياٍث ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا الَْحْضَرِميُّ  -٨٢١



: قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : َعْن َعاِصمٍ اَألْحَولِ ، َعْن أَبِي ُعثَْمانَ النَّْهِديِّ ، َعْن َسلَْمانَ الْفَارِِسيِّ ، قَالَ 
  لُِّمُهُم اللَُّه َيْوَم الِْقَياَمِة ، َوالَ ُيَزكِّيهِْم ، وَلَُهْم َعذَاٌبثَالثَةٌ ال ُيكَ

  َترِي إِالَّ بَِيِمينِِهأَُشْيِمطٌ َزاٍن ، َوَعاِئلٌ ُمسَْتكْبٌِر ، َوَرُجلٌ َجَعلَ اللَُّه لَُه بَِضاَعةً فَال يَبِيُع إِالَّ بَِيِمينِِه َوالَ َيْش: أَلِيٌم 
  َعاِصمٍ ، إِالَّ َحفٌْص لَْم َيرْوِِه َعْن

 الرَّْحَمنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْحَسْينِ أَُبو ُحَصْينٍ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا َعْونُ ْبُن َسالمٍ ، َحدَّثََنا عِيَسى ْبُن َعْبِد -٨٢٢
أَُيَسبّ َرسُولُ اِهللا ِفيكُْم َعلَى ُرءُوسِ : ِلي أُمُّ َسلََمةَ  قَالَْت: السُّلَِميُّ ، َعنِ السُّدِّيِّ ، َعْن أَبِي َعْبِد اِهللا الَْجَدِليِّ ، قَالَ 

أَلَْيَس ُيَسبُّ َعِليُّ ْبُن أَبِي : ُسْبَحانَ اِهللا ، َوأَنَّى ُيَسبُّ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ فَقَالَْت : النَّاسِ ؟ فَقُلُْت 
  ولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم كَانَ ُيِحبُُّهطَاِلبٍ َوَمْن ُيِحبُُّه ، فَأَشَْهُد أَنَّ َرُس
  لَْم َيرْوِِه َعنِ السُّدِّيِّ ، إِالَّ ِعيَسى

  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُعثَْمانَ ْبنِ َسِعيٍد أَُبو ُعَمَر الضَّرِيرُ الْكُوِفيُّ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن -٨٢٣

َنزِيُّ ، َعْن َعْبِد الَْمجِيِد ْبنِ ُسهَْيلِ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َعْوٍف ، َعْن ُعَبْيِد اهللاِ ْبنِ َعْبِد ُيوُنَس ، َحدَّثََنا مِْنَدلُ ْبُن َعِليٍّ الَْع
  رِيُح الْوَلَِد ِمْن رِيحِ الَْجنَِّة: قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : اِهللا ْبنِ ُعْتَبةَ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ 

  .رْوِِه َعْن ُعَبْيِد اِهللا ، إِالَّ َعْبُد الَْمجِيِد ، تَفَرََّد بِِه مِْنَدلٌلَْم َي
ا َنْصُر ْبُن َحمَّاِد أَُبو َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُعقَْبةَ الشَّْيَبانِيُّ الْكُوِفيُّ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليٍّ الُْحلْوَانِيُّ ، َحدَّثََن -٨٢٤

بِي َوقَّاصٍ ، رَّاُق ، َحدَّثََنا شُْعَبةُ ، َعْن َيْحَيى ْبنِ َسِعيدٍ اَألْنصَارِيِّ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمسَيِّبِ ، َعْن َسْعِد ْبنِ أَالَْحارِِث الَْو
نْزِلَِة َهاُرونَ ِمْن ُموَسى ، إِالَّ أَنَُّه ال أَْنَت مِنِّي بَِم: أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، قَالَ ِلَعِليٍّ كَرََّم اللَُّه َوْجَهَه ِفي الَْجنَِّة 

  َنبِيَّ بَْعِدي
  لَْم َيرْوِِه َعْن ُشْعَبةَ ، إِالَّ َنصٌْر

َنا َعْبدُ ا أَبِي ، َحدَّثََحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد الَْعزِيزِ ْبنِ ُمَحمَِّد ْبنِ َربِيَعةَ الِْكالبِيُّ أَُبو ُملَْيلٍ الْكُوِفيُّ ، َحدَّثََن -٨٢٥
 ، َسِمْعتُ َرسُولَ اِهللا الرَّْحَمنِ ْبُن أَبِي َحمَّاٍد الُْمقْرُِئ ، َعْن أَبِي َسلََمةَ الصَّاِئغِ ، َعْن َعِطيَّةَ ، َعْن أَبِي َسِعيدٍ الُْخْدرِيِّ

  :صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ 

َرِكبََها َنَجا َوَمْن َتَخلََّف َعْنَها غَرَِق ، َوإِنََّما مَثَلُ أَْهلِ َبيِْتي َمثَلُ َبابِ ِحطٍَّة ِفي  إِنََّما مَثَلُ أَْهلِ َبيِْتي كََمثَلِ َسفِيَنِة ُنوحٍ َمْن
  َبنِي إِسَْرائِيلَ َمْن َدَخلَُه غُِفَر لَُه

  ُمَحمٍَّد لَْم َيرْوِِه َعْن أَبِي َسلََمةَ ، إِالَّ اْبُن أَبِي َحمَّاٍد ، َتفَرَّدَ بِِه َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن
اَألوِْديُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ الَْمْسُروِقيُّ الْكُوِفيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َحِكيمٍ  -٨٢٦

: َعنِ الشَّعْبِيِّ ، َعْن َجرِيرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا الَْبَجِليِّ ، قَالَ ُحَمْيُد ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ الرََّواسِبِيُّ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، 
  إِذَا لَِحَق الَْعْبُد بِأَْرضِ الَْحْربِ فَقَْد َحلَّ َدمُُه: قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  الرََّواسِبِيُّلَْم َيرْوِِه َعْن أَبِي إِْسحَاَق الَْهْمدَانِيِّ ، إِالَّ َعْبُد الرَّْحَمنِ 
دَّثََنا َزْيُد ْبنُ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعِليِّ ْبنِ َمْهِديٍّ الْكُوِفيُّ ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ الَْمْسُروِقيُّ ، َح -٨٢٧

قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : ْن َجابِرٍ ، قَالَ الُْحبَابِ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ الُْمَؤمَّلِ الَْمكِّيِّ ، َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ ، َع



  َمْن َماَت ِفي أََحدِ الَْحَرَمْينِ ُبِعثَ آمًِنا َيْوَم الْقَِيامَِة: 
  لَْم َيرْوِِه َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ ، إِالَّ َعْبُد اِهللا ْبُن الُْمَؤمَّلِ

َحْيمٍ الْكُوِفيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْمرٍو اِهلَياجِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن صَُبْيحٍ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َسِعيدِ ْبنِ ُد -٨٢٨
صلى  قَالَ َرُسولُ اِهللا: لَ الَْيْشكُرِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُوْيسٍ ، َعْن شَُرْحبِيلَ ْبنِ َسْعِد ، َعْن ُعَوْيمِ ْبنِ َساِعَدةَ األَْنَصارِيِّ ، قَا

َواهللاِ َيا : إِنِّي أَسَْمُع اللََّه قَْد أَْحَسَن الثََّناَء َعلَْيكُْم ِفي الطُّهُورِ فََما َهِذِه الطُُّهوُر ؟ قَالُوا : اهللا عليه وسلم ألَْهلِ قَُباَء 
  ارَُهْم ِمَن الْغَاِئِط فََغَسلَْنا كََما غََسلُواَرسُولَ اِهللا ، َما َنْعلَُم َشيْئًا إِالَّ أَنْ جِريَاَنَنا ِمَن الَْيُهوِد يَْغِسلُونَ أَْدَب

  ال ُيْرَوى َعْن ُعَوْيمٍ ، إِالَّ بَِهذَا اِإلْسَناِد ، َتفَرََّد بِِه أَُبو أُوَْيسٍ
َسِديُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبنُ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُخلَْيٍد الَْعْبِديُّ الْكُوِفيُّ الُْمَؤدُِّب ، َحدَّثََنا َعبَّاُد ْبُن َيْعقُوَب اَأل -٨٢٩

لَْم َيكُْن َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه : َمْيُموٍن الزَّْعفََرانِيُّ ، َعْن َجْعفَرِ ْبنِ ُمَحمٍَّد ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ، قَالَ 
  وسلم ُيَؤخُِّر َصالةَ الَْمْغرِبِ ِلِعَشاٍء َوالَ ِلَغْيرِِه

  ْم َيرْوِِه َعْن َجْعفَرٍ ، إِالَّ ُمَحمٌَّدلَ

ا ُمَحمَُّد ْبُن فُضَْيلٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْحَسْينِ اَألْشَنانِيُّ الْكُوِفيُّ ، َحدَّثََنا َعبَّاُد ْبُن َيْعقُوَب اَألَسِديُّ ، َحدَّثََن -٨٣٠
لََدغَِت النَّبِيَّ صلى اهللا : ُعَمَر ، َعْن ُمَحمَِّد اْبنِ الَْحَنِفيَِّة ، َعْن َعِليٍّ ، قَالَ  َعْن ُمطَرِِّف ْبنِ طَرِيٍف ، َعنِ الِْمْنَهالِ ْبنِ

،  لََعَن اللَُّه الَْعقَْرَب ال َتَدُع ُمَصلًِّيا َوالَ غَْيَرُه ، ثُمَّ َدَعا بَِماٍء َوِملْحٍ: عليه وسلم َعقَْرٌب َوُهَو ُيَصلِّي ، فَلَمَّا فََرغَ ، قَالَ 
  بَِربِّ النَّاسِ َوَجَعلَ يَْمَسُح َعلَْيَها َويَقَْرأُ بِ قُلْ َيأَيَُّها الْكَاِفُرونَ ، َو قُلْ أَُعوذُ بَِربِّ الْفَلَقِ ، َو قُلْ أَُعوذُ

  لَْم َيرْوِِه َعْن ُمطَرٍِّف ، إِالَّ اْبُن فَُضْيلٍ
وِفيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعنِ اَألعَْمشِ ، َعْن أَبِي وَاِئلٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َجْعفَرٍ الْقَتَّاتُ الْكُ -٨٣١

  الَْمْرُء َمَع َمْن أََحبَّ: َعْن أَبِي ُموَسى ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، قَالَ 
يُّ ، ِقَراَءةً َعلَى َهنَّاِد ْبنِ السَّرِيِّ ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَْحَمدَ ْبنِ الَْوضَّاحِ الْكُوِف -٨٣٢

  :ُمَعاوَِيةُ ْبُن ِهَشامٍ ، َحدَّثََنا َشْيَبانُ ، َعْن َجابِرِ ْبنِ يَزِيَد ، َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ ، َعْن جَابِرٍ ، قَالَ 

قََضْيَت َعْن : يه وسلم َخْمًسا َوِعْشرِيَن اْسِتْغفَاَرةً كُلُّ ذَِلكَ أَُعدَُّها بَِيَديَّ ، َيقُولُ اْسَتْغفَرَ ِلي َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عل
  غَفََر اللَُّه لََك ،: َنَعْم ، فََيقُولُ : أَبِيَك َدْيَنُه ؟ فَأَقُولُ 

  ُر ْبُن َيزِيَد ، َتفَرَّدَ بِِه َشْيَبانُلَْم َيْروِ َهذَا اللَّفْظَ َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ ، َعْن َجابِرٍ ، إِالَّ جَابِ
يُّ ، َحدَّثََنا الَْوِليدُ ْبُن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَْحَمدَ ْبنِ الَْوِليِد الْبَْغَداِديُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن أَبِي السَّرِيِّ الَْعسْقَالنِ -٨٣٣

َخَرجَ َرسُولُ اِهللا : ُيوُسَف ْبنِ َعْبدِ اهللاِ ْبنِ َسالمٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، قَالَ  ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َحْمَزةَ ْبنِ
فَقَالَ لَُه َرُسولُ اهللاِ  صلى اهللا عليه وسلم إِلَى الِْمرَْبِد ، فََرأَى ُعثَْمانَ ْبَن َعفَّانَ َيقُوُد َناقَةً َتحِْملُ َدِقيقًا َوَسْمًنا َوَعَسال ،

َتَها أَنِْخ ، فَأََناَخ فََدَعا بُِبْرَمةَ فََجَعلَ ِفيَها ِمَن السَّْمنِ وَالَْعَسلِ َوالدَِّقيقِ ، ثُمَّ أََمَر ، فَأَْوقََد َتْح: ى اهللا عليه وسلم صل
ذَا َشْيٌء َيْدُعوُه أَْهلُ فَارِسٍ َه: كُلُوا ، فَأَكَلَ ِمْنُه َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، ثُمَّ قَالَ : َحتَّى َنَضَج ، ثُمَّ قَالَ 

  الَْخبِيَص
  ال ُيْرَوى َعْن َعْبِد اِهللا ، إِالَّ بَِهذَا اِإلْسنَاِد ، َتفَرَّدَ بِِه الَْولِيُد ْبُن ُمْسِلمٍ



، َحدَّثََنا أَُبو َسِعيدٍ أَُبو سَْعٍد ،  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَْحَمدَ ْبنِ َرْوحٍ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعْبِد الصََّمدِ اَألْنصَارِيُّ -٨٣٤
لنَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم اَألْشَهِليُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْجالنَ ، َعْن ُنَعْيمِ ْبنِ َعْبِد اِهللا الُْمْجِمُر ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعنِ ا

  َصالِة الْفَذِّ سَْبٌع َوِعْشُرونَ َدَرجَةًإِنَّ فَْضلَ َصالةِ الَْجَماَعِة َعلَى : ، أَنَُّه قَالَ 
  لَْم َيرْوِِه َعنِ اْبنِ َعْجالنَ ، إِالَّ أَُبو َسعِيٍد ، أَُبو َسْعٍد ، اَألْشَهِليُّ

نِيُّ ، َحدَّثََنا َصاِلٌح الُْمرِّيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َداُوَد ْبنِ جَابِرٍ الْبَْغَداِديُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن إِْبَراهِيَم التَّْرُجمَا -٨٣٥
إِنَّ : قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : َعْن َسِعيٍد الْجَُرْيرِيِّ ، َعْن أَبِي ُعثَْمانَ النَّْهِديِّ ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، قَالَ 

ا ، الَِّذيَن َيأْلَفُونَ َوُيْؤلَفُونَ ، َوإِنَّ أَبَْغَضكُْم إِلَيَّ الَْمشَّاُءونَ بِالنَِّميَمِة ، أَحَبَّكُْم إِلَيَّ أَحَاسُِنكُْم أَْخالقًا ، الُْموَطَّئُونَ أَكَْنافً
  الُْمفَرِّقُونَ َبْيَن اَألِحبَِّة ، الُْملَْتِمُسونَ ِللُْبَراِء الَْعَنَت ، الَْعْيَب

  لَْم َيرْوِِه َعنِ الُْجَريْرِيِّ ، إِالَّ صَاِلحٌ الُْمرِّيُّ
ا أَُبو إِْسَماِعيلَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسحَاَق ْبنِ إِْسَماعِيلَ الَْبْغَداِديُّ ، َحدَّثََنا مَْنُصوُر ْبُن أَبِي مَُزاِحمٍ ، َحدَّثََن -٨٣٦

قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا : يِّ ، قَالَ الُْمؤَدُِّب ، َعْن َيْعقُوَب ْبنِ َعطَاٍء ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َزْيِد ْبنِ َخاِلٍد الَْحجَبِيِّ الْجَُهنِ
  :عليه وسلم 

   أَجْرِِه َشيٌْءَمْن َجهََّز غَازًِيا ، أَْو فَطََّر َصاِئًما ، أَْو َجهَّزَ َحاجا كَانَ لَُه ِمثْلُ أَْجرِِه ِمْن غَْيرِ أَنْ َينْقَُص ِمْن
  إِْسَماعِيلَ الْمَُؤدُِّبلَْم َيرْوِِه َعْن َيْعقُوَب ْبنِ َعطَاٍء ، إِالَّ أَُبو 

لَْمجِيِد ْبُن الُْمسَْتامِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ أَُبو السَّاِئبِ الَْمْخُزوِميُّ إَِماُم َمْسجِِد شَِرياَز ، َحدَّثََنا َعْبُد ا -٨٣٧
ي َجعْفَرٍ الرَّازِيِّ ، َعْن أَبِي قََتاَدةَ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ ِسريِيَن ، َعْن أَبِي الْحََراِئيُّ ، َحدَّثََنا ِعَصاُم ْبُن َسْيٍف الْحََراِئيُّ ، َعْن أَبِ

  َنَهى َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أَنْ ُيَصلَِّي أََحُدَنا ُمْخَتِصرًا: ُهَرْيَرةَ ، قَالَ 
  الَ َعْن أَبِي َجعْفَرٍ ، إِالَّ ِعَصاُم ْبُن َسْيٍف َتفَرَّدَ بِِه َعْبُد الَْمجِيِد ْبُن الُْمْسَتامِلَْم َيرْوِِه َعْن قََتاَدةَ ، إِالَّ أَُبو َجْعفَرٍ الرَّازِيُّ ، َو

َنا ُسفَْيانُ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ِعيَسى ْبنِ السَّكَنِ الَْواسِِطيُّ ، َحدَّثََنا الْحَارِثُ ْبُن َمْنصُورٍ أَُبو َمْنصُورٍ ، َحدَّثَ -٨٣٨
اْسَتعَْملَ  رِيُّ ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي ُحمَْيٍد السَّاِعِديِّ ، أَنّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلمالثَّْو

  اْبُن اللُّْتبِيَِّة َعلَى الصََّدقَِة ، فَلَمَّا قَِدَم َبَعثَ إِلَيِْه: َرُجالً ِمَن األَْنصَارِ ، ُيقَالُ لَُه 

َهذَا لَكُْم ، َوَهذَا أُْهِديَ ِلي ، فََبلَغَ ذَِلَك َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه : بِيُّ صلى اهللا عليه وسلم لُِيَحاِسَبُه ، فَقَالَ النَّ
ا لَكُْم ، َوَهذَا أُْهِدَي إِلَيَّ ، َهذَ: إِنَّا َنْسَتْعِملُ رَِجاال مِْنكُْم َعلَى َما َوالَنا اللَُّه ، فَإِذَا قَِدَم أََحُدكُْم ، قَالَ : وسلم ، فَقَالَ 

يِلِه َوكَِثريِِه ، وَلََيْحذَرْ أََحُدكُْم أَنْ فََهال َجلََس ِفي َبْيِت أَبِيِه َوأُمِِّه فََيْنظَُر َما ُيْهَدى إِلَْيِه ، َمْن َعِملَ ِمْنكُْم َعَمال فَلَْيأِْتَنا بِقَِل
  ِملُُه َعلَى َرقََبِتِه لَُه ُرغَاٌء أَوْ َبقََرٍة لََها ُخوَاٌر أَْو َشاٍة َتْيعَُرَيأِْتَي َيْوُم الِْقَياَمِة بَِبِعريٍ َيْح

  لَْم َيرْوِِه َعْن ُسفَْيانَ ، إِالَّ الَْحارِثُ ْبُن َمْنصُورٍ
قَلُوِسيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُحَمْيدٍ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْعقُوَب اَألْهوَازِيُّ الَْخِطيُب ، َحدَّثََنا َيْعقُوبُ أَُبو يُوُسَف الْ -٨٣٩

: نِ الْبََراِء ْبنِ َعازِبٍ ، قَالَ الذُّْهِليُّ ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن فَْرقٍَد الْقَزَّاُز ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ الُْمْخَتارِ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َع
أَْسَتْغِفرُ اللََّه الَِّذي ال إِلََه إِالَّ ُهَو الَْحيُّ الْقَيُّوُم ، : الَ ُدُبَر كُلِّ َصالٍة َمْن قَ: قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  َوأَتُوُب إِلَْيِه ، غُِفَر لَُه ، َوإِنْ كَانَ فَرَّ ِمَن الزَّْحِف
، َوالَ َعْن َعْبِد اِهللا ، إِالَّ َعْمُرو ْبُن فَْرقٍَد ، َتفَرََّد بِِه َعِليُّ  لَْم َيرْوِِه َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، إِالَّ َعْبدُ اهللاِ ْبُن الُْمْختَارِ الَْبصْرِيُّ

  ْبُن ُحَمْيٍد



 ابِ ، َحدَّثََنا سَْهلُ ْبُنَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيزِيَد الُْمَبرُِّد النَّْحوِيُّ أَُبو الَْعبَّاسِ ، َحدَّثََنا زَِيادُ ْبُن َيْحَيى أَُبو الَْخطَّ -٨٤٠
نِ أَبِي لَْيلَى ، َعْن أَبِي َحمَّاٍد أَُبو َعتَّابٍ الدَّاللُ ، َحدَّثََنا جَرِيُر ْبُن أَيُّوَب الَْبَجِليُّ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْب

َما ِمْن َعْبٍد ُيصْبِحُ : عليه وسلم  قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا: إِْسحَاَق الَْهْمدَانِيِّ ، َعْن َمْسرُوقٍ ، َعْن َعاِئَشةَ ، قَالَْت 
نَْيا إِلَى أَنْ تَُواَرى بِالِْحجَابِ َصاِئًما إِالَّ فُِتَحْت لَُه أَْبوَاُب السََّماِء ، َوسَبََّحْت لَهُ أَْعَضاُؤُه ، َواْسَتغْفََر لَُه أَْهلُ السََّماِء الدُّ

اللَُّهمَّ ، اقْبِْضُه إِلَْيَنا : أََضاَءْت لَهُ السََّماُء ُنوًرا ، َوقُلَْن أَْزَواُجُه ِمَن الْحُورِ الِْعنيِ  ، فَإِنْ َصلَّى َركَْعةً أَْو َركَْعَتْينِ َتطَوًُّعا
  بِالِْحجَابِى أَنْ تُوَاَرى فَقَِد اْشَتقَْنا إِلَى رُْؤَيِتِه ، فَإِنْ ُهَو َهلَّلَ أَْو سَبََّح أَْو كَبََّر َتلَقَّْتُه َمالِئكَةٌ َيكُْتُبوَنَها إِلَ

  أَُبو َعتَّابٍلَْم َيرْوِِه َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، إِالَّ اْبُن أَبِي لَيْلَى ، َوالَ َعْنُه إِالَّ َجرِيرُ ْبُن أَيُّوَب ، َتفَرَّدَ بِِه 
دَّثََنا سَِعيُد ْبُن َعاِمرٍ الضُّبَِعيُّ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ْبنِ الُْمْنِذرِ الْقَزَّاُز الَْبصْرِيُّ أَُبو ُسلَْيَمانَ ، َح -٨٤١

قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه : ، َوَسِعيُد ْبُن أَبِي َعرُوَبةَ ، َعْن أَيُّوَب السِّْختَِيانِيِّ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 
  :وسلم 

  ، حَتَّى َيَتفَرَّقَا إِالَّ َبْيَع الِْخَيارِ كُلُّ َبْيَعْينِ ال َبْيَع بَْيَنُهَما
  .لَْم َيرْوِِه َعْن ُشْعَبةَ ، إِالَّ سَِعيُد ْبُن َعاِمرٍ

، َحدَّثََنا َيعْلَى التُّوزِيُّ َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ التَّمَّاُر الَْبصْرِيُّ أَُبو َجْعفَرٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الصَّلْتِ أَُبو -٨٤٢
ْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َمْسُعوٍد ، َعْبُد اهللاِ ْبُن َرَجاٍء الَْمكِّيُّ ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ َحسَّانَ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ سِريِيَن ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، َع

  لَْيِه فَأََشاَر إِلَيََّمَرْرتُ بَِرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َوُهَو ُيَصلِّي ، فََسلَّْمُت َع: قَالَ 
  لَْم َيرْوِِه َعْن ِهَشامٍ ، إِالَّ َعْبُد اِهللا ْبُن َرَجاٍء

  التُّوزِيُّ ال ُيْرَوى َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َمْسعُوٍد ، إِالَّ بَِهذَا اِإلْسنَاِد ، َتفَرََّد بِهِ أَُبو َيعْلَى
أَبِي  إِْسحَاَق ْبنِ َراهََوْيِه ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َحْمَزةَ الزَُّبْيرِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َناِفعِ ْبنَِحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن  -٨٤٣

  ُنَعْيمٍ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، كَانَ َيقُْصُر الصَّالةَ بِالَْعِقيقِ

  ، أَُخو إِْبَراِهيَم ْبنِ َحمَْزةَ الزُّبَْيرِيِّ لَْم َيرْوِِه َعْن َناِفعِ ْبنِ أَبِي ُنعَْيمٍ ، إِالَّ َعْبدُ اهللاِ ْبُن َناِفعٍ ، َتفَرَّدَ بِِه َعْبُد اِهللا ْبُن َحْمَزةَ
ُمَحمٍَّد الُْجْنِديَسابُورِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُرَشْيٍد ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُزَهْيرٍ اَأليِْليُّ ، َحدَّثََنا َجعْفَُر ْبُن  -٨٤٤

ْبنِ أَبِي َرَباحٍ ، َعْن جَابِرِ َعْبُد اهللاِ ْبُن َبزِيعٍ ، َعْن َصَدقَةَ ْبنِ أَبِي ِعْمَرانَ ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ أَبِي ُسلَْيَمانَ ، َعْن َعطَاِء 
الصَّبِيُّ َعلَى ُشفَْعٍة َحتَّى ُيْدرَِك ، فَإِذَا أَْدَرَك إِنْ َشاَء أََخذَ : قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : اِهللا ، قَالَ ْبنِ َعْبِد 

  َوإِنْ َشاَء َتَرَك
  ُن ُرشَْيٍدلَْم َيرْوِِه َعْن َصَدقَةَ ، إِالَّ عَْبُد اِهللا ْبُن َبزِيعِ ، َوالَ َعْنُه إِالَّ عَْبُد اهللاِ ْب

دَّثََنا اْبُن َعْوٍن ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُعثَْمانَ ْبنِ أَبِي سَُوْيدٍ الَْبْصرِيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن الَْهيْثَمِ الُْمَؤذِّنُ ، َح -٨٤٥
صلى اهللا عليه وسلم أَنَُّه َعلََّمُه التَّشَهَُّد ، التَِّحيَّاُت ِللَِّه ، إِبَْراهِيَم ، َعْن َعلْقََمةَ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َمْسُعوٍد ، َعنِ النَّبِيِّ 

َوَعلَى ِعَباِد اِهللا الصَّاِلِحَني ، َوالصَّلََواُت َوالطَّيَِّباُت ، السَّالُم َعلَْيَك أَيَُّها النَّبِيُّ َوَرْحَمةُ اِهللا وََبَركَاُتُه ، السَّالُم َعلَْيَنا 
  أَشَْهُد

  إِلَهَ إِالَّ اُهللا ، وَأَشَْهُد أَنَّ ُمحَمًَّدا َعْبُدُه َوَرسُولُُهأَنْ ال 
  لَْم َيرْوِِه َمْرفُوًعا َعنِ اْبنِ َعْوٍن ، إِالَّ ُعثَْمانُ ْبُن الَْهيْثَمِ



َيى ْبنِ َمْيُموٍن الْعََتِكيُّ ، َحدَّثََنا ُمْعَتِمُر َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد السَّالمِ السُّلَِميُّ الَْبْصرِيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َيْح -٨٤٦
 ْبنِ الشِّخِّريِ ، َعْن أَِخيهِ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن ِهاللِ ْبنِ ِحقٍّ ، َعْن أَبِي َمْسُعودٍ الْجَُرْيرِيِّ ، َعْن أَبِي الَْعالِء يَزِيَد ْبنِ َعْبدِ اِهللا

كُنَّا َمعَ َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : ي ُمْسِلمٍ الَْجذَِميِّ ، َعنِ الَْجارُوِد الَْعْبِديِّ ، قَالَ ُمطَرِِّف ْبنِ َعْبِد اِهللا ، َعْن أَبِ
ِتُع بِظُهُورِِهنَّ ، ذَْوٌد نَأِْتي َعلَْيهِنَّ ِفي َجْوِف اللَّْيلِ ، فََنْسَتْم: ، َوِفي الظَّْهرِ ِقلَّةٌ ، فََتذَاكَْرَنا َما َيكِْفيَنا ِمَن الظَّْهرِ ، فَقُلُْت 

  َضالَّةُ الُْمْسِلمِ حََرُق النَّارِ: فَقَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 
إِذَا َوَجْدتَ : قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : َوبِإِْسنَاِدِه َعنِ الَْجارُوِد أَبِي الْمُْنِذرِ الْفََنِديِّ ، قَالَ  -٨٤٧

  َغيِّْب َوالَ َتكُْتْم ، فَإِنْ ُعرِفَْت فَأَدَِّها ، َوإِال فَُهَو َمالُ اِهللا يُْؤِتيُه َمْن َيَشاُء ،الضَّالَّةَ فَال ُت
َيحَْيى ْبنِ  بِهَِما ُمَحمَُّد ْبُن لَْم َيْروِ َهذَْينِ الَْحدِيثَْينِ َعْن ِهاللِ ْبنِ ِحقٍّ قَاِضي الَْبصَْرِة ، إِالَّ ُمْعَتِمرُ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َتفَرََّد

  َمْيُموٍن

يُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن كَرَدانَ أَُبو إِْسحَاَق الُْجرَْيرِيُّ الَْبْصرِيُّ ، َحدَّثََنا كَِثُري ْبُن ِشهَابٍ الْقَْزوِينِ -٨٤٨
رِِّف ْبنِ طَرِيٍف ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي ُسفَْيانَ ، َعْن َجابِرِ ْبُن َسِعيِد ْبنِ َسابِقٍ ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن أَبِي قَْيسٍ ، َعْن ُمطَ

إِنَّ ِفي اللَّْيلِ َساَعةً ال َيسْأَلُ اللََّه ِفيَها َعْبٌد ُمْسِلٌم ، إِالَّ : قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : ْبنِ َعْبِد اِهللا ، قَالَ 
  اللَّْيلِ أَْعطَاُه إِيَّاُه َوذَِلَك كُلَّ

  لَْم َيرْوِِه َعْن ُمطَرٍِّف ، إِالَّ َعْمُرو ْبُن أَبِي قَْيسٍ
الِء ، َحدَّثََنا شَُعْيُب ْبُن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َخاِلٍد الرَّاِسبِيُّ أَُبو َعْبدِ اهللاِ الَْبْصرِيُّ النِّْبِليُّ ، َحدَّثََنا ُمَهلَُّب ْبُن الَْع -٨٤٩

َسِمْعُت َرُسولَ : َسِمْعتُ النُّْعَمانَ ْبَن َبِشريٍ ، َيقُولُ : ُر ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َسِمْعُت ِسمَاَك ْبَن حَْربٍ ، َيقُولُ َبَياٍن الصَّفَّا
ُبوا َسفِيَنةً فَأَصَابَ مَثَلُ الُْمَداِهنِ ِفي أَْمرِ اِهللا َوالْقَاِئمِ ِفي ُحقُوقِ اِهللا كَمَثَلِ قَْومٍ َرِك: اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ 

 َيا َهُؤالِء ، طَرِيقُكُْم َوَمَمرُّكُْم َعِليُّ ، َوإِنِّي ثَاِقٌب ثُقًْبا َها ُهَنا فَأَتََوضَّأُ ِمْنُه وَأَْسَتِقي ِمْنُه: َرُجلٌ ِمْنُهْم َمكَاًنا ، فَقَالَ 
فَإِنْ ُهْم َتَركُوُه َهلََك َوأَهْلَكَُهْم ، َوإِنْ أََخذُوا َعلَى َيَدْيهِ  :َوأَقِْضي ِفيِه حَاجَِتي ، قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم 

  َنَجا َوَنجَوْا

  لَْم َيرْوِِه َعْن ُشْعَبةَ ، إِالَّ شَُعْيُب ْبُن الصَّفَّارِ ، َتفَرَّدَ بِِه ُمَهلَُّب ْبُن الَْعالِء
وزِيُّ الَْبْصرِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُسلَْيَمانَ اَألَسِديُّ كَُوْيٌن ، َحدَّثََنا َخدِيجُ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َداُوَد ، يَْزَداَد ، التُّ -٨٥٠

 َجاَءِت امَْرأَةٌ إِلَى َرسُولِ: ْبُن ُمَعاوَِيةَ الُْجعِْفيُّ ، َعْن أَبِي إِْسَحاَق ، َعْن َشِقيقِ ْبنِ َسلََمةَ ، َعنِ الَْحَسنِ ْبنِ َعِليٍّ ، قَالَ 
، فَأَْعطَْت كُلَّ َواِحٍد  اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َمَعَها اْبَناَها ، فَسَأَلَْتُه ، فَأَْعطَاَها ثَالثَ َتَمرَاٍت ، ِلكُلِّ وَاِحٍد ِمنُْهْم َتْمَرةٌ

َوأَْعطَْت كُلَّ وَاِحٍد ِمْنُهَما نِْصَف َتمَْرٍة ، فَقَالَ ِمْنُهْم َتْمَرةً ، فَأَكَالَها ، ثُمَّ َنظََرا إِلَى أُمِّهَِما ، فََشقَّتِ التَّمَْرةَ نِصْفَْينِ ، 
  قَْد َرِحَمَها اللَُّه َبَرْحمَِتَها اْبَنْيهَا: َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  لَْم َيرْوِِه َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، إِالَّ َخدِيٌج
  ِإلسَْناِدَوالَ ُيْرَوى َعنِ الَْحَسنِ ْبنِ َعِليٍّ ، إِالَّ بَِهذَا ا

 الَْبْصرِيُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َحسَّانَ الَْمازِنِيُّ الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن يَزِيَد أَُبو َداُوَد الَْمْحِميُّ -٨٥١
قَالَ : رٍ الشَّْعبِيِّ ، َعْن َعِديِّ ْبنِ حَاِتمٍ الطَّاِئيِّ ، قَالَ َعِليُّ ْبُن َيزِيدَ الصَُّداِئيُّ ، َعْن أَبِي َهانٍِئ ُعَمَر ْبنِ َبِشريٍ ، َعْن َعاِم

  :َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 



  .ال ُتَساِفرُ الْمَْرأَةُ فَْوَق ثَالِث لَيَالٍ إِالَّ َمعَ َزْوجٍ أَْو ِذي َمْحَرمٍ
  بَِهذَا اِإلْسنَاِد ، َتفَرََّد بِهِ ُسلَْيَمانُ ْبُن يَزِيَدال ُيْرَوى َهذَا الَْحدِيثُ َعْن َعِديِّ ْبنِ َحاِتمٍ ، إِالَّ 

أَُبو ُيوُسفَ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ ُمَحمَِّد ْبنِ مَْنُصورٍ الَْبْصرِيُّ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن إِْسحَاَق -٨٥٢
الرُّوِميُّ الَْباِهِليُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن ُمْسِلمٍ الطَّاِئِفيُّ ، َعْن إِبَْراِهيمَ ْبنِ َمْيَسَرةَ ، َعْن الْقَلُوِسيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعَمَر 

الَّ َرفََعهُ أََنا الشَّاِهُد َعلَى اِهللا أَنْ ال َيْعثَُر َعاِقلٌ إِ: قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : طَاُوسٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ 
  ، ثُمَّ ال يَْعثَُر إِالَّ َرفََعُه ، ثُمَّ ال َيْعثَُر إِالَّ َرفََعُه ، حَتَّى َيِصَري إِلَى الَْجنَِّة

  ، تَفَرََّد بِِه أَُبو ُيوُسَف الرُّوِميُّلَْم َيرْوِِه َعْن إِْبَراِهيَم ْبنِ مَْيَسَرةَ ، إِالَّ ُمَحمَّدُ ْبُن ُمْسِلمٍ ، َوالَ َعْنُه إِالَّ ُمَحمَُّد ْبُن ُعَمَر 
 ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّحِيمِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ ثَْعلَبٍ الَْبصْرِيُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اهللاِ ْبُن أَيُّوَب الُْمَخرِِّميُّ -٨٥٣

ْبُن أَبِي َروَّاٍد ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، ْبُن َهاُرونَ الَْواسِِطيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ 
  إِنَّ الَْعْبَد لََيكِْذُب الْكَِذَبةَ ، فََيتََباَعُد ِمْنُه الَْملَُك َمِسَريةَ مِيلٍ ِمْن َنْتنِ َما َجاَء بِِه: قَالَ 

  ُن أَبِي َروَّاٍد ، َتفَرَّدَ بِِه َعْبُد الرَّحِيمِ ْبُن َهاُرونَلَْم َيرْوِِه َعْن َناِفعٍ ، إِالَّ اْب
ي ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُيوُنَس الَْبصْرِيُّ الُْعْصفُرِيُّ ، َحدَّثََنا قَرِيُن ْبُن سَْهلِ ْبنِ قَرِينٍ ، َحدَّثَنِي أَبِ -٨٥٤

قَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم : ِذئْبٍ ، َعْن ُمَحمَّدِ ْبنِ الْمُْنكَِدرِ ، َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ، قَالَ  َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي
ُن أَبِي ِذئْبٍ ، َتفَرََّد بِهِ  اْبال َهمَّ إِالَّ َهمُّ الدَّْينِ ، َوالَ َوَجَع إِالَّ َوَجُع الَْعْينِ ، ال َيرْوِيُه َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ الْمُْنكَِدرِ ، إِالَّ: 

  َسْهلُ ْبُن قَرِينٍ
ِسيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو عَاِصمٍ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ْبنِ زَِياٍد األَْبزَارِيُّ الَْبْصرِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اَألْعلَى ْبُن َحمَّاٍد النَّْر -٨٥٥

َخطَبََنا أَُبو هَُرْيَرةَ َعلَى ِمْنَبرِ : َعْبِد اِهللا ، َحدَّثََنا الْفَْضلُ ْبُن ِعيَسى الرَّقَاِشيُّ ، َعنِ الَْحَسنِ ، قَالَ الَْعبَّادَانِيُّ ُعبَْيُد اِهللا ْبُن 
  :َسِمْعتُ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ : َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ 

َيا آَدُم ، لَْوال أَنِّي لََعْنتُ الْكَذَّابَِني ، وَأَْبَغْضُت : َعالَى َيْوَم الِْقَياَمِة إِلَى آَدَم ثَالثَ َمَعاِذيَر َيقُولُ اللَُّه َتَعالَى لََيْعَتِذَرنَّ اللَُّه َت
دَْدُت لَُهْم ِمَن الَْعذَابِ ، َولَِكْن َحقَّ الْكَِذَب َوالُْخلَْف ، َوأَُعذُِّب َعلَْيِه لََرِحْمُت الَْيْوَم وَلََدَك أَْجَمِعَني ِمْن ِشدَِّة َما أَْع

َيا : َيقُولُ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ الْقَْولُ ِمنِّي َألنْ كُذَِّبْت ُرُسِلي َوُعِصَي أَْمرِي ، َألْمَألنَّ َجهَنََّم ِمَن الَْجنَِّة َوالنَّاسِ أَْجَمِعَني ، َو
 ِتَك النَّاَر أََحًدا ، َوالَ أَُعذُِّب بِالنَّارِ إِالَّ َمْن قَْد َعِلْمُت بِعلِْمي أَنِّي لَْو َردَْدُتُه إِلَى الدُّْنَياآَدُم ، اْعلَْم أَنِّي ال أُْدِخلُ ِمْن ذُرِّيَّ

َعلُْتكَ َحكًَما َبْينِي َوَبْيَن َيا آَدُم ، قَْد َج: لََعاَد إِلَى َشرِّ َما كَانَ ِمْنُه ، ِفيِه ، َولَْم يَْرجِْع وَلَْم َيْعَتْب ، َوَيقُولُ اللَُّه َتَعالَى 
َعلَى َشرِِّه ِمثْقَالَ ذَرٍَّة فَلَُه الَْجنَّةُ  ذُرِّيَِّتَك ، قُْم ِعْنَد الِْميَزاِن ، فَاْنظُْر َما ُيْرفَعُ إِلَْيَك ِمْن أَْعَماِلهِْم ، فََمْن َرَجَح ِمنُْهْم َخيُْرُه

  نَّاَر إِالَّ ظَاِلمًاَحتَّى َتعْلََم أَنِّي ال أُْدِخلُ ِمْنُهمُ ال
 ، َهذَا الَْحِديثُ يَُؤيُِّد قَْولَ ال ُيْرَوى َهذَا الَْحدِيثُ َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، إِالَّ بَِهذَا اِإلْسَناِد ، تَفَرََّد بِِه َعْبُد اَألْعلَى ْبُن َحمَّاٍد

  َمدِيَنِة ، َوقَْد َرأَى الَْحَسُن ُعثَْمانَ ْبَن َعفَّانَ َيخْطُُب َعلَى الِْمنْبَرِإِنَّ الَْحَسَن قَْد َسِمَع ِمَن أَبِي ُهَريَْرةَ ، بِالْ: َمْن قَالَ 
يِّ ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم ْبنُ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن صَاِلحِ ْبنِ الْوَِليِد النَّْرِسيُّ الَْبْصرِيُّ اْبُن أَِخي الَْعبَّاسِ ْبنِ الَْولِيِد النَّْرِس -٨٥٦
  َألْنَصارِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللاَحاِتمٍ ا

ُمَسيِّبِ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلكٍ اَألْنصَارِيُّ ، َعْن أَبِيِه َعْبدِ اهللاِ ْبنِ الُْمثَنَّى ، َعْن َعِليِّ ْبنِ َزْيِد ْبنِ ُجْدَعانَ ، َعْن َسعِيِد ْبنِ الْ
َيا : عليه وسلم الَْمدِيَنةَ َوأََنا َيْوَمِئذٍ اْبُن ثََماِن ِسنَِني ، فَذََهَبْت بِي أُمِّي إِلَْيِه ، فَقَالَْت  قَِدَم َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا: ، قَالَ 



لْ ِمنِّي َيْخدُْمكَ َهذَا ، فَاقَْب َرسُولَ اِهللا ، إِنَّ رَِجالَ األَْنصَارِ َونَِساءَُهْم قَْد أَْتَحفُوَك غَيْرِي ، َولَمْ أَجِْد َما أُْتِحفُكَ إِالَّ ابْنِي
فََخَدْمُت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َعْشَر ِسنَِني ، فَلَْم َيضْرِْبنِي ضَْرَبةً قَطُّ ، َولَْم َيُسبَّنِي ، َولَمْ : َما َبَدا لََك قَالَ 

اكُْتْم سِرِّي َتكُْن ُمْؤِمًنا ، فََما أَخَْبْرُت بِِسرِّهِ أََحًدا ،  َيا بَُنيَّ ،: َيْعبِْس ِفي َوْجهِي ، َوكَانَ أَوَّلُ َما أَْوصَانِي بِِه ، أَنْ قَالَ 
 َوالَ أُْخبُِر بِِسرِّهِ أََحًدا َوإِنْ كَاَنْت أُمِّي ، وَأَْزوَاُج النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َيْسأَلَْننِي أَنْ أُخْبَِرُهنَّ بِسِرِِّه فَال أُْخبُِرُهنَّ

  َيا ُبَنيَّ أَْسبِغِ الُْوُضوَء ُيَزْد ِفي ُعْمرَِك وَُيحِبََّك َحاِفظَاَك :أََبًدا ، ثُمَّ قَالَ 
ُوُضوٍء أُْعِطيَ  َيا ُبَنيَّ ، إِِن اْسَتطَْعَت أَنْ ال َتبِيَت إِالَّ َعلَى ُوُضوٍء فَافَْعلْ ، فَإِنَُّه َمْن أَتَاُه الْمَْوُت َوُهَو َعلَى: ، ثُمَّ قَالَ 
  الشََّهاَدةَ ،

  تَ ُتَصلِّي ،َيا ُبَنيَّ ، إِِن اْسَتطَْعَت أَنْ ال َتزَالَ ُتَصلِّي فَافَْعلْ فَإِنَّ الَْمالِئكَةَ ال تََزالُ ُتَصلِّي َعلَْيَك َما ُدْم: قَالَ ثُمَّ 
ةٌ ، فَإِنْ كَانَ ال ُبدَّ فَِفي التَّطَوُّعِ ال ِفي َيا ُبَنيَّ ، إِيَّاَك َوااللِْتفَاَت ِفي الصَّالِة ، فَإِنَّ االلِْتفَاَت ِفي الصَّالِة َهلَكَ: ثُمَّ قَالَ 

  الْفَرِيَضِة ،
نَْبْيَك ، َيا ُبَنيَّ ، إِذَا َركَْعَت فََضْع كَفَّْيَك َعلَى ُركَْبَتْيَك ، َوافُْرْج َبْيَن أََصابِِعَك ، َواْرفَْع َيدَْيَك َعلَى َج: ثُمَّ قَالَ ِلي 

  كُوعِ فَكُْن ِلكُلِّ ُعضْوفَإِذَا َرفَْعَت َرأَْسَك ِمَن الرُّ

  َمْوِضَعُه ، فَإِنَّ اللََّه ال َينْظُُر َيْوَم الِْقَياَمِة إِلَى َمْن ال ُيقِيُم ُصلَْبُه ِفي ُركُوِعِه َوُسُجوِدِه ،
ي الْكَلُْب ، َوالَ َتفْتَرِْش ِذَراَعْيَك افِْترَاشَ َيا ُبَنيَّ ، إِذَا َسَجْدَت فَال َتْنقُْر كََما َينْقُُر الدِّيُك ، َوالَ تُقْعِ كََما ُيقِْع: ثُمَّ قَالَ 

  َم الِْقَياَمِة ِفي ِحَسابَِك ،السَّْبعِ ، َوافْرِْش ظَْهَر قَدََمْيَك اَألْرَض ، َوَضْع إِلَْيتَْيَك َعلَى َعِقَبْيَك فَإِنَّ ذَِلَك أَْيَسُر َعلَْيَك َيْو
بِأَبِي َوأُمِّي ، : لِ ِمَن الَْجَناَبِة َتخُْرْج ِمْن ُمْغَتَسِلَك لَْيَس َعلَْيَك ذَْنٌب َوالَ َخطِيئَةٌ ، قُلُْت َيا ُبَنيَّ َباِلغْ ِفي الُْغْس: ثُمَّ قَالَ 

  َتُبلُّ أُصُولَ الشَّْعرِ ، وَُتَنقِّي الَْبَشَرةَ ،: َما الُْمبَالََغةُ ؟ قَالَ 
  َتجَْعلَ ِمْن َصلَوَاِتَك ِفي َبْيِتكَ َشْيئًا فَافَْعلْ فَإِنَّهُ ُيكِْثُر َخْيرَ َبيِْتَك ، َيا ُبَنيَّ ، إِنْ إِذَا قََدْرتَ أَنْ: ثُمَّ قَالَ ِلي 
  َيا ُبَنيَّ ، إِذَا َدَخلَْت َعلَى أَْهِلَك فََسلِّْم َيكُْن َبَركَةً َعلَْيَك َوَعلَى أَْهلِ َبْيِتَك ،: ثُمَّ قَالَ ِلي 

يدَ ْجَت ِمْن َبْيِتَك فَال َيقََعنَّ َبصَُرَك َعلَى أََحٍد ِمْن أَْهلِ الِْقْبلَِة ، إِالَّ َسلَّْمَت َعلَْيِه تَْرجُِع َوقَْد زَِيا ُبَنيَّ ، إِذَا َخَر: ثُمَّ قَالَ 
  ِفي َحَسنَاِتَك ،

  افَْعلْ ،َيا ُبَنيَّ ، إِنْ قََدْرتَ أَنْ ُتمِسَي َوُتْصبَِح َولَْيَس ِفي قَلْبَِك ِغشٌّ َألَحٍد فَ: ثُمَّ قَالَ ِلي 
 لَهُ الْفَْضلَ َيا ُبَنيَّ ، إِذَا َخَرْجَت ِمْن أَْهِلَك فَال َيقََعنَّ َبصَُرَك َعلَى أََحٍد ِمْن أَْهلِ الِْقْبلَِة ، إِالَّ ظََنْنَت أَنَّ: ثُمَّ قَالَ ِلي 
  َعلَْيَك ،

  ْيٌء أََحبَّ إِلَْيَك ِمَن الَْمْوِت ،َيا ُبَنيَّ ، إِنْ َحِفظَْت َوِصيَِّتي فَال َيكُوَننَّ َش: ثُمَّ قَالَ ِلي 
  ".َيا ُبَنيَّ إِنَّ ذَِلَك ِمْن سُنَِّتي َوَمْن أَحَْيا ُسنَِّتي فَقَْد أََحبَّنِي َوَمْن أََحبَّنِي كَانَ َمِعي ِفي الَْجنَِّة: ثُمَّ قَالَ ِلي 

  ، َتفَرََّد بِِه ُمْسِلٌم األَْنصَارِيُّ َوكَانَ ال ُيْرَوى َعْن أََنسٍ بَِهذَا التََّمامِ ، إِالَّ بَِهذَا اِإلْسَناِد
ِد الَْمِلِك ْبنِ أَبِي غَنِيَّةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَْحَمدَ الَْباِهيُّ الِْمصْرِيُّ ، َحدَّثََنا َوْهُب ْبُن بَِقيَّةَ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َعْب -٨٥٧

: قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : ، َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، قَالَ  َعْن ُحَصْينِ ْبنِ َعْمرٍو اَألْحَمِسيُّ
َيا َيْعقُوُب ، َما الَِّذي أَذَْهَب َبَصَرَك ؟ َما الَِّذي قَوَّسَ : كَانَ ِلَيْعقُوَب َعلَْيِه السَّالُم أٌَخ ُمؤَاًخى ، فَقَالَ لَُه ذَاَت َيْومٍ 

اِمَني ، أَمَّا الَِّذي أَذَْهَب َبَصرِي فَالُْبكَاُء َعلَى ُيوُسَف ، َوأَمَّا الَِّذي قَوََّس ظَْهرِي فَالُْحْزنُ َعلَى اْبنِي بِْنَي: َرَك ، فَقَالَ ظَْه
أََما َتسَْتِحي أَنْ : السَّالَم ، َوَيقُولُ لََك  َيا َيعْقُوُب ، إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ يُقْرِئَُك: فَأََتاُه جِْبرِيلُ َعلَْيِه السَّالُم ، فَقَالَ 



اللَُّه أَْعلَمُ بَِما َتْشكُو َيا َيْعقُوبُ : إِنََّما أَْشكُو َبثِّي َوُحزْنِي إِلَى اِهللا ، فَقَالَ جِْبرِيلُ : َتْشكُونِي إِلَى غَْيرِي ؟ فَقَالَ َيْعقُوُب 
أَيْ َربِّ ، أََما َتْرَحُم الشَّْيَخ الْكَبَِري ، أَذْهَْبَت َبَصرِي ، َوقَوَّْسَت ظَْهرِي ، فَاْرُدْد َعلَيَّ  :، ثُمَّ قَالَ َيْعقُوُب َعلَْيِه السَّالُم 

َيا : الَ ِه السَّالُم ، فَقَرَْيَحاَنِتي يُوُسَف أَُشمُُّه َشمَّةً قَْبلَ الْمَْوِت ، ثُمَّ اْصَنْع بِي َيا َربِّ َما ِشئَْت ، فَأََتاُه جِْبرِيلُ َعلَْي
أَْبِشْر ، َولَْيفْرِْح قَلُْبَك ، فََوِعزَِّتي َوَجالِلي لَْو كَاَنا : َيْعقُوُب ، إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ يَقَْرأُ َعلَْيَك السَّالَم ، َوَيقُولُ لََك 
  َباِديَميَِّتْينِ لََنَشْرُتُهَما لََك ، فَاْصَنْع طََعاًما ِللَْمَساِكنيِ ، فَإِنَّ أََحبَّ ِع

  إِلَيَّ الَْمَساِكُني، وََتْدرِي ِلَم أَذَْهْبُت َبَصَرَك ، َوقَوَّْسُت ظَْهَرَك ، َوَصَنعَ إِْخوَةُ
َيْعقُوبُ وُه مِْنَها ، َوكَانَ ُيوُسَف بُِيوُسَف َما َصَنُعوا ، َألنَّكُْم ذََبحُْتْم َشاةً ، فَأََتاكُْم فُالنٌ الِْمْسِكُني َوُهَو صَاِئٌم فَلَْم ُتطِْعُم

  َمَع َيْعقُوَبَبْعَد ذَِلَك إِذَا أََرادَ الِْغذَاَء أََمَر ُمنَاِدًيا ، فَنَاَدى أَال َمْن كَانَ َصاِئًما ِمَن الَْمَساِكنيِ فَلُْيفِْطْر 
  ال ُيْرَوى َعْن أََنسٍ ، إِالَّ بَِهذَا اِإلسَْناِد ، َتفَرَّدَ بِِه َوْهُب ْبُن َبِقيَّةَ

نِي أََنُس ْبُن ُمَحمَّدُ ْبُن أَْحَمدَ ْبنِ َيزِيَد الْقَصَّاُص الَْبْصرِيُّ ، َحدَّثََنا دِيَناُر ْبُن َعْبدِ اِهللا مَْولَى أََنسٍ ، َحدَّثَ َحدَّثََنا -٨٥٨
  َمْن َرآنِي طُوَبى ِلَمْن َرآنِي ، َوَمْن آَمَن بِي ، َوَمْن َرأَى: قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : َماِلٍك ، قَالَ 

َحكَُم ْبُن طَْهَمانَ أَُبو َعزَّةَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُبكَْيرٍ الطََّياِلِسيُّ الَْبْصرِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو الَْوِليدِ الطََّياِلِسيُّ ، َحدَّثََنا الْ -٨٥٩
كُنَّا َمَع َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه : ْن َمْعِقلِ ْبنِ َيسَارٍ ، قَالَ الدَّبَّاغُ ، َحدَّثََنا أَُبو الرََّبابِ مَْولَى َمعِْقلِ ْبنِ َيسَارٍ ، َع

  وسلم ِفي َمِسريٍ ، فَأَتَْينَا

ال َمْن أَكَلَ ِمْن َهِذِه الشََّجَرِة فَ: َعلَى َمكَاٍن ِفيِه ثُوٌم ، فَأََصاَب َناٌس ِمَن الُْمْسِلِمَني ِمْنُه ، َوَجاُءوا إِلَى الُْمَصلَّى ، فَقَالَ 
  َيقَْرَبنَّ ُمَصالنَا

  ِه الِْقصَّةُ َيْوَم َخيْبََرال ُيْرَوى َعْن َمْعِقلِ ْبنِ َيَسارٍ ، إِالَّ بَِهذَا اِإلْسَناِد ، تَفَرََّد بِِه أَُبو َعزَّةَ الدَّبَّاغُ ، َوكَاَنْت َهِذ
، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َرَجاٍء الُْغَدانِيُّ ، َحدَّثََنا إِسَْرائِيلُ ، َعنِ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدٌ َزكَرِيَّا ْبُن ِدينَارٍ الَْغالبِيُّ الَْبْصرِيُّ -٨٦٠

أَى إِْنَساًنا بِِه َبالٌء ، الَْحارِِث ْبنِ َحِصَريةَ ، َعْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ ُبرَْيَدةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، أَنَُّه َر
رَبََّنا آِتَنا ِفي : فََهال سَأَلَْت َربَّكَ الَْعاِفَيةَ ، َوقُلَْت : َنَعْم ، قَالَ : َعلََّك سَأَلَْت َربََّك فَلُْيَعجِّلْ لََك الَْبالَء ؟ قَالَ لَ: فَقَالَ 

  الدُّْنَيا َحَسَنةً ، َوِفي اآلِخَرِة َحَسَنةً ، َوِقَنا َعذَاَب النَّارِ
  الَّ بَِهذَا اِإلْسَناِد ، تَفَرََّد بِِه َعْبدُ اِهللا ْبُن َرَجاٍءال ُيْرَوى َعْن ُبرَْيَدةَ ، إِ

دَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد الرَّحِيمِ الشَّاِفِعيُّ الَْبْصرِيُّ ، َحدَّثََنا الْقَاِسُم ْبُن َهاِشمٍ السِّْمسَاُر ، َح -٨٦١
ثََنا ِسكُِّني ْبُن سَِراجٍ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ ، َعْن ُعَمَر ، أَنَّ َرُجالً ، َجاَء إِلَى النَّبِيِّ صلى اهللا ْبُن قَْيسٍ الضَّبِّيُّ ، َحدَّ

لُ اِهللا صلى َيا َرسُولَ اِهللا ، أَيُّ النَّاسِ أََحبُّ إِلَى اِهللا ، َوأَيُّ اَألْعمَالِ أََحبُّ إِلَى اِهللا ؟ فَقَالَ َرسُو: عليه وسلم ، فَقَالَ 
ْو َتكِْشفُ أََحبُّ النَّاسِ إِلَى اِهللا أَْنفَعُُهْم ِللنَّاسِ ، َوأََحبُّ اَألْعمَالِ إِلَى اِهللا ُسرُوٌر ُتْدِخلُُه َعلَى ُمْسِلمٍ ، أَ: اهللا عليه وسلم 

ْمِشي َمَع أَخٍ ِلي ِفي حَاَجٍة أََحبُّ إِلَيَّ ِمْن أَنْ أَعَْتِكَف ِفي َعْنُه كُْرَبةً ، أَْو َتقِْضي َعْنُه َدْيًنا ، أَْو َتطُْرُد َعْنُه ُجوًعا ، وَلَِئْن أَ
 َولَْو َشاَء أَنْ ُيْمِضَيهُ َهذَا الَْمْسجِِد َشْهًرا ِفي َمْسجِِد الَْمدِيَنِة ، َوَمْن كَفَّ غََضَبُه َسَتَر اللَُّه َعْوَرَتُه ، َوَمْن كَظََم غَْيظَُه

 َيْوَم َتزُولُ قَلَْبُه َرَجاًء َيْوَم الِْقَياَمِة ، َوَمْن َمَشى َمَع أَِخيِه ِفي َحاَجةٍ َحتَّى ُيثَبَِّتَها لَُه ثَبََّت اللَُّه قََدَمُهأَْمَضاُه ، َمَأل اللَُّه 
  اَألقَْداُم

اجٍ الَْبصْرِيُّ ، َتفَرَّدَ بِِه َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن اْبُن أَبِي ِسَر: لَْم َيرْوِِه َعْن َعْمرٍو ْبنِ ِديَنارٍ ، إِالَّ ِسكُِّني ْبُن ِسرَاجٍ ، َوُيقَالُ 



  قَْيسٍ الضَّبِّيُّ
بُلِّيُّ ، َحدَّثََنا حَفْصُ َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن ُموَسى اُألُبلٍّيُّ أَُبو َعْبِد اِهللا الْمُفَسُِّر ، َحدَّثََنا َعْمُرو ، ُعَمُر ، ْبُن َيْحَيى اُأل-٨٦٢

  ُمِغَريةَ ، َعْن إِْبَراِهيَم ، عَْن ْبُن ُجَمْيعٍ ، َعْن

  .الَْجُزوُر وَالَْبقََرةُ َعْن َسْبَعٍة: قَالَ َرسُولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : َعلْقََمةَ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َمْسُعوٍد ، قَالَ 
  ٌرو ، ُعَمُر ، ْبُن َيْحَيىلَْم َيرْوِِه َعْن ُمِغَريةَ ، إِالَّ َحفْصُ ْبُن ُجَمْيعٍ ، َتفَرََّد بِِه َعْم

،َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ ْبُن َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْبِد السَّالمِ الَْبْيرُوِتيُّ ، َحدَّثََنا َمكُْحولُ أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ -٨٦٣
نِ يَزِيَد ، َعْن َمكْحُولٍ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ غَْنمٍ ، َعْن َشدَّاِد ْبنِ َعْمرِو ْبنِ َبكْرٍ السَّكَْسِكيُّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َعْن ثَْورِ ْب

الْكَيُِّس َمْن َدانَ َنفَْسُه ، َوَعِملَ بَْعَد الَْمْوِت ، وَالَْعاجُِز َمْن أَْتَبَع نَفَْسهُ : أَْوسٍ ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، قَالَ 
 بِِه َعْن ثَْورٍ ى َعلَى اِهللا لَْم َيرْوِِه َعْن َمكُْحولٍ ، إِالَّ ثَْوُر ْبُن يَزِيَد ، َوغَاِلُب ْبُن َعْبِد اِهللا الْجََزرِيُّ ، تَفَرََّدَهَواَها َوَتَمنَّ

  َعْمُرو ْبُن َبكْرٍ
  ، َعْنَعْبِد اِهللا ْبنِ َجَراَعا ْبنِ زَِياٍد ] َعْن؟[َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن زِيَاِد ْبنِ -٨٦٤

، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ ، َعْن َعِليِّ  َعْبِد اهللاِ ْبنِ ُمَغفَّلِ الْمَُزنِيُّ الَْبْصرِيُّ ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اهللاِ ْبُن ُمَحمَِّد اْبنِ َعاِئَشةَ التَّيِْميُّ
: ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، اْسَتقَْبلَ َمطْلََع الشَّْمسِ ، فَقَالَ ْبنِ َزْيٍد ، َعْن سَاِلمِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر ، َعْن أَبِيِه 

  ِمْن َها ُهَنا َيطْلُُع قَْرنُ الشَّْيطَاِن ، َوِمْن َها ُهَنا الزَّالزِلُ َوالِْفَتُن وَالْفَدَّاُدونَ َوِغلَظُ الْقُلُوبِ
  مَّاٌدلَْم َيرْوِِه َعْن َعِليِّ ْبنِ َزْيٍد ، إِالَّ َح

يُّ سَْهلُ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْحَسْينِ ْبنِ ُمكَْرمِ الْبَْغدَاِديُّ ، بِالَْبْصَرِة ، َحدَّثََنا أَُبو َحاِتمٍ السِّجِسَْتانِ -٨٦٥
َجعْفَرٍ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ ُجَحاَدةَ ، َعْن أَبِي قَْيسِ ْبنِ  َحدَّثََنا أَُبو حَاِتمٍ ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد الَْمِلِك ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن أَبِي

ْنصَارِيِّ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ ثَْرَوانَ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ َمْيُموٍن اَألْوِديِّ ، َعْن أَبِي َمْسُعوٍد ُعقَْبةَ ْبنِ َعْمرٍو اَأل
َيا َرسُولَ اِهللا ، َوَمْن َيْسَتطِيُع ثُلُثَ : َجُز أََحدُكُْم أَنْ َيقَْرأَ ثُلُثَ الْقُْرآِن ِفي لَْيلٍَة ؟ قَالُوا أَيَْع: اهللا عليه وسلم ، قَالَ 

  أَيَْعَجزُ أََحُدكُْم أَنْ َيقَْرأَ قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد: الْقُْرآِن ؟ قَالَ 

  .لَْحَسُن ْبُن أَبِي َجْعفَرٍ ، َوالَ َعْنُه إِالَّ أَُبو حَاِتمٍ ، تَفَرََّد بِِه أَُبو حَاِتمٍلَْم َيرْوِِه َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ ُجَحاَدةَ ، إِالَّ ا
ا ةَ الَْجْحَدرِيُّ ، َحدَّثََنَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَيُّوَب ْبنِ َمْرزُوقٍ أَُبو َعِليٍّ الَْماَوْرِديُّ الَْبْصرِيُّ ، َحدَّثََنا كَاِملُ ْبُن طَلَْح -٨٦٦

َما جَلََس اْبُن ُعَمَر َمْجِلًسا إِالَّ َتكَلََّم ِفيِه بِكَِلَماٍت : َعْبُد اهللاِ ْبُن لَهِيَعةَ ، َحدَّثََنا خَاِلُد ْبُن أَبِي ِعْمَرانَ ، َعْن َناِفعٍ ، قَالَ
للَُّهمَّ اغِْفْر ِلي َما قَدَّْمُت ، َوَما أَخَّْرُت ، َوَما ا: كَانَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم َيْدُعو بِهِنَّ : إِالَّ سُِئلَ َعْنُهنَّ ، فَقَالَ 

َوَبْيَن َمْعِصيَِتَك ، وَاْرُزقْنِي أَسَْرْرُت ، َوَما أَْعلَْنُت ، َوَما أَْنَت أَْعلَمُ بِِه ِمنِّي ، اللَُّهمَّ اْرُزقْنِي ِمْن طَاَعِتَك َما َيُحولُ َبيْنِي 
بِهِ َرْحمََتَك ، َواْرُزقْنِي ِمَن الَْيِقنيِ َما ُتَهوِّنُ بِِه َعلَيَّ ِمْن َمَصاِئبِ الدُّْنَيا ، َوبَارِْك ِفي َسْمِعي  ِمْن َخْشَيِتَك َما ُتَبلُِّغنِي

جَْعلْ ُمِصيبَِتي الَ َتَوَبصَرِي ، َواْجَعلُْهَما الْوَارِثَ مِنِّي ، وَاْجَعلْ ثَأْرِي َعلَى َمْن ظَلََمنِي ، َواْنصُْرنِي َعلَى َمْن َعاَدانِي ، َو
  ِفي ِدينِي ، َوالَ َتْجَعلِ الدُّْنَيا أَكَْبَر َهمِّي ، َوالَ َمْبلَغَ ِعلِْمي

  لَْم َيرْوِِه َعْن َناِفعٍ ، إِالَّ خَاِلدُ ْبُن أَبِي ِعْمَرانَ ، َوُبكَْيُر ْبُن َعْبِد اِهللا اَألَشجُّ

يفَةَ الْوَاِسِطيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن الْفََرجِ الُْجَشِميُّ الَْحْوزِيُّ الُْمقْرِئُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ اْبُن حَنِيفَةَ أَُبو َحنِ -٨٦٧
َرسُولُ  أَْبَصَر: ةَ ، قَالَ َحفُْص ْبُن أَبِي َداُوَد ، َعنِ الْهَْيثَمِ ْبنِ حَبِيبٍ الصَّْيَرِفيِّ ، َعْن َعِليِّ ْبنِ اَألقَْمرِ ، َعْن أَبِي ُجَحْيفَ



َف َعلَْيِه اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َرُجالً ُيَصلِّي ، َوقَْد َسَدلَ ثَْوَبُه ، فَدََنا ِمْنُه َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فََعطَ
  ثَْوبَُه

  َدلَْم َيرْوِِه َعْن َعِليِّ ْبنِ اَألْرقَمِ ، إِالَّ الَْهيْثَُم َتفَرَّدَ بِِه َحفْصُ ْبُن أَبِي َداُو
َمَر النَّجَّاُر ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَْحَمدَ ْبنِ ِكَساٍء الَْواسِِطيُّ ، َحدَّثََنا الَْعالُء ْبُن َساِلمٍ ، َحدَّثََنا َحفُْص ْبُن ُع -٨٦٨

َوافَقُْت رَبِّي : َمُر ْبُن الَْخطَّابِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَالَ ُع: قُرَّةُ ْبُن َخاِلٍد ، َعْن ُحَمْيٍد الطَّوِيلِ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، قَالَ 
َواتَِّخذُوا ِمْن َمقَامِ : َيا َرسُولَ اِهللا ، َهذَا َمقَاُم إِْبرَاِهيَم لَوِ اتََّخذَْناُه ُمَصلًّى ، فَأَنَْزلَ اللَُّه تََعالَى : ِفي ثَالٍث ، قُلُْت 

ا َرسُولَ اِهللا ، لَْو َحجَْبَت نَِساَءَك فَإِنَُّه َيْدُخلُ َعلَْيكَ الَْبرُّ َوالْفَاجُِر ، فَأَْنَزلَ اللَُّه آَيةَ َي: إِبَْراهِيَم ُمَصلًّى ، َوقُلُْت 
  :الِْحَجابِ

ْعَناقَُهْم ، اضْرِْب أَ: َوقُلُْت ِفي أُسَاَرى َبْدرٍ } ٥٣:األحزاب[َوإِذَا سَأَلُْتُموُهنَّ َمَتاًعا فَاسْأَلُوُهنَّ ِمْن َوَراِء ِحَجابٍ{
كَانَ لَِنبِيٍّ أَنْ َيكُونَ لَُه أَسَْرى َحتَّى يُثِْخَن ِفي {:فَاْسَتشَاَر أَْصَحاَبُه ، فَأََشارُوا َعلَْيِه بِأَْخِذ الِْفَداِء ، فَأَنَْزلَ اُهللا

  }٦٧:األنفال[اَألْرضِ
  جَّاُر الرَّازِيُّ اِإلَماُم ، َتفَرََّد بِهِ الَْعالُء ْبُن َساِلمٍلَْم َيرْوِِه َعْن قُرَّةَ ْبنِ َخاِلٍد ، إِالَّ حَفُْص ْبُن ُعَمَر النَّ

يُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبنُ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعِليٍّ الصَّاِئغُ الَْبْصرِيُّ الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُمَعاوَِيةَ النَّْيسَاُبورِ -٨٦٩
سََيجِيُء : قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : ، َعْن َخِصيٍف ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َعنِ ابِنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ  َسلََمةَ الَْحرَّانِيُّ

ْيَس ِفي الضََّوارِي ، لَأَقَْواٌم ِفي آِخرِ الزََّمنِ ُوُجوهُُهْم ُوُجوُه اآلَدَميَِّني ، َوقُلُوبُُهْم قُلُوُب الشََّياِطنيِ ، أَْمثَالُ الذِّئَابِ 
َوإِنْ َتوَارَْيَت َعْنُهمُ قُلُوبِهِْم َشْيٌء ِمَن الرَّْحَمِة ، َسفَّاكُونَ الدَِّماَء ، ال َيْرَعُوونَ َعْن قَبِيحٍ ، إِنْ بَاَيْعتَُهْم وَاَرُبوَك ، 

رٌِم ، َوشَابُُّهْم َشاِطٌر ، َوشَْيخُُهْم ال َيأُْمرُ بَِمْعُروفٍ اغَْتاُبوَك ، َوإِنْ َحدَّثُوَك كَذَُبوَك ، َوإِنِ ائَْتمَْنَتُهمْ َخانُوَك ، َصبِيُُّهْم َعا
اآلِمُر ِفيهِمْ بِالَْمْعرُوِف َوالَ َينَْهى َعْن ُمْنكَرٍ ، االعِْتزَاُز بِهِْم ذُلٌّ ، َوطَلَُب َما ِفي أَْيِديهِْم فَقٌْر ، الَْحلِيُم ِفيهِْم غَاوٍ ، َو

  ُمسَْتْضَعٌف ، َوالْفَاِسُق ِفيهِْم ُمَشرٌَّف ، ُمتََّهٌم ، وَالُْمْؤِمُن ِفيهِْم

  .ْدُعو ِخيَاُرُهْم فَال ُيْسَتَجاُب لَُهْمالسُّنَّةُ ِفيهِْم بِْدَعةٌ ، َوالْبِْدَعةُ ِفيهِْم ُسنَّةٌ ، فَِعْنَد ذَِلَك ُيَسلِّطُ اللَُّه َعلَْيهِْم شَِرارَُهْم ، فََي
  مَّدُ ْبُن َسلََمةَ َتفَرََّد بِِه ُمحَمَُّد ْبُن ُمَعاوِيَةَلَْم َيرْوِِه َعْن َخِصيٍف ، إِالَّ ُمَح

  َوالَ ُيْرَوى َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، إِالَّ بَِهذَا اِإلْسنَاِد
لَهِيَعةَ ، َعْن ُعَماَرةَ اْبنِ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْمرِو ْبنِ َخاِلٍد الَْحرَّانِيُّ أَُبو ُعالثَةَ ، َحدَّثَنا أَبِي ، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن -٨٧٠

كَانَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ِمْن : غَزِيَّةَ ، َعْن إِْسحَاَق ْبنِ َعْبدِ اِهللا ْبنِ أَبِي طَلَْحةَ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، قَالَ 
  أَفْكَِه النَّاسِ َمَع الصَّبِيِّ

  ِهللا ، إِالَّ ُعَماَرةُ اْبُن غَزِيَّةَ تَفَرََّد بِِه اْبُن لَهِيعَةَلَْم َيرْوِِه َعْن إِْسَحاقَ ْبنِ َعْبِد ا
  َوالَ ُيْرَوى َعْن أََنسٍ ، إِالَّ بَِهذَا اِإلسَْناِد

دَّثََنا َحمَّادُ ْبُن زَْيٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُعَمَر ْبنِ َمْنُصورٍ الَْبجَِليُّ الْكَشِّيُّ ، بِِمْصَر ، َحدَّثََنا قَُتْيَبةُ ْبُن َسِعيٍد ، َح -٨٧١
َساِقي الْقَْومِ : كَانَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ : َعْن أَيُّوَب ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي قََتاَدةَ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 

  آِخُرُهْم ُشْربًا
  بِِه قَُتْيبَةُلَْم َيرْوِِه َعْن أَيُّوَب ، إِالَّ َحمَّاٌد ، تَفَرََّد 



دَّثََنا ُمؤَمَّلُ ْبُن َعْبدِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد الْغَنِيِّ ْبنِ َعْبِد الْعَزِيزِ الَْعسَّالُ الِْمْصرِيُّ ، بِِمْصَر ، َحدَّثََنا أَبِي ، َح -٨٧٢
زُّْهرِيِّ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه الرَّْحَمنِ الثَّقَِفيُّ الَْبصْرِيُّ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْجالنَ ، َعنِ ال

  وسلم لَبَّى ِمْن َمْسجِِد ِذي الُْحلَْيفَِة
  عَزِيزِلَْم َيرْوِِه َعنِ اْبنِ َعْجالنَ ، إِالَّ ُمَؤمَّلُ ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ َتفَرَّدَ بِِه َعْبُد الَْغنِيِّ ْبنِ َعْبدِ الْ

 الزُّْهرِيُّ ، ثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الرَّبِيعِ ْبنِ بِاللٍ اَألْنَدلُِسيُّ ، بِِمْصَر ، َحدَّثََنا َحْرَملَةُ ْبُن َيْحَيى ، وَأَُبو ُمْصَعبٍَحدَّ -٨٧٣
قَالَ : اِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َوْهبٍ ، أَْخبََرَنا جَرِيُر ْبُن َحازِمٍ ، َعْن ُعَبْيِد اهللاِ ْبنِ ُعَمَر ، َعْن َن

  .يُوِشُك الُْمْسِلُمونَ أَنْ ُيْحَصُروا بِالَْمِديَنِة َحتَّى َيكُونَ أَْبَعُد َمسَاِلِحهِمْ بِِسالحٍ: َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  َحدٌّ َما َبْيَن الَْمدِيَنِة َوَخيْبََر: ، َتفَرََّد بِِه اْبُن َوْهبٍ ، َوِسالٌح لَْم َيرْوِِه َعْن ُعَبْيِد اهللاِ ْبنِ ُعَمَر ، إِالَّ َجرِيُر ْبُن حَازِمٍ 
، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعْرسٍ الِْمصْرِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َمْيُموٍن الَْحنَّاطُ الَْمكِّيُّ -٨٧٤

قَالَ : ، قَالَ َعْن إِْسَماِعيلَ ْبنِ أَبِي َخاِلٍد ، َعْن قَْيسِ ْبنِ أَبِي َحازِمٍ ، َعْن َعِليٍّ كَرََّم اللَُّه َوْجَهُه ِفي الَْجنَِّة ُعَيْيَنةَ ، 
ال َسْهَم لَُه ، َوالَ ال َيجَْعلُ اللَُّه َمْن لَُه سَْهٌم ِفي اِإلْسالمِ كََمْن : ثَالثٌ ُهنَّ َحقٌّ : َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  َيَتوَلَّى اللَُّه َعْبًدا فَُيَولِّيِه غَيَْرُه ، َوالَ ُيِحبُّ َرُجلٌ قَْوًما إِالَّ ُحِشَر َمَعُهْم
  لَْم َيرْوِِه َعْن إِْسَماِعيلَ ْبنِ أَبِي َخاِلٍد ، إِالَّ اْبُن ُعَيْيَنةَ ، تَفَرََّد بِِه ُمحَمَُّد ْبُن َمْيُموٍن

وَانُ ْبُن َنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبُدوسِ ْبنِ َجرِيرٍ الصُّورِيُّ ، بَِمدِيَنِة صُوَر ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا َمْرَحدَّثَ -٨٧٥
قَالَ : أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، قَالَ  ُمَعاوَِيةَ الْفَزَارِيُّ ، َحدَّثََنا طَرِيفُ أَُبو ُسفَْيانَ السَّْعِديُّ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ الَْحارِِث ، َعْن

  :َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 

أَْخرِجُوا ِمَن النَّارِ َمْن : أَْخرِجُوا ِمَن النَّارِ َمْن كَانَ ِفي قَلْبِِه ِمثْقَالَ َشِعَريٍة ِمْن إَِمياٍن ، ثُمَّ َيقُولُ : َيقُولُ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ 
ال أَْجَعلُ َمْن آَمَن بِي َساَعةً ِمْن لَْيلٍ أَوْ : َوِعزَِّتي َوَجالِلي : ثْقَالُ َحبٍَّة ِمْن َخْرَدلِ ِمْن إَِمياٍن ، ثُمَّ َيقُولُ كَانَ ِفي قَلْبِِه ِم

  َنَهارٍ كََمْن ال ُيْؤِمُن بِي
  َتفَرََّد بِِه َمرَْوانُ ْبُن ُمَعاوِيَةَ لَْم َيرْوِِه َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ الَْحارِِث ْبنِ َنْوفَلٍ ، إِالَّ أَُبو ُسفَْيانَ ،

َحدَّثنا حممد بن احلارث اجلبيلي حدثنا صفوان بن صاحل حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد العزيز بن حصني  -٨٧٦
قال إذا نسيت االستثناء } واذكر ربك إذا نسيت{يف قوله عز وجل : عن بن أيب جنيح عن جماهد عن بن عباس 

ال هي خاصة لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وليس ألحد أن يستثين إال يف صلة ميني مل يروه فاستثن إذا ذكرت ق
  عن بن جنيح إال عبد العزيز بن احلصني تفرد به الوليد بن مسلم

  َيةَ ،َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ اَألْزَرقِ اَألنْطَاِكيُّ ، بِأَْنطَاِك -٨٧٧

رَّْحَمنِ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا ُمَبشِّرُ ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َعْن ُشَعْيبِ ْبنِ أَبِي َحْمَزةَ ، َعنِ الَْعالِء ْبنِ َعْبِد ال
ِة اْنِتفَاُخ اَألِهلَِّة ، َوأَنْ ُيَرى الْهِاللُ ِللَْيلٍَة ، ِمنِ اقْتَِرابِ السَّاَع: قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : ُهَرْيَرةَ ، قَالَ 

  ُهَو اْبُن لَْيلََتيْنِ: فَُيقَالُ 
  لَْم َيرْوِِه َعنِ الَْعالِء ، إِالَّ ُشعَْيٌب ، َتفَرََّد بِِه مَُبشٌِّر

َيةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ سَْهلٍ اَألْنطَاِكيُّ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَْحَمدَ ْبنِ ُمَساِفرٍ اَألْنطَاِكيُّ ، بِأَْنطَاِك -٨٧٨
َمْن َحجَّ فَلَْيكُْن آِخُر َعْهِدِه بِالْبَْيِت الطََّواَف إِالَّ الُْحيََّض ، : ، َحدَّثََنا ِعيَسى ْبُن ُيوُنَس ، َعْن ُعَبْيِد اهللاِ ْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 



   صلى اهللا عليه وسلم َرخََّص لَهُنَّفَإِنَّ َرُسولَ اِهللا
  لَْم َيرْوِِه َعْن ُعَبْيِد اِهللا ، إِالَّ ِعيَسى

  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَْحَمدَ ْبنِ لَبِيدٍ الَْبْيُروِتيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْحمِيِد ْبُن َبكَّارٍ -٨٧٩

نِ َسابُوَر ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َيزِيَد ْبنِ جَابِرٍ ، أَنَّ أََباُه ، َحدَّثَُه ، َعْن َعْمرِو ْبنِ الدَِّمشِْقيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُشعَْيبِ ْب
ْعَد ثَالٍث ، ُشَعْيبٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، َعْن َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أَنَُّه نََهى َعْن أَكْلِ لُُحومِ اَألضَاِحي َب

كُْنتُ : سلم نِ النَّبِيِذ ِفي الُْجرِّ ، َوَعْن زِيَاَرِة الْقُُبورِ ، فَلَمَّا كَانَ َبْعَد ذَِلَك ، قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وَوَع
فَاْشَربُوا ، َوكُلُّ ُمْسِكرٍ حََراٌم ،  َنَهيُْتكُْم َعْن أَكْلِ لُُحومِ اَألَضاِحي َبْعدَ ثَالٍث فَكُلُوا َما شِئُْتْم ، وََنَهيُْتكُْم َعْن َنبِيِذ الُْجرِّ

  َوَنَهيُْتكُْم َعْن زِيَاَرِة الْقُبُورِ فَُزوُروَها َوالَ َتقُولُوا َما ُيْسِخطُ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ
إِالَّ ُمَحمَّدُ ْبُن ُشَعْيبٍ ، َتفَرََّد بِِه َعْبدُ لَْم َيرْوِِه َعْن َيزِيدَ ْبنِ َجابِرٍ ، إِالَّ اْبُنُه َعْبدُ الرَّْحَمنِ ، َوالَ َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، 

  الَْحِميِد ْبُن َبكَّارٍ
َنا أَبِي ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْدرِيسَ ْبنِ ُمطَيَّبٍ الِْمصِّيِصيُّ ، َحدَّثََنا ُسلَْيُم ْبُن مَْنُصورِ ْبنِ َعمَّارٍ ، َحدَّثَ -٨٨٠

اغَْتِسلْ : لَمَّا أَْسلَْمُت أََتْيتُ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ ِلي : ابِ ، َعْن َواِثلَةَ ْبنِ اَألسْقَعِ َمْعُروٌف أَُبو الَْخطَّ
  بَِماٍء َوِسْدرٍ َواْحِلْق َعْنَك َشَعرَ الْكُفْرِ

  َد بِِه َمْنصُوُر ْبُن َعمَّارٍلَْم َيرْوِِه َعْن َواِثلَةَ ْبنِ اَألْسقَعِ ، إِالَّ بَِهذَا اِإلسَْناِد ، َتفَرَّ

ينِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبَدةَ الِْمصِّيِصيُّ أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن كَِثريِ ْبنِ َمرَْوانَ الِْفلَْسِط -٨٨١
قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه : ْبنِ َزْيدِ ْبنِ ثَابٍِت ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ  الرَّْحَمنِ ْبُن أَبِي الزَِّناِد ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َخارَِجةَ

  ُزورُوا الْقُُبوَر ، َوالَ َتقُولُوا ُهْجرًا: وسلم 
  ذَا إَِداُم َهذَاَه: كَانَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيأْكُلُ الُْخْبزَ بِالتَّْمرِ ، َوَيقُولُ : َوبِِه َعْن َزْيٍد ، قَالَ  -٨٨٢
َتَجافُوا َعْن ُعقُوَبِة ِذي الُْمُروَءِة ، إِالَّ : قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : َوبِِه َعْن َزْيِد ْبنِ ثَابٍِت ، قَالَ  -٨٨٣

  ِفي َحدٍّ ِمْن ُحُدودِ اِهللا َعزَّ َوَجلَّ
  ِمْن ُحْسنِ إِْسالمِ الَْمْرِء َتَركُُه َما ال َيْعنِيِه ،: لى اهللا عليه وسلم قَالَ َرُسولُ اهللاِ ص: َوبِِه َعْن َزْيٍد ، قَالَ  -٨٨٤

انَ ، َوالَ كََتبَْناُه إِالَّ َعْن ُمَحمَِّد لَْم َيْروِ َهِذِه اَألحَاِديثَ ، َعْن أَبِي الزِّنَاِد ، إِالَّ اْبُنُه ، تَفَرََّد بَِها ُمَحمَّدُ ْبُن كَِثريِ ْبنِ َمْرَو
  ْبدَةَْبنِ َع

 ، َولَمْ ُيَسمَّ ، َرَوى َعْنُه َوالَ ُيْرَوى َعْن زَْيِد ْبنِ ثَابٍِت ، إِالَّ بَِهذَا اِإلسَْناِد ، وَأَُبو الزِّنَاِد ْبٌن آَخُر ُيكَْنى بِأَبِي الْقَاِسمِ
  أَْحَمُد ْبُن َحنَْبلٍ

، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن حَاِتمٍ الْجَْرَجرَاِئيُّ ُحبِّيَ الْعَابُِد ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الَْخِضرِ الرَّقِّيُّ ، بِالرَّقَِّة -٨٨٥
،  َسِمْعتُ أََبا هَُرْيَرةَ: َسِمْعُت سَِعيَد ْبَن أَبِي سَِعيٍد الَْمقُْبرِيَّ ، َيقُولُ : ُسلَْيمٍ الطَّائِِفيُّ ، َعْن إِْسَماِعيلَ ْبنِ أَُميَّةَ ، قَالَ 

ثَالثَةٌ أََنا َخْصُمُهْم َيْوَم الِْقَياَمِة ، َوَمْن كُْنُت َخْصَمُه َخَصْمتُهُ : َسِمَعُت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ : َيقُولُ 
اْستَأَْجَر أَجًِريا فَاْسَتْوفَى َحقَُّه َولَْم ُيَوفِّهِ  َرُجلٌ أَْعطَانِي ثُمَّ غََدَر َيعْنِي َعْهَد اِهللا ، َوَرُجلٌ بَاَع حُرا فَأَكَلَ ثََمَنُه ، َوَرُجلٌ: 

  أَجْرَُه
  لَْم َيرْوِِه َعنِ الَْمقُْبرِيِّ ، إِالَّ إِْسَماِعيلُ ْبُن أَُميَّةَ ، َتفَرََّد بِهِ َيْحَيى ْبُن ُسلَْيمٍ



َعكَّةَ ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن أَيُّوَب النَِّصيبِيُّ ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ ْبُن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِبَْراهِيَم ْبنِ َساَرَيةَ الَْعكَّاوِيُّ ، بِ -٨٨٦
قَالَ َرسُولُ اهللاِ : لَ الَْوِليِد ، َعْن إِْسَماعِيلَ ْبنِ َعيَّاشٍ ، َعنِ اْبنِ َعْوٍن ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ ِسريِيَن ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، قَا

  الْفَأَْرةُ َمْسٌخ وََعالَمةُ ذَِلَك أَنََّها َتْشَرُب لََبَن الشَّاِة ، َوالَ َتشَْرُب لََبَن اإلِبِلِ: صلى اهللا عليه وسلم 

  بِِه ُموَسى ْبُن أَيُّوَبلَْم َيرْوِِه َعنِ اْبنِ َعْوٍن ، إِالَّ إِْسَماعِيلُ ْبُن َعيَّاشٍ ، َوالَ َعْن إِْسَماِعيلَ ، إِالَّ َبِقيَّةُ ، َتفَرََّد 
عَْبِديُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َحَسنِ ْبنِ قَُتْيَبةَ الَْعسْقَالنِيُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن ُسلَْيَمانَ ْبنِ ُيوُسفَ الْ -٨٨٧

: ْحَوصِ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َمْسعُوٍد ، قَالَ إِْسحَاَق الْفَزَارِيُّ ، َعْن ِمْسَعرِ ْبنِ ِكَدامٍ ، أََراُه َعْن أَبِي ُمرَّةَ ، َعْن أَبِي اَأل
امل َتْنزِيلُ السَّْجَدةَ ، َو َهلْ أََتى َعلَى : كَانَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َيقَْرأُ ِفي َصالةَ الْفَْجرِ َيْوَم الُْجُمَعِة 

  اِإلْنَساِن
  الْفََزارِيُّ ، َتفَرََّد بِِه عَْبُد اهللاِ ْبُن ُسلَْيَمانَلَْم َيرْوِِه َعْن ِمْسَعرٍ ، إِالَّ أَُبو إِْسحَاَق 

َنا َصاِلُح ْبُن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الَْحَسنِ ْبنِ كَْيَسانَ الِْمصِّيِصيُّ ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن ُحَمْيدٍ الطَّوِيلُ ، َحدَّثَ -٨٨٨
اللَُّهمَّ : سِ ْبنِ َماِلٍك ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، كَانَ إِذَا َدَخلَ الَْخالَء ، قَالَ اَألْخَضرِ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن أََن

  إِنِّي أَُعوذُ بَِك ِمَن الُْخْبِث وَالَْخَباِئِث
  ُمَحمَّدُ ْبُن الَْحَسنِ ْبنِ كَْيَسانَ لَْم َيرْوِِه َعنِ الزُّْهرِيِّ ، إِالَّ َصاِلٌح ، َوالَ َعْنُه إِالَّ إِْبَراهِيُم ، َتفَرََّد بِِه

ِليدُ ْبُن ُمْسِلمٍ ، َعنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ِسَناٍن الشَِّريازِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الَْوهَّابِ ْبُن َنْجَدةَ الَْحوِْطيُّ ، َحدَّثََنا الَْو -٨٨٩
َما ِمْن أَيَّامِ الَْعَملِ : قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : ْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ األَْوَزاِعيِّ ، َعْن َعطَاِء ْبنِ أَبِي َربَاحٍ ، َعنِ ا
َوالَ الْجَِهاُد ِفي َسبِيلِ اِهللا إِالَّ َمْن ُعِقَر : َوالَ الْجَِهاُد ِفي َسبِيلِ اِهللا ؟ قَالَ : ِفيهِنَّ أَفَْضلُ ِمْن َعْشرِ ِذي الِْحجَِّة ، قَالُوا 

  ُه َوأُهْرِيَق َدُمُهَجَواُد
  اٍنلَْم َيرْوِِه َعنِ اَألْوَزاِعيِّ ، إِالَّ الَْولِيُد ، َوالَ َعْنُه إِالَّ الَْحْوِطيُّ ، َتفَرََّد بِِه ُمَحمَُّد ْبُن سَِن

َعافَى ْبنِ ِعْمَرانَ ، َحدَّثََنا َشرِيٌك ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َداُوَد ْبنِ َصَدقَةَ الِْمصِّيِصيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الْكَبِريِ ْبُن ُم -٨٩٠
مَّا نََزلَْت وَالَِّذيَن : الَ ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد اِهللا الُْمرَاِديُّ ، َعْن ُعَمَر ْبنِ ُمرَّةَ ، َعْن َساِلمِ ْبنِ أَبِي الْجَْعِد ، َعْن ثَْوَبانَ ، قَ

َيا َرسُولَ اِهللا ، فَأَيُّ : َتبا ِللذََّهبِ َوالِْفضَِّة ، قَالُوا : ولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيكْنُِزونَ الذََّهَب وَالِْفضَّةَ ، قَالَ َرُس
  قَلًْبا َشاِكًرا ، وَِلَساًنا ذَاكًِرا ، َوزَْوَجةً صَاِلحَةً: الَْمالِ َنكْنُِز ؟ قَالَ 

  .الَّ َشرِيٌك ، َتفَرَّدَ بِِه َعْبُد الْكَبِريِ ْبُن الُْمَعافَىلَْم َيرْوِِه َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد اِهللا الُْمَراِديِّ ، إِ
 ، َحدَّثََنا الَْولِيُد ْبُن َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن أَحَْمَد ْبنِ الَْولِيِد ْبنِ ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن أَبِي السَّرِيُّ الَْعسْقَالنِيُّ-٨٩١

ُمَحمٍَّد ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ الُْمْنكَِدرِ ، َعْن جَابِرٍ ، أَنّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َعقَّ َعنِ  ُمْسِلمٍ ، َعْن ُزَهْيرِ ْبنِ
  الَْحَسنِ وَالُْحَسْينِ ، َوخََتَنُهَما لََسْبَعِة أَيَّامٍ

وَلَْم َيقُلْ أََحٌد ِممَّْن َرَوى َهذَا الَْحِديثُ َوخََتَنُهَما ِلَسْبَعِة أَيَّامٍ ، لَْم َيرْوِِه َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ الْمُْنكَِدرِ ، إِالَّ ُزَهْيُر ْبُن ُمَحمٍَّد ، 
  إِالَّ الَْولِيُد ْبُن ُمْسِلمٍ

ْبُن ُسلَْيَمانَ  حَاُقَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُنوحِ ْبنِ َحْربٍ الَْعْسكَرِيُّ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن إِْسحَاَق الْقَطَّانُ ، َحدَّثََنا إِْس -٨٩٢
نِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن ُمَعاِذ ، َعْن أَِخيِه طَلَْحةَ ْبنِ ُسلَْيَمانَ ، َعنِ الْفَُضْيلِ ْبنِ غَْزَوانَ ، َعْن زَُبْيٍد الَْيَماِميِّ ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َع

  ْبنِ



ٌك ، إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ ُيِحبُّ اَألْتِقَياَء اَألخِْفَياَء اَألبْرَِياَء َيِسُري الرَِّياِء ِشْر: َجَبلٍ أَنَُّه َسِمعَ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم 
ِمْن كُلِّ ِفْتَنٍة َسوَْداَء الَِّذيَن إِذَا غَاُبوا لَْم يُفَْتقَدُوا ، َوإِذَا َحَضُروا لَْم ُيْعَرفُوا ، قُلُوبُُهْم َمصَابِيُح الُْهَدى ، َيْخُرُجونَ 

ٍة   ُمظِْلَم
  رْوِِه َعْن ُزَبْيٍد ، إِالَّ الْفَيَّاُض ، َوالَ َعْنُه إِالَّ طَلَْحةُ ، َتفَرََّد بِِه إِْسَحاقُ ْبُن ُسلَْيَمانَلَْم َي
َيى ْبُن َزكَرِيَّا ْبنِ َنا َيْحَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد الرَّحِيمِ الدِّيَباجِيُّ التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثَ -٨٩٣

وَسى ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َيزِيدَ إِبَْراهِيَم ْبنِ ُسوَْيٍد النَّخَِعيُّ ، َحدَّثََنا الَْحكَُم ْبُن الَْحَسنِ النَّخَِعيُّ ، َعْن أَبِي ُبْرَدةَ ْبنِ أَبِي ُم
  ذَاُب أُمَِّتي ِفي دُْنَياهَاَع: قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : الَْخطِْميُّ ، قَالَ 

  لَْم َيرْوِِه َعنِ الَْحَسنِ ْبنِ الَْحكَمِ ، إِالَّ َيْحَيى ْبُن َزكَرِيَّا ، َتفَرََّد بِِه ُعثَْمانُ ْبُن أَبِي َشْيبَةَ
الَْبحَْرانِيُّ ، َحدَّثََنا َحبَّانُ ْبُن ِهاللٍ ، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَْحَمدَ الرَّقَّاُم التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َمْعَمرٍ -٨٩٤

  َوْهُب ْبُن َخاِلٍد ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعثَْمانَ

َعلَْيَها ،  انَ َيْدُخلُْبنِ ُخثَْيمٍ ، َعنِ الْقَاِسمِ ْبنِ ُمَحمٍَّد ، َعْن َسْهلَةَ بِْنتِ ُسهَْيلٍ ، أَنَّ سَاِلًما َمْولَى أَبِي ُحذَْيفَةَ ، كَ
  أَِمصِّيِه َتْحرُِمي َعلَْيِه: فَذَكََرْت ذَِلَك لَِرسُولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ 

  لَْم َيرْوِِه َعنِ اْبنِ ُخثَْيمٍ ، إِالَّ َوْهٌب ، تَفَرََّد بِِه َحبَّانُ ْبُن ِهاللٍ
ِقيِقيُّ التُّْستَرِيُّ ، َحدَّثََنا َسْهلُ ْبُن َبْحرٍ الْجُْندِيَسابُورِيُّ ، َحدَّثََنا َسالُم َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَْحَمدَ ْبنِ إِْسحَاَق الدَّ -٨٩٥

:  وَِيةَ ، َعْن أَبِي ذَرٍّ ، قَالَْبُن ُسلَْيَمانَ الضَّبِّيُّ ُهَو الَْمَدائِنِيُّ ، َعْن أَبِي ُحرَّةَ َحْمَزةَ ، َعنِ الَْحَسنِ ، َعْن َصْعَصَعةَ ْبنِ ُمَعا
َما ِمْن ُمْسِلَمْينِ َيُموُت لَُهَما ثَالثَةٌ ِمَن الْوَلَِد لَمْ َيْبلُُغوا ِمَن الْحِْنِث ، إِالَّ : قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  أَْدَخلَُهُم اللَُّه الَْجنَّةَ بِفَْضلِ َرْحَمِتِه إِيَّاُهْم

  إِالَّ َسالُم ْبُن ُسلَْيَمانَ الضَّبِّيُّلَْم َيرْوِِه َعْن أَبِي ُحرَّةَ ، َحْمَزةَ ، 
  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْحَمَوْيِه الَْجْوَهرِيُّ اَألْهوَازِيُّ ، َحدَّثََنا َمْعَمُر ْبُن سَْهلٍ -٨٩٦

كَانَ : ْبنِ ُبرَْيَدةَ ، َعْن َعاِئَشةَ ، قَالَْت  اَألهَْوازِيُّ ، َحدَّثََنا ُعَبْيدُ اهللاِ ْبُن َتَمامٍ ، َعْن َسِعيٍد الْجَُرْيرِيِّ ، َعْن َعْبِد اِهللا
اللَُّهمَّ إِنِّي أَُعوذُ بَِك ِمَن الشَّرِّ َولُوًعا ، َوِمَن الْجُوعِ : َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم إِذَا أََوى إِلَى ِفَراِشِه ، قَالَ 

  َضجِيعًا
  فَرَّدَ بِِه َمْعَمُر ْبُن َسْهلٍلَْم َيرْوِِه َعْن َسِعيٍد ، إِالَّ َعْبُد اِهللا ، َت

 ْبُن َتَمامٍ ، َعْن ُيوُنَس ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْزَرةَ اَألهَْوازِيُّ ، َحدَّثََنا َمْعَمُر ْبُن سَْهلٍ ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا -٨٩٧
قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه : ْن أَبِيِه ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْمرٍو ، قَالَ َعنِ الَْوِليدِ ْبنِ بِْشرٍ ، َعْن بِْشرِ ْبنِ َشَغاٍف ، َع

  لَْيَس َشْيٌء أَكَْرَم َعلَى اِهللا ِمَن الُْمْؤمِنِ: وسلم 
  لَْم َيرْوِِه َعْن ُيوُنَس ، إِالَّ ُعَبْيدُ اِهللا ، تَفَرََّد بِِه َمْعمٌَر

اَمانَ الُْجْنِديسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا َمْحُموُد ْبُن غَْيالنَ الَْمْرَوزِيُّ ، َحدَّثََنا الْفَْضلُ ْبُن ُموَسى َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َح -٨٩٨
: اِهِليِّ ، قَالَ أَُماَمةَ الَْبالسِّينَانِيُّ ، َعْن َيزِيَد ، بَرِيَد ، ْبنِ زَِيادِ ْبنِ أَبِي الَْجْعِد ، َعْن سَاِلمِ ْبنِ أَبِي الَْجْعِد ، َعْن أَبِي 

  َجاَءِت امَْرأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َوَمَعَها صَبِيَّاِن لََها تُْرِضُعُهَما ،



ا ،  ، فَأَْعطَاَهفََسأَلَِت النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َشْيئًا يُْعِطيَها ، فَلَْم َيجِْد َشْيئًا ُيعِْطيَها حَتَّى أَصَاَب ثَالثَ َتمََراٍت
َتْينِ ، فَأَْعطَْت َهذَا نِْصفًا فَأَْعطَْت َهذَا َتْمَرةً َوَهذَا َتْمَرةً ، َوأَْمَسكَْت َتْمَرةً فََبكَى أََحُد الصَّبِيَّْينِ ، فََشقَِّت التَّْمَرةَ َشقَّ

ٌت َرِحيمَاٌت بِأَْوالِدِهنَّ ، لَْوال َما َيأِْتنيَ َحاِمالٌت َواِلدَاٌت ُمْرضَِعا: َوَهذَا نِْصفًا ، فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم 
  إِلَى أَزَْواجِهِنَّ َدَخلَْت ُمَصلِّيَاُتُهنَّ الَْجنَّةَ

  لَْم َيرْوِِه َعْن َيزِيدَ ْبنِ زِيَاٍد ، إِالَّ الْفَْضلُ ْبُن ُموَسى السِّيَنانِيُّ
ْبنِ الُْجْنِديسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ ْبُن َسلْمِ ْبنِ ُرَشْيٍد الُْهَجْيِميُّ الَْبْصرِيُّ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُمْسِلمِ ْبنِ َعْبِد اِهللا  -٨٩٩

صلى  قَالَ َرسُولُ اِهللا: الَ ، َحدَّثََنا َعْبُد الْعَزِيزِ ْبُن قَْيسِ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن ُحَمْيٍد الطَّوِيلِ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، قَ
ِه ِمائَةً َمْن َصلَّى َعلَيَّ َصالةً َواِحَدةً ، صَلَّى اللَُّه َعلَْيِه َعْشًرا ، َوَمْن َصلَّى َعلَيَّ َعشًْرا ، َصلَّى اللَُّه َعلَْي: اهللا عليه وسلم 

اقِ ، َوبََراَءةٌ ِمَن النَّارِ ، وَأَْسكََنهُ اللَُّه َيْوَم الِْقَياَمِة َمعَ بََراَءةٌ ِمَن النِّفَ: ، َوَمْن َصلَّى َعلَيَّ ِمائَةً ، كََتَب اللَُّه لَُه َبْيَن َعْيَنْيِه 
  الشَُّهَداِء

  لَْم َيرْوِِه َعْن ُحَمْيٍد ، إِالَّ عَْبُد الَْعزِيزِ ْبُن قَْيسٍ ، َتفَرََّد بِهِ إِبَْراهِيُم ْبُن َساِلمٍ

اَألصَْبَهانِيُّ ، َحدَّثََنا صَاِلحُ ْبُن قَطَنٍ الُْبَخارِيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َعمَّارِ ْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ْبنِ َمْنَدَه  -٩٠٠
مَا َيا أََبِت ، : َرأَْيُت َعمَّاَر ْبَن َياِسرٍ َصلَّى بَْعَد الَْمْغرِبِ ِستَّ َركَعَاٍت ، فَقُلُْت : َياِسرٍ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َعْن َجدِّي ، قَالَ 

َمنْ : رَأَْيُت َحبِيبِي َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َصلَّى بَْعَد الَْمغْرِبِ ِستَّ َركََعاٍت ، َوقَالَ : َهِذِه الصَّالةُ ؟ فَقَالَ 
  َصلَّى بَْعَد الَْمغْرِبِ ِستَّ َركََعاٍت غُفَِرْت لَُه ذُنُوُبُه ، َوإِنْ كَاَنْت ِمثْلَ َزَبدِ الَْبحْرِ

  َوى َعْن َعمَّارٍ ، إِالَّ بَِهذَا اِإلْسَناِد ، َتفَرََّد بِهِ صَاِلحُ ْبُن قَطَنٍال ُيْر
 ْبُن ُمَحمٍَّد الَْمْرَوزِيُّ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن رَاِشٍد اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم ْبُن َسعِيٍد الَْجوَْهرِيُّ ، َحدَّثََنا ُحَسْيُن -٩٠١
كَانَ : َرةَ ، قَالَ َنا َعْبُد الْعَزِيزِ ْبُن أَبِي َسلََمةَ الْمَاجُِشونَ ، َعْن قَُداَمةَ ْبنِ ُموَسى ، َعْن أَبِي َصاِلحٍ ، َعْن أَبِي هَُرْي، َحدَّثَ

  أَصِْلْح ِلي ِدينِي الَِّذي: َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيْدُعو 

ِلي ُدْنَياَي الَِّتي َجَعلَْت ِفيَها َمَعاِشي ، وَأَْصِلحْ ِلي آخَِرِتي الَِّتي َجَعلَْت إِلَْيَها َمعَاِدي ،  َجَعلَْتُه ِعْصَمةَ أَْمرِي ، وَأَْصِلْح
  .َواجَْعلِ الْحََياةَ زَِياَدةً ِلي ِفي كُلِّ َخْيرٍ ، وَالَْمْوَت َراَحةً ِلي ِمْن كُلِّ َشرٍّ

  َمةُ الَْمَدنِيُّ ، َوالَ َعْنُه إِالَّ َعْبُد الْعَزِيزِ ، َتفَرَّدَ بِِه ُحَسْيُن ْبُن ُمَحمٍَّدلَْم َيرْوِِه َعْن أَبِي َصاِلحٍ ، إِالَّ قَُدا
ُن  ، َحدَّثََنا ُسهَْيلُ ْبَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُحَسْينٍ األَْبَهرِيُّ اَألْصَبهَانِيُّ ، بَِبْغَداَد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُموَسى الَْحَرِشيُّ -٩٠٢

َمْن : قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : َعْبِد اِهللا ، َعْن خَاِلٍد الَْحذَّاِء ، َعْن أَبِي ِقالَبةَ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، قَالَ 
  َخاِلٍد ، إِالَّ ُسهَْيلٌ ، َتفَرََّد بِِه ُمَحمَّدُ ْبُن ُموَسى لَْم يَْرَض بِقََضاِء اِهللا َوُيْؤِمْن بِقَْدرِ اِهللا فَلَْيلَْتِمْس إِلًَها غَْيَر اِهللا لَْم َيْروِِه َعْن

 ْبُن فََضالَةَ ، َعْن ِهَشامِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُنصَْيرٍ اَألصَْبَهانِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن َعْمرٍو الَْبَجِليُّ ، َحدَّثََنا ُمَباَرُك -٩٠٣
  :ِد ْبنِ سِريِيَن ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، قَالَ ْبنِ َحسَّانَ ، َعْن ُمَحمَّ

  ال ُتقَصُّ الرُّْؤَيا إِالَّ َعلَى َعاِلمٍ ، أَْو َناِصحٍ
  نِ ُنصَيْرٍلَْم َيرْوِِه َعْن ِهَشامٍ ، إِالَّ ُمَباَرٌك ، َتفَرَّدَ بِِه إِْسَماعِيلُ ، َوالَ كََتبَْناُه إِالَّ َعنِ اْب

ا أَُبو َضْمَرةَ أََنُس ْبُن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن السَّاِئبِ اَألْخَرُم ، َحدَّثََنا عَْبُد الْوَهَّابِ ْبُن َعْبِد الَْحكَمِ الَْورَّاُق ، َحدَّثََن -٩٠٤
إِيَّاكُمْ : اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، قَالَ ِعَياضٍ ، َعْن أَبِي َحازِمٍ ، َعْن َسْهلِ ْبنِ َسْعٍد السَّاِعِديِّ ، أَنّ َرُسولَ 



وٍد وَذَا بُِعوٍد َحتَّى َجَمعُوا َوُمَحقََّراِت الذُُّنوَب ، فَإِنَّ َمثَلَ ُمَحقََّراِت الذُُّنوبِ كَمَثَلِ قَْومٍ َنَزلُوا بَِبطْنِ َواٍد ، فََجاَء ذَا بُِع
  ِت الذُُّنوبِ مََتى ُيْؤَخذْ بَِها صَاِحبَُها ُتْهِلكُْهَما أَْنَضجُوا بِِه خُْبَزُهْم ، َوإِنَّ ُمَحقََّرا

  لَْم َيرْوِِه َعْن أَبِي َحازِمٍ ، إِالَّ أََنٌس َتفَرََّد بِِه َعْبُد الَْوهَّابِ
  نَاَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أََبانَ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن َعْمرٍو الَْبَجِليُّ ، َحدَّثَ -٩٠٥

قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا : ُزَهْيُر ْبُن ُمَعاوَِيةَ ، َعْن ُسهَْيلِ ْبنِ ُمَعاوَِيةَ ْبنِ أَبِي صَاِلحٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ ، قَالَ 
  إِذَا َحَضَر الَْعَشاُء َوأُِقيَمتُ الصَّالةُ فَاْبَدءُوا بِالَْعَشاِء: عليه وسلم 
  َعْن ُسَهْيلٍ ، إِالَّ ُزهَْيٌر ، َوالَ َعْنُه إِالَّ إِْسَماعِيلُ ، َتفَرََّد بِِه ُمَحمَُّد ْبُن أََبانَ لَْم َيرْوِِه
ثََنا ْهوَازِيُّ ، َحدََّحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِبَْراهِيَم الَْوشَّاُء اَألصَْبَهانِيُّ ، بَِمِدينَِتَها ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َجْهَورٍ اَأل -٩٠٦

هِيَم النََّخِعيِّ ، َعْن َعلْقََمةَ ْبنِ إِْسَماعِيلُ ْبُن َيْحَيى التَّيِْميُّ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ْبُن الَْحجَّاجِ ، َعنِ الَْحكَمِ ْبنِ ُعَتْيَبةَ ، َعْن إِْبَرا
َسِمْعُت َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، : ُهَو َيقُولُ رَأَْيُت َعِليَّ ْبَن أَبِي طَاِلبٍ َعلَى ِمْنَبرِ الْكُوفَِة َو: قَْيسٍ ، قَالَ 

ُع النَّاُس إِلَْيَها ال َيزْنِي الزَّانِي َوُهَو ُمْؤِمٌن ، َوالَ َيْسرُِق السَّارُِق َوُهَو ُمْؤِمٌن ، َوالَ َيْنتَهُِب الرَُّجلُ ُنْهَبةً َيْرفَ: َيقُولُ 
َيا أَِمَري الُْمْؤِمنَِني ، َوَمْن زََنا فَقَْد كَفََر ؟ : شَْرُب الرَُّجلُ الَْخْمَر َوُهَو ُمْؤِمٌن ، فَقَالَ َرُجلٌ أَْبَصارَُهْم َوُهَو ُمْؤِمٌن ، َوالَ َي

ِمٌن أَنَّ إِنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، كَانَ َيأُْمُرَنا أَنْ ُنبْهَِم أََحادِيثَ الرَُّخصِ ، ال يَْزنِي َوُهَو ُمْؤ: فَقَالَ َعِليٌّ 
لسَّرِقَِة أَنََّها لَُه َحاللٌ ، فَإِنْ ذَِلَك الزَِّنا لَُه َحاللٌ ، فَإِنْ آَمَن أَنَُّه لَُه َحاللٌ فَقَْد كَفََر ، َوالَ ُهَو َيسْرُِق َوُهَو ُمْؤِمٌن بِِتلَْك ا

  َيشَْرُبَها َوُهَو ُمْؤِمٌن أَنَّهَا آَمَن بَِها أَنََّها لَُه َحاللٌ فَقَْد كَفََر ، َوالَ َيشَْرُب الَْخْمَر ِحَني

َني يَْنَتهِبَُها َوُهَو ُمْؤِمٌن أَنََّها لَُه َحاللٌ ، فَإِنْ شَرَِبَها َوُهَو ُمْؤِمٌن أَنََّها لَُه َحاللٌ فَقَْد كَفََر ، َوالَ َيْنَتهِبُ ُنْهَبةً ذَاَت َشَرٍف ِح
  .نََّها لَُه َحاللُ فَقَْد كَفََرلَُه َحاللٌ فَإِِن اْنَتَهبََها َوُهَو ُمْؤِمٌن أَ

رٍ ، َولَْم َنكُْتْبهُ إِالَّ َعْن ُمَحمَّدِ لَْم َيرْوِِه َعْن ُشْعَبةَ ، إِالَّ إِْسَماِعيلُ ْبُن َيْحَيى التَّْيِميُّ الْكُوِفيُّ ، َتفَرََّد بِِه الَْحَسُن ْبُن َجهَْو
  ْبنِ إِبَْراِهيمَ الَْوشَّاِء

ْعفَرٍ الرَّازِيُّ ُد ْبُن ُشَعْيبٍ اَألْصبََهانِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن إِبَْراِهيمَ الزَّمِْعيُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن أَبِي َجَحدَّثََنا ُمحَمَّ-٩٠٧
َمْن : ُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َر: ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ الرَّبِيعِ ، َعْن أَبِي الَْعاِلَيِة ، َعْن ُحذَْيفَةَ ْبنِ الَْيَماِن ، قَالَ 

ابِِه َوِإلَماِمِه َوِلَعامَِّة الُْمْسِلِمَني ال َيهَْتمُّ بِأَْمرِ الُْمْسِلِمَني فَلَْيَس ِمْنُهْم ، َوَمْن ال ُيصْبُِح َوُيْمِسي نَاِصًحا ِللَِّه َولَِرُسوِلِه َوِلكَِت
  َجْعفَرٍ الرَّازِيِّ ، إِالَّ اْبنُُهفَلَْيَس ِمْنُهْم ، لَْم َيْروِِه َعْن أَبِي 

  َوالَ ُيْرَوى َعْن ُحذَْيفَةَ ، إِالَّ بَِهذَا اِإلسَْناِد
  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد الَْعزِيزِ اَألْصَبهَانِيُّ الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ ْبُن الْفَُراِت ، -٩٠٨

، َحدَّثََنا أَُبو ُعبَْيَدةَ ْبُن اَألْشَجِعيِّ ، َعنِ اَألْشَجِعيِّ ، َعْن ُسفَْيانَ الثَّْورِيِّ ، َعْن َعلْقََمةَ ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو ُزَهْيرٍ الَْمرَْوزِيُّ 
َو أَطَْوُع ِللَّهِ لَْيَس َشْيٌء إِالَّ َوُه: قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : َيزِيَد ، َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ ُبرَْيَدةَ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 

  .ِمنِ اْبنِ آَدَم
   ، إِالَّ اْبنُُهلَْم َيرْوِِه َعْن ُسفَْيانَ ، إِالَّ اَألْشجَِعيُّ وَاْسُمُه ُعَبْيُد اِهللا ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َوالَ َعنِ اَألْشجَِعيِّ

بِي ، أُْخبِْرُت َعنِ اْبنِ اَألْشَجِعيِّ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن ُسفَْيانَ بِإِْسنَاِدهِ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن أَْحَمَد ْبنِ َحنَْبلٍ ، َحدَّثَنِي أَ -٩٠٩
  ، ِمثْلَُه



ُن رِيُّ ، َحدَّثََنا ُعَمُر ْبَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ُرْسَتةُ اَألْصبََهانِيُّ ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ ْبُن َساِلمِ ْبنِ ُرَشْيٍد الَْبْص -٩١٠
َمْن : قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : َحبِيبٍ الْقَاِضي ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعاِئَشةَ ، قَالَْت 

  أَْدَخلَ َعلَى أَْهلِ َبْيٍت ِمَن الُْمْسِلِمَني ُسُروًرا لَْم َيْرضَ لَُه اللَُّه ثََواًبا ُدونَ الَْجنَِّة
  رْوِِه َعْن ِهَشامٍ ، إِالَّ َعْمُرو ْبُن َحبِيبٍ ، تَفَرََّد بِِه إِبَْراِهيمُ ْبُن َساِلمٍلَْم َي

، َحدَّثََنا أَُبو َداُودَ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أََسِد ْبنِ َيزِيَد اَألْصَبهَانِيُّ بَِمِديَنةِ أَْصَبَهانَ َسَنةَ َخْمسٍ وَِتْسِعَني َوِمئََتْينِ -٩١١
وسلم ، َتال يَاِلِسيُّ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، أَنّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه الطَّ

قَطَْرةً ِمَن الزَّقُّومِ قُِطَرْت ِفي بَِحارِ  لَْو أَنَّ: اتَّقُوا اللََّه َحقَّ ُتقَاِتِه َوالَ َتُموُتنَّ إِالَّ َوأَْنُتْم ُمْسِلُمونَ ، فَقَالَ : َهِذِه اآلَيةَ 
  الدُّْنَيا أَفَْسَدْت َعلَى أَْهلِ الدُّنَْيا َمَعايَِشُهْم ، فَكَْيفَ بَِمْن َيكُونُ طََعامَُه

  لَْم َيرْوِِه َعنِ اَألْعَمشِ ، إِالَّ ُشْعبَةُ
الُ اَألْصبََهانِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن َعْمرٍو الَْبَجِليُّ ، َحدَّثََنا َداُودُ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِبَْراهِيَم ْبنِ َشبِيبٍ الَْعسَّ -٩١٢

  :الزِّْبرِقَانُ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن ثَابِتٍ الُْبَنانِيِّ ، َعْن أََنسِ ْبنِ مَاِلٍك ، قَالَ 

  بِْسمِ اِهللا اللَُّهمَّ ، لََك ُصْمُت ، َوَعلَى رِْزِقَك أَفْطَْرُت:  كَانَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم إِذَا أَفْطََر ، قَالَ
   إِالَّ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْبَراهِيَملَْم َيرْوِِه َعْن ُشْعَبةَ ، إِالَّ َداُوُد ْبُن الزِّْبرِقَاِن ، َتفَرََّد بِهِ إِْسَماعِيلُ ْبُن ُعَمَر ، َوالَ كََتْبَناُه

ُرَمْيكٍ  َحمَّدُ ْبُن إِبَْراهِيَم ْبنِ َنْصرِ ْبنِ َشبِيبٍ اَألْصبََهانِيُّ ، َحدَّثََنا َمْخلَُد ْبُن الُْحَسْينِ ْبنِ أَبِي شَرِيٍكَحدَّثََنا ُم -٩١٣
ْسَحاَق ، َعْن َجرِيرِ ْبنِ َعْبِد اللِِّه الْبَْغَداِديُّ ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اِهللا ْبُن َعْمرٍو الرَّقِّيُّ ، َعْن زَْيِد ْبنِ أَبِي أَُنْيَسةَ ، َعْن أَبِي إِ

ثَالثَ : صَِياُم ثَالثَِة أَيَّامٍ ِمْن كُلِّ َشْهرٍ ِصَياُم الدَّْهرِ ، أَيَّاُم الْبِيضِ : الَْبَجِليِّ ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، قَالَ 
  َعْشَرةَ ، َوأَْرَبَع َعشَْرةَ ، َوَخْمَس َعشْرَةَ

  ِه َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، إِالَّ َزْيدُ ْبُن أَبِي أَُنْيسَةَلَْم َيرْوِ
  َوالَ ُيْرَوى َعْن َجرِيرٍ ، إِالَّ بَِهذَا اِإلسَْناِد

  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبَن َعْبِد الرَّحِيمِ ْبنِ َشبِيبٍ الُْمقْرُِئ اَألصَْبَهانِيُّ ،أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثَنَا -٩١٤

ْن أَبِي ِعيدٍ الَْجْوَهرِيُّ ، َحدَّثََنا ُحَسْيُن ْبُن ُمَحمَّدٍ الَْمرُّوِذيُّ ، َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ ِقْرمٍ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعإِبَْراهِيُم ْبُن َس
يَْهُجَر أََخاُه فَْوَق  ال َيِحلُّ ِللُْمْسِلمِ أَنْ: قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : َواِئلٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َمْسُعوٍد ، قَالَ 

  ثَالٍث
  فَرَّدَ بِِه إِبَْراهِيُم الَْجْوهَرِيُّلَْم َيرْوِِه َعنِ اَألْعَمشِ ، إِالَّ ُسلَْيَمانُ ْبَن ِقْرمٍ ، َوالَ َعْن ُسلَْيَمانَ ، إِالَّ ُحَسْيُن ْبَن ُمحَمٍَّد ، َت

لْفَِقيُه ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن حَْربٍ الْمَْوِصِليُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َيحَْيى َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعاِصمٍ اَألْصَبهَانِيُّ ا -٩١٥
كُنَّا َمَع َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه : الَْمَدنِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسرَائِيلُ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعنِ الْحَارِِث ، َعْن َعِليٍّ ، قَالَ 

إِنِّي أَصَْبُت ذَْنًبا ، فَأَعَْرَض َعْنُه ، فَلَمَّا قََضى النَّبِيُّ صلى اهللا : الَْمْسجِِد نَْنَتِظُر الصَّالةَ ، فَقَاَم َرُجلٌ ، فَقَالَ  وسلم ِفي
َمَعَنا َهِذِه الصَّالةَ ،  أَلَْيَس قَدْ َصلَّْيَت: عليه وسلم ، قَاَم الرَُّجلُ فَأََعاَد الْقَْولَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم 

  فَإِنََّها كَفَّاَرةُ ذَنْبَِك: َبلَى ، قَالَ : َوأَْحَسْنَت لََها الطُُّهوَر ؟ قَالَ 
  ُن َحْربٍلَْم َيرْوِِه َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، إِالَّ إِسَْرائِيلُ ، َوالَ َعْنُه إِالَّ َعْبُد الرَّْحَمنِ ، َتفَرََّد بِِه َعِليُّ ْب

  ُيْرَوى َعْن َعِليٍّ َعلَْيِه السَّالُم ، إِالَّ بَِهذَا اِإلْسَناِد َوالَ



، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسَماعِيلَ ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ َمْسُعوٍد الْعَْبِديُّ اَألْصَبهَانِيُّ َسمَُّوْيِه الْفَِقيُه  -٩١٦
أَنّ النَّبِيَّ  النََّمرِيُّ ، َحدَّثََنا َسالُم ْبُن الْمُْنِذرِيِّ ، َحدَّثََنا َداُوُد ْبُن أَبِي هِْنٍد ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، َحاِتُم ْبُن ُعَبْيِد اِهللا

  صلى اهللا عليه وسلم كََتَب إِلَى ُعمَّاِلِه ِفي َسنَِّة الصََّدقَاِت ، َوذَكََر الَْحدِيثَ بِطُولِِه
َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْبَراهِيَم ْبنِ َعاِمرِ ْبنِ إِْبَراِهيمَ  -٩١٧ْن َداُوَد ، إِالَّ َسالٌم ، َتفَرََّد بِِه حَاِتمُ ْبُن ُعَبْيِد اِهللا لَْم َيرْوِِه َع

دَّثََنا زَِيادُ أَُبو َحمَْزةَ ، َعْن َحْمَزةَ الزَّيَّاِت اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثَنِي َعمِّي ُمَحمَُّد ْبُن َعاِمرٍ ، َحدَّثََنا أَبِي َعاِمُر ْبُن إِبَْراهِيَم ، َح
قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه : ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن َخْيثََمةَ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن َعِديِّ ْبنِ َحاِتمٍ الطَّاِئيِّ ، قَالَ 

َوَبْيَنهُ ُتْرُجَمانٌ ، فََينْظُُر إِلَى َيِمينِِه فََيَرى َما قَدََّم ، َوَينْظُُر إِلَى ِشمَاِلِه فََيَرى َما قَدََّم  كُلُّكُْم ُيكَلُِّمُه َربُُّه لَْيَس بَْيَنُه: وسلم 
  ، َوإِلَى أََماِمِه فَإِذَا ُهَو بِالنَّارِ ، فَاتَّقُوا النَّاَر َولَوْ بِِشقِّ َتْمرٍَة

  أَُبو َحْمَزةَ ، َتفَرََّد بِِه َعاِمُر ْبُن إِبَْراِهيَم لَْم َيرْوِِه َعْن َحْمَزةَ ، إِالَّ زَِياٌد

ْبُن َعْبدِ اهللاِ الْعَْبِديُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسَماعِيلَ ْبنِ أَحَْمَد ْبنِ أَُسْيٍد اَألْصَبهَانِيُّ أَُبو ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ  -٩١٨
نَاَدةَ انَ الَْورَّاُق ، َحدَّثََنا أَُبو َمرَْيَم َعْبُد الَْغفَّارِ ْبُن الْقَاِسمِ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن ُحْبِشيِّ ْبنِ ُجَحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن أََب

ِمنِّي بِمَْنزِلَِة هَاُرونَ ِمْن أَْنَت : قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِلعَِليٍّ كَرََّم اللَُّه َوْجَهُه ِفي الَْجنَِّة : السَّلُوِليِّ ، قَالَ 
  ُموَسى ، إِالَّ أَنَّهُ ال نَبِيَّ َبْعِدي

  لَْم َيرْوِِه َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، إِالَّ أَُبو َمرَْيَم ، َتفَرََّد بِِه إِْسَماِعيلُ ْبُن أََبانَ
دَّثََنا سَْعُد ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْبِد الَْحكَمِ الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَْحَمدَ ْبنِ الَْوِليِد اَألْصَبهَانِيُّ ، َح -٩١٩

: َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ  قَُداَمةُ ْبُن ُمَحمَّدٍ اَألْشجَِعيُّ ، َعْن إِْسَماِعيلَ ْبنِ َشْيَبةَ الطَّاِئِفيِّ ، َعنِ اْبنِ جَُرْيجٍ ، َعْن َعطَاٍء ،
َما ِمْن أُمَِّتي أََحٌد َوِلَي ِمْن أَْمرِ الُْمْسِلِمَني ، النَّاسِ ، َشْيئًا لَْم َيْحفَظُْهْم بَِما : صلى اهللا عليه وسلم  قَالَ َرسُولُ اِهللا

  َيْحفَظُ بِهِ َنفَْسُه َوأَْهلَُه ، إِالَّ لَمْ َيجِْد َراِئَحةَ الَْجنَِّة
  لُ ، تَفَرََّد بِِه قَُداَمةُ ْبُن ُمَحمٍَّدلَْم َيرْوِِه َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ ، إِالَّ إِْسَماِعي

َعْبِد اَألْعلَى اُألُبلِّيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَبِي َحْرَملَةَ الْقَلْزُِميُّ بَِمِديَنِة قَلُْزَم ، َحدَّثََنا إِْسَحاقُ ْبُن إِْسَماعِيلَ ْبنِ  -٩٢٠
دَّثََنا األَْوَزاِعيُّ ، َعْن َيْحَيى ْبنِ أَبِي كَِثريٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي قََتاَدةَ ، َعْن أَبِيِه ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َهاِشمٍ الَْبْيُروِتي ، َح

َبلََغتِ  ال َيقَْبلُ اللَُّه ِمَن اْمرَأٍَة َصالةً َحتَّى تَُوارِي زِيَنَتَها ، َوالَ ِمْن جَارَِيٍة: قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : قَالَ 
  الَْمِحيضَ َحتَّى َتْخَتمَِر

  لَْم َيرْوِِه َعنِ اَألْوَزاِعيِّ ، إِالَّ َعْمُرو ْبُن َهاِشمٍ ، َتفَرََّد بِِه إِْسَماِعيلُ ْبُن إِْسحَاَق
و َيْعلَى ، بِِشريَاَز ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسحَاَق ْبنِ إِْبَراهِيَم ْبنِ شَاذَانَ الْفَارِِسيُّ أَُبو َعِليٍّ ، أَُب -٩٢١

َعامِرِيِّ ، َعْن َعمَّارِ ْبنِ َسْعُد ْبُن الصَّلِْت ، َحدَّثََنا ِمْسَعُر ْبُن ِكَدامٍ ، َعنِ الَْعبَّاسِ ْبنِ َخدِيجٍ ، َعْن زَِياِد ْبنِ َعْبِد اِهللا الْ
ال ، َوقَْد كُْنُت َعلَى َمْوِعَدْينِ : ، َهلْ قَاَرفَْت شَْيئًا ِممَّا قَاَرَف أَْهلُ الْجَاِهِليَِّة ؟ قَالَ  َيا َرسُولَ اِهللا: قُلُْت : َياِسرٍ ، قَالَ 

  أَمَّا أََحُدُهَما ، فََغلََبْتنِي َعيْنِي ، َوأَمَّا اآلَخُر فََشَغلَْتنِي َعْنُه َساِمُر الْقَوْمِ
  ، َتفَرَّدَ بِِه َشاذَانُ لَْم َيرْوِِه َعْن ِمْسَعرٍ ، إِالَّ سَْعٌد

  َوالَ ُيْرَوى َعْن َعمَّارٍ ، إِالَّ بَِهذَا اِإلْسنَاِد



دَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَْحَمدَ ْبنِ َوِليِد ْبنِ أَبِي ِهَشامٍ ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن الْوَِليِد ْبنِ َمزَْيٍد ، َح -٩٢٢
كُلُّ : قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : ، َعْن َعْبِد الَْواِحِد ْبنِ قَْيسٍ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ  األَْوَزاِعيُّ

  ُمْسِكرٍ َخْمٌر ، وَكُلُّ َخْمرٍ َحَراٌم
  لَْم َيرْوِِه َعنِ اَألْوَزاِعيِّ ، إِالَّ الَْولِيُد ْبُن َمزَْيٍد

َحدَّثََنا سَْهلُ ْبُن ُمَحمَّدُ ْبُن الْمَْرُزَبانِ اآلدََميُّ الشَِّريازِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن إِْبَراِهيَم النَّْرمَِقيُّ الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا  -٩٢٣
ُعقَْبةَ ْبنِ َعْبِد الَْغاِفرِ ، َعْن أَبِي َسِعيدٍ َعْبَدَوْيِه السِّْنِديُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن الَْعالِء ْبنِ َشْيَبةَ ، َعنِ اْبنِ َعْوٍن ، َعْن 

  ال َعلَْيكُمْ أَنْ ال َتفَْعلُوا ، فَإِنََّما ُهَو الْقََدُر: ذُِكَر عِْنَد َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم الْعَْزلُ ، فَقَالَ : الُْخْدرِيِّ ، قَالَ 
  لَْم َيرْوِِه َعنِ اْبنِ َعْوٍن ، إِالَّ َعْبُد اِهللا

ا الرَّبِيُع ْبُن َبْدرٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْحبُوبٍ الَْعْسكَرِيُّ الزَّْعفَرَانِيُّ ، َحدَّثََنا قَْيُس ْبُن حَفْصٍ الدَّارِِميُّ ، َحدَّثََن -٩٢٤
قَالَ : ِليٍّ كَرََّم اللَُّه َوْجَهُه ِفي الَْجنَِّة ، قَالَ َعْن َراِشِد بن ُمَحمٍَّد الِْحمَّانِيِّ ، َعنِ الَْحَسنِ ، َعْن قَْيسِ ْبنِ ُعَباٍد ، َعْن َع

  :َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  َمْن كَذََب َعلَيَّ َعاِمًدا ُمَتَعمًِّدا فَلَْيَتَبوَّأْ َمقَْعَدُه ِمَن النَّارِ
   رَاِشٌد تَفَرََّد بِِه قَْيُس ْبُن حَفْصٍ ، َعنِ الرَّبِيعِ ْبنِ َبْدرٍلَْم َيرْوِِه َعْن قَْيسِ ْبنِ ُعَباٍد ، إِالَّ الَْحَسُن ، َوالَ َعْنُه إِالَّ

َحدَّثنا حممد بن مملك األصبهاين حدثنا أمحد بن عصام األنصاري حدثنا أبو أمحد الزبريي حدثنا مسعر بن  -٩٢٥
ن إنسانا ألنه عهد إليه إمنا مسي اإلنسا: كدام عن األعمش عن مسلم البطني عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال 

  فنسي مل يروه عن مسعر إال أبو أمحد تفرد به أمحد بن عصام
َحدَّثنا حممد بن علي بن األمحر الناقد أبو الطيب حدثنا نصر بن علي اجلهضمي حدثنا زياد بن عبد اهللا  -٩٢٦

عن أم سلمة زوج النيب صلى البكائي حدثنا الرحيل بن معاوية اجلعفي عن أيب إسحاق عن أيب سلمة بن عبد الرمحن 
  والذي توىف نفسه صلى اهللا عليه وسلم ما مات حىت كان أكثر صالته قاعدا: اهللا عليه وسلم قالت 

  مل يروه عن الرحيل أخي زهري إال زياد بن عبد اهللا تفرد به نصر
َحةَ اَألْصَبهَانِيُّ الَْحاِفظُ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الْحَارِثِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِبَْراهِيَم ْبنِ ُيوُسَف أَُبو َعِليِّ ْبُن أَْمَد -٩٢٧

ْرِديُّ ، َعْن َصفَْوانَ ْبنِ ُسلَْيمٍ ، الَْمْخُزوِميُّ الَْمَدنِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمْصَعبٍ الزُّهْرِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الْعَزِيزِ ْبُن ُمَحمٍَّد الدََّراَو
ي َيَسارٍ ، َعْن أَبِي َسعِيٍد الُْخْدرِيِّ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َرِكبَ ِحَماًرا إِلَى قَُباَء َيسَْتخْبُِر ِف َعْن َعطَاِء ْبنِ

  الَْعمَِّة َوالْخَالَِة ، فَأَنَْزلَ اللَُّه َتَعالَى أَنْ ال ِمريَاثَ لَُهمَا
ِديُّ ، َوالَ َعْنُه إِالَّ أَُبو ُمصَْعبٍ َتفَرَّدَ بِِه ُمَحمَّدُ ْبُن الْحَارِِث ، َوالَ أَْعلَمُ أََحًدا ذَكََرُه لَْم َيرْوِِه َعْن َصفَْوانَ ، إِالَّ الدََّراَوْر

  إِالَّ بَِخيْرٍ
زِيزِ ْبنِ أَبِي رِْزَمةَ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ْبنِ َماِلٍك الضَّبِّيُّ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد الَْع -٩٢٨

ْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َمْسُعوٍد ، الْفَْضلُ ْبُن ُموَسى السِّيَنانِيُّ ، َحدَّثََنا ِمْسَعُر ْبُن ِكَدامٍ ، َعنِ الرُّكَْينِ ْبنِ الرَّبِيعِ ، َعْن أَبِيِه ، َع
  ا الصَّاِدقَةُ الصَّاِلَحةُ ُجْزٌء ِمْن َسْبِعَني ُجْزًءا ِمَن النُُّبوَِّةالرُّْؤَي: قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : قَالَ 

  لَْم َيرْوِِه َعْن ِمْسَعرٍ ، إِالَّ الْفَْضلُ ْبُن ُموَسى ، َتفَرََّد بِهِ اْبُن أَبِي رِْزمَةَ



َحدَّثََنا َعفَّانُ ْبُن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن زَْيٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ْبنِ نَاِصحٍ السَّرَْمرِيُّ ، بَِسْرَمَرى ،  -٩٢٩
 صلى اهللا عليه وسلم َسِمْعُت أََبا ُسلَْيَمانَ الَْعَصرِيَّ ، ُيَحدِّثُ َعْن ُعقَْبةَ ْبنِ ُصْهَبانَ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكََرةَ ، َعنِ النَّبِيِّ: قَالَ 

 الِْقَياَمِة َعلَى الصِّرَاِط فََتَتقَاَدَع بِهِْم َجنََبَتا الصَِّراِط تَقَاُدَع الْفَرَاشِ ِفي النَّارِ ، فَيُْنجِي اللَُّه ُيحَْملُ النَّاُس َيْوَم: ، قَالَ 
ُج اللَُّه كُلَّ َمْن كَانَ ِفي قَلْبِِه رِبَِرْحَمِتِه َمْن َيَشاُء ، ثُمَّ يُْؤذَنُ ِللَْمالِئكَِة وَالنَّبِيِّنيِ َوالشَُّهَداِء فََيْشفَُعونَ وَُيَشفَُّعونَ ، َوُيْخ

  ِمثْقَالُ ذَرٍَّة ِمَن اِإلَمياِن
  ال ُيْرَوى َعْن أَبِي َبكََرةَ ، إِالَّ بَِهذَا اِإلْسَناِد

 ْبنِ َعْبِد الَْحكَمِ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الرَّبِيعِ ْبنِ ُسلَْيَمانَ الْجِيزِيُّ الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا -٩٣٠
: اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ  إِْسحَاُق ْبُن الْفُرَاِت ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن أَيُّوَب ، َعْن َيْحَيى ْبنِ َسعِيٍد األَْنَصارِيِّ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ

  ْم إِذَا َماَت عُرَِض َعلَْيِه َمقَْعُدُه بِالَْغَداِة َوالَْعِشيِّإِنَّ أََحدَكُ: َسِمْعُت َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ 

َهذَا َمقَْعُدكَ َحتَّى َيْبَعثَكَ اللَُّه َعزَّ : إِنْ كَانَ ِمْن أَْهلِ الَْجنَِّة فَِمَن الَْجنَِّة ، َوإِنْ كَانَ ِمْن أَْهلِ النَّارِ فَِمَن النَّارِ ، فَُيقَالُ 
  َم الِْقَيامَِةَوَجلَّ إِلَْيِه َيْو

  لَْم َيرْوِِه َعْن َيحَْيى ْبنِ َسعِيٍد ، إِالَّ َيحَْيى ْبُن أَيُّوَب ، تَفَرََّد بِِه إِْسَحاقُ ْبُن الْفَُراِت
ا أَُبو إِْسحَاَق الْفََزارِيُّ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبَركَةَ أَُبو َبكْرٍ الَْحلَبِيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َبكَّارٍ الِْمصِّيِصيُّ ، َحدَّثََن -٩٣١

لَقَْد : م ، قَالَ َسِعيِد ْبنِ أَشَْوَع ، َعْن أَبِي لَْيلَى َمْولَى اَألْنصَارِيِّ ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسل
  ْم َيشَْهِد الَْمْسجَِد فَأُحَرِّْق َعلَْيِه َبْيتَُهَهَمْمُت أَنْ آُمَر بِالصَّالِة ، فَُتقَاَم ، ثُمَّ أَنْظَُر ، فََمْن لَ

  ِه َعِليُّ ْبُن َبكَّارٍلَْم َيرْوِِه َعْن َسِعيِد ْبنِ َعْمرِو ْبنِ أَشَْوَع قَاِضي الْكُوفَِة ، إِالَّ أَُبو إِْسحَاَق الْفَزَارِيُّ ، َتفَرََّد بِ
  َحْضرَِميُّ الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُنَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُموَسى ْبنِ ِعيَسى الْ -٩٣٢

نِ َسِعيدٍ اَألْنصَارِيِّ ، َعْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ َعْبِد الَْحكَمِ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن الْفَُراِت ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن أَيُّوَب ، َعْن َيْحَيى ْب
َرْتنِي َحفَْصةُ زَْوُج النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، كَانَ أَْخَب: َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 

  إِذَا نُوِدَي ِلَصالِة الصُّْبحِ َركَعَ َركَْعَتْينِ قَْبلَ َصالِة الصُّْبحِ ُيَخفِّفُُهمَا
  يُّوَب ، تَفَرََّد بِِه إِْسَحاُقلَْم َيرْوِِه َعْن َيحَْيى ْبنِ َسعِيٍد ، إِالَّ َيحَْيى ْبُن أَ

ُن ُسوَْيٍد ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن بِْشرٍ الَْعْسكَرِيُّ الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا الرَّبِيُع ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا أَيُّوُب ْب -٩٣٣
قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه : ْبنِ قُرَّةَ ، َعْن َمْعِقلِ ْبنِ َيسَارٍ ، قَالَ الْفَُراُت ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن ُمَعاوَِيةَ 

  الْعََملُ ِفي الَْهْرجِ َوالْفِْتَنِة كَالْهِجَْرِة إِلَيَّ: وسلم 
  ْعدُ ْبُن الصَّلِْتلَْم َيرْوِِه َعنِ الْفُرَاِت ، إِالَّ أَيُّوُب ، َوالَ رََواُه َعنِ اَألْعَمشِ ، إِالَّ الْفُرَاُت َوَس

دَ الَْبكْرِيُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسحَاَق أَُبو الُْحَسْينِ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارِ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن يَزِي -٩٣٤
  ُمَحمَُّد ْبُن َيْعقُوَب ْبنِ ُمَحمَّدِ ْبنِ

أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم أُِتَي بَِصْحفٍَة : َنا بِاللُ ْبُن أَبِي ُهرَْيَرةَ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، قَالَ طَْحالَء الَْمِدينِيُّ ، َحدَّثَ
  اللَُّهمَّ ال ُتطِْعْمَنا نَاًرا ، إِنَّ اللََّه لَْم ُيطِْعْمَنا نَارًا: َتفُوُر ، فََرفََع َيَدُه ِمْنَها ، فَقَالَ 

ِه ِهَشاٌم ، وَبِاللٌ قَِليلُ ْن بِاللِ ْبنِ أَبِي ُهَريَْرةَ ، إِالَّ َيْعقُوُب ْبُن ُمحَمٍَّد ، َوالَ َعْنُه إِالَّ عَْبُد اهللاِ ْبُن َيزِيَد َتفَرََّد بِلَْم َيرْوِِه َع
  الرَِّواَيِة َعْن أَبِيِه



صْرِيُّ ، َحدَّثََنا َبْحرُ ْبُن َنْصرٍ الَْخْوالنِيُّ ، َحدَّثََنا أَْشَهُب ْبنُ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَْحَمدَ ْبنِ أَبِي ُيوُسَف الَْخاللُ الِْم -٩٣٥
قَالَ : سِ ْبنِ مَاِلٍك ، قَالَ َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا اللَّْيثُ ْبُن َسْعٍد ، َعْن يَزِيَد ْبنِ أَبِي َحبِيبٍ ، َعْن َسْعِد ْبنِ ِسَناٍن ، َعْن أََن

  َمانُِع الزَّكَاِة َيْوَم الِْقَياَمِة ِفي النَّارِ: ى اهللا عليه وسلم َرسُولُ اِهللا صل
  لَْم َيرْوِِه َعنِ اللَّْيِث ، إِالَّ أَْشَهُب الْفَِقيُه ، َتفَرَّدَ بِِه َبْحُر ْبُن َنصْرٍ

  الْفَزَارِيُّ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَْحَمدَ ْبنِ الْفََرجِ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُمحَمٍَّد -٩٣٦

قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا : الِْمصِّيِصيُّ ، َحدَّثََنا ُهَشْيٌم ، َعْن ُيوُنَس ْبنِ ُعَبْيٍد ، َعنِ الَْحَسنِ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، قَالَ 
  َيَر أََحدٌ َسوْأَِتيِمْن كََراَمِتي َعلَى رَبِّي َعزَّ َوَجلَّ أَنِّي ُوِلْدُت َمْختُوًنا ، وَلَْم : عليه وسلم 

  لَْم َيرْوِِه َعْن ُيوُنَس ، إِالَّ ُهشَْيٌم ، َتفَرََّد بِِه ُسفَْيانُ ْبُن ُمَحمٍَّد الْفََزارِيُّ
بِ اْبنِ َنْدَبةَ ، َحدَّثََنا بِيَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َماَهانَ اُألُبلِّيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َحكِيمٍ الُْمقَوُِّم ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َح -٩٣٧

قَالَ َرسُولُ اهللاِ صلى : يِّ ، قَالَ أَُبو جََنابٍ الْكَلْبِيِّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن أَبِي َحيَّةَ ، َعْن أَبِي الْعَاِلَيِة ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ الَْباِهِل
بِاللٌ : َيا جِبْرِيلُ ، َما َهِذِه الَْخْشفَةُ ؟ فَقَالَ : َن َيَديَّ ، فَقُلُْت َدَخلُْت الَْجنَّةَ فََسِمْعُت َخْشفَةً َبْي: اهللا عليه وسلم 
  َيْمِشي أََماَمَك

  ِديثُي أَُماَمةَ إِالَّ َهذَا الَْحلَْم َيرْوِِه َعْن أَبِي الْعَاِلَيِة ، إِالَّ أَُبو َجَنابٍ الْكَلْبِيُّ ، َوالَ ُيْحفَظُ َعْن أَبِي الَْعاِلَيِة ، َعْن أَبِ
  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعِليٍّ الَْمْرَوزِيُّ الَْحاِفظُ ، بِبَْغدَاَد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا -٩٣٨

ثََنا أَُبو إِْسَحاقَ الْهَْمدَانِيُّ َحدَّ ْبنِ قُْهَزاَد ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن إِْسحَاَق الْكَاَشُغونِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الْكَبِريِ ْبُن دِيَنارٍ الصَّاِئغُ ،
كُنَّا َمَع َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ اَألْعَمُش ، َعْن إِبَْراِهيَم ، َعْن َعلْقََمةَ ، َعْن َعْبِد اِهللا ، قَالَ 

لم بِإَِناٍء ، فََوَضَع َيَدُه ِفيِه ، فَلَقَْد َرأَْيُت الَْماَء يَْنُبُع ِمْن َبْينِ ِفي َسفَرٍ فََعزَّ الَْماُء ، فََدَعا َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وس
  أَصَابِعِ َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم

  لَْم َيرْوِِه َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، إِالَّ َعْبدُ الْكَبِريِ ْبُن دِيَنارٍ ، َوالَ َعْنُه إِالَّ َيحَْيى ْبُن إِْسحَاَق
وِيُّ ، َحدَّثََنا َخاِلُد ْبنُ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُجُمَعةَ ْبنِ َخلٍَف الْقُُهْستَانِيُّ ، بَِبْغَداَد ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن إِْدرِيسَ الَْهَر -٩٣٩

ْن َخاِلِد ْبنِ َعلْقََمةَ ، َعْن َعْبِد َخْيرٍ ، َعْن َعِليٍّ َهيَّاجِ ْبنِ بِْسطَامٍ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ الثَّْورِيُّ ، َعْن شَرِيٍك ، َع
  كَرََّم اللَُّه َوْجَهُه ِفي الَْجنَِّة ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، تََوضَّأَ ثَالثًا ثَالثًا

بِِه َخاِلٌد ، َوَرَواُه غَيُْرُه َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن َخاِلِد ْبنِ  لَْم َيرْوِِه َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن َشرِيٍك ، إِالَّ َهيَّاُج ْبُن بِْسطَامٍ ، تَفَرََّد
  َعلْقََمةَ َنفِْسِه

 ْحَيى ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُنَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُمَعاٍذ الَْحلَبِيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن كَِثريٍ الَْعْبِديُّ ، َحدَّثََنا َهمَّاُم ْبُن َي -٩٤٠
 ، أَنَّ َرُجالً َمرَّ َعلَى ُمْسِلمٍ الَْمكِّيُّ ، َعنِ الَْحكَمِ ْبنِ ُعَتْيَبةَ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي لَْيلَى ، َعْن كَْعبِ ْبنِ ُعْجَرةَ
َنَشاِطِه َما أَْعجََبُهْم ، فَقَالُوا النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، فََرأَى أَْصَحابَ َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِمْن َجلَِدِه َو

إِنْ كَانَ َيْسَعى َعلَى َولَِدِه : َيا َرسُولَ اِهللا ، لَْو كَانَ َهذَا ِفي َسبِيلِ اِهللا ، فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : 
شَْيَخْينِ كَبَِريْينِ فَِفي َسبِيلِ اِهللا ، َوإِنْ كَانَ خََرَج َيسَْعى ِصَغاًرا فَُهَو ِفي َسبِيلِ اِهللا ، َوإِنْ كَانَ َخَرَج َيْسَعى َعلَى أََبَوْينِ 

نَ َخَرَج َيْسَعى تَفَاخًُرا َعلَى َنفِْسِه ِلَيِعفََّها فَِفي َسبِيلِ اِهللا ، َوإِنْ كَانَ خََرَج َيْسَعى َعلَى أَْهِلِه فَِفي َسبِيلِ اِهللا ، َوإِنْ كَا
  طَّاغُوِتَوَتكَاثًُرا فَِفي َسبِيلِ ال



  كَِثريٍ لَْم َيرْوِِه َعنِ الَْحكَمِ ، إِالَّ إِْسَماِعيلُ ْبُن ُمْسِلمٍ ، َوالَ َعْنُه إِالَّ َهمَّاٌم َتفَرََّد بِِه ُمَحمَّدُ ْبُن
  َوالَ ُيْرَوى َعْن كَْعبِ ْبنِ ُعْجَرةَ ، إِالَّ بَِهذَا اِإلْسَناِد

زيد بن أخزم الطائي حدثنا أبو أمحد الزبريي حدثنا حنظلة بن عبد َحدَّثنا حممد بن سعدان الشريازي حدثنا  -٩٤١
  التخلل سنة: احلميد عن عبد الكرمي أيب أمية عن جماهد عن عبد اهللا بن عكربة وكانت له صحبة قال 

 ال يروى هذا احلديث عن عبد اهللا بن عكربة إال هبذا اإلسناد به أبو أمحد الزبريي وال حنفظ لعبد اهللا بن عكربة
  حديثا غري هذا

ْبُن إِبَْراهِيَم ، َعْن  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُموَسى اِإلْصطَْخرِيُّ ، َحدَّثََنا بِْشرُ ْبُن أَبِي َعِليٍّ الْكَْرَمانِيُّ ، َحدَّثََنا َحسَّانُ -٩٤٢
طُهُورُ : قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : ، قَالَ أََبانَ ْبنِ َتْغِلَب ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي َرزِينٍ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ 

  إَِناِء أََحدِكُْم إِذَا َولَغَ ِفيِه الْكَلُْب أَنْ يَْغِسلَُه َسْبَع مَرَّاٍت
  لَْم َيرْوِِه َعْن أََبانَ ْبنِ َتْغِلَب ، إِالَّ َحسَّانُ ْبُن إِْبَراهِيَم

  ْبنِ الَْحجَّاجِ الزَُّبْيِديُّ ، بَِمدِيَنِة زَبِيٍد بِالَْيَمنِ ، َحدَّثََنا أَبُوَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُشَعْيبِ  -٩٤٣

ذَكَرَ ُسفَْيانُ الثَّْورِيُّ ، َعْن ُسلَْيَمانَ التَّيِْميِّ ، َعْن : ُحمَّةَ ُمَحمَُّد ْبُن يُوُسَف ، َحدَّثََنا أَُبو قُرَّةَ ُموَسى ْبُن طَارِقٍ ، قَالَ 
َما ِذئَْبانِ َضارَِياِن بَاَتا ِفي : قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : النَّْهِديِّ ، َعْن أَُساَمةَ ْبنِ َزْيٍد ، قَالَ  أَبِي ُعثَْمانَ

  ُمْسِلمَِحِظَريٍة ِفيَها غََنمٍ يَفَْترَِساِن ، َوَيأْكُالِن بِأَسَْرَع فََساًدا ِفيَها ِمْن طَلَبِ الَْمالِ َوالشََّرِف ِفي ِدينِ الْ
َراِن ، رََواُه قُطَْبةُ ْبُن الَْعالِء ْبنِ لَْم َيرْوِِه َعْن ُسلَْيَمانَ التَّيِْميِّ ، إِالَّ أَُبو قُرَّةَ ، َوِعْنَد سُفَْيانَ ِفي َهذَا الَْحِديِث إِْسنَاَداِن آَخ

، َوَروَاُه َعْبُد الَْمِلِك ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ الذِّمَارِيُّ ، َعْن ُسفَْيانَ ،  الِْمْنهَالِ الَْغَنوِيُّ ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ ِدينَارٍ
  َعْن أَبِي الَْجحَّاِف ، َعْن أَبِي حَازِمٍ ، َعْن أَبِي ُهرَْيرَةَ

ثََنا قُطَْبةُ ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ فَأَمَّا َحِديثُ قُطَْبةَ فََحدَّثََناُه الْقَاِسُم ْبُن ُمحَمٍَّد الدَّاللُ الْكُوِفيُّ ، َحدَّ -٩٤٤
  ِدينَارٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، ِمثْلَُه

َنا إِبَْراِهيمُ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْرَعَرةَ ْبنِ أَمَّا َحِديثُ أَبِي الَْجحَّاِف فََحدَّثَنَاُه الَْعبَّاُس ْبُن الْفَْضلِ اَألْسفَاِطيُّ ، َحدَّثَ -٩٤٥
ي الَْجحَّاِف ، َعْن أَبِي حَازِمٍ ، الْبِرِْندِ السَّاِميُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْمِلِك ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ الذِّمَارِيُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن أَبِ

  صلى اهللا عليه وسلم ، ِمثْلَُهَعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، َعنِ النَّبِيِّ 
جُوَزَجانِيُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َسْحَنَوْيِه ْبنِ الَْهيْثَمِ الَْبْرذَِعيُّ ، بِِمْصَر ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم ْبُن َيْعقُوَب الْ -٩٤٦

زِيزِ ْبنِ ِعْمَرانَ ، َعْن ُعَمَر ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َعْوٍف ، أَْخبََرنِي َهاُرونُ أَُبو عَْبِد اِهللا ، صَاِحُب الَْمَغازِي ، َعْن َعْبِد الَْع
 صلى اهللا عليه وسلم ، ُموَسى ْبُن َيْعقُوَب الزَّْمِعيُّ ، أَْخبََرنِي َعمِّي أَُبو الَْحرِِث ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ َزْوجِ النَّبِيِّ

َمْعُد ْبُن َعْدَنانَ ْبنِ أَدِّ ْبنِ أََدَد ْبنِ َزْيِد ْبنِ َبَراِء ْبنِ أَعَْراقِ : لَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ َسِمْعُت َرسُو: قَالَ 
ذَِلَك كَثًِريا ال أَهْلََك َعاًدا َوثَُموَد َوأَْصحَاَب الرَّسِّ َوقُُروًنا َبْيَن : ثُمَّ َيقُولُ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : الثََّرا قَالَ 

َمْعُد َمْعُد ، وَعدَْنانُ َعْدَنانُ ، َوأََدُد أََدُد ، زَْيُد ْبُن َهِميَسَع ، َوَبَراُء نَْبٌت ، : َيْعلَُمُهْم إِالَّ اُهللا ، فَكَاَنتْ أُمُّ َسلََمةَ ، َتقُولُ 
  َوأَْعرَاُق الثََّرى إِْسَماعِيلُ ْبُن إِبَْراهِيَم صلى اهللا عليه وسلم

   ُيْرَوى َعْن أُمِّ َسلََمةَ ، إِالَّ بَِهذَا اِإلْسَناِد ، تَفَرََّد بِِه ُموَسىال



َمْعَرةِ النُّْعَماِن ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َخاِلِد ْبنِ يَزِيَد الْبَْرذَِعيُّ ، بِِمْصَر ، َحدَّثَنِي أَُبو َسلََمةَ ُعَبْيدُ ْبُن َخلََصةَ بِ -٩٤٧
  :ِد اِهللا ، قَالَ اهللاِ ْبُن َناِفعٍ الَْمدَنِيُّ ، َعنِ الُْمْنكَِدرِ ْبنِ ُمَحمَِّد ْبنِ الُْمْنكَِدرِ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبَعْبُد 

قَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه َيا َرسُولَ اِهللا ، إِنَّ أَبِي أََخذَ َماِلي ، فَ: َجاَء َرُجلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ 
إِنَّ اللَّهَ : اذَْهْب فَأْتِنِي بِأَبِيَك ، فَنََزلَ جِبْرِيلُ َعلَْيِه السَّالُم َعلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ : وسلم ِللرَُّجلِ 

ْيٍء قَالَُه ِفي َنفِْسِه َما َسِمَعْتُه أُذَُناُه ، فَلَمَّا َجاَء الشَّْيُخ ، قَالَ إِذَا َجاَءَك الشَّْيُخ ، فََسلُْه َعْن َش: ُيقْرِئَُك السَّالَم ، َوَيقُولُ 
  َما َبالُ ابْنَِك َيْشكُوَك ، أَتُرِيدُ أَنْ َتأُْخذَ َمالَُه ؟: لَُه النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم 

: مَّاِتِه أَْو خَاالِتِه أَْو َعلَى نَفِْسي ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم َسلُْه َيا َرسُولَ اِهللا ، َهلْ أَْنفَقُْتُه إِالَّ َعلَى َع: فَقَالَ 
  إِيِه ، َدْعَنا ِمْن َهذَا أَْخبِْرَنا َعْن َشْيٍء قُلَْتُه ِفي َنفِْسَك َما َسِمَعْتُه أُذَُناَك ،

  زِيُدَنا بَِك َيِقيًنا ، لَقَْد قُلُْت ِفي َنفِْسي شَْيئًا َما َسِمَعْتُه أُذَُناَي ،وَاِهللا َيا َرُسولَ اِهللا ، َما َيزَالُ اللَُّه َي: فَقَالَ الشَّْيُخ 
  َوأََنا أَْسَمُع ،: قُلْ : فَقَالَ 
  :قُلُْت : قَالَ 

  ُتَعلُّ بَِما أَجْنِي َعلَْيَك َوَتنَْهلُ** غَذَْوُتَك مَْولُوًدا َوُمنُْتَك َياِفعًا
  ِلسُّقِْمَك إِالَّ َساِهًرا أََتَملَْملُ** قْمِ لَْم أَبِْتإِذَا لَْيلَةٌ َضافَْتَك بِالسُّ

  طُرِقَْت بِِه ُدونِي فََعْيَناَي َتْهُملُ** كَأَنِّي أََنا الْْمطَرُوُق ُدوَنَك بِالَِّذي
  لََتْعلَُم أَنَّ الَْمْوَت َوقٌْت ُمَؤجَّلُ** َتخَاُف الرََّدى نَفِْسي َعلَْيَك َوإِنََّها

  إِلَْيَها َمَدى َما ِفيَك كُْنُت أَُؤمِّلُ** َت السِّنَّ َوالْغَاَيةَ الَِّتيفَلَمَّا َبلَْغ
  كَأَنََّك أَْنَت الُْمنِْعُم الُْمتَفَضِّلُ** َجَعلَْت َجزَاِئي ِغلْظَةً َوفَظَاظَةً

  فََعلَْت كََما الْجَاُر الُْمَجاوُِر َيفَْعلُ**فَلَْيَتَك إِذْ لَْم تَْرَع َحقَّ أُُبوَِّتي 
  بَِردٍّ َعلَى أَْهلِ الصَّوَابِ ُمَوكَّلُ** َتَراُه مَُعدا لِلِْخالِف كَأَنَُّه

  .أَْنَت َومَالُكُ َألبِيَك: فَِحينَِئٍذ أََخذَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم بَِتالبِيبِ اْبنِِه ، َوقَالَ : قَالَ 
كَِدرِ ، إِالَّ بَِهذَا التََّمامِ َوالشِّْعرِ ، إِالَّ بَِهذَا اِإلْسَناِد ، تَفَرََّد بِِه ُعَبْيدُ ْبُن ال ُيْرَوى َهذَا الَْحدِيثُ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ الْمُْن

  َخلَصَةَ
ا ُمْعَتِمرُ ْبُن َحدَّثََن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعِليِّ ْبنِ الَْولِيِد الَْبْصرِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبدِ اَألْعلَى الصَّْنَعانِيُّ ، -٩٤٨

 ْبنِ ُعَمَر ، َعْن أَبِيِه ُعَمَر ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا كَْهَمسُ ْبُن الَْحَسنِ ، َحدَّثََنا َداُودُ ْبُن أَبِي ِهْنَد ، َعنِ الشَّْعبِيِّ ، َعْن َعْبِد اِهللا
، كَانَ ِفي َمحْفَلٍ ِمْن أَْصحَابِِه إِذْ َجاَء أَْعرَابِيٌّ ِمْن ْبنِ الَْخطَّابِ بَِحدِيِث الضَّبِّ ، أَنّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 

َعلَى َمْن َهِذِه الَْجَماَعةُ ؟ فَقَالُوا : َبنِي ُسلَْيمٍ قَْد َصاَد َضبا ، َوَجَعلَُه ِفي كُمِِّه َيذَْهُب بِِه إِلَى رِْحلٍَة فََرأَى َجَماَعةً ، فَقَالَ 
  أَنَُّه نَبِيُّ ، فََشقَّ النَّاُس ، ثُمَّ أَقَْبلَ َعلَى َرسُولِ اِهللا َعلَى َهذَا الَِّذي َيْزُعُم: 

َيا ُمَحمَُّد ، َما اْشَتَملَِت النَِّساُء َعلَى ِذي لَْهَجٍة أَكْذََب مِْنَك َوأَبَْغَض إِلَيَّ مِْنَك ، َولَْوال : صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ 
َيا َرُسولَ اِهللا ، : جِلُْت َعلَْيَك ، فَقََتلُْتَك ، فََسَرْرُت بِقَْتِلكَ النَّاسَ أَْجَمِعَني ، فَقَالَ ُعَمُر أَنْ ُتَسمِّينِي قَْوِمي َعجُوال لََع

َعلَى َرسُولِ  أََما َعِلْمَت أَنَّ الَْحِليَم كَادَ أَنْ َيكُونَ َنبِيا ، ثُمَّ أَقَْبلَ: َدْعنِي أَقُْتلُْه ، فَقَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 
َيا : وَالالِت وَالُْعزَّى ، آلمَْنُت بَِك ، َوقَْد قَالَ لَُه َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ 

َوُتكَلِّمُنِي أَْيًضا اسِْتْخفَافًا : ي ؟ قَالَ أَْعرَابِيُّ ، َما َحَملََك َعلَى أَنْ قُلَْت َما قُلَْت ، َوقُلَْت غَْيَر الَْحقِّ َولَْم ُتكْرِْم َمْجِلِس



  بَِرسُولِ اِهللا ، َوالالِت َوالُْعزَّى آلمَْنُت بِكَ أَْو ُيْؤِمُن بَِك َهذَا الضَّبُّ ، فَأَْخَرجَ الضَّبَّ ِمْن
َك َهذَا الضَّبُّ آَمْنُت بَِك ، فَقَالَ َرُسولُ إِنْ آَمَن بِ: كُمِِّه ، َوطََرَحُه َبْيَن َيَدْي َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، َوقَالَ 

لَبَّْيَك َوَسْعَدْيَك َيا َرسُولَ : َيا َضبُّ ، فََتكَلََّم الضَّبُّ بِِلَساٍن عََربِيٍّ ُمبِنيٍ َيفَْهُمُه الْقَْوُم َجِميًعا : اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم 
الَِّذي ِفي السََّماِء َعْرُشُه ، َوِفي اَألْرضِ : َمْن َتعُْبُد ؟ قَالَ : اهللا عليه وسلم  َربِّ الَْعالَِمَني ، فَقَالَ لَُه َرسُولُ اِهللا صلى

أَْنَت َرُسولُ : فََمْن أََنا َيا َضبُّ ؟ قَالَ : ُسلْطَاُنُه ، َوِفي الَْبْحرِ َسبِيلُُه ، َوِفي الَْجنَِّة َرْحَمُتُه ، َوِفي النَّارِ َعذَاُبُه ، قَالَ 
أَْشَهدُ أَنْ ال إِلََه إِالَّ : الَِمَني ، َوَخاَتُم النَّبِيَِّني ، قَْد أَفْلََح َمْن َصدَّقََك ، َوقَْد خَاَب َمْن كَذََّبَك ، فَقَالَ اَألعَْرابِيُّ َربِّ الَْع

أَْبَغضُ إِلَيَّ ِمْنَك ، َووَاِهللا َألْنَت السَّاَعةَ اُهللا ، وَأَْنَت َرُسولُ اهللاِ َحقًّا ، وَاِهللا لَقَدْ أَتَْيُتَك َوَما َعلَى َوْجِه اَألْرضِ أََحٌد 
يَِتي ، فَقَالَ أََحبُّ إِلَيَّ ِمْن َنفِْسي َوِمْن َواِلِدي ، فَقَْد آَمَن بَِك شَْعرِي وََبَشرِي ، وََداِخِلي َوَخارِجِي ، َوِسرِّي َوَعالنِ

  ي َهَداَكالْحَْمُد ِللَِّه الَِّذ: َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 

الةَ إِالَّ بِقُْرآٍن ، فََعلََّمُه َرُسولُ اهللاِ إِلَى َهذَا الدِّينِ الَِّذي َيْعلُو َوالَ ُيْعلَى َعلَْيِه ، َوالَ َيقَْبلُُه اللَُّه إِالَّ بَِصالٍة ، َوالَ َيقَْبلُ الصَّ
  الَْحْمدُ ِللَِّه ، َو قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد ،: صلى اهللا عليه وسلم 

  َيا َرُسولَ اِهللا ، وَاِهللا َما َسِمْعُت ِفي الَْبِسيِط ، َوالَ ِفي الرََّجزِ أَْحَسَن ِمْن َهذَا ،: فَقَالَ 
ٌد إِنَّ َهذَا كَالُم َربِّ الْعَالَِمَني ،َولَْيَس بِشِْعرٍ ، َوإِذَا قََرأَْت قُلْ ُهَو اللَُّه أََح: فَقَالَ لَُه َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ثُلُثَيِ الْقُْرآِن ، َوإِذَا قََرأَْت قُلْ ُهوَ  َمرَّةً فَكَأَنََّما قَرَأَْت ثُلُثَ الْقُْرآِن ، َوإِذَا قَرَأَْت قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد َمرََّتْينِ فَكَأَنََّما قَرَأَْت
  اللَُّه أََحٌد ثَالثَ مَرَّاٍت فَكَأَنََّما قَرَأَْت الْقُْرآنَ كُلَُّه ،

  نِْعمَ اِإللَُه إِلَُهَنا ، َيقَْبلُ الَْيِسَري َوُيْعِطي الَْجزِيلَ ،: الَ اَألعَْرابِيُّ فَقَ
أَْعطُوا اَألعَْرابِيَّ ، فَأَْعطَْوُه َحتَّى أَْبطَُروُه ، فَقَاَم َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َعْوٍف ، : ثُمَّ قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم 

اَألْعرَابِيِّ وَِهَي ُسولَ اِهللا ، إِنِّي أُرِيُد أَنْ أُْعِطَيهُ َناقَةً أََتقَرَُّب بَِها إِلَى اِهللا َعزَّ َوَجلَّ ُدونَ الَْبخِْتيِّ َوفَْوَق َيا َر: فَقَالَ 
ُيْعطِيَك اللَُّه َجَزاًء ، قَالَ  إِنََّك قَْد َوصَفَْت َما ُتْعِطي ، وَأَِصُف لََك َما: ُعَشَراُء ، فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم 

َهْوَدٌج ، لََك َناقَةٌ ِمْن ُدرٍّ َجْوفَاُء ، قََواِئُمَها ِمْن َزَبْرَجِد أَْخَضَر ، َوُعُنقَُها ِمْن َزَبْرَجِد أَْصفََر ، َعلَْيَها : َنَعْم ، قَالَ : 
لَى الصَِّراِط كَالْبَْرقِ الْخَاِطِف ، فَخََرَج اَألعَْرابِيُّ ِمْن ِعْنِد َرسُولِ اِهللا َوَعلَى الَْهوَْدجِ السُّْنُدُس َواِإلْسَتبَْرُق ، َتُمرُّ بَِك َع

: أَْيَن تُرِيُدونَ ؟ قَالُوا : صلى اهللا عليه وسلم ، فَلَِقَيُه أَلُْف أَعَْرابِيٍّ َعلَى أَلِْف َدابٍَّة بِأَلِْف رُْمحٍ وَأَلِْف َسْيٍف ، فَقَالَ لَُهْم 
أَشَْهُد أَنْ ال إِلََه إِالَّ اُهللا ، َوأَنَّ ُمحَمًَّدا َرُسولُ اِهللا ، فَقَالُوا : ذَا الَِّذي َيكِْذُب ، َوَيْزُعمُ أَنَُّه َنبِيٌّ ، فَقَالَ اَألْعرَابِيُّ ُنقَاِتلُ َه

  َما َصَبْوُت ، َوَحدَّثَُهْم: َصبَْوَت ؟ فَقَالَ : لَُه 

  بَِهذَا الَْحِديِث ،
،  ال إِلََه إِالَّ اُهللا ، ُمحَمٌَّد َرسُولُ اِهللا ، فََبلَغَ ذَِلكَ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، فََتلَقَّاُهْم ِفي رَِداٍء: َمِعهِْم فَقَالُوا بِأَْج

ُمْرَنا بِأَْمرَِك َيا َرسُولَ : ولُ اِهللا ، فَقَالُوا ال إِلََه إِالَّ اُهللا ، ُمَحمٌَّد َرُس: فََنَزلُوا َعلَى ُركَبِهِْم يُقَبِّلُونَ َما َولَّْوا ِمْنُه ، َوَيقُولُونَ 
  فَلَْيَس أََحٌد ِمَن الْعََربِ آَمَن ِمْنُهْم أَلٌْف َجِميًعا إِالَّ َبُنو ُسلَْيمٍ: َتْدُخلُوا َتْحَت َراَيِة َخاِلِد ْبنِ الَْولِيِد قَالَ : اِهللا ، فَقَالَ 

دَ بَِهذَا التََّمامِ ، إِالَّ كَْهَمٌس ، َوالَ َعْن كَْهَمسٍ ، إِالَّ ُمْعَتِمٌر ، َتفَرَّدَ بِِه ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد لَْم َيرْوِِه َعْن َداُوَد ْبنِ أَبِي ِهْن
  اَألْعلَى
ْبدِ اِهللا ْبنِ َجْحشِ ْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعِليِّ ْبنِ َيحَْيى ْبنِ زَِياِد ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَُسْيدِ ْبنِ ُمَحمَِّد ْبنِ َع -٩٤٩

ْعلَى ْبُن َحمَّادٍ رِئَابٍ اَألَسِديُّ الَْبصْرِيُّ الُْمؤَدُِّب ، َنِسيُب َزْيَنبَ َزْوجِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، َحدَّثََنا َعْبُد اَأل



َجاَء َرُجلٌ إِلَى َرسُولِ : َعْن ُمَجاِهٍد ، َعْن أَبِي َسعِيٍد ، قَالَ  النَّْرِسيُّ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن َعْبِد اِهللا الْقُمِّيُّ ، َعْن لَْيٍث ،
  َيا َرُسولَ اِهللا: اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ 

نََّها َرْهبَانِيَّةُ الُْمْسِلِمَني ، َعلَْيَك بَِتقَْوى اِهللا فَإِنََّها جَِماُع كُلِّ َخْيرٍ ، َوَعلَْيَك بِالْجِهَاِد ِفي َسبِيلِ اِهللا ، فَإِ: أَْوِصنِي ، قَالَ 
سَاَنكَ إِالَّ ِمْن َخْيرٍ ، َوَعلَْيَك بِِذكْرِ اِهللا وَِتالَوِة كَِتابِِه ، فَإِنَُّه نُوٌر لََك ِفي اَألْرضِ َوِذكٌْر لََك ِفي السََّماِء ، َواْخُزنْ ِل

  .فَإِنََّك بِذَِلَك َتْغِلُب الشَّيْطَانَ
  ي َسعِيٍد ، إِالَّ بَِهذَا اِإلْسنَاِد ، َتفَرَّدَ بِِه َيْعقُوبُ الْقُمِّيُّال ُيْرَوى َعْن أَبِ

إِْسَحاقُ ْبُن الرَّبِيعِ َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن فََضالَةَ الَْجْوَهرِيُّ الَْبْصرِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُبدَْيلٍ الَْياِميُّ ، َحدَّثََنا -٩٥٠
لَِميِّ ، ا ِمْسَعُر ْبُن ِكَدامٍ ، َعْن َمْنُصورِ ْبنِ الُْمْعَتِمرِ ، َعْن َسْعدِ ْبنِ ُعَبْيَدةَ ، َعْن أَبِي عَْبِد الرَّْحَمنِ السُّالِْقْصرِيُّ ، َحدَّثََن

ُعوٍد اَألْرَض ثُمَّ َرفََع َنكََت َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ذَاَت َيْومٍ بِ: َعْن َعِليٍّ كَرََّم اللَُّه َوْجَهَه ِفي الَْجنَِّة ، قَالَ 
َرُجلٌ ِمَن  َما ِمْن َنفْسٍ َمْنفُوَسٍة ، وَإِال قَْد كُِتَب َمكَاُنَها ِمَن الَْجنَِّة َوالنَّارِ ، َوشَِقيَّةٌ أَْو َسعِيَدةٌ ، فَقَالَ: رَأَْسُه ، َوقَالَ 

لَِكنِ اْعَملُوا ، فَكُلٌّ ُمَيسٌَّر ، أَمَّا أَْهلُ السَّعَاَدِة فَُيَيسَّرُونَ ِللسََّعاَدِة ال ، َو: َيا َرُسولَ اِهللا ، أَْنَدُع الَْعَملَ ؟ فَقَالَ : الْقَْومِ 
  فَأَمَّا َمْن أَْعطَى َواتَّقَى َوَصدَّقَ بِالُْحْسَنى: ، َوأَمَّا أَْهلُ الشَّقَاِء فَُيَيسَُّرونَ ِللشَّقَاِء ، ثُمَّ قََرأَ 

  الَّ إِْسَحاُقلَْم َيرْوِِه َعْن ِمْسَعرٍ ، إِ

َحدَّثََنا سَْعَدانُ ْبنُ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْحَسْينِ الْبِْسِتنَْبانُ السَّْرمَرِيُّ بَِها ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن بِْشرٍ الَْبَجِليُّ ، -٩٥١
َدَخلَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : بَّاسٍ ، قَالَ الَْوِليِد ، َصاِحُب السَّابِرِيِّ ، َعْن َعطَاِء ْبنِ أَبِي َرَباحٍ ، َعنِ اْبنِ َع

َيا َرسُولَ اِهللا ، إِنَّ أَْصهَاًرا ِلي قَْد لََجأُوا إِلَيَّ ، : َعلَى أُمِّ َهانٍِئ بِْنِت أَبِي طَاِلبٍ َيْوَم الْفَْتحِ ، َوكَانَ َجاِئًعا ، فَقَالَْت لَُه 
 َتأُْخذُُه ِفي اِهللا لَْوَمةُ الِئمٍ ، َوإِنِّي أََخاُف أَنْ َيعْلََم بِهِْم فََيقُْتلَُهْم ، فَاجَْعلْ َمْن َدَخلَ َداَر أُمَِّوإِنَّ َعِليَّ ْبَن أَبِي طَاِلبٍ ال 

اَرْت أُمُّ هَانٍِئ ، قَْد أَجَْرَنا َمْن أََج: َهانٍِئ آِمًنا َحتَّى َيْسَمُعوا كَالَم اِهللا ، فَآَمَنُهمْ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ 
: لَْيَس ِعْنِدي إِالَّ ِكَسٌر َيابَِسةٌ ، َوإِنِّي َألسَْتِحي أَنْ أُقَدَِّمَها إِلَْيَك ، فَقَالَ : َهلْ ِعْنَدِك ِمْن طََعامٍ َنأْكُلُُه ؟ فَقَالَْت : فَقَالَ 

َما ِعْنِدي َيا َرسُولَ اِهللا ، إِالَّ َشْيءٌ : َهلْ ِمْن إَِدامٍ ؟ فَقَالَْت : الَ َهلُمِّي بِهِنَّ ، فَكَسََّرُهنَّ ِفي َماٍء ، َوَجاَءْت بِِملْحٍ ، فَقَ
نِْعَم اِإلَداُم الَْخلُّ ، َيا أُمَّ : َهلُمِّيِه ، فََصبَُّه َعلَى طََعاِمِه ، فَأَكَلَ ِمْنُه ، ثُمَّ َحِمدَ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ ، ثُمَّ قَالَ : ِمْن َخلٍّ ، فَقَالَ 

  انٍِئ ، ال ُيقْفَُر بَْيٌت ِفيِه َخلٌَّه
  لَْم َيرْوِِه َعْن َسْعَدانَ ، إِالَّ الَْحَسُن ْبُن بِشْرٍ

  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُسلَْيَمانَ الصُّوِفيُّ الَْبْغَداِديُّ ، بِِمْصَر َسَنةَ ثََمانَِني -٩٥٢

ْيُموٍن التُّبَّانُ الَْمِدينِيُّ َسَنةَ إِْحَدى َوأَْرَبِعَني َوِمئََتْينِ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َوِمئََتْينِ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعَبْيِد ْبنِ َم
نِ قَْيسٍ ، َعْن َعِليٍّ َعلْقََمةَ ْبَجْعفَرِ ْبنِ أَبِي كَِثريٍ ، َعْن ُموَسى ْبنِ ُعقَْبةَ ، َعْن أََبانَ ْبنِ َتْغِلَب ، َعْن إِبَْراِهيَم النََّخِعيِّ ، َعْن 

  ال َرضَاَع بَْعَد ِفَصالٍ ، َوالَ يُْتَم َبْعَد حُلُمٍ: قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : كَرََّم اللَُّه َوْجَهَه ، قَالَ 
َجْعفَرٍ ، َوالَ َعْن ُمَحمٍَّد ، إِالَّ ُعَبْيٌد التُّبَّانُ ،  لَْم َيرْوِِه َعْن أََبانَ ، إِالَّ ُموَسى ْبُن ُعقَْبةَ ، َوالَ َعْن ُموَسى ، إِالَّ ُمحَمَُّد ْبُن

  َتفَرََّد بِِه ُمَحمَُّد ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ ُعَبْيٍد
ْيَمانَ اْبنِ بِْنِت َمطَرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَبِي َحْرَملَةَ الْقَلْزُِميُّ بَِمِديَنِة الْقَلُْزمِ ، َحدَّثََنا ُمَحمَِّد ْبنِ ُسلَ -٩٥٣

كَانَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم ال َيَناُم حَتَّى : ُمَعاوَِيةَ ، َعْن َداُوَد ْبنِ أَبِي ِهْنَد ، َعْن أَبِي الزُّبَْيرِ ، َعْن َجابِرٍ ، قَالَ 



  َيِدهِ الُْملُْكامل َتْنزِيلُ السَّْجَدةَ َو َتبَاَرَك الَِّذي بِ: َيقَْرأَ 
  لَْم َيرْوِِه َعْن َداُوَد ْبنِ أَبِي ِهْنَد ، إِالَّ ُمَعاوَِيةُ ، َتفَرََّد بِِه اْبُن بِْنِت َمطَرٍ

، َحدَّثََنا َعْبُد الْعَزِيزِ  وِفيَُّحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد الَْوهَّابِ أَُبو ِقْرَصافَةَ الَْعسْقَالنِيُّ ، َحدَّثََنا َزكَرِيَّا ْبُن َناِفعٍ اُألْرُس -٩٥٤
 ْبنِ يََِساٍف ، َعْن ْبُن الُْحَصْينِ ، َعْن ُموَسى ْبنِ ُعبَْيَدةَ ، َعْن َرْوحِ ْبنِ الْقَاِسمِ ، َعْن َمْنُصورِ ْبنِ الُْمْعَتِمرِ ، َعْن ِهاللِ

َصالةُ الْقَاِعِد َعلَى النِّْصِف ِمْن : صلى اهللا عليه وسلم  قَالَ َرسُولُ اِهللا: أَبِي َيْحَيى ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْمرٍو ، قَالَ 
  َصالِة الْقَاِئمِ

الَ َعْن َعْبِد الْعَزِيزِ ، إِالَّ لَْم َيرْوِِه َعْن َرْوحٍ ، إِالَّ مُوَسى ْبنِ ُعبَْيَدةَ ، َوالَ َعْن ُموَسى ، إِالَّ َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن الُْحَصْينِ ، َو
  َناِفعٍ ، َتفَرََّد بِِه أَُبو قِْرَصافَةَ َزكَرِيَّا ْبُن
َحمَّدِ ْبنِ النُّْعَماِن ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَْحَمدَ أَُبو النُّْعَماِن ْبُن شِْبلٍ الَْبْصرِيُّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا َعمُّ أَبِي ُم -٩٥٥

قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا : الْكَرِميِ أَبِي أَُميَّةَ ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، قَالَ  َيحَْيى ْبنِ الَْعالِء الَْبَجِليِّ ، َعْن َعْبِد
  َمْن َزاَر قَْبَر أَبََوْيِه أَْو أََحِدِهَما ِفي كُلِّ ُجُمَعٍة غُِفَر لَُه َوكُِتَب بَرا: عليه وسلم 

  بَِهذَا اِإلْسنَاِد ، َتفَرَّدَ بِِه النُّْعَمانُ ْبُن شِْبلٍال ُيْرَوى َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، إِالَّ 

َحدَّثنا حممد بن سهل بن الصباح الصفار األصبهاين حدثنا أمحد بن الفرات الرازي حدثنا سهل بن عبد ربه  -٩٥٦
السندي الرازي حدثنا عمرو بن أيب قيس عن مطرف عن طريف عن املنهال بن عمرو عن عن التميمي عن بن 

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم عهد إىل سبعني عهدا مل يعهدها إىل غريه مل يروه عن مطرف : باس قال كنا نتحدث ع
  إال عمرو بن قيس وال عن عمرو بن سهل تفرد به أمحد بن الفرات واسم التميمي أربدة

َنا زَْيُد ْبُن أَْخَزَم الطَّاِئيُّ ، َحدَّثََنا بِْشُر ْبُن ُعَمَر الزَّْهرَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن بِشَْرانَ الدِّْرَهِميُّ الَْبْصرِيُّ ، َحدَّثَ -٩٥٧
لََعَن الرِّيَح عِْنَد َرسُولِ اِهللا صلى َحدَّثََنا أََبانُ ْبُن يَزِيدَ الَْعطَّاُر ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن أَبِي الَْعاِلَيِة ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، أَنَّ َرُجالً 

ال َتلْعَْنَها ، فَإِنََّها َمأْمُوَرةٌ ، َوإِنَّ َمْن لََعَن َشْيئًا لَْيسَ لَُه بِأَْهلٍ :  عليه وسلم ، فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم اهللا
  َرَجَعِت اللَّْعَنةُ إِلَيِْه

  ْشٌر ، َتفَرََّد بِِه زَْيُد ْبُن أَْخزََملَْم َيرْوِِه َعْن قََتاَدةَ ، إِالَّ أََبانُ ، َوالَ َعْن أََبانَ ، إِالَّ بِ

وِتيُّ ، أَْخبََرنِي أَبِي ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َجْعفَرِ ْبنِ َمالسٍ الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن الَْولِيِد ْبنِ َمزَْيٍد الَْبْيُر -٩٥٨
قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه : اُرونَ الَْعْبِديِّ ، َعْن أَبِي سَِعيٍد الُْخْدرِيِّ ، قَالَ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن شَْوذَبٍ ، َعْن أَبِي َه

  إِْسَماِعيلُ َعلَى َسْبِعنيَ أَلِْف َملٍَك ، كُلُّ َملٍَك َعلَى َسْبِعنيَ أَلِْف َملٍَك: إِنَّ ِفي السََّماِء َملَكًا ُيقَالُ لَُه : وسلم 
  اْبنِ َشْوذَبٍ ، إِالَّ الْوَِليُد ْبُن َمزَْيٍد ، َوُمحَمَُّد ْبُن كَِثريٍ الصَّْنعَانِيُّ لَْم َيرْوِِه َعنِ

ثََنا َخاِلُد ْبُن يَزِيدَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َحْمَزةَ ْبنِ ُعَماَرةَ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ َحاِتمٍ ، َحدَّ -٩٥٩
:  الُْمْؤِمنَِني ، قَالَْت بِيُب ، َحدَّثََنا كَاِملٌ أَْبو الَْعالِء ، َعْن طَلَْحةَ ْبنِ َيْحَيى ، َعْن َعاِئَشةَ بِْنِت طَلَْحةَ ، َعْن َعاِئَشةَ أُمِّالطَّ

  ُربََّما َحكَكْتُ الْمَنِيَّ ِمْن ثَْوبِ َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، ثُمَّ ُيَصلِّي ِفيِه
   َخاِلٌدَيرْوِِه َعْن َعاِئَشةَ بِْنِت طَلَْحةَ ، إِالَّ طَلَْحةُ ْبُن َيحَْيى ، َوالَ َعْن طَلَْحةَ ، إِالَّ كَاِملٌ ، َتفَرََّد بِِه لَْم

ثََنا َعِليُّ ْبُن َجعْفَرٍ ، َعْن أَِخيِه َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َخالٍد الَْباهِِليُّ الَْبصْرِيُّ ، َحدَّثََنا َنْصُر ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّ -٩٦٠
ْينِ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعِليِّ ُموَسى ْبنِ َجْعفَرٍ ، َعْن أَبِيِه َجْعفَرِ ْبنِ ُمحَمٍَّد ، َعْن أَبِيِه ُمحَمَِّد ْبنِ َعِليٍّ ، َعْن َعِليِّ ْبنِ الُْحَس



َمْن : أََخذَ بَِيِد الَْحَسنِ وَالُْحَسْينِ ، فَقَالَ : نَِّة ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ كَرََّم اللَُّه َوْجَهَه ِفي الَْج
  أََحبَّ َهذَْينِ َوأََباُهَما َوأُمَُّهَما كَانَ َمِعي ِفي َدَرجَِتي َيْوَم الِْقَيامَِة

  ُن َجْعفَرٍ ، َتفَرََّد بِِه َنْصُر ْبُن َعِليٍّلَْم َيرْوِِه َعْن ُموَسى ْبنِ َجْعفَرٍ ، إِالَّ أَُخوُه َعِليُّ ْب
دِ ْبنِ َعْيَسوبَ َحمَّدُ ْبُن إِْسحَاَق ْبنِ إِْبَراهِيَم ْبنِ فَرُّوَخ الْبَْغَداِديُّ ، بِالرَّاِفقَِة ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمَحمََّحدَّثََنا ُم -٩٦١

ْن أَبِي إِْسَحاَق ، َعْن ُمْسِلمٍ الَْبِطنيِ ، َعْن الْحَرَّانِيُّ أَُبو قََتاَدةَ َعْبُد اِهللا ْبُن َواِقِد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ الثَّْورِيُّ ، َع
  َسِعيِد ْبنِ ُجَبْيرٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ،

  قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، كَانَ ُيوِتُر بِ سَبِّحِ اْسَم َربِّكَ اَألْعلَى ، َو قُلْ يَأَيَُّها الْكَاِفُرونَ ، َو
  رْوِِه َعْن ُسفَْيانَ ، إِالَّ أَُبو قََتادَةَلَْم َي
ْوفَلِ ْبنِ خَاِلٍد ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َسِعيدِ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ الْحَرَّانِيُّ بِالرَّقَِّة ، َحدَّثََنا َعْمٌرو ، ُعَمُر ، ْبُن َن -٩٦٢

َحرَّانِيُّ ، َحدَّثََنا اْبُن ُجرَْيجٍ ، َعْن زَِيادِ ْبنِ َسْعٍد ، َعنِ الزُّهْرِيِّ ، َعنِ السَّاِئبِ ْبنِ َيزِيَد ، أَُبو قََتاَدةَ عَْبُد اِهللا ْبُن َواِقٍد الْ
لَ اِهللا صلى اهللا َسِمْعُت َرسُو: َعنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َعْبٍد الْقَارِئِ ، أَنَُّه سَِمَع ُعَمَر ْبَن الْخَطَّابِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، َيقُولُ 

  َمْن َناَم َعْن ِحْزبِِه ِمَن اللَّْيلِ ، فَقََرأَ بِِه ِمَن الْهَاجَِرةِ إِلَى الظُّْهرِ فَكَأَنََّما قََرأَُه ِمَن اللَّْيلِ: عليه وسلم ، َيقُولُ 
  لَْم َيرْوِِه َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ ، إِالَّ أَُبو قََتاَدةَ الَْحرَّانِيُّ

ثََنا َسالٌم ُمَحمَّدُ ْبُن َرزِينِ ْبنِ َجاِمعٍ الِْمصْرِيُّ أَُبو َعْبدِ اهللاِ الُْمَعدِّلُ ، َحدَّثََنا الَْهْيثَمُ ْبُن َحبِيبٍ ، َحدَّ َحدَّثََنا -٩٦٣
قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا : الَ الطَّوِيلُ ، َعْن َحْمَزةَ الزَّيَّاِت ، َعْن لَْيِث ْبنِ أَبِي ُسلَْيمٍ ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَ

  :عليه وسلم 

  الثُونَ َيْومًاَمْن َصاَم َيْوَم َعَرفَةَ كَانَ لَُه كَفَّاَرةُ َسَنَتْينِ ، َوَمْن َصاَم َيْوًما ِمَن الُْمَحرَّمِ فَلَُه بِكُلِّ َيْومٍ ثَ
  َتفَرََّد بِِه الَْهيْثَُم ْبُن َحبِيبٍ لَْم َيرْوِِه َعْن َحْمَزةَ الزَّيَّاِت ، إِالَّ َسالٌم الطَّوِيلُ ،

َواِسيُّ ، َحدَّثََنا َداُودُ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الْحَارِِث ْبنِ َعْبِد الَْحِميِد الَْوْرِديُّ ، بِِمْصَر ، َحدَّثََنا زَُهْيُر ْبُن َعبَّاٍد الرُّ -٩٦٤
قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه : ْبنِ ِسريِيَن ، َعْن أََنسِ ْبنِ مَاِلٍك ، قَالَ  ْبُن ِهاللٍ ، َعْن ِهاللِ ْبنِ َحسَّانَ ، َعْن ُمَحمَِّد

  ال َيْبلُغُ عَْبٌد َحِقيقَةَ اِإلَميانِ َحتَّى َيْخُزنَ ِمْن ِلَسانِِه: وسلم 
  ْيُر ْبُن َعبَّاٍدلَْم َيرْوِِه َعْن ِهَشامِ ْبنِ َحسَّانَ ، إِالَّ َداُودُ ْبُن ِهاللٍ ، تَفَرََّد بِِه زَُه

َسِلَمةَ الُْمَراِديُّ ،  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَبِي غَسَّانَ الْفَرَاِئِضيُّ أَُبو غَسَّانَ الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َعْمرِو ْبنِ -٩٦٥
قَالَ َرُسولُ : ِثريٍ ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ ، قَالَ َحدَّثََنا يُوُنُس ْبُن َتمِيمٍ ، َعنِ اَألْوَزاِعيِّ ، َعْن َيْحَيى ْبنِ أَبِي كَ

َمْن أَْبطَأَ َمْن أَلَْبَسُه اللَُّه نِْعَمةً فَلُْيكِْثْر ِمَن الْحَْمِد ِللَِّه ، َوَمْن كَثَُرْت ذُنُوُبُه فَلَْيْسَتْغِفرِ اللََّه ، َو: اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم 
  ال حَْولَ: ُيكِْثْر ِمْن قَْولِ رِْزقُُه فَلْ

َيْجِلْس َحْيثُ أََمرُوُه ، فَإِنَّ الْقَْوَم َوالَ قُوَّةَ إِالَّ بِاِهللا ، َوَمْن نََزلَ َمَع قَْومٍ فَال َيُصوَمنَّ إِالَّ بِإِذْنِهِْم ، َوَمْن َدَخلَ دَاَر قَْومٍ فَلْ
  أَْعلَُم بَِعْوَرِة َدارِِهْم

  َألْوَزاِعيِّ ، إِالَّ ُيوُنُس ْبُن َتمِيمٍ ، َتفَرَّدَ بِِه ُمَحمَُّد ْبُن َعْمرِو ْبنِ َسِلَمةَلَْم َيرْوِِه َعنِ ا
اَمةَ الَْجْوَهرِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد الصََّمِد ْبنِ أَبِي الَْجرَّاحِ الُْمقْرُِئ الِْمصِّيِصيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن قَُد -٩٦٦
و ْبنِ َجرِيرٍ ، َعْن أَبِي ثََنا إِْسَماِعيلُ اْبُن ُعلَيَّةَ ، َعْن ُيوُنَس ْبنِ ُعَبْيٍد ، َعْن َجرِيرِ ْبنِ َيزِيَد ، َعْن أَبِي ُزْرَعةَ ْبنِ َعْمرَِحدَّ



  ا ِمْن َمطَرٍ أَْربَِعَني َصبَاحًاإِقَاَمةُ َحدٍّ بِأَْرضٍ َخْيرٌ َألْهِلَه: قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : ُهَرْيَرةَ ، قَالَ 
  لَْم َيرْوِِه َعْن ُيوُنَس ْبنِ ُعبَْيٍد ، إِالَّ اْبُن ُعلَيَّةَ ، َتفَرََّد بِِه ُمَحمَُّد ْبُن قَُدامَةَ

  َمَرَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعِليِّ ْبنِ َعْبِد اِهللا الْقَزْوِينِيُّ ، بَِبْغَداَد ، َحدَّثََنا َحفْصُ ْبُن ُع -٩٦٧

ةَ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ ُسوقَةَ ، َعْن الِْمْهرِقَانِيُّ الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا الْقَاِسُم ْبُن الَْحكَمِ الْقََرنِيُّ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْمرِو ْبنِ ُمرَّ
ه وسلم ذَاَت لَْيلٍَة َصالةَ الِْعَشاِء اآلِخَرِة ُهَنْيَهةً ، أَخَّرَ النَّبِيُّ صلى اهللا علي: ُمَحمَِّد ْبنِ الُْمْنكَِدرِ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 

أََما إِنَّكُْم لَْن َتزَالُوا ِفيَها َما انَْتظَْرُتُموَها ، ثُمَّ َرفََع َبَصَرهُ : الصَّالةَ ، قَالَ : َما َتْنَتِظُرونَ ؟ قَالُوا : فََخَرَج َعلَْيَنا ، فَقَالَ 
النُُّجوُم أََمانٌ َألْهلِ السََّماِء ، فَإِذَا ذََهَبِت النُُّجوُم أََتى أَْهلَ السََّماِء َما ُيوَعُدونَ ، وَأََنا أََمانٌ  :إِلَى السََّماِء ، فَقَالَ 

أُمَِّتي َما َتى َألْصحَابِي ، فَإِذَا ذََهْبُت أََتى أَْصحَابِي َما ُيوَعُدونَ ، وَأَْصَحابِي أََمانٌ ُألمَِّتي ، فَإِذَا ذََهَب أَْصَحابِي أَ
  ُيوَعُدونَ ، أَِقْم َيا بِاللُ

  لَْم َيرْوِِه َعنِ اْبنِ ُسوقَةَ ، إِالَّ َعْبُد اِهللا ْبُن َعْمرِو ْبنِ ُمرَّةَ ، َتفَرََّد بِِه رَبِيعَةُ
اَد ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن ُسلَْيَمانَ ْبنِ َنْضلَةَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا الْقُْرمُِطيُّ ِمْن َولَِد َعاِمرِ ْبنِ َربِيَعةَ ، بِبَْغَد -٩٦٨

 ْبنِ الُْحَسْينِ ، َحدَّثَتْنِي الْخَُزاِعيُّ ، َحدَّثََنا َعمِّي ُمَحمَُّد ْبُن َنْضلَةَ ، َعْن َجْعفَرِ ْبنِ ُمَحمٍَّد ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه َعِليِّ
بِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، أَنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم بَاَت ِعْنَدَها ِفي لَْيلََتَها ، َمْيُموَنةُ بِْنُت الَْحارِِث زَْوُج النَّ

َيا : ُت لَبَّْيَك لَبَّْيكَ ثَالثًا ، ُنصِْرَت ُنِصْرَت ، ثَالثًا ، فَلَمَّا َخَرَج ، قُلْ: فَقَاَم َيَتَوضَّأُ لِلصَّالِة ، فََسِمَعْتُه َيقُولُ ِفي ُمتََوضَِّئِه 
  َرسُولَ اِهللا ، َسِمْعُتَك َتقُولُ ِفي

َهذَا : الَ لَبَّْيَك لَبَّْيَك ثَالثًا ، ُنِصْرَت ُنصِْرَت ، ثَالثًا ، كَأَنََّك ُتكَلُِّم إِْنَساًنا ، فََهلْ كَانَ مََعَك أََحٌد ؟ فَقَ: ُمَتَوضَِّئَك 
قَُرْيًشا أََعاَنْت َعلَيْهِْم بَنِي َبكْرٍ ، ثُمَّ َخَرَج َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم  رَاجُِز بَنِي كَْعبٍ َيْسَتصْرِخُنِي ، َوَيْزُعمُ أَنَّ

الَتْ َيا ُبَنيَّةُ ، َما َهذَا الْجَِهاُز ؟ فَقَ: فََدَخلَ َعلَْيَها أَُبو َبكْرٍ ، فَقَالَ : ، فَأََمَر َعاِئَشةَ أَنْ ُتجَهَِّزُه ، َوالَ ُتْعِلمْ أََحًدا ، قَالَْت 
: َواِهللا َما َهذَا َزَمانُ غَْزوِ َبنِي اَألْصفَرِ ، فَأَْيَن يُرِيُد َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ؟ قَالَْت : َواِهللا َما أَْدرِي ، فَقَالَ : 

  :الرَّاجِزَ ُيْنِشُدُه  فَأَقَْمَنا ثَالثًا ، ثُمَّ َصلَّى الصُّْبَح بِالنَّاسِ ، فََسِمْعُت: َواِهللا ال ِعلَْم ِلي ، قَالَْت 
  ِحلَْف أَبِيَنا َوأَبِيِه اَألْتلَدَا**َيا َربِّ إِنِّي نَاِشٌد ُمَحمََّدا 
  ثَمَّةَ أَْسلَْمَنا ، وَلَْم َننَْزْع َيدَا** إِنَّا وَلَدَْناَك َوكُْنَت وَلَدَا

  دَاَوَنقَضُوا ِميثَاقََك الُْمؤَكَّ** إِنَّ قَُرْيشًاأَْخلَفُوكَ الَْمْوِعَدا
  فَاْنُصْر َهَداَك اللَُّه َنصًْرا أَيَّدَا** َوَزَعُموا أَنْ لَْسَت َتْدُعو أََحدَا
  ِفيهِْم َرسُولُ اِهللا قَْد َتَجرَّدَا** َواْدُع ِعَباَد اِهللا يَأُْتوا َمَددَا
  إِنْ ِسيمَ َخْسفًا َوْجُهُه تََربَّدَا

ْيكَ لَبَّْيَك ثَالثًا ، ُنصِْرَت ُنِصْرَت ، ثَالثًا ، ثُمَّ َخَرجَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه لَبَّ: فَقَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 
إِنَّ السَّحَاَب َهذَا لََينَْتِصُب بَِنْصرِ َبنِي كَْعبٍ ، فَقَاَم : وسلم ، فَلَمَّا كَانَ بِالرَّْوَحاِء َنظََر إِلَى َسحَابٍ ُمْنَتَصبٍ ، فَقَالَ 

َيا َرسُولَ اِهللا ، َوَنْصُر بَنِي َعِديٍّ ؟ فَقَالَ َرسُولُ اِهللا : نِي َعِديِّ ْبنِ َعْمرٍو أَُخو َبنِي كَْعبِ ْبنِ َعْمرٍو ، فَقَالَ َرُجلٌ ِمْن َب
ُجلُ ِفي ذَِلكَ تَرَِب َنْحُرَك ، وََهلْ َعِديُّ إِالَّ كَْعٌب ، َوكَْعبٌ إِالَّ َعِديُّ ، فَاْسُتشْهَِد ذَِلَك الرَّ: صلى اهللا عليه وسلم 

  اللَُّهمَّ: السَّفَرِ ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم 



حَْربٍ ، َوَحِكيُم ْبُن ِحَزامٍ ، اْعمِ َعلَْيهِْم خََبَرَنا َحتَّى َنأُْخذَُهْم بَْغَتةً ، ثُمَّ َخَرجَ َحتَّى َنَزلَ بِمَْرَو ، َوكَانَ أَُبو سُفَْيانَ ْبُن 
َيا ُبدَْيلُ ، َهِذهِ : الَ ُن َوْرقَاَء ، خََرُجوا ِتلَْك اللَّْيلَةَ َحتَّى أَْشَرفُوا َعلَى َمْرَو ، فََنظََر أَُبو ُسفَْيانَ إِلَى النَِّرياِن ، فَقََوُبَدْيلُ ْب

َك اللَّْيلَةَ ، َوكَاَنْت َعلَْيهُِم الِْحرَاَسةُ ، جَاَشْتَها إِلَْيَك الْحَْرُب ، فَأََخذَتُْهْم ُمزَْيَنةُ ِتلْ: َناُر َبنِي كَْعبٍ أَهِْلَك ، فَقَالَ 
أَنْ َيْسَتأِْمَن لَُهْم ِمْن َرُسولِ اهللاِ  فََسأَلُوا أَنْ َيذَْهُبوا بِهِْم إِلَى الَْعبَّاسِ ْبنِ َعْبدِ الُْمطَِّلبِ ، فَذََهبُوا بِهِْم ، فََسأَلَُه أَُبو ُسفْيَانَ

  صلى اهللا عليه وسلم ، فَخََرَج
قَْد أَمَّْنُت َمْن أَمَّْنَت َما َخال أََبا : ْم َحتَّى َدَخلَ َعلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، فَسَأَلَُه أَنْ ُيَؤمَِّن لَُه َمْن آَمَن ، فَقَالَ بِهِ

، فَذََهَب بِهُِم الَْعبَّاُس إِلَى َرُسولِ اهللاِ  َمْن أَمَّْنَت فَُهَو آِمٌن: َيا َرسُولَ اِهللا ، ال َتْحُجْر َعلَيَّ ، فَقَالَ : ُسفَْيانَ ، فَقَالَ 
أَْسِفرُوا ، َوقَاَم َرسُولُ اِهللا : إِنَّا نُرِيُد أَنْ َنذَْهَب ، فَقَالَ : صلى اهللا عليه وسلم ، ثُمَّ َخَرجَ بِهِْم ، فَقَالَ أَُبو سُفَْيانَ 

َيا أََبا الْفَْضلِ ، : َوُضوَءُه َيْنَتِضحُوَنُه ِفي ُوُجوهِهِْم ، فَقَالَ أَُبو ُسفَْيانَ صلى اهللا عليه وسلم َيتََوضَّأُ ، وَابَْتَدَر الُْمْسِلُمونَ 
  لَْيَس بُِملٍْك ، َولَِكنََّها النُّبُوَّةُ ، َوِفي ذَِلَك َيْرغَُبونَ: لَقَْد أَصَْبَح ُملُْك اْبنِ أَخِيَك َعِظيًما ، فَقَالَ 

  ُمَحمَُّد ْبُن َنْضلَةَ ، َتفَرََّد بِِه َيحَْيى ْبُن ُسلَْيَمانَ لَْم َيرْوِِه َعْن َجْعفَرٍ ، إِالَّ
  َوالَ ُيْرَوى َعْن َمْيُموَنةَ ، إِالَّ بَِهذَا اِإلسَْناِد

َحدَّثنا حممد بن ياسر احلذاء الدمشقي مبدينة حسل حدثنا هشام بن عمار حدثنا حممد بن شعيب حدثنا  -٩٦٩
لوال أن تبطروا حلدثتكم مبوعود اهللا على : ين عن عبيدة السلماين عن علي قال سعيد بن بشري عن قتادة عن بن سري

  .لسان نبيه صلى اهللا عليه وسلم ملن قتل هؤالء يعين اخلوارج
  مل يروه عن قتادة إال سعيد بن بشري وهشام الدستوائي

يُّ ، بِالرَّقَِّة ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيحَْيى الْكَلْبِيُّ الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعِليِّ ْبنِ َحبِيبٍ الطَّرَاِئِفيُّ الرَّقِّ -٩٧٠
هُ كََتَب إِلَيَّ ُمَحمَُّد ْبُن َسلََمةَ النَِّصيبِيُّ ، َيذْكُُر أَنَّ َعْبدَ الْعَزِيزِ ْبَن ُصَهْيبٍ ، َحدَّثَ: الَْحَسُن ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ أَْعَيَن ، قَالَ 

َيا َرسُولَ اِهللا ، إِنَّا إِذَا خََرْجَنا ِمْن ِعْنِدِك أََخذَْنا ِفي أََحاِديثِ : ُحَباٌب ، مَْولَى الزَُّبْيرِ ْبنِ الَْعوَّامِ ، َعنِ الزَُّبْيرِ ، قَالَ 
سُْبحَاَنكَ اللَُّهمَّ : ى أَْنفُِسِكْم فَقُولُوا ِعْنَد َمقَاِمكُْم إِذَا َجلَْسُتْم تِلَْك الَْمَجاِلَس الَِّتي َتَخافُونَ ِفيَها َعلَ: الَْجاِهِليَِّة ، فَقَالَ 

   ِفيهَاَوبِحَْمِدَك ، َنْشَهُد أَنْ ال إِلَهَ إِالَّ أَْنَت ، َنْسَتْغِفُرَك َوَنُتوبُ إِلَْيَك ، وَُيكَفَُّر َعْنكُْم َما أََصْبُتْم
  اِد ، َتفَرََّد بِِه ُمَحمَُّد ْبُن َعِليٍّ الطَّرَاِئِفيُّال ُيْرَوى َعنِ الزَُّبْيرِ ، إِالَّ بَِهذَا اِإلْسَن

ِقيَّةُ ْبُن الَْوِليِد ، َعْن َسلََمةَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َجْعفَرِ ْبنِ ُسفَْيانَ الرَّقِّيُّ ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد ْبُن ُجنَاٍد الَْحلَبِيُّ ، َحدَّثََنا َب -٩٧١
قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : ْوَزاِعيِّ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، قَالَ ْبنِ كُلْثُومٍ ، َعنِ اَأل

  .الُْمسَْتحَاَضةُ تَْغَتِسلُ ِمْن قُْرِء إِلَى قُْرٍء: 
  ِه َبِقيَّةُلَْم َيرْوِِه َعنِ اَألْوَزاِعيِّ ، إِالَّ َسلََمةُ ْبُن كُلْثُومٍ ، َتفَرََّد بِ

ِغُني ْبُن ِعيَسى ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُمْسِلمِ ْبنِ الَْيَماِن بَِمِديَنِة َجَبلَةَ ، َحدَّثََنا ُمْزدَاُد ْبُن َجِميلٍ ، َحدَّثََنا َرفْ -٩٧٢
َدَعا َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا : ُمسَيِّبِ ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ ، قَالَ أَْرطَاةُ ْبُن الْمُْنِذرِ ، َعْن َداُودَ ْبنِ أَبِي هِْنَد ، َعْن َسِعيِد ْبنِ الْ

  السَّحُورِ َوالثَّرِيِد وَالْكَْيلِ: عليه وسلم بِالَْبَركَِة لِثَالثٍَة 
  ِه ُمزَْداٌدلَْم َيرْوِِه َعْن َداُوَد ْبنِ أَبِي ِهْنَد ، إِالَّ أَْرطَاةُ ، َوالَ َعْنُه إِالَّ َرفِْغُني ، َتفَرََّد بِ



ُن َصَدقَةَ اجلِيالنِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمَعافَى ْبنِ أَبِي َحْنظَلَةَ الصَّْيَداوِيُّ ، بَِمدِيَنِة صَْيَداَء ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْب -٩٧٣
أَبِي َنْضَرةَ ، َعْن أَبِي َسعِيٍد الُْخْدرِيِّ ، َعنِ النَّبِيِّ صلى  َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن خَاِلٍد الَْوهْبِيُّ ، َحدَّثََنا زَِيادٌ الَْجصَّاصِ ، َعْن

َيكُونُ ِفي َهِذهِ اُألمَِّة َخْسٌف َوَمْسٌخ َوقَذٌْف ِفي مُتَِّخِذي الْقَِياِن َوشَارِبِي الَْخْمرِ َوالبِِسي : اهللا عليه وسلم ، قَالَ 
  الْحَرِيرِ

  صِ ، إِالَّ ُمحَمَُّد ْبُن خَاِلٍدلَْم َيرْوِِه َعْن زَِياٍد الَْجصَّا
ْبُن َسلََمةَ ، َعْن ُسَهْيلِ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َسْهلِ ْبنِ الُْمهَاجِرِ الرَّقِّيُّ ، َحدَّثََنا ُمَؤمَّلُ ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد -٩٧٤

َمْن أَكْثََر ِذكْرَ : قَالَ َرسُولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : ي هَُرْيَرةَ ، قَالَ ْبنِ أَبِي صَاِلحٍ ، َعْن أَِخيِه ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِ
  اِهللا فَقَْد َبرَِئ ِمَن النِّفَاقِ

  لَْم َيرْوِِه َعْن ُسَهْيلٍ ، إِالَّ َحمَّاٌد ، َتفَرََّد بِِه ُمؤَمَّلٌ

َرسُوَس ، َسَنةَ ثََماٍن َوَسْبِعَني َوِمئََتْينِ ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم ْبُن ُمَحمَّدٍ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِبَْراهِيَم الرَّازِيُّ ، بِطَ -٩٧٥
أَيُّوَب السِّخِْتَيانِيِّ ، الُْمؤَدُِّب ، َحدَّثََنا أَُبو ِعيَسى ْبُن ُموَسى الْغِْنجَاُر ، َعْن أَبِي َحمَْزةَ السُّكَّرِيِّ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن 

ال ُتَسمُّوا الِْعَنَب الْكَْرَم ، فَإِنََّما الْكَْرُم : ِسريِيَن ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، قَالَ َعنِ اْبنِ 
  .الرَُّجلُ الُْمسِْلُم

رََّد بِهِ الْغِْنجَاُر ، وَلَْم ُيسْنِِد اَألْعَمُش ، َعْن لَْم َيرْوِِه َعنِ اَألْعَمشِ ، إِالَّ أَُبو َحمَْزةَ ، َواْسُمُه ُمَحمَُّد ْبُن َمْيُموٍن ، َتفَ
  أَيُّوَب َحِديثًا غَْيَر َهذَا

 نِيُّ ، َحدَّثََنا اَألْوَزاِعيُّ ،َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَْحَمدَ ْبنِ َعْنَبَسةَ الَْبزَّاُر ، بِكَفْرِيَّةَ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن كَِثريٍ الصَّْنعَا -٩٧٦
أَُبو َبكْرٍ ، َوُعَمُر َسيَِّدا كُُهولِ أَْهلِ : قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : َعْن قََتاَدةَ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، قَالَ 

  الَْجنَِّة
  لَْم َيرْوِِه َعنِ اَألْوَزاِعيِّ ، إِالَّ ُمَحمَّدُ ْبُن كَِثريٍ

 انَ ْبنِ ُحَدْيرٍ الرَّْحِليُّ ، َحدَّثََنا َصفَْوانُ ْبُن صَاِلحٍ ، َحدَّثََنا الْوَِليُد ْبُن ُمسِْلمٍ ، َحدَّثََنا َيزِيُدَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُسفَْي -٩٧٧
رَْداِء ، َعنِ النَّبِيِّ الدَّ ْبُن ُيوُسَف الصَّنَْعانِيُّ ، َعْن َيزِيدَ ْبنِ َيزِيَد ْبنِ جَابِرٍ ، َعْن َمكْحُولٍ ، َعْن أُمِّ الدَّْرَداِء ، َعْن أَبِي

  ذََهٌب َوِفضَّةٌ: َوكَانَ َتْحَتُه كَْنٌز لَُهَما ، قَالَ : صلى اهللا عليه وسلم ِفي قَْوِلِه َعزَّ َوَجلَّ 
  .ْبُن ُمْسِلمٍ لَْم َيرْوِِه َعْن َمكُْحولٍ ، إِالَّ اْبُن جَابِرٍ ، َوالَ َعْنُه إِالَّ َيزِيُد ْبُن يُوُسَف ، َتفَرََّد بِهِ الَْوِليُد

َعطَاُء ْبُن ُمْسِلمٍ الَْخفَّاُف  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ َرزِينٍ الَْحلَبِيُّ ، َحدَّثََنا ُعَبْيدُ ْبُن ُجَناٍد الَْحلَبِيُّ ، َحدَّثََنا -٩٧٨
قَالَ َرسُولُ : ، َعْن َعِليٍّ كَرََّم اللَُّه َوْجَهُه ِفي الَْجنَِّة ، قَالَ  ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ الثَّْورِيُّ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعنِ الَْحارِِث

  اْحكُمْ بِالِْكتَابِ: َيا َرُسولَ اِهللا ، فََما َتأْمُُرنِي ؟ قَالَ : سََتكُونُ ِفَتٌن َوَسُتَحاجُّ قَْوَمَك ، قُلُْت : اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم 
  ، إِالَّ َعطَاٌء َتفَرَّدَ بِِه ُعَبْيُد ْبُن ُجَناٍدلَْم َيرْوِِه َعْن ُسفَْيانَ 

  .َوالَ ُيْرَوى َعْن َعِليٍّ ، إِالَّ بَِهذَا اِإلْسَناِد

ثََنا أَْزَهرُ قَِفيُّ ، َحدََّحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُحَصْينِ ْبنِ خَاِلدٍ األَُوْيِسيُّ ، بِطََرُسوَس ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن أَبِي َصفَْوانَ الثَّ -٩٧٩
سٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ْبُن َسْعٍد السَّمَّانُ ، َحدَّثََنا اْبُن َعْوٍن ، َعْن ِعْمَرانَ الَْخيَّاِط ، َعْن إِبَْراِهيَم ، َعْن َعلْقََمةَ ْبنِ قَْي

  .قُْرآِنالْوِْتُر َعلَى أَْهلِ الْ: قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : َمْسُعوٍد ، قَالَ 



  لَْم َيرْوِِه َعنِ اْبنِ َعْوٍن،إِلَّاأَزَْهُر ، َتفَرَّدَ بِِه اْبُن أَبِي َصفَْوانَ
 نَ ْبنِ النُّْعَماِن ْبنِ َبِشريَِحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمَحمَِّد ْبنِ ُعثَْمانَ ْبنِ َحمَّاِد ْبنِ ُسلَْيَمانَ ْبنِ الَْحَسنِ ْبنِ أََبا -٩٨٠

، َعْن َجدِّي َعْبِد الْقُدُّوسِ اَألْنصَارِيُّ ، بِِدَمْشَق ، َحدَّثََنا َعْبُد الْقُدُّوسِ ْبُن َعْبِد السَّالمِ ْبنِ َعْبِد الْقُدُّوسِ ، َحدَّثَنِي أَبِي 
َما َخاَب َمنِ اْسَتَخاَر ، : عليه وسلم  قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا: ْبنِ َحبِيبٍ ، َعنِ الَْحَسنِ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، قَالَ 

  َوالَ َنِدَم َمنِ اسَْتشَاَر ، َوالَ حَالَ َمنِ اقَْتَصَد
  :َوبِإِْسنَاِدِه َعْن أََنسٍ ، قَالَ  -٩٨١

ى َنْجَتنَِبُه كُلَُّه ، فَقَالَ َرسُولُ اِهللا َيا َرسُولَ اِهللا ، ال َنأُْمُر بِالَْمْعرُوِف َحتَّى َنْعَملَ بِِه ، َوالَ َننَْهى َعنِ الُْمْنكَرِ َحتَّ: قُلَْنا 
َيْروُِهَما  َبلْ ُمُروا بِالَْمْعُروِف َوإِنْ لَْم َتْعَملُوا بِِه ، َواْنَهْوا َعنِ الْمُْنكَرِ َوإِنْ لَْم َتْجَتنِبُوُه كُلَُّه ، لَْم: صلى اهللا عليه وسلم 

  رََّد بِهَِما وَلَُدُه َعنُْهَعنِ الَْحَسنِ ، إِالَّ َعْبُد الْقُدُّوسِ ، تَفَ
 ، َحدَّثََنا َداُوُد ْبُن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَْحَمدَ ْبنِ َجْعفَرٍ الَْوِكيِعيُّ ، بِِمْصَر ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الصََّباحِ الدُّوالبِيُّ -٩٨٢

ال : قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : ، َعْن أَبِي سَِعيٍد ، قَالَ  الزِّْبرِقَاِن ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ ُجَحاَدةَ ، َعْن أَبِي َصاِلحٍ
  َتُسبُّوا أَْصَحابِي ، فَلَْو أَنَّ أََحدَكُْم أَْنفََق مِثْلَ أُُحٍد ذََهًبا َما َبلَغَ ُمدَّ أََحِدِهْم َوالَ َنِصيفَُه

إِالَّ َداُوُد ْبُن الزِّْبرِقَاِن ، َوَرَواهُ الَْحَسُن ْبُن أَبِي َجْعفَرٍ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ لَْم َيرْوِِه َعنِ اْبنِ ُجَحاَدةَ ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ ، 
  ُجحَاَدةَ ، َعْن َعِطيَّةَ ، َعْن أَبِي َسِعيٍد َرِضَي اللَُّه َعنُْه

  ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ الَْعبَّاسِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ إِْسَماعِيلَ ْبنِ َجْعفَرِ ْبنِ َعِليِّ -٩٨٣

َحدَّثََنا سَِعيُد ْبُن َساِلمٍ ْبنِ َعْبِد الُْمطَِّلبِ أَُبو َعْبِد اِهللا ْبُن َعْبدُوسٍ ، بِالَْبْصَرِة ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َحْربٍ الَْمْوصِِليُّ ، 
قَالَ : نِ َيزِيَد ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، قَالَ الْقَدَّاُح ، َعْن أَبِي يُوُنَس الْقَوِيِّ ، َعنِ الَْحَسنِ ْب

  .كُلُّ ُمْسِكرٍ َحَراٌم: َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 
قُوَِّتِه َعلَى الِْعبَاَدِة ، َصاَم َحتَّى خََوى ، لَْم َيرْوِِه َعْن أَبِي يُوُنسَ الْقَوِيِّ ، إِالَّ سَِعيُد ْبُن سَاِلمٍ ، َوإِنََّما لُقَِّب بِالْقَوِيِّ ِل

  .َوَبكَى حَتَّى َعِمَي ، َوطَاَف بِالَْبْيتِ َحتَّى أُقِْعَد
شَُرْحبِيلَ   اْبنِ بِْنِتَحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن إِْبَراهِيَم النَّْحوِيُّ أَُبو َعاِمرٍ الصُّورِيُّ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن َعْبدِ الرَّْحَمنِ-٩٨٤

ٍد ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ الدَِّمشِْقيُّ ، َحدَّثََنا شَُعْيُب ْبُن إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا ِمْسَعُر ْبُن ِكَدامٍ ، َعْن َعلْقََمةَ ْبنِ َزْيٍد ، َمزَْي
أَال أَُعلُِّمَك كَِلَماٍت إِذَا : ولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َسابٍِط ، َعْن َخاِلِد ْبنِ الَْولِيِد ، أَنَّهُ أََصاَبُه أََرٌق ، فَقَالَ لَُه َرُس

نيِ اللَُّهمَّ َربَّ السََّماوَاِت السَّْبعِ َوَما أَظَلَّْت ، َوَربَّ اَألَرِضَني السَّْبعِ َوَما أَقَلَّْت ، َوَربَّ الشََّياِط: قُلَْتُهنَّ نِْمَت ؟ قُلِ 
ِمْن َشرِّ َخلِْقَك َجِميًعا ، أَنْ ُيفْرِطَ َعلَيَّ أََحٌد مِْنُهْم أَْو أَنْ َيطَْغى ، َعزَّ جَاُرَك ، َوالَ إِلَهَ َوَما أََضلَّْت ، كُْن ِلي َجاًرا 

  .غَْيُرَك

  .لَْم َيرْوِِه َعْن ِمْسَعرٍ ، إِالَّ شَُعْيُب ْبُن إِْسحَاَق ، تَفَرََّد بِِه اْبُن بِْنِت ُشَرحْبِيلَ
رَّْمِليُّ ، ْبُن الْخََزرِ الطََّبرَانِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َعْبِد الْعَزِيزِ الْوَاِسِطيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن ِعيَسى ال َحدَّثََنا ُمَحمَُّد -٩٨٥

، َعْن زَْيِد ْبنِ َوْهبٍ  َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي حَازِمٍ ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، َوَعنِ اَألْعَمشِ
سََتكُونُ بَْعِدي أَثََرةٌ َوأُمُوٌر تُْنِكرُوَنَها ، قَالُوا : قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َمْسُعوٍد ، قَالَ 

  .َحقَّ الَِّذي َعلَْيكُْم ، َوَتْسأَلُونَ اللََّه الَِّذي لَكُْمُتَؤدُّونَ الْ: فََما َتأُْمُر َمْن أَْدَرَك ذَِلَك َيا َرسُولَ اِهللا ؟ قَالَ : 



زِ الْوَاِسِطيُّ ، َوَحدِيثُ لَْم َيرْوِِه َعنِ اَألْعَمشِ َعْن أَبِي َحازِمٍ ، إِالَّ َيْحَيى ْبُن َسِعيٍد ، تَفَرََّد بِِه أَْحَمُد ْبُن َعْبِد الْعَزِي
  َمْشُهوٌراَألْعَمشِ ، َعْن زَْيِد ْبنِ َوْهبٍ 

بَْراِهيَم ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن بِْشرِ ْبنِ يُوُسَف اُألَموِيُّ الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا ُدَحْيُم ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ إِ -٩٨٦
  الَْوِليُد ْبُن ُمسِْلمٍ ، َحدَّثََنا ثَْوُر ْبُن يَزِيَد ، َعْن َعْمرِو

لى اهللا الِئيِّ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق الَْهْمَدانِيِّ ، َعْن أَبِي اَألْحَوصِ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َمْسُعوٍد ، أَنّ النَّبِيَّ صاْبنِ قَْيسٍ الُْم
  ُيِدُمي ذَِلَك عليه وسلم ، كَانَ َيقَْرأُ ِفي َصالةِ الصُّْبحِ َيْوَم الُْجُمَعِة امل تَْنزِيلُ السَّْجَدةَ َو َهلْ أََتى َعلَى اِإلْنَساِن

َحْيٌم ، َوالَ كََتْبَناهُ إِالَّ َعْن ُمَحمَّدِ لَْم َيرْوِِه َعْن َعْمرِو ْبنِ قَْيسٍ ، إِالَّ ثَْوٌر َوالَ َعْن ثَْورٍ ، إِالَّ الَْولِيُد ْبُن ُمْسِلمٍ ، تَفَرََّد بِِه ُد
  ْبنِ بِشْرٍ
نِيُّ ، بَِصْنَعاَء ، َحدَّثََنا َجرِيرُ ْبُن ُمْسِلمٍ الصَّْنعَانِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الَْمجِيِد ْبنُ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن األَْعَجمِ الصَّْنَعا -٩٨٧

نَِّة ، َعنِ لَُّه َوْجَهُه ِفي الَْجَعْبِد الْعَزِيزِ ْبنِ أَبِي َروَّاٍد ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعطَاِء ْبنِ السَّاِئبِ ، َعْن َزاذَانَ ، َعْن َعِليٍّ كَرََّم ال
َمْن َتَرَك َشْعَرةً ِمْن َجَسِدهِ لَْم يَْغِسلَْها ِفي غُْسلِ الَْجنَاَبِة فُِعلَ بَِها كَذَا وَكَذَا ِفي : النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، قَالَ 

  فَِمْن ثَمَّ َعاَدْيُت شَْعرِي ، َوكَانَ َيُجزُّ َشعْرَُه: النَّارِ ، قَالَ َعِليٌّ 
َسلََمةَ ، َعْن َعطَاِء ْبنِ  ِه َعْن َعْبِد الْعَزِيزِ ، إِالَّ اْبُنُه ، َتفَرََّد بِهِ َجرِيُر ْبُن ُمْسِلمٍ ، وَالَْمْشهُوُر ِمْن َحدِيِث َحمَّاِد ْبنِلَْم َيرْوِ
  السَّاِئبِ

ُن أَبِي الْحََوارِي ، َحدَّثََنا عَْبُد اهللاِ ْبُن ُنَمْيرٍ ، َعنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعِليِّ ْبنِ َخلٍَف الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْب -٩٨٨
كَانَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم ُيَسوِّي : اَألْعَمشِ ، َعْن ِعْمَرانَ ْبنِ ُمْسِلمٍ ، َعْن ُسَوْيِد ْبنِ غَفَلَةَ ، َعْن بِاللٍ ، قَالَ 

  َمَناِكَبَنا ِفي الصَّالِة
  َألْعَمشِ ، إِالَّ اْبُن ُنَمْيرٍ َتفَرََّد بِهِ أَْحَمدُ ْبُن أَبِي الَْحوَارِيلَْم َيرْوِِه َعنِ ا

  َوالَ ُيْرَوى َعْن بِاللٍ ، إِالَّ بَِهذَا اِإلْسَناِد
َشْيمٍ ، َعْن َيْحَيى ْبنِ سَِعيدٍ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسَماعِيلَ ْبنِ ُمَحمَّدٍ أَُبو حَفْصٍ الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا ُه -٩٨٩

َسِمْعُت : ِمُعوُه ، َيقُولُ اَألْنصَارِيِّ ، َوَعْبِد الْعَزِيزِ ْبنِ ُصَهْيبٍ ، َوُحمَْيٍد الطَّوِيلِ ، كُلُُّهْم َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، أَنَُّهْم َس
  ْيَك بُِعْمَرٍة َوَحجٍَّةَرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ُيلَبِّي بِهَِما َجِميًعا ، لَبَّ

مٍَّد ، َعْن ُهَشْيمٍ ، َوَتفَرَّدَ لَْم َيرْوِِه َعْن َيحَْيى ْبنِ َسعِيٍد ، إِالَّ ُهَشْيٌم ، وَأَُبو يُوُسَف الْقَاِضي ، َتفَرَّدَ بِِه إِْسَماعِيلُ ْبُن ُمَح
  نَاُه بِْشرِ ْبنِ ُموَسى ، َحدَّثََنا بِْشُر ْبُن الَْولِيِد ، َحدَّثََنا أَُبو يُوُسَفبِِه بِْشرُ ْبُن الَْوِليِد ، َعْن أَبِي يُوُسَف الْقَاِضي ، َحدَّثَ

  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيزِيَد ْبنِ َعْبِد الصََّمدِ الدَِّمشِْقيُّ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، -٩٩٠

كَانَ ُمطِْعُم ْبُن الِْمقَْدامِ ُيَحدِّثُ َعْن َسِعيدِ ْبنِ أَبِي َعُروَبةَ ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن :  َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن ُشَعْيبِ ْبنِ َسابُوَر ، قَالَ
كَانَ النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم ال : ُزَراَرةَ ْبنِ أَوْفَى ، َعْن َسِعيِد ْبنِ ِهَشامٍ ، َعْن َعاِئَشةَ ، َرِضَي اللَُّه َعْنَها ، قَالَْت 

  ُم ِفي َركَْعَتيِ الْوِتْرُِيَسلِّ
  لَْم َيرْوِِه َعْن ُمطِْعمٍ ، إِالَّ ُمحَمَُّد ْبُن ُشَعْيبٍ ، تَفَرََّد بِِه ِهَشاٌم

، َحدَّثََنا ثَابِتٌ  الْقَْسرِيَُّحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَبِي ُزْرَعةَ الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا َخاِلُد ْبُن يَزِيدَ  -٩٩١
بِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، أَنَّهَا أَُبو َحمَْزةَ الثُّمَاِليُّ ، َعْن أَبِي َجْعفَرٍ ُمَحمَِّد ْبنِ َعِليِّ ْبنِ الُْحَسْينِ ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ َزْوجِ النَّ



َمأَْتَمُهنَّ َعلَى الَْولِيِد ْبنِ الُْمِغَريِة ، فَأَِذنَ لََها ، فَقَالَْت َوِهَي تَْبِكيهِ  َيا َرُسولَ اِهللا ، إِنَّ نَِساَء َبنِي َمْخُزومٍ قَْد أَقْْمَن: قَالَْت 
  ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ َوأَْبِكي الَْولِيَد ْبَن الَْولِيِد ْبنِ الُْمِغَريِة أَْبِكي الَْوِليدَ ْبَن الَْوِليدِ أََخا الَْعِشَريِة ، َتفَرَّدَ بِِه: 

  َوى َعْن أُمِّ َسلََمةَ ، إِالَّ بَِهذَا اِإلْسَناِدَوالَ ُيْر

ِفْهرِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اهللاِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َداُوَد ْبنِ أَْسلََم الصََّدِفيُّ الِْمصْرِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن سَِعيٍد الَْمدَنِيُّ الْ -٩٩٢
َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َزْيِد ْبنِ أَْسلََم ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، َعْن ُعَمَر ْبنِ الْخَطَّابِ َرِضَي اللَّهُ  ْبُن إِْسَماعِيلَ الَْمدَنِيُّ ، َعْن

رَأَْسُه  لَمَّا أَذَْنَب آَدُم صلى اهللا عليه وسلم الذَّْنبَ الَِّذي أَذَْنَبُه َرفََع: قَالَ َرسُولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : َعْنُه ، قَالَ 
َتبَاَركَ : أَسْأَلَُك بَِحقِّ ُمحَمٍَّد إِالَّ غَفَْرَت ِلي ، فَأَْوَحى اللَُّه إِلَْيِه ، َوَما ُمَحمٌَّد َوَمْن ُمَحمٌَّد ؟ فَقَالَ : إِلَى الْعَْرشِ ، فَقَالَ 

ال إِلََه إِالَّ اُهللا ، ُمحَمٌَّد َرسُولُ اِهللا ، ال إِلََه إِالَّ اهللاُ : وٌب اْسُمَك ، لَمَّا َخلَقَْتنِي َرفَْعُت رَأِْسي إِلَى َعْرِشَك ، فَإِذَا ِفيِه َمكُْت
، فَأَْوَحى اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ، ُمَحمٌَّد َرُسولُ اِهللا ، فََعِلْمُت أَنَُّه لَْيَس أََحدٌ أَْعظََم ِعْنَدَك قَْدًرا ِممَّْن َجَعلَْت اْسَمُه َمَع اْسِمَك 

  . َما َخلَقُْتَكُم ، إِنَُّه آِخُر النَّبِيَِّني ِمْن ذُرِّيَِّتَك ، َوإِنَّ أُمََّتُه آِخُر اُألَممِ ِمْن ذُرِّيَِّتَك ، َولَْوالُه َيا آَدُمإِلَْيِه ، َيا آَد
  .ال ُيْرَوى َعْن ُعَمَر ، إِالَّ بَِهذَا اِإلْسَناِد ،تَفَرََّد بِِه أَْحَمُد ْبُن سَِعيٍد

َحدَّثََنا دُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمَحمٍَّد الطَّاِئيُّ الِْحْمِصيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن خَاِلِد ْبنِ خَِليٍّ الِْحْمِصيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّ -٩٩٣
نِ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، أَبِي ُسوَْيُد ْبُن َعْبِد الَْعزِيزِ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َيزِيَد النَّْصرِيِّ ، َعنِ الَْعالِء ْبنِ َعْبِد الرَّْحَم

  :قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : قَالَ 

 َرسُولُ اِهللا لَْم َيْروِِه َعْن ال َتذَْهُب َهِذِه اُألمَّةُ حَتَّى َيْخُرَج ِفيَها ، ِمْنَها ، ثَالثُونَ َدجَّالُونَ كَذَّاُبونَ ، كُلُُّهْم َيزُْعُم أَنَُّه
  َحمَِّد ْبنِ يَزِيَد ، إِالَّ سَُوْيٌد ، َتفَرََّد بِِه َخاِلُد ْبُن َحِليٍُّم

 الرَّْمِليُّ ، َحدَّثََنا أَيُّوبُ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُعَبْيِد ْبنِ آَدَم ْبنِ أَبِي إِيَاسٍ الَْعسْقَالنِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُعَمْيرِ ْبُن النَّحَّاسِ -٩٩٤
قَالَ ، َعنِ السَّرِيِّ ْبنِ َيْحَيى ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعنِ الْبََراِء ْبنِ َعازِبٍ ، أَنّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم  ْبُن ُسَوْيٍد

  اْهُج الُْمْشرِِكَني ، فَإِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ يَُؤيُِّدكَ بُِروحِ الْقُُدسِ: ِلَحسَّانَ ْبنِ ثَابٍِت 
  َعنِ السَّرِيِّ ، إِالَّ أَيُّوُب ، َتفَرََّد بِهِ أَُبو ُعَمْيرٍ ِعيَسى ْبُن ُمَحمٍَّدلَْم َيرْوِِه 
َحدَّثََنا ُمَؤمَّلُ ْبُن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َجْعفَرِ ْبنِ أَيُّوَب األَْنَصارِيُّ الرَّْمِليُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َسْهلٍ الرَّْمِليُّ ،  -٩٩٥

قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى : ، َحدَّثََنا ُمبَاَرُك ْبُن فَضَالَةَ ، َعْن ُعَبْيِد اهللاِ ْبنِ ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ  إِْسَماعِيلَ
  إِذَا أُِقيَمِت الصَّالةُ َوَحَضَر الَْعَشاُء فَاْبَدءُوا بِالَْعَشاِء: اهللا عليه وسلم 
  .ٍك ، إِالَّ ُمَؤمَّلٌ ، َتفَرََّد بِِه َعِليُّ ْبُن َسْهلٍ الرمليلَْم َيرْوِِه َعْن ُمَباَر

ثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعِليٍّ الَْجاُروِديُّ اَألصَْبَهانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعاِمرِ ْبنِ إِبَْراِهيَم ، َحدَّ -٩٩٦
كَانَ َرسُولُ : مِ ، َعْن أَبِي الْعَوَّامِ ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ أَبِي ُبْرَدةَ ، َعْن أَبِي ُموَسى ، قَالَ النُّْعَمانُ ْبُن َعْبدِ السَّال

  اللَُّهمَّ إِنَّا َنعُوذُ بَِك ِمْن ُشرُورِِهْم ، َوَنْدفَُعَك ِفي ُنحُورِِهْم: اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم إِذَا َخاَف قَْوًما ، قَالَ 
  مِلَْم َيرْوِِه َعْن َسِعيٍد ، إِالَّ أَُبو الْعَوَّامِ ِعْمَرانُ الْقَطَّانُ ، تَفَرََّد بِِه النُّْعَمانُ ْبُن َعْبِد السَّال

َحدَّثنا حممد بن سهل الرباطي األصبهاين حدثنا سهل بن عثمان حدثنا شريك عن قيس بن وهب عن أيب  -٩٩٧
  .ة السفر فقال ركعتان نزلتا من السماء فإن شئتم فردوها سألت بن عمر عن صال: الكنود قال 

  مل يرو أبو الكنود عن بن عمر حديثا غري هذا وال رواه إال قيس بن وهب تفرد به شريك



الرََّماِديُّ ، َحدَّثََنا أَُبو  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُعَمَر ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ الَْحَسنِ اَألصَْبَهانِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ ْبُن َمْنُصورٍ -٩٩٨
يٍّ َعلَْيِه السَّالُم ، الَْجوَّابِ اَألْحَوُص ْبُن جَوَّابٍ ، َحدَّثََنا َعمَّاُر ْبُن ُزَرْيقٍ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعنِ الْحَارِِث ، َعْن َعِل

اللَُّهمَّ إِنِّي أَُعوذُ بَِوجْهَِك الْكَرِميِ َوكَِلَماِتَك التَّامَّةِ : ْضَجِعِه َعْن َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، أَنَُّه كَانَ َيقُولُ ِعْنَد َم
ُدَك ، َوالَ َيْخلُُف َوَعُدَك ، َوالَ ِمْن َشرِّ َما أَْنَت آِخذٌ بِنَاصَِيِتِه اللَُّهمَّ ، أَْنَت َتكِْشُف الَْمْغَرَم َوالْمَأْثََم ، اللَُّهمَّ ال ُيْهَزُم جُْن

  ُع ذَا الَْجدِّ مِْنَك الَْجدُّ ، سُْبحَاَنَك وَبَِحْمِدَكَيْنفَ
  لَْم َيرْوِِه َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن أَبِي َمْيَسَرةَ ، إِالَّ َعمَّاُر ْبُن ُزَريْقٍ

يٍّ ، َحدَّثََنا ثَابِتُ ْبُن ُمَحمٍَّد الزَّاِهُد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْحَسْينِ ْبنِ أَْحَمَد اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َمْهِد -٩٩٩
ال َيقْطَُع الصَّالةَ الْكَْشرُ : َحدَّثََنا ُسفَْيانُ الثَّْورِيُّ ، َعْن أَبِي الزُّبَْيرِ ، َعْن َجابِرٍ ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، قَالَ 

  َولَِكْن َتقْطَُعَها الْقَهْقَهَةُ
  .َمْرفُوًعا َعْن ُسفَْيانَ ، إِالَّ ثَابٌِتلَْم َيرْوِِه 

  .جَابِرٍ َوَحدَّثََناُه الدََّبرِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، َعنِ الثَّْورِيِّ ، َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ ، َعْن َجابِرٍ ِمْن قَْولِ
  .َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ ، َعْن َجابِرٍ ، ِمْن قَْولِ جَابِرٍَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َجْعفَرِ ْبنِ أَْعَيَن ، َعنِ الثَّْورِيِّ ،  -١٠٠٠
ْبُد الَْحكِيمِ ْبُن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َجْعفَرِ ْبنِ أَْعَيَن الَْبْغَداِديُّ ، بِِمْصَر ، َحدَّثََنا َعاِصمُ ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا َع -١٠٠١

قَالَ : ِلِك ْبنِ ُعَمْيرٍ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي لَيْلَى ، َعْن ُمَعاِذ ْبنِ َجَبلٍ ، قَالَ َمْنُصورٍ الَْواسِِطيُّ ، َعْن َعْبِد الَْم
َزلَّةُ َعاِلمٍ ، َوجَِدالُ ُمَناِفقٍ بِالْقُْرآِن ، : إِنِّي أََخاُف َعلَْيكُْم ثَالثًا ، َوُهنَّ كَاِئَناٌت : َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ْنَيا تُفَْتُح َعلَْيكُْمَوُد
  لَْم َيرْوِِه َعْن َعْبِد الَْمِلِك ، إِالَّ َعْبُد الَْحِكيمِ ْبُن َمْنُصورٍ

  َوالَ ُيْرَوى َعْن ُمَعاٍذ ، إِالَّ بَِهذَا اِإلْسنَاِد
لضال عن َحدَّثنا حممد بن حممد بن سليمان الباغندي حدثنا علي بن املديين حدثنا معاوية بن عبد الكرمي ا -١٠٠٢

  :حممد بن سريين عن عبيدة السلماين 

أن عليا عليه السالم ملا قتل اخلوارج يوم النهر قال اطلبوا اجملدع املخدع فطلبوه فلم جيدوه مث طلبوه فوجدوه فقال 
لوال أن تبطروا حلدثتكم مبا قضى اهللا عز وجل على لسان نبيه صلى اهللا عليه وسلم ملن قتلهم مل يروه عن معاوية 

  لي بن املديينع
َنا إِْسحَاُق ْبُن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َجرِيرٍ الطََّبرِيُّ الْفَِقيُه ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن الُْمَتَوكِّلِ الِْحْمِصيُّ ، َحدَّثَ -١٠٠٣

، َعْن إِْبَراهِيَم ، َعْن َعلْقََمةَ ، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد ،  إِْسَماعِيلَ ْبنِ ِعيَسى الطَّبَّاُع ، َوَحدَّثََنا الْقَاِسُم ْبُن َمْعنٍ ، َعنِ اَألْعَمشِ
َيا أََبا الْقَاِسمِ ، َما الرُّوُح ؟ فَأَْنَزلَ اللَُّه َعزَّ : كُْنُت َمَع النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، إِذْ أََتاهُ َيُهوِديٌّ ، فَقَالَ : قَالَ 

  الرُّوُح ِمْن أَْمرِ رَبِّي َوَجلَّ َيسْأَلُوَنَك َعنِ الرُّوحِ قُلِ
  لَْم َيرْوِِه َعنِ الْقَاِسمِ ْبنِ َمْعنٍ ، إِالَّ إِْسَحاُق

َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن َحدَّثََنا أَُبو َعْمرٍو ُمحَمَُّد ْبُن أَحَْمَد ْبنِ الُْحَسْينِ ْبنِ ُخَزْيَمةَ الَْبْصرِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ِقالَبةَ ،  -١٠٠٤
اسٍ ، أَنَّ ُمْحرًِما الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا ُسلَْيُم ْبُن َحيَّانَ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ ، َعْن َسعِيِد ْبنِ ُجَبْيرٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّ إِْسحَاَق

َوكَفُِّنوُه ِفي ثَْوَبْيِه ، َوالَ ُتقَرِّبُوُه اغِْسلُوُه بَِماٍء َوِسْدرٍ ، : َوقََصْتُه رَاِحلَُتُه فََماَت ، فَقَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 



  ِطيًبا ، َوالَ ُتَخمِّرُوا رَأَْسُه ، فَإِنَُّه ُيبَْعثُ َيْوَم الِْقَياَمِة ُملَبِّيًا
  لَْم َيرْوِِه َعْن ُسلَْيمِ ْبنِ َحيَّانَ ، إِالَّ َيْعقُوُب ْبُن إِْسحَاَق

اْبنِ بِْنتِ رِْشِديَن ْبنِ سَْعٍد الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن صَاِلحٍ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اهللاِ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْحَسْينِ -١٠٠٥
نِ ِشهَابٍ ، َسِمْعُت َعْبَد اِهللا ْبَن ُمْسِلمِ ْب: ْبُن َوْهبٍ ، أَْخبََرنِي َمْخَرَمةُ ْبُن ُبكَْيرِ ْبنِ َعْبِد اهللاِ ْبنِ اَألَشجِّ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 

َسِمْعُت : َسِمْعُت ُحمَْيَد ْبَن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َعْوٍف ، َيقُولُ : َسِمْعُت أَِخَي ُمحَمََّد ْبَن ُمْسِلمِ ْبنِ شَِهابٍ ، َيقُولُ : قَالَ 
أَْيَن كُْنَت َعنِ اْبَنِة َحْمَزةَ : عليه وسلم  ِقيلَ لَِرُسولِ اهللاِ صلى اهللا: أُمَّ َسلََمةَ َزْوَج النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، َتقُولُ 

  إِنَّ َحْمَزةَ أَِخي ِمَن الرََّضاعَِة: ؟ فَقَالَ 
  َوْهبٍ ْخَرَمةُ ، َتفَرَّدَ بِِه اْبُنلَْم َيرْوِِه َعنِ الزُّْهرِيِّ ، إِالَّ أَُخوُه َعْبدُ اِهللا ، َوالَ َعْن أَِخيِه ، إِالَّ ُبكَْيٌر ، َوالَ َعْنُه إِالَّ َم

َهمَّامِ ْبنِ َيْحَيى ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْدرِيسَ الَْحلَبِيُّ ، َحدَّثََنا سَْهلُ ْبُن َصاِلحٍ اَألْنطَاِكيُّ ، َحدَّثََنا َوكِيٌع ، َعْن  -١٠٠٦
  ْرَبُع ضَفَاِئَر ِفي رَأْسِِهكَاَنْت ِللنَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم أَ: َعْن قََتاَدةَ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، قَالَ 

  لَْم َيرْوِِه َعْن قََتاَدةَ ، إِالَّ َهمَّاٌم ، َوالَ َعْنُه إِالَّ َوِكيٌع ، تَفَرََّد بِِه َسْهلُ ْبنُ َصاِلحٍ
إِبَْراِهيمُ ْبُن أَبِي َداُوَد الْبُُرلُِّسيُّ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُموَسى ْبنِ ُمَحمَِّد ْبنِ أَبِي َماِلٍك الَْمَعاِفرِيُّ ، بِِمْصَر ، َحدَّثََنا -١٠٠٧

لٍ ، َعْن ُموَسى ْبنِ ُعقَْبةَ ، ، َحدَّثََنا أَيُّوُب ْبُن ُسلَْيَمانَ ْبنِ بِاللٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي أَُوْيسٍ ، َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ بِال
ْبنِ َماِلٍك ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، أَنَُّه كَانَ إِذَا قَِدَم ِمْن  َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ كَْعبِ

  َسفَرٍ َبَدأَ بِالَْمْسجِِد فَصَلَّى ِفيِه َركَْعَتْينِ ، ثُمَّ َدَخلَ مَْنزِلَُه
  ي أَُوْيسٍلَْم َيرْوِِه َعْن ُموَسى ، إِالَّ ُسلَْيَمانُ ، َتفَرََّد بِهِ اْبُن أَبِ

وِيُّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعِليِّ ْبنِ َشْيَبةَ الِْمْصرِيُّ ، بِِمْصَر ، أَْخبََرَنا َسعِيُد ْبُن َيْحَيى ْبنِ َسِعيدٍ اُألَم -١٠٠٨
  :اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ َحدَّثََنا َماِلُك ْبُن ِمْغَولٍ ، َعْن ُمَعلَّى الِْكْنِديِّ ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َعنِ 

َيا نَبِيَّ اِهللا ، َمْن أَكَْيُس النَّاسِ : أَتَْيُت النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َعاِشَر َعشََرٍة ، فَقَاَم َرُجلٌ ِمَن األَْنَصارِ ، فَقَالَ 
اًدا ِللَْمْوِت قَْبلَ ُنزُولِ الْمَْوِت ، أُولَِئَك ُهُم اَألكْيَاسُ أَكْثَرَُهْم ِذكًْرا ِللَْمْوِت ، َوأََشدُُّهمُ اْستِْعَد: َوأَْحَزُم النَّاسِ ؟ فَقَالَ 

  .ذََهُبوا بَِشَرِف الدُّْنَيا َوكََراَمِة اآلخَِرِة
  ُن ِمْغَولٍاِلكُ ْبلَْم َيرْوِِه َعْن َماِلِك ْبنِ ِمْغَولِ ، إِالَّ َيْحَيى ْبُن َسِعيٍد ، َوالَ َروَاُه َعْن ُمَعلَّى الْكِْنِديِّ ، إِالَّ َم

شَْيٌم ، َعْن َمْنُصورِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الْفَْضلِ ْبنِ َحمَّاٍد اَألصَْبَهانِيُّ ، َحدَّثََنا َحيَّانُ ْبُن بِْشرٍ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا ُه -١٠٠٩
، أَنَّ ُمَعاذَ ْبَن َجَبلٍ ، كَانَ ُيَصلِّي َمَع النَّبِيِّ صلى  ْبنِ َزاذَانَ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ ، َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبدِ اهللاِ اَألْنصَارِيِّ

  اهللا عليه وسلم َصالةَ الِْعَشاِء اَألِخَريِة ، ثُمَّ يَأِْتي قَْوَمُه فَُيَصلِّي بِهِْم تِلَْك الصَّالةَ
  لَْم َيرْوِِه َعْن َمْنُصورِ ْبنِ َزاذَانَ ، إِالَّ ُهَشْيٌم

 دُ ْبُن ُموَسى الْقَطَّانُ الَْهْمَدانِيُّ ، بِبَْغَداَد َعُموَس ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن حَفْصٍ اَألْنصَارِيُّ الِْحْمِصيَُّحدَّثََنا ُمَحمَّ -١٠١٠
نِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َع، َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن َزْيٍد اَألْزِديُّ الْحِْمِصيُّ ، َحدَّثََنا رََباُح ْبُن َزْيٍد الصَّْنَعانِيُّ ، َعْن َمْعَمرٍ ، 

  َمْن َداَوَم َعلَى ِقَراَءِة يس كُلَّ لَْيلٍَة ، ثُمَّ َماَت ، َماتَ َشهِيٌد: قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : َماِلٍك ، قَالَ 
  فَرََّد بِِه َسعِيٌدلَْم َيرْوِِه َعنِ الزُّْهرِيِّ ، إِالَّ َمْعَمٌر ، َوالَ َعْنُه إِالَّ َربَاٌح ، َت

َمَر ْبنِ ُمَهاجِرٍ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَْحَمدَ ْبنِ الُْحبَابِ الْخَبَّاُب الَْمْرَوزِيُّ ، بِبَْغَداَد ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُع -١٠١١



ْبُن ُعَمَر ْبنِ كُلَْيبٍ ، َعْن َمْنُصورِ ْبنِ الُْمْعَتِمرِ ، َعْن َساِلمِ الَْمرَْوزِيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َنْصرِ ْبنِ حَاجِبٍ ، َحدَّثََنا َوْرقَاُء 
اْستَِقيُموا ، َولَْن ُتْحصُوا ، َواْعلَُموا أَنَّ : قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : ْبنِ أَبِي الَْجْعِد ، َعْن ثَوَْبانَ ، قَالَ 

  ُيَحاِفظُ َعلَى الُْوُضوِء إِالَّ ُمْؤمٌِنَخْيَر أَْعَماِلكُمُ الصَّالةُ ، َوالَ 
  لَْم َيرْوِِه َعْن َوْرقَاَء ، إِالَّ َيْحَيى ْبُن َنصْرٍ

، بَِهْمَدانَ ، َسَنةَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُمْسِلمِ ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ اَألْشَعرِيُّ اَألْصبََهانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَجاِشُع ْبُن َعْمرٍو  -١٠١٢
انُ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعكَْيمِ ْمسٍ وَثَالِثَني َومِئََتْينِ ، َحدَّثََنا ِعيَسى ْبُن سََواَدةَ الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا ِهاللُ ْبُن أَبِي ُحمَْيٍد الَْوزََّخ

أَْوَحى إِلَيَّ ِفي َعِليٍّ ثَالثَةَ أَشَْياَء لَْيلَةَ أُسْرَِي إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ : قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : الُْجهَنِيِّ ، قَالَ 
  .بِي ، أَنَُّه سَيُِّد الُْمْؤِمنَِني ، َوإَِماُم الُْمتَِّقَني ، َوقَاِئُد الُْغرِّ الُْمَحجَِّلَني

  لَْم َيرْوِِه َعْن ِهاللٍ ، إِالَّ ِعيَسى ، تَفَرََّد بِِه ُمَجاشٌِع
يمُ ْبُن مَّدُ ْبُن َحمَّاٍد الْجُوَزجَانِيُّ ، بَِبْغَداَد ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َحفْصٍ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا إِبَْراِهَحدَّثََنا ُمَح -١٠١٣

ال َتنَاَجشُوا :  قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: طَْهَمانَ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي َصاِلحٍ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، قَالَ 
  ، َوالَ َتَباغَضُوا ، َوالَ َتحَاَسدُوا ، َوالَ َتدَاَبُروا ، َوكُوُنوا ِعَبادَ اهللاِ إِخَْواًنا كََما أََمرَكُُم اللَُّه

  لَْم َيرْوِِه َعنِ اَألْعَمشِ ، إِالَّ إِبَْراهِيُم ْبُن طَْهَمانَ
يُّ ، بِِمْصَر ، َسَنةَ َخْمسٍ َوثَمَانَِني َوِمئََتْينِ ، َحدَّثََنا َسالُم ْبُن ُسلَْيَمانَ الَْمدَاِئنِيُّ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن زَْيَدانَ الْكُوِف -١٠١٤

َرسُولُ اِهللا  قَالَ: ِعيٍد ، قَالَ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن زَْيٍد الْعَمِّيِّ ، َعْن أَبِي الصِّدِّيقِ ، أَبِي الُْمَتوَكِّلِ ، النَّاجِيِّ ، َعْن أَبِي َس
  َيا َعِليُّ ، َمَعَك َيْوَم الِْقَياَمِة َعًصا ِمْن ِعِصيِّ الَْجنَِّة َتذُوُد بَِها الْمَُناِفِقَني َعْن َحْوِضي: صلى اهللا عليه وسلم 

  لَْم َيرْوِِه َعْن ُشْعَبةَ ، إِالَّ َسالٌم
رٍ الِْمصْرِيُّ ، َحدَّثََنا َسِعيُد ْبُن ُعفَْيرٍ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن أَيُّوَب ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد الرَّحِيمِ ْبنِ ُنَمْي -١٠١٥

: َيا َرسُولَ اِهللا ، الُْعْمَرةُ َواجَِبةٌ فَرِيضَُتَها كَفَرِيَضِة الَْحجِّ ؟ فَقَالَ : قُلُْت : ُعَبْيِد اِهللا ، َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ ، َعْن َجابِرٍ ، قَالَ 
  "أَنْ َتْعَتِمَر خَْيٌر لََكَو

رِيُّ ، وَلَْم َيْروِ َهذَا ُعَبْيُد اِهللا ، الَِّذي رََوى َعْنُه َيْحَيى ْبُن أَيُّوَب َهذَا الَْحدِيثَ ، ُهَو ُعَبْيُد اِهللا ْبُن أَبِي َجْعفَرٍ الِْمْص
  فَرٍ ، تَفَرََّد بِِه َيحَْيى ْبُن أَيُّوَب ،الَْحِديثَ َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ ، إِالَّ ُعبَْيُد اِهللا ْبُن أَبِي َجْع

كَِدرِ ، َعْن َجابِرِ ْبنِ َوالَْمْشُهوُر ِمْن َحِديِث جَابِرِ ْبنِ َعْبدِ اِهللا ، ِمْن َحِديِث الَْحجَّاجِ ْبنِ أَْرطَأَةَ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ الْمُْن
َعْنبَرِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَسدٌَّد ، َحدَّثََنا َعْبُد الْوَاِحِد ْبُن زَِياٍد ، َعنِ الَْحجَّاجِ ْبنِ أَرْطَأَةَ ، َعْبِد اِهللا ، َحدَّثََناُه ُمَعاذُ ْبُن الُْمثَنَّى الْ

  بِِمثْلِ َحِديِث أَبِي الزَُّبيْرِ: َعْن أَبِي الْمُْنكَِدرِ ، َعْن َجابِرٍ ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم 
، ْبُن َعْبِد الرَّحِيمِ ْبنِ َبِحريِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمَعاوَِيةَ ْبنِ َبِحريِ ْبنِ رَْيَشانَ الِْحْميَرِيُّ ، بِِمْصَر  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد -١٠١٦

الَْحكَمِ ْبنِ ُعَتْيَبةَ ، َعْن  َعنَِحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن الرَّبِيعِ ْبنِ طَارِقٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن أَيُّوَب ، َحدَّثَنِي ُعبَْيُد اِهللا ْبُن ُعَمَر ، 
خََرَج َرسُولُ اِهللا صَلَّى اللَّهُ صلى اهللا عليه : إِبَْراهِيَم النَّخَِعيِّ ، َعنِ اَألْسَودِ ْبنِ َيزِيَد ، َعْن ُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ ، قَالَ 

الَْخطَّابِ ، فَأََتاهُ بِِمطَْهَرٍة ِمْن َخلِْفِه ، فََوَجَد النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم ِلَحاَجٍة ، فَلَْم َيجِدْ أََحًدا َيْتَبُعُه ، فَفَزَِع ُعَمُر ْبُن 
أَْحَسْنَت َيا ُعَمُر ِحَني :  وسلم سَاجًِدا ِفي سِْربِِه فََتَنحَّى َعْنُه ِمْن َخلِْفِه َحتَّى َرفََع النَّبِيُّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه رَأَْسُه ، فَقَالَ

  َمْن َصلَّى: َساجًِدا ، فَتََنحَّْيَت عَنِّي ، إِنَّ جِبْرِيلَ َعلَْيِه السَّالُم أََتانِي ، فَقَالَ َوَجْدَتنِي 



  َعلَْيَك ِمْن أُمَِّتَك َواِحَدةً َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َعْشًرا َوَرفََعُه بَِها َعْشَر َدَرجَاٍت
  َيْحَيى ْبُن أَيُّوَب ، َتفَرََّد بِِه َعْمُرو ْبُن الرَّبِيعِ لَْم َيرْوِِه َعْن ُعَبْيِد اهللاِ ْبنِ ُعَمَر ، إِالَّ

ا أََنُس ْبُن ِعَياضٍ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َجْعفَرِ اْبُن اِإلَمامِ ، بَِمِديَنِة دِْمَياطَ ، َحدَّثَنِي َعِليُّ ْبُن الَْمِدينِيِّ ، َحدَّثََن-١٠١٧
ْتُه َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ الزُّْهرِيِّ ، أَْخبََرنِي ُعْرَوةُ ْبُن الزَُّبْيرِ ، أَنَّ َعْمَرةَ بِْنَت َعْبِد الرَّْحَمنِ ، أَْخبََر َحدَّثَنِي َعْبدُ اهللاِ ْبُن ُعَمَر ،

َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اللَُّه  لَقَْد كَانَ: أَنَّ َعاِئَشةَ َرِضَي اللَُّه َعْنَها زَْوَج النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َوَرِضَي اللَُّه َعْنَها ، قَالَْت 
  َعلَْيِه ُيْدِخلُ َعلَيَّ َرأَْسُه َوُهَو ُمعَْتِكٌف فَأَُرجِّلُُه َوكَانَ ال َيْدُخلُ َبْيَتُه إِالَّ ِلَحاَجِة اإلِْنَساِن

  الَْمِدينِيِّ لَْم َيرْوِِه َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر ، إِالَّ أََنُس ْبُن ِعَياضٍ ، تَفَرََّد بِِه َعِليُّ ْبُن

 ، َحدَّثََنا َماِلُك ْبنُ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َهاُرونَ ْبنِ ُمحَمَِّد ْبنِ َبكَّارِ ْبنِ بِاللٍ الدَِّمشِْقيُّ ، َحدَّثََنا ُمَؤمَّلُ ْبُن إَِهابٍ -١٠١٨
قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى : ْن ِعكْرَِمةَ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ ُسَعْيرِ ْبنِ الْخِْمسِ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ الثَّْورِيُّ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َع

  َيكُونُ َعلَْيكُْم أَُمَراُء ُهْم َشرٌّ ِعْنَد اِهللا ِمَن الَْمُجوسِ: اهللا عليه وسلم 
  لَْم َيرْوِِه َعْن ُسفَْيانَ ، إِالَّ مَاِلُك ْبنُ ُسَعْيرٍ ، َتفَرََّد بِِه ُمَؤمَّلٌ

، َحدَّثََنا َعْبدُ  َنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي َعْوٍن النََّساِئيُّ ، بِبَْغَداَد ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُحْجرٍ الَْمْرَوزِيَُّحدَّثَ -١٠١٩
ْيبِ ْبنِ ُنقَْيرٍ ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ ، أَنَّ الَْحِميِد ْبُن الَْحَسنِ الْهِالِليُّ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ إَِياسٍ الْجَُرْيرِيِّ ، َعْن أَبِي السَِّليلِ ضَُر

اللَُّهمَّ اغِْفْر ِلي : َيا َرسُولَ اِهللا ، َسِمْعُت ُدَعاَءَك اللَّْيلَةَ ، فَالَِّذي َوَصلَ إِلَيَّ مِْنَك ، ِمْنُه ، أَنََّك َتقُولُ : َرُجالً ، قَالَ 
  َهلْ َتَراُهنَّ َتَركَْن َشْيئًا؟: ي ِفيَما َرَزقْتَنِي ، فَقَالَ ذَنْبِي ، َوَوسِّْع ِلي ِفي دَارِي ، َوبَارِْك ِل

  لَْم َيرْوِِه َعْن َسِعيٍد الُْجَريْرِيِّ ، إِالَّ عَْبُد الَْحِميدِ ْبُن الَْحَسنِ ، تَفَرََّد بِِه َعِليُّ ْبُن ُحجْرٍ
نِيُّ ، بَِمِديَنةِ َيافَا ، َحدَّثََنا ِعْمَرانُ ْبُن هَاُرونَ الرَّْمِليُّ ، َحدَّثََنا أَيُّوُب َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعَمْيرٍ الَْيافُو -١٠٢٠

قَالَ : ْبنِ جُْعُشمٍ ، قَالَ ْبُن ُسَوْيٍد ، َحدَّثَنِي أَُساَمةُ ْبُن زَْيٍد اللَّيِْثيُّ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيِّبِ ، َعْن سَُراقَةَ ْبنِ َماِلِك 
  خَْيُركُُم الُْمَداِفُع َعْن َعِشَريِتِه َما لَْم َيأْثَْم: سُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َر

  .لَْم َيرْوِِه َعْن أَُساَمةَ ، إِالَّ أَيُّوُب
ْيُن ْبُن ِعيَسى الْبِْسطَاِميُّ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُيوُسَف ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ُيوُسَف الْقُوَمِسيُّ ، بَِبْغَداَد ، َحدَّثََنا الُْحَس -١٠٢١

وقٍ ، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد ، ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن أَبِي ظَْبَيةَ ، َعْن أَبِي ظَْبَيةَ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن ُمْسِلمِ ْبنِ ُصبَْيحٍ ، َعْن َمْسُر
أَُعوذُ بِاِهللا ِمَن الشَّيْطَاِن الرَّجِيمِ ذََهَب َعنْهُ : ْم إِذَا غَِضَب لَوْ َيقُولُ أََحدُكُ: قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : قَالَ 
  غََضبُُه

، َعنِ اَألْعَمشِ ،  لَْم َيرْوِِه َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي الضَُّحى ، َعْن َمْسُروقٍ ، إِالَّ أَُبو ظَْبَيةَ ، َورََواُه أَْصَحابُ اَألْعَمشِ
  .ٍت ، َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ ُصَرٍد الُْخَزاِعيَِّعْن َعِديِّ ْبنِ ثَابِ

اْبنِ الُْمبَاَرِك ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن إِْسحَاَق ْبنِ ُموَسى الَْمْرَوزِيُّ ، بَِبْغَداَد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الَْعبَّاسِ َصاِحُب -١٠٢٢
قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا : النَّخَِعيِّ ، َعْن َعلْقََمةَ ، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد ، قَالَ  َحدَّثََنا ُهشَْيٌم ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن إِبَْراِهيَم

َمْن أَْعطَى الذِّكَْر ذَكََرُه اللَُّه ، : َمْن أَْعطَى أَْرَبًعا أُْعِطَي أَْرَبًعا ، َوَتفِْسُري ذَِلَك ِفي ِكتَابِ اِهللا َعزَّ َوَجلَّ : عليه وسلم 
اْدُعونِي : فَاذْكُرُونِي أَذْكُْركُْم ، َوَمْن أَْعطَى الدَُّعاَء أُْعِطَي اِإلجَاَبةَ ، َألنَّ اللََّه َتَعالَى ، َيقُولُ : َه َتعَالَى ، َيقُولُ َألنَّ اللَّ

  ِئْن َشكَرُْتْم َألزِيدَنَّكُْم ،لَ: أَسَْتجِْب لَكُْم ، َوَمْن أَْعطَى الشُّكْرَ أُْعِطَي الزَِّياَدةَ ، َألنَّ اللََّه َتعَالَى ، َيقُولُ 



  .}اْسَتغِْفُروا َربَّكُْم إِنَُّه كَانَ غَفَّارًا{:َوَمْن أَْعطَى االْسِتْغفَارَ أُْعِطَي الَْمْغِفَرةَ ، َألنَّ اللََّه َتَعالَى ، َيقُولُ 
َوقَِد افَْتَتَن َجَماَعةٌ ِممَّْن ال ِعلَْم لَُهمْ :َعبَّاسِ ، قَالَ أَُبو الْقَاِسمِلَْم َيرْوِِه َعنِ اَألْعَمشِ ، إِالَّ ُهَشْيمٌ َتفَرََّد بِِه َمْحُموُد ْبُن الْ

اْدعُونِي أَسَْتجِبْ {:َنْدُعو فَال ُيْسَتجَاُب لََنا ، َوَهذَا َردٌّ َعلَى اِهللا َعزَّ َوَجلَّ ، َألنَّ اللََّه َيقُولُ َوقَْولُهُ الَْحقُّ: بِأَنْ َيقُولُوا 
  }لَكُْم
، َولَِهذَا َمعًْنى ال َيْعرِفُُه إِالَّ أَْهلُ الْعِلْمِ } َوإِذَا َسأَلََك ِعَباِدي َعنِّي فَإِنِّي قَرِيٌب أُجِيُب َدْعَوةَ الدَّاعِ إِذَا َدَعاِن{:قَالَ َو

  َوالَْمْعرِفَِة ، َوقَْد فَسََّرُه النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم
َوَجَماَعةٌ ِمْن أَْصَحابِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َما ِمْن ُمْسِلمٍ َيْدُعو اللََّه بَِدْعَوٍة إِالَّ  َرَوى أَُبو َسِعيدٍ الُْخْدرِيُّ ،

ِفي اآلِخَرِة ، إِمَّا أَنْ ُيَعجَّلَ لَُه ِفي الدُّْنَيا ، َوإِمَّا أَنْ ُتدََّخَر ، ُيَؤخََّر ، : اسَْتجَاَب لَُه ، فَُهَو ِمْن َدْعَوِتِه َعلَى إِْحَدى ثَالٍث 
ْرَعةَ الدَِّمشِْقيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ َوإِمَّا أَنْ ُيْدفََع َعْنُه ِمَن الَْبالِء ِمثْلَُها ، فَأَمَّا َحدِيثُ أَبِي َسعِيٍد الُْخْدرِيِّ ، فََحدَّثََناهُ أَُبو ُز

َتاَدةَ َعْن أَبِي الُْمَتوَكِّلِ النَّاجِيِّ ، َعْن أَبِي َسِعيٍد ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا ْبُن َبكَّارِ ْبنِ بِاللٍ ، َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن َبِشريٍ ، َعْن قَ
  عليه وسلم ، بَِهذَا الَْحِديِث

  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسحَاَق ْبنِ إِْبَراهِيَم ْبنِ جُوَتى الصَّْنَعانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، -١٠٢٣

َعْن َعاِئَشةَ ، ِلِك ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ الذِّمَارِيُّ ، َحدَّثََنا الْقَاِسُم ْبُن َمْعنٍ ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْم
  .الَْوالُء ِلَمْن أَْعَتَق: أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، قَالَ 

  ، إِالَّ َعْبُد الَْمِلِك الذِّمَارِيُّ لَْم َيرْوِِه َعنِ الْقَاِسمِ ْبنِ َمْعنٍ
بَّاُد ْبُن َبِشريٍ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ْبنِ سَْهلِ ْبنِ ُمَحمٍَّد الَْعْسكَرِيُّ ، َحدَّثََنا سَْهلُ ْبُن ُعثَْمانَ ، َحدَّثََنا َع -١٠٢٤

قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا : ْن َعِليٍّ كَرََّم اللَُّه َوْجَهُه ِفي الَْجنَِّة ، قَالَ الْكُوِفيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو إِْسحَاَق ، َعنِ الْحَارِِث ، َع
رُِك فََيقَْمُعُه كُفُْرُه إِنِّي ال أََتَخوَُّف َعلَى أُمَِّتي ُمْؤِمًنا َوالَ ُمْشرِكًا ، أَمَّا الُْمْؤِمُن فََيْحجُِزُه إِميَاُنُه ، َوأَمَّا الُْمْش: عليه وسلم 

  َولَِكْن أََتَخوَُّف َعلَْيكُْم ُمَناِفقًا َعاِلُم اللَِّساِن َيقُولُ َما َتْعرِفُونَ َوَيْعَملُ َما ُتْنِكُرونَ ،
  لَْم َيرْوِِه َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، إِالَّ َعبَّادُ ْبُن َبشِريٍ

  َوالَ ُيْرَوى َعْن َعِليٍّ ، إِالَّ بَِهذَا اِإلْسَناِد

حَّاكُ ْبُن مَّدُ ْبُن َحفْصِ ْبنِ َبْهُمْرَد الَْعْسكَرِيُّ ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن الُْمْسَتِمرِّ الُْعُروِقيُّ ، َحدَّثََنا الضََّحدَّثََنا ُمَح -١٠٢٥
: قَالَ َرُجلٌ : ْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، قَالَ َمْخلٍَد أَُبو َعاِصمٍ ، َحدَّثََنا ُمْسَتْورِدُ ْبُن َعبَّاٍد أَُبو َهمَّامٍ ، َحدَّثََنا ثَابٌِت الُْبَنانِيُّ ، َع

أَلَْيسَ َتشَْهُد أَنْ ال إِلََه إِالَّ اُهللا ، َوأَنَّ ُمحَمًَّدا : َيا َرسُولَ اِهللا ، َما َترَكُْت ِمْن َحاَجٍة َوالَ َداَجٍة إِالَّ أََتْيُت َعلَْيَها ، قَالَ 
  .نَّ َهذَا َيأِْتي َعلَى ذَِلَك كُلِِّهفَإِ: َنَعْم ، قَالَ : َرسُولُ اِهللا ؟ قَالَ 

  لَْم َيرْوِِه َعْن ثَابٍِت ، إِالَّ ُمْستَْورٌِد ، َتفَرََّد بِِه أَُبو َعاِصمٍ
َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبنُ  ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ َبكْرٍ السَّرَّاُج الَْعْسكَرِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعبَّاٍد الَْمكِّيُّ -١٠٢٦

يه وسلم ، أُِتَي ِفي ُعَيْيَنةَ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ َمْنُصورٍ الِْمْشرَِقيِّ ، َعنِ الشَّعْبِيِّ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عل
اْسمِ اِهللا لَْم َيْروِِه َعنِ الشَّعْبِيِّ ، إِالَّ َعْمُرو ْبُن َمْنصُورٍ ، َتفَرَّدَ كُلُوا بِ: غَْزَوِة َتُبوَك بُِجْبَنٍة ، فَأََخذَ السِّكَِّني فَقَطََع ، َوقَالَ 

  بِِه إِبَْراهِيُم ْبُن ُعَيْينَةَ



إِْسَماِعيلَ الُْمؤَدُِّب  ُبوَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َجْعفَرِ ْبنِ َبسَّامٍ قَاِضي الَْبْصَرِة ، َحدَّثََنا أَُبو َمْعَمرٍ الْقَِطيِعيُّ ، َحدَّثََنا أَ -١٠٢٧
قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه : ، َوِعيَسى ْبُن يُوُنَس كالمها َعْن ُمَجاِلٍد ، َعنِ الشَّعْبِيِّ ، َعْن أََنسِ ْبنِ مَاِلٍك ، قَالَ 

  إِنَّ ِلي حَْوًضا ، وَأََنا فََرطُكُْم َعلَْيِه: وسلم 
   ُمجَاِلٌد ، َوالَ َعْنُه إِالَّ أَُبو إِْسَماعِيلَ ، َوِعيَسى ْبُن ُيوُنَس ، َتفَرَّدَ بِِه أَُبو َمْعمَرٍلَْم َيرْوِِه َعنِ الشَّعْبِيِّ ، إِالَّ

ُن أَيُّوبَ َنا ُعَمُر ْبَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الَْحَسنِ ْبنِ َهاُرونَ الْمَْوِصِليُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعمَّارٍ الَْمْوصِِليُّ ، َحدَّثَ -١٠٢٨
بَّاسٍ ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا ، َعْن َمَصاِد ْبنِ ُعقَْبةَ ، َعْن زَِياِد ْبنِ َسْعٍد ، َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ ، َعْن َسِعيدِ ْبنِ ُجَبْيرٍ ، َعنِ اْبنِ َع

  عليه وسلم ، َجَمَع َبْيَن الظُّْهرِ َوالَْعْصرِ ، وَالَْمْغرِبِ َوالِْعَشاِء
  وِِه َعْن زَِياِد ْبنِ سَْعٍد ، إِالَّ َمَصاٌد ، تَفَرََّد بِِه ُعَمُر ْبُن أَيُّوَبلَْم َيْر

انِيُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ِعيَسى ْبنِ َسْهلََوْيِه اآلَدَميُّ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن إِْسحَاَق الصَّاغَ -١٠٢٩
قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى : الضَُّبِعيُّ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ْبُن َعْبدِ الْعَزِيزِ ْبنِ ُصَهْيبٍ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، قَالَ  َسِعيُد ْبُن َعاِمرٍ

  َماَء طَُهوٌرَمْن َوَجَد َتمًْرا فَلُْيفِْطْر َعلَْيِه ، َوَمْن لَْم َيجِْد فَلُْيفِْطْر َعلَى الَْماِء ، فَإِنَّ الْ: اهللا عليه وسلم 
  لَْم َيرْوِِه َعْن ُشْعَبةَ ، إِالَّ سَِعيُد ْبُن َعامِرٍ

َنا ُوهَْيُب ْبُن َخاِلٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُيوُسَف الصَّابُونِيُّ الَْبْصرِيُّ ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن الَْوِليدِ النَّْرِسيُّ ، َحدَّثَ -١٠٣٠
ه أَبِي رَاِئطَةَ الَْغَنوِيُّ ، َعنِ الَْحَسنِ ، َعْن أَبِي َبكََرةَ ، أَنَُّه َدَخلَ الَْمْسجَِد َوَرسُولُ اِهللا صلى اهللا علي َحدَّثََنا َعْنَبَسةُ ْبُن

ليه وسلم ، ع وسلم قَاِئٌم ِفي الصَّالِة ، فََركََع ُدونَ الصَّفِّ ، ثُمَّ َمَشى إِلَى الصَّفِّ ، فَلَمَّا اْنَصَرفَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا
  َزاَدَك اللَُّه ِحْرًصا ، َوالَ َتْعُد: قَالَ 

  لَْم َيرْوِِه َعْن َعْنَبَسةَ ، إِالَّ ُوَهْيٌب ، تَفَرََّد بِِه الَْعبَّاُس النَّْرِسيُّ

َميْرِيُّ ، َحدَّثََنا ِحْرِميُّ ْبُن ُعَماَرةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الْفَْضلِ ْبنِ اَألسَْوِد النَّضْرِيُّ ، َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن َشبَّةَ النُّ -١٠٣١
 ، َعْن أَبِي طَلَْحةَ أَنَّ َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ ، َعْن َيْحَيى ْبنِ َجْعَدةَ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َعْبٍد الْقَارِيِّ

  َح َعلَى الُْخفَّْينِ وَالِْخَمارِالنَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، َتَوضَّأَ ، فََمَس
  .لَْم َيرْوِِه َعْن ُشْعَبةَ ، إِالَّ ِحْرِميُّ ، َتفَرََّد بِِه ُعَمُر ْبُن َشبَّةَ

َيحَْيى ْبُن آَدَم ،  َناَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ِعْمَرانَ ْبنِ النَّاِقِط الَْبْصرِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبَدةُ ْبُن َعْبدِ اهللاِ الصَّفَّاُر ، َحدَّثَ -١٠٣٢
: يِّ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، قَالَ َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم ْبُن ُحمَْيٍد الرُّؤَاِسيُّ ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِبَْراهِيَم التَّْيِم

َيا َرُسولَ : م ، فَسَأَلَُه َعْن َعْسبِ الْفَْحلِ ، فََنهَاُه ، فَقَالَ َجاَء َرُجلٌ ِمْن َبنِي ِكالبٍ إِلَى َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسل
  .اِهللا ، إِنَّا نُطْرُِق فَُنكَْرُم ، فََرخََّص لَُه ِفي الْكََرامَِة

اِهيُم ْبُن ُحمَْيٍد ، َتفَرَّدَ بِِه َيْحَيى ْبُن آَدَم لَْم َيرْوِِه َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْبَراهِيَم ، إِالَّ ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوةَ ، َوالَ َعْن ِهَشامٍ ، إِالَّ إِْبَر
الذَّكََر ، فََيطْلُُب ِمْنُه  ، َوَتفِْسُري إِطْرَاقِ الْفَْحلِ أَنْ َيكُونَ ِللرَُّجلِ الْفََرُس األُْنثَى ، وََيْسأَلُ الرَُّجلَ أَنْ ُيِعَريهُ الْفََرَس

بِيُّ صلى اهللا عليه وسلم َعْن ذَِلَك ، فَإِنْ أََعاَرُه فََرَسُه ، فَأَنَْزاُه َعْن فََرِسِه ، فَأَْهَدى إِلَْيِه الَْعْسَب َوُهَو اُألْجَرةَ ، فَنََهى النَّ
  َهِديَّةً ِمْن غَْيرِ

  َشْرٍط ، فَال َبأْسَ بِذَِلَك
اَألْشَعِث أَْحَمُد ْبُن الِْمقَْدامِ ، َحدَّثََنا أَْصَرُم ْبُن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْوٍن السَِّرياِفيُّ ، بِالَْبْصَرِة ، َحدَّثََنا أَُبو  -١٠٣٣



قُلُْت ِلَعْبِد اِهللا ْبنِ َجْعفَرِ ْبنِ أَبِي : َحْوَشبٍ ، َحدَّثََنا قُرَّةُ ْبُن خَاِلٍد ، َعْن أَبِي َجْعفَرٍ ُمَحمَِّد ْبنِ َعِليِّ ْبنِ الُْحَسْينِ ، قَالَ 
َسِمْعتُ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، : َسِمْعَتُه ِمْن َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ طَاِلبٍ ، َحدِّثَْنا شَْيئًا 

  َما َبْيَن السُّرَِّة َوالرُّكَْبِة َعْورَةٌ: َيقُولُ 
  الرَّبَِّصَدقَةُ السِّرِّ ُتطِْفئُ غََضَب : َوَسِمْعُت َرسُولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ  -١٠٣٤
  .َعلَْيكُْم بِلَْحمِ الظَّْهرِ ، فَإِنَُّه ِمْن أَطَْيبِِه: َوَسِمْعُت َرسُولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ  -١٠٣٥
رَّةً وََهذَا َوَرأَْيُت َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيمِينِِه ِقثَّاُء َوِفي َيسَارِِه َتمََراٌت ، َوُهَو َيأْكُلُ ِمْن َهذَا َم -١٠٣٦

  .َمرَّةً

ال ُيْؤِمُن أََحدُكُْم حَتَّى ُيِحبَّكُْم بِحُبِّي ، أََتْرُجونَ أَنْ َيْدُخلُوا الَْجنَّةَ : َوقَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم  -١٠٣٧
  بَِشفَاعَِتي َوالَ َيْدُخلَُها َبُنو َعْبِد الُْمطَِّلبِ

  أَْصَرُم ، َتفَرََّد بِهِ أَُبو اَألشَْعِث لَْم َيرْوِِه َعْن قُرَّةَ ، إِالَّ
ْهرِيُّ ، َحدَّثََنا َعمِّي َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َداُوَد ْبنِ الَْجرَّاحِ ْبنِ َعْبِد اِهللا الْكَاِتُب ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن سَْعٍد الزُّ -١٠٣٨

أَبِي ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن ُمْسِلمٍ َموْلَى آلِ رِفَاَعةَ ْبنِ َيْعقُوُب ْبُن إِْبَراِهيَم ْبنِ سَْعٍد ، َحدَّثََنا 
صلى اهللا  َمرَّ َرسُولُ اِهللا:  َراِفعٍ األَْنَصارِيُّ ، َحدَّثَنِي إِْبَراهِيُم ْبُن ُعَبْيِد ْبنِ رِفَاَعةَ ْبنِ َراِفعٍ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، قَالَ

اللَُّهمَّ إِنِّي أَسْأَلَُك بِأَنَّ لَكَ الَْحْمَد ال : عليه وسلم بِأَبِي َعاِئشٍ زَْيِد ْبنِ الصَّاِمِت أََحدِ َبنِي ُزَرْيقٍ ، َوقَْد َجلََس ، َوقَالَ 
لِ وَاِإلكَْرامِ ، فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم إِلََه إِالَّ أَْنَت ، َيا َمنَّانُ ، َيا َبِديَع السََّماَواِت وَاَألْرضِ ، َيا ذَا الَْجال

  لَقَْد: اللَُّه َوَرسُولُُه أَْعلَُم ، قَالَ : َهلْ َتْدُرونَ َما َدَعا بِِه الرَُّجلُ ؟ فَقَالُوا : ِلَنفَرٍ َمَعُه ِمْن أَْصحَابِِه 

  ، وَإِذَا ُسِئلَ بِهِ أَْعطَى َدَعا بِاْسِمِه اَألْعظَمِ الَِّذي إِذَا دُِعَي بِِه أََجاَب
  لَْم َيرْوِِه َعْن إِْبَراِهيَم ، إِالَّ َعْبُد الْعَزِيزِ ْبُن ُمْسِلمٍ َمْوالُهْم َتفَرََّد بِِه ُمحَمَُّد ْبُن إِْسحَاَق

الرَّْمِليُّ ، َحدَّثََنا ُمَؤمَّلُ ْبُن إِْسَماِعيلَ ،  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َجْعفَرِ ْبنِ أَيُّوَب األَْنَصارِيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن سَْهلٍ -١٠٣٩
: ى اهللا عليه وسلم ، قَالَ َحدَّثََنا ُمبَاَرُك ْبُن فَضَالَةَ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنّ النَّبِيَّ صل

  فَاْبَدُءوا بِالَْعَشاِء إِذَا أُِقيَمتِ الصَّالةُ ، َوَحَضَر الَْعَشاُء
  لَْم َيرْوِِه َعْن ُمَباَرٍك ، إِالَّ ُمَؤمَّلٌ

ُمَحمَُّد ْبُن بِاللٍ ،  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْعقُوَب ْبنِ إِْسَحاقَ الْبَْغدَاِديُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َنْصرِ ْبنِ َعِليٍّ ، َحدَّثََنا -١٠٤٠
ُيْبَعثُ : طَّانُ ، َعْن َعِليِّ ْبنِ ثَابٍِت ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، قَالَ َحدَّثََنا ِعْمَرانُ الْقَ

  أَْحيُوا َما َخلَقُْتْم: الُْمصَوُِّرونَ َيْوَم الِْقَياَمِة ، فَُيقَالُ لَُهْم 
  ِعْمَرانُ الْقَطَّانُ ، َوَعِليُّ ْبُن ثَابٍِت ، ُهَو أَُخو َعْزَرةَ ْبنِ ثَابٍِت األَْنصَارِيِّ لَْم َيرْوِِه َعْن َعِليِّ ْبنِ ثَابٍِت ، إِالَّ

، َحدَّثََنا إِْسحَاقُ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُيوُسَف الَْهرَوِيُّ ، بِدَِمْشَق ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن أَْحَمَد ْبنِ يَزِيَد األَْنصَارِيُّ  -١٠٤١
 َيسَيعٍ الَْحْضرَِميِّ ، ِعيَسى الطَّبَّاُع ، َحدَّثََنا الْقَاِسمُ ْبُن َمْعنٍ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن ذَرِّ ْبنِ َعْبِد اِهللا الَْهْمدَانِيِّ ، َعْن ْبُن

َباَدةُ ثُمَّ َتال َوقَالَ رَبُّكُُم اْدُعونِي الدَُّعاُء ُهَو الِْع: قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : َعنِ النُّْعَماِن ْبنِ َبِشريٍ ، قَالَ 
  َيعْنِي َعْن ُدَعاِئي: أَسَْتجِْب لَكُمْ إِنَّ الَِّذيَن َيسَْتكْبُِرونَ َعْن ِعَبادَِتي ، قَالَ 

َحدَّثنا حممد بن اخلطاب العسكري حدثنا العباس بن حممد بن حامت الدوري حدثنا حيىي بن يعلى بن  -١٠٤٢



 عن غيالن بن جامع عن إبراهيم بن حممد بن املنتشر عن أبيه عن حبيب بن سامل عن النعمان بن احلارث حدثنا أيب
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقرأ يف العيدين واجلمعة بسبح اسم ربك األعلى وهل أتاك حديث : بشري قال 
  الغاشية

  يعلى مل يروه عن غيالن بن جامع إال يعلى بن احلارث تفرد به حيىي بن
ْسَحاقَ السَّْيلَِحينِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْعقُوَب الَْعبَّاَدانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ِعيَسى الَْمدَائِنِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو إِ -١٠٤٣

َواِئلٍ َشِقيقِ ْبنِ َسلََمةَ ، َعْن ُحذَْيفَةَ ْبنِ الَْيَمانِ َحدَّثََنا قَْيُس ْبُن الرَّبِيعِ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ َمْسُروقٍ ، َوُحَصْينِ ، َعْن أَبِي 
  كَانَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، إِذَا قَاَم ِمَن اللَّْيلِ َيُشوُص فَاهُ بِالسَِّواِك: َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، قَالَ 

يُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن ُعَمَر ُرْسَتةُ ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد الطََّياِلِسيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعِليٍّ الْبَزَّاُر اَألْصَبهَانِ -١٠٤٤
 كُنَّا َمَع َرُسولِ اِهللا: الَ َحدَّثََنا أَُبو ُعَباَدةَ األَْنصَارِيُّ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُمَحمَّدِ ْبنِ ُجَبْيرِ ْبنِ ُمطِْعمٍ ، َعْن أَبِيِه ، قَ
أَلَْيسَ َتشَْهُدونَ أَنْ ال إِلََه إِالَّ : صلى اهللا عليه وسلم بِالُْجْحفَِة ، فََخَرَج َعلَْيَنا َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ 

  اُهللا َوْحَدُه ال َشرِيَك لَُه ، وَأَنِّي َرسُولُ اِهللا ، َوأَنَّ َهذَا الْقُْرآنَ َجاَء ِمْن ِعْنِد

لَْن َتِضلُّوا فَإِنَّ َهذَا الْقُْرآنَ طََرفُُه بَِيِد اِهللا َوطََرفُُه بِأَْيِديكُْم ، فََتَمسَّكُوا بِِه ، فَإِنَّكُْم لَْن َتهْلَكُوا َو: َبلَى ، قَالَ : لَْنا اِهللا ؟ قُ
  َبْعَدُه أََبدًا

الرَّْحَمنِ الزَُّرِقيُّ ، َتفَرََّد بِِه أَُبو َداُوَد ، لَْم ُيَحدِّثْ بِِه أَُبو َداُوَد ،  لَْم َيرْوِِه َعنِ الزُّْهرِيِّ ، إِالَّ أَُبو ُعَباَدةَ ِعيَسى ْبُن َعْبِد
  .إِالَّ بِالَْبْصَرِة
ْبُن َوْهبٍ ، َحدَّثَنِي اِهللا  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْعقُوَب الْفََرجِيُّ ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن الُْمْنِذرِ الْحَِزاِميُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد -١٠٤٥

أَبِي ُحَمْيٍد السَّاِعِديِّ ، قَالَ  قُرَّةُ ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن َيزِيَد ْبنِ أَبِي َحبِيبٍ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُعْرَوةَ ْبنِ الزَُّبْيرِ ، َعْن
ْوٍن ، فَلَمَّا َجاَء َيَتقَاضَاُه ، قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه اسَْتْسلََف َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِمْن َرُجلٍ َتْمَر لَ: 

َواغَْدَراْه ، فََتذَمَّرَ :  لَْيَس ِعْندََنا الَْيْوَم َشْيٌء ، فَإِنْ ِشئَْت أَخَّْرَت َعنَّا حَتَّى َيأِْتَيَنا َشْيٌء فَُنقْضَِيَك ، فَقَالَ الرَُّجلُ: وسلم 
َدْعَنا َيا ُعَمُر ، فَإِنَّ ِلصَاِحبِ الَْحقِّ َمقَاال ، اْنطَِلقُوا إِلَى خَْولَةَ بِْنتِ : ُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ُعَمُر ، فَقَالَ لَُه َر

ْمُر ذَخَِريٍة ، فَأَْخَبرُوا َواِهللا َما عِْنِدي إِالَّ َت: فَاْنطَلَقُوا ، فَقَالَْت : َحكِيمٍ األَْنَصارِيَِّة فَالَْتِمسُوا لََنا ِعْنَدَها َتمًْرا ، قَالَ 
  :َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ 

َنَعْم ، قَدْ : اْسَتْوفَْيَت ؟ قَالَ : ُخذُوُه فَاقُْضوُه ، فَلَمَّا قََضْوُه أَقَْبلَ إِلَى َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ لَُه 
  إِنَّ ِخيَاَر ِعَباِد اِهللا ِعْنَد اِهللا الُْموفُونَ الُْمطَيَّبُونَ: اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم  أَْوفَْيَت َوأَطَْبَت ، فَقَالَ َرُسولُ

  ُن َوْهبٍلَْم َيرْوِِه َعنِ الزُّْهرِيِّ ، إِالَّ َيزِيُد ْبُن أَبِي َحبِيبٍ ، َوالَ َعْن َيزِيَد ، إِالَّ قُرَّةُ ، تَفَرََّد بِِه اْب
  ي ُحَمْيٍد ، إِالَّ بَِهذَا اِإلْسنَاِدَوالَ ُيْرَوى َعْن أَبِ

 ُشعَْيبِ ْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُيوُسَف أَُبو ُعَمَر الْقَاِضي ، َحدَّثََنا َزْيدُ ْبُن أَْخَزَم ، َحدَّثََنا َعْبُد الْقَاِهرِ ْبُن -١٠٤٦
قَالَ َرسُولُ اهللاِ : َعْجالنَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، قَالَ  الْحَْبَحابِ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َحسَّانَ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ

،  إِذَا َجاَء أََحدُكُُم الْقَْوَم َوُهمْ ُجلُوٌس فَلُْيَسلِّْم ، فَإِنْ َبَدْت لَُه َحاَجةٌ وَأَرَاَد الِْقَياَم فَلُْيَسلِّْم: صلى اهللا عليه وسلم 
  ِمَن اآلِخرَِة فَلَْيَسِت األُولَى بِأََحقَّ

  لَْم َيرْوِِه َعْن ِهَشامٍ ، إِالَّ َعْبُد الْقَاهِرِ



حٍ ، وََبكُْر ْبُن وَاِئلٍ ، َولَْم َيرْوِِه َعنِ اْبنِ َعْجالنَ ، َوَعْن أَبِيِه ، إِالَّ ِهَشاُم ْبُن َحسَّانَ ، َورََواُه الثَّْورِيُّ ، وَاْبُن ُجرَْي
  َواللَّْيثُ ْبُن سَْعٍد ،

  حَاُب اْبُن َعْجالنَ ، َعنِ اْبنِ َعْجالنَ ، َعنِ الَْمقُْبرِيِّ ، َعْن أَبِي ُهَريْرَةََوأَْص
، َعْن َعْجالنَ  َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكِيِشيُّ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبدِ الرَّحِيمِ ، َعْن أَبِي َعاِصمٍ ، َحدَّثََنا أَُبو عَاِصمٍ -١٠٤٧

 الَْمرَْوزِيُّ ُص ْبُن ُعَمَر الُْموِقيُّ ، َحدَّثََنا قَبِيَصةُ ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعنِ اْبنِ َعْجالنَ ، َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِليٍّ، َوَحدَّثََنا حَفْ
َواِئلٍ ، َعنِ اْبنِ َعْجالنَ ، الَْحاِفظُ ، َحدَّثََنا َخلَُف ْبُن َشاذَانَ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َعْن َجدِّي ، َعْن ُشْعَبةَ ، َعْن َبكْرِ ْبنِ 

ُن سَْعٍد ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َوَحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن ُعثَْمانَ ْبنِ َصاِلحٍ الِْمصْرِيُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن صَاِلحٍ ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ ْب
ُد ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن سَاِلمٍ الْقَدَّاُح ، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ ، َعنِ َعْجالنَ ، َوَحدَّثََنا الِْمقَْداُم ْبُن َداُوَد ، َحدَّثََنا أََس

  َعْن َسِعيٍد الَْمقُْبرِيِّ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، ِمثْلَُه: اْبنِ َعْجالنَ ، كُلُُّهْم قَالُوا 
ُن ُنوحٍ الُْجْنِديسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا مُوَسى ْبُن سُفَْيانَ الْجُْندِيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبنُ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْب -١٠٤٨

ُمَعاِذ ْبنِ جََبلٍ ُموَسى ، َوالْجَْهمِ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ أَبِي قَْيسٍ ، َعنِ اْبنِ أَبِي لَْيلَى ، َعنِ الشَّْعبِيِّ ، َعْن أَبِي ُبرَْدةَ ، َعْن أَبِي 
  اذْهََبا فََتطَاَوعَا: َبَعثََنا َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم إِلَى الَْيَمنِ ، فَقَالَ : ، قَاال 

: نِ ُيقَالُ َألَحِدِهَما إِنَّ بَِها شََراَبْي: َوالَ َتعَاَصَيا ، وََبشَِّرا َوالَ ُتَنفَِّرا ، وََيسَِّرا َوالَ ُتَعسَِّرا ، فََرَجعَ أَُبو ُموَسى ، فَقَالَ 
حََراٌم كُلُّ ُمْسِكرٍ َيُصدُّ َعْن ِذكْرِ : الْبِْتُع َوُهَو ِمَن الَْعَسلِ ، فَقَالَ : الْمِْزُر َوُهَو ِمَن الِْحْنطَِة َوالشَِّعريِ ، َوُيقَالُ ِلآلَخرِ 

  اِهللا وَالصَّالِة
  ْيلَى ، َتفَرََّد بِِه َعْمُرو ْبُن أَبِي قَْيسٍلَْم َيرْوِِه َعنِ الشَّعْبِيِّ ، إِالَّ اْبُن أَبِي لَ

نِ حَْربٍ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َسِعيدِ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ التُّْستَرِيُّ الدِّيَباجِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن غَاِلبِ ْب -١٠٤٩
ْعَتِمرُ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن َخْيثََمةَ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن ُسَوْيدِ ُعَبْيُد ْبُن ُعَبْيَدةَ التَّمَّاُر ، َحدَّثََنا ُم

َألنْ أَِخرَّ إِذَا َحدَّثُْتكُْم َعْن َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم فَ: ْبنِ غَفَلَةَ ، َعْن َعِليٍّ كَرََّم اللَُّه َوْجَهُه ِفي الَْجنَِّة ، قَالَ 
سََتخُْرُج أَقَْواٌم آِخَر الزََّمنِ : ِمَن السََّماِء إِلَى اَألْرضِ أََحبُّ إِلَيَّ ِمْن أَنْ أَكِْذَب َعلَْيِه ، َوإِنِّي َسِمْعُتُه َعلَْيِه السَّالُم َيقُولُ 

بَرِيَِّة ال ُيَجاوُِز إَِمياُنُهْم حََناجِرَُهْم ، َيْمُرقُونَ ِمَن الدِّينِ كََما أَْحدَاثُ اَألْسَناِن ، سُفََهاُء اَألْحالمِ َيقُولُونَ ِمْن َخْيرِ قَْولِ الْ
  لَُهْمَيْمُرُق السَّْهُم ِمَن الرَِّميَِّة ، فَأَْيَنَما لَِقيُتُموُهْم فَاقُْتلُوُهْم ، فَإِنَّ ِفي قَْتِلهِْم أَْجًرا ِلَمْن قََت

  يِّ ، إِالَّ ُمْعَتِمٌر ، تَفَرََّد بِِه ُعَبْيدُ ْبُن ُعَبْيدَةَلَْم َيرْوِِه َعْن ُسلَْيَمانَ التَّيِْم

َمِد ْبُن النُّْعَماِن ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبَدانَ اَألْهوَازِيُّ أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن غَاِلبٍ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الصَّ -١٠٥٠
أََتاَنا : َعنِ الَْحكَمِ ْبنِ ُعَتْيَبةَ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي لَيْلَى ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعكَْيمٍ ، قَالَ َحدَّثََنا َحْمَزةُ الزَّيَّاُت ، 

  ِكَتاُب َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، أَنْ ال َتْنَتِفُعوا ِمَن الْمَْيَتِة بِإِهَابٍ َوالَ
  إِالَّ َعْبدُ الصََّمِدلَْم َيرْوِِه َعْن َحْمَزةَ ، 

َحدَّثنا حممد بن احلسن بن دريد النحوي البصري أبو بكر حدثنا العباس بن الفرج الرياشي حدثنا  -١٠٥١
األصمعي حدثين عبد العزيز بن أيب سلمة املاجشون عن عبد الواحد بن أيب عون عن القاسم بن حممد عن عائشة 

اهللا عليه وسلم وارتدت العرب واشرأب النفاق فنزل بأيب ما لو نزل قبض رسول اهللا صلى : رضي اهللا عنها قالت 



باجلبال الراسيات هلاضها قالت فما اختلفوا يف نقطة إال طار أيب حبظها وسناهنا مث ذكرت عمر بن اخلطاب فقالت 
  كان واهللا أحوذيا نسيج وحده وقد أعد لألمور أقراهنا

ه به أحد نسيج وحده ويقال عيري وحده ويقال عيري وحده ويقال قال الرياشي يقال للرجل البارع الذي ال يشب
  :جحيش وحده وقال الشاعر

  سفواء تردى بنسيج وحده** جاءت به معتجرا بربده
  من يلقه من بطل يسرنده** تقدح قيس كلها بزنده 

  :أي يعلوه قال الرياشي وأنشد األصمعي
  أدفعه عين ويسرنديين** ما بال هذا النوم يغرنديين

  .يروه عن األصمعي إال الرياشي مل
وحدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا أمحد بن عبد اهللا بن يونس حدثنا عبد العزيز بن أيب سلمة املاجشون ح وحدثنا 

حممد بن عمر بن خالد احلراين حدثنا أيب حدثنا زهري بن معاوية عن عبد العزيز بن أيب سلمة عن عبد الواحد بن أيب 
  ومل يذكر الشعر. عائشة حنوهعون عن القاسم عن 

ح وحدثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل حدثنا أبو معمر إمساعيل بن إبراهيم القطيعي حدثنا عبد اهللا بن جعفر املديين 
عن عبيد اهللا بن عمر عن القاسم بن حممد عن عائشة حنوه ومل يذكر الشعر مل يروه عن عبيد اهللا بن عمر إال عبد اهللا 

  .ه أبو معمربن جعفر تفرد ب

لْقَلُوِسيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َحكِيمٍ التُّسَْترِيُّ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا أَُبو يُوُسَف ا -١٠٥٢
كَانَ النَّبِيُّ صلى اهللا : َمةَ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ َحدَّثََنا َعبَّاُد ْبُن زَكَرِيَّا الصَّرِِمييُّ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َحسَّانَ ، َعْن ِعكْرِ

  .اللَُّهمَّ إِنِّي أَُعوذُ بَِك ِمْن غَلََبِة الدَّْينِ ، َوِمْن َبَوارِ األَيِّمِ: عليه وسلم ، َيقُولُ 
  لَْم َيرْوِِه َعْن ِهَشامِ ْبنِ َحسَّانَ ، إِالَّ َعبَّاُد ْبُن َزكَرِيَّا

دَّثََنا ُمَحمَُّد َنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْعقُوَب أَُبو صَاِلحٍ الَْوزَّانُ اَألْصبََهانِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن الْفَُراِت الرَّازِيُّ ، َحَحدَّثَ -١٠٥٣
قَالَ َرُسولُ : لَْبَراِء ْبنِ َعازِبٍ ، قَالَ ْبُن كَِثريٍ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن فَُضْيلٍ ، َعنِ الصَّلِْت ْبنِ بَْهَراَم ، َعْن أَبِي وَاِئلٍ ، َعنِ ا

  َما اْخَتلََج عِْرٌق َوالَ َعْيٌن إِالَّ بِذَْنبٍ ، َوَما َيْدفَُع اللَُّه َعْنُه أَكْثَُر: اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم 
  ِثريٍ ، َتفَرََّد بِهِ أَْحَمدُ ْبُن الْفَُراٍتلَْم َيرْوِِه َعنِ الصَّلِْت ، إِالَّ اْبُن فَُضْيلٍ ، َوالَ َعْنُه إِالَّ ُمَحمَّدُ ْبُن كَ

رَّقِّيُّ ، َحدَّثََنا ُعَبْيدُ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسحَاَق الصَّفَّاُر الَْبْغَداِديُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُزرَاَرةَ ال -١٠٥٤
َسِمْعتُ : أَبِي َخاِلٍد ، َعنِ الشَّعْبِيِّ ، َعْن أَْيَمَن ْبنِ َنابِلٍ ، َعْن َيْعلَى ْبنِ ُمرَّةَ ، قَالَ اِهللا ْبُن َعْمرٍو ، َعْن إِْسَماِعيلَ ْبنِ 

َمْن َسَرَق ِمَن اَألْرضِ شِْبًرا أَْو غَلَّةً َجاَء َيْحِملُُه َيْوَم الِْقَياَمِة إِلَى أَسْفَلِ : َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ 
  َرِضنيَ السَّبْعِاَأل

  لَْم َيرْوِِه َعْن إِْسَماِعيلَ ْبنِ أَبِي َخاِلٍد ، إِالَّ ُعَبْيُد اِهللا ْبُن َعْمرٍو
حْرِزٍ َمْحبُوُب ْبُن ُم َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الَْحَسنِ ْبنِ ُهَدْيمٍ الْكُوِفيُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن ُعَمَر ْبنِ أََبانَ ، َحدَّثََنا -١٠٥٥

قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى : الْقََوارِيرِيُّ ، َعْن َسْيٍف الثَُّماِليِّ ، َعْن ُمَجاِلدِ ْبنِ َسِعيٍد ، َعنِ الشَّعْبِيِّ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ 



  ْورَةَإِيَّاَك َوُمَشارَّةَ النَّاسِ ، فَإِنََّها ُتْدِفُن الُْغرَّةَ َوُتظْهُِر الَْع: اهللا عليه وسلم 
  ال ُيْرَوى َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، إِالَّ بَِهذَا اِإلْسنَاِد ، َتفَرَّدَ بِِه َمْحبُوٌب

، َحدَّثََنا أَُبو أَُميَّةَ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَْحَمدَ ْبنِ َعْمرٍو اَألْصَبهَانِيُّ اَألبَْهرِيُّ ، َحدَّثََنا خَاِلُد ْبُن يُوُسَف السَّْمِتيُّ -١٠٥٦
قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا : ْبُد الَْحِميدِ ْبُن الَْحَسنِ الْهِالِليُّ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ الْمُْنكَِدرِ ، َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ، قَالَ َع

  .الْعَاِئُد ِفي ِهَبِتِه كَالَْعاِئِد ِفي قَْيِئِه: عليه وسلم 
  كَِدرِ ، إِالَّ َعْبُد الَْحمِيِد ْبُن الَْحَسنِلَْم َيرْوِِه َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ الْمُْن

ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َمْرزُوقٍ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ َمْهِديٍّ أَُبو َعْبِد اِهللا الْقَاِضي الرَّاَمُهرُْمزِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد -١٠٥٧
قُوَب الْعَْبِديُّ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َحسَّانَ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ سِريِيَن ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، ، َحدَّثََنا يُوُسُف ْبُن َهاُرونَ أَُبو َيْع

ْبًدا َيا أََبا هَُرْيَرةَ ، اْرَض بَِما قََسمَ اللَُّه َتكُْن غَنِيا ، َوكُْن َورًِعا َتكُْن َع: قَالَ ِلي َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : قَالَ 
ا ، وَإِيَّاَك َوكَثَْرةَ الضَِّحكِ ِللَِّه ، َوأَِحبَّ ِللنَّاسِ َما ُتِحبُّ ِلَنفِْسَك َتكُْن ُمْؤِمًنا ، َوأَْحِسْن ُمَجاوَِرةَ َمْن َجاَوَركَ َتكُْن ُمْسِلًم

  اهللاِ لَْم َيْروِِه َعْن ِهَشامِ ْبنِ َحسَّانَ ، إِالَّ ُيوُسُف ْبُن َهاُرونَ، فَإِنَُّه ُيِميُت الْقَلَْب ، َوالْقَهْقََهةُ ِمَن الشَّْيطَاِن ، وَالتََّبسُُّم ِمَن 

 ْبنِ َعْبِد اهللاِ ْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد الَْواِحِد ْبنِ الَْعبَّاسِ ْبنِ َعْبِد الْوَاِحِد ْبنِ َجعْفَرِ ْبنِ ُسلَْيَمانَ ْبنِ َعِليِّ -١٠٥٨
َمانَ ، َعْن دِ الُْمطَِّلبِ ، َحدَّثَنِي َجدِّي الَْعبَّاُس ْبُن َعْبِد الْوَاِحِد ، َحدَّثَنِي َعمِّي َيْعقُوبُ ْبُن َجْعفَرِ ْبنِ ُسلَْيالَْعبَّاسِ ْبنِ َعْب

قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا : قَالَ أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، َعْن َعِليِّ ْبنِ َعْبِد اهللاِ ْبنِ الَْعبَّاسِ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه الْعَبَّاسِ ، 
  َيا َعمِّ ، َولَُدَك قَْوٌم لََجٌج ، َوغَْيرُُهُم اَألبَْعُد: عليه وسلم 

  ال ُيْرَوى َعنِ الْعَبَّاسِ ، إِالَّ بَِهذَا اِإلْسَناِد ، َتفَرََّد بِِه َولَُدُه َعنُْه
يُّ أَُبو َعْبدِ اِهللا ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن الَْولِيِد ْبُن َمزَْيٍد الَْبْيرُوِتيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َزكَرِيَّا الَْبْعلََبكِّ -١٠٥٩

، َعْن َيْحَيى ْبنِ  الَْعزِيزِ ْبُن ُشَعْيبِ ْبنِ سَاُبوَر ، َعْن ُعَمَر ْبنِ َيزِيدَ الَْبْصرِيِّ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ الُْمهَاجِرِ ، َعْن ُعَمَر ْبنِ َعْبِد
َما َهلَكَْت أُمَّةٌ قَطُّ : قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : الْقَاِسمِ ْبنِ َعْبدِ اهللاِ ْبنِ َعْمرٍو ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، قَالَ 

  كَِها التَّكِْذيَب بِالْقََدرَِحتَّى ُتْشرِكَ بِاِهللا ، َوَما أَْشرَكَْت أُمَّةٌ بِاِهللا َحتَّى َيكُونَ أَوَّلُ ِشْر
َيزِيَد ، َتفَرَّدَ بِِه ُمَحمَّدُ ْبُن  لَْم َيرْوِِه َعْن ُعَمَر ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، إِالَّ َعْمُرو ْبُن الُْمهَاجِرِ ، َوالَ َعْن َعْمرٍو ، إِالَّ ُعَمُر ْبُن

  ُشَعْيبٍ

مَِّد ْبنِ أَبِي الُْمقَدَِّميُّ الْقَاِضي ، بَِمكَّةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َشبِيبٍ الَْمَدنِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَْحَمدَ ْبنِ ُمَح -١٠٦٠
ِعيدِ ْبنِ ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َس َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن أَبِي أُوَْيسٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسَماِعيلَ بنِ أَبِي فُدَْيٍك ، َحدَّثَنِي طَلَْحةُ

نََهى َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم أَنْ : الُْمسَيِّبِ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه َسعِيِد ْبنِ الُْمَسيِّبِ ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ ، قَالَ 
  ُيَصلَِّي الرَُّجلُ َصالةً ال يُِتمُّ ُركُوَعَها َوالَ ُسُجوَدهَا

  سَِعيٍد ، إِالَّ بَِهذَا اِإلْسَناِد ، تَفَرََّد بِِه َعْبُد اِهللا ْبُن َشبِيبٍال ُيْرَوى َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ 
انَ الَْيزِْديُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ أَُبو َجْعفَرٍ الْمَْرُزَبانِيُّ ، بأَْصبََهانَ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ِمهَْر -١٠٦١

ِليِّ ، َعْن َبكْرِ ْبنِ ُحبَْيشٍ ، َحدَّثََنا ِمْسَعُر ْبُن ِكَدامٍ ، َعْن َحمَّاٍد ، َعْن إِْبَراِهيَم ، َعْن أَبِي َعْبِد اِهللا الَْجَدُخنَْيُس ْبُن 
أَيَّامٍ َولَيَاِليهِنَّ ، َوِللُْمقِيمِ  ُخَزْيَمةَ ْبنِ ثَابٍِت ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، ِفي الَْمْسحِ َعلَى الْخُفَّْينِ ِللُْمَساِفرِ ثَالثَةُ

  َيْوٌم َولَْيلَةٌ



  لَْم َيرْوِِه َعْن ِمْسَعرٍ ، إِالَّ ُخَنْيسُ ْبُن َبكْرٍ
ُن َعْبِد الرَّْحَمنِ َمُر ْبَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َرْوحٍ الْبَْغَداِديُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن إِبَْراهِيَم التَّْرُجمَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُع -١٠٦٢

نِيِّ ، َعْن َشدَّاِد ْبنِ أَُبو حَفْصٍ اَألبَّاُر ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن َخاِلدٍ الَْحذَّاِء ، َعْن أَبِي ِقالَبةَ ، َعْن أَبِي اَألشَْعِث الصَّْنعَا
ْحَسانَ َعلَى كُلِّ َشْيٍء ، فَإِذَا قََتلُْتْم فَأَْحِسُنوا إِنَّ اللََّه كََتَب اِإل: قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : أَْوسٍ ، قَالَ 

  الِْقْتلَةَ ، َوإِذَا ذََبحُْتْم فَأَْحِسُنوا الذَّْبَح ، َولُْيِحدَّ أََحُدكُْم شَفَْرَتُه ، َولُْيرِْح ذَبِيَحتَُه
  ِه التَّْرُجمَانِيُّلَْم َيرْوِِه َعنِ اَألْعَمشِ ، إِالَّ أَُبو حَفْصٍ اَألبَّارِ ، َتفَرََّد بِ

بِْشُر ْبُن ُعَمَر َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ِمْردَاسِ ْبنِ الْفَْضلِ الشِّريَازِيُّ ، َحدَّثََنا َزْيُد ْبُن أَْخَزَم الطَّاِئيُّ ، َحدَّثََنا  -١٠٦٣
ْنصَارِيِّ ، َعنِ النُّْعَمانِ ْبنِ ُمرَّةَ اَألْنصَارِيِّ ، َعْن أََنسِ ْبنِ الزَّْهرَانِيُّ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ ، َعْن َيحَْيى ْبنِ َسعِيٍد اَأل

  :َماِلٍك ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، قَالَ 

  اَألْنصَاُر كَرِِشي َوَعْيَبِتي ، فَاقَْبلُوا ِمْن ُمْحِسنِهِْم ، وََتَجاَوزُوا َعْن ُمِسيِئهِْم
  ْبنِ َسعِيٍد ، إِالَّ َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ ، َتفَرََّد بِِه بِْشُر ْبُن ُعمََر لَْم َيرْوِِه َعْن َيحَْيى

ثََنا أَُبو النَّْضرِ َهاِشمُ َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن الَْعبَّاسِ ْبنِ ِمْهَرانَ الَْبْصرِيُّ ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ َحاِتمٍ ، َحدَّ-١٠٦٤
هللا عليه وسلم ، مِ ، َحدَّثََنا ُمَباَرُك ْبُن فََضالَةَ ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعاِئَشةَ ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اْبُن الْقَاِس

  الْمَُتَشبُِّع بَِما لَْم ُيْعطَ كَالبِسِ ثَوَْبْي زُورٍ: قَالَ 
  أَُبو النَّضْرِ لَْم َيرْوِِه َعْن ُمَباَرِك ْبنِ فَضَالَةَ ، إِالَّ

ُنوحُ ْبُن قَْيسٍ ، َعْن  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَْحَمدَ أَُبو َعْبِد اِهللا الْقَاِضي الَْبَركَاِتيُّ ، َحدَّثََنا َنْصرُ ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا -١٠٦٥
قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه : ِد اِهللا ْبنِ َسْرجَِس ، قَالَ َعْبِد اهللاِ ْبنِ ِعْمَرانَ الُْحدَّانِيُّ ، َعْن َعاِصمٍ اَألحَْولِ ، َعْن َعْب

  :وسلم 

   النُّبُوَِّةالَْهْدُي الصَّاِلُح ، َوالسَّْمُت الصَّاِلُح ، َواالقِْتَصاُد ، وَالتُّؤََدةُ ُجْزٌء ِمْن أَْرَبَعٍة َوِعْشرِيَن ُجْزًءا ِمَن
  اِهللا ْبُن ِعْمَرانَ ، َتفَرَّدَ بِِه ُنوحُ ْبُن قَْيسٍ لَْم َيرْوِِه َعْن َعاِصمٍ ، إِالَّ َعْبُد

اُودَ الطََّياِلِسيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَْحَمدَ الزُّْهرِيُّ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن يَزِيَد ، َحدَّثََنا أَُبو َد -١٠٦٦
َخْيُر دِينِكُْم : قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : اَدةَ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، قَالَ َحدَّثََنا َسالُم ْبُن ِمْسِكنيٍ ، َعْن قََت

  أَْيَسرُُه
  لَْم َيرْوِِه َعْن قََتاَدةَ ، إِالَّ َسالٌم َتفَرَّدَ بِِه إِْسَماعِيلُ ْبُن يَزِيَد

يُّ الُْمقْرُِئ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن الْفُرَاِت الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن بِاللٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َحْسنََوْيِه اَألْصَبَهانِ -١٠٦٧
يِّ صلى اهللا عليه وسلم ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن ُمْسِلمٍ الطَّائِِفيُّ ، َعْن أَيُّوبَ ْبنِ ُموَسى ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعنِ النَّبِ

  ذَكَاةُ الَْجنِنيِ ذَكَاةُ أُمِِّه:  قَالَ

  بِِه أَُبو َمْسعُوٍدلَْم َيرْوِِه َعْن أَيُّوَب ْبنِ ُموَسى ، إِالَّ ُمَحمَّدُ ْبُن ُمْسِلمٍ ، َوالَ َعْن ُمَحمٍَّد ، إِالَّ ِهَشاٌم ، َتفَرَّدَ 
يُّ أَُبو ُمسِْلمٍ النَّحْوِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن مَْهِديٍّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الْفَْضلِ ْبنِ َشاذََوْيهِ اَألْصبََهانِ -١٠٦٨

ْهِديِّ ، َعْن أَُساَمةَ ْبُن َصاِلحٍ ، َصاِحُب الُْمَصلَّى ، َحدَّثََنا الْقَاِسمُ ْبُن َمِعنيٍ ، َعْن َعاِصمٍ اَألحَْولِ ، َعْن أَبِي ُعثَْمانَ النَّ
  َمْن ال َيْرَحْم ال يُْرَحْم: أَنّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، قَالَ ْبنِ َزْيٍد ، 



  لَْم َيرْوِِه َعنِ الْقَاِسمِ ، إِالَّ َعِليُّ ْبُن َصاِلحٍ
  َباُب َمنِ اْسُمُه حممود

َواسِِطيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َعَواَنةَ ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن َحدَّثََنا َمْحُموُد ْبُن ُمَحمٍَّد الْوَاِسِطيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أََبانَ الْ -١٠٦٩
  ُنصِْرُت بِالصََّبا ، َوأُْهِلكَْت َعاٌد بِالدَّبُورِ: قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : أََنسٍ ، قَالَ 

  ْبُن أََبانَ لَْم َيرْوِِه َعْن قََتاَدةَ ، إِالَّ أَُبو َعَواَنةَ ، تَفَرََّد بِِه ُمَحمَُّد

ْبُن َجْعفَرٍ الَْمدِينِيُّ ،  َحدَّثََنا َمْحُموُد ْبُن ُمَحمٍَّد الَْمْرَوزِيُّ ، بَِبْغَداَد ، َحدَّثََنا َداُودُ ْبُن ُرشَْيٍد ، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا -١٠٧٠
ي طَاِلبٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعِليٍّ كَرََّم اللَُّه َوْجَهُه ِفي الَْجنَِّة ، َعْن ُموَسى ْبنِ ُعقَْبةَ ، َعنِ الَْحَسنِ ْبنِ ُمحَمَِّد ْبنِ َعِليِّ ْبنِ أَبِ

اللَُّهمَّ َمتِّْعنِي بَِسْمِعي وََبَصرِي َحتَّى َتْجَعلَُهَما الْوَارِثَ مِنِّي : كَانَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َيْدُعو ، َيقُولُ : قَالَ 
َواْحشُْرنِي َعلَى َما أَْحَيْيتَنِي ، َواْنصُْرنِي َعلَى َمْن ظَلََمنِي حَتَّى تُرَِينِي ِمْنُه ثَأْرِي ، اللَُّهمَّ إِنِّي  ، َوَعاِفنِي ِفي ِدينِي ،

َمْنَجا مِْنَك إِالَّ  َوالَ أَْسلَْمُت ِدينِي ، َوَخلَّْيُت َوْجهِي إِلَْيَك ، َوفَوَّْضتُ أَْمرِي إِلَْيَك ، َوأَلْجَأُْت ظَْهرِي إِلَْيَك ، ال َملَْجأَ
  إِلَْيَك ، آَمْنُت بَِرُسوِلَك الَِّذي أَْرَسلَْت ، َوبِكَِتابَِك الَِّذي أَنَْزلَْت

  لَْم َيرْوِِه َعْن ُموَسى ْبنِ ُعقَْبةَ ، إِالَّ َعْبُد اِهللا ْبُن َجعْفَرٍ ، َتفَرَّدَ بِِه َداُوُد ْبُن ُرشَْيٍد
   بَِهذَا اِإلْسَناِدَوالَ ُيْرَوى َعْن َعِليٍّ ، إِالَّ

  َحدَّثََنا َمْحُموُد ْبُن الْفََرجِ اَألصَْبَهانِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن َعْمرٍو الَْبَجِليُّ ، -١٠٧١

: هللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َرُسولُ ا: َحدَّثََنا فُضَْيلُ ْبُن َمْرزُوقٍ ، َعْن َعِديِّ ْبنِ ثَابٍِت ، َعنِ الَْبَراِء ْبنِ َعازِبٍ ، قَالَ 
لُْمْتَرِفَني كَانَ ُمهِيًنا ِفي َملَكُوتِ َمْن قََضى َنْهَمَتُه ِفي الدُّْنَيا حِيلَ بَْيَنُه َوَبْيَن َشهَْوِتِه ِفي اآلِخَرِة ، َوَمْن َمدَّ َعْيَنُه إِلَى زِيَنِة ا

  مِيال أَْسكََنُه اللَُّه ِمَن الِْفْردَْوسِ حَْيثُ َشاَءالسََّماِء ، َوَمْن صََبَر َعلَى الْقُوِت الشَِّديدِ َصبًْرا َج
  لَْم َيرْوِِه َعْن َعِديِّ ْبنِ ثَابٍِت ، إِالَّ فُضَْيلٌ ، َتفَرَّدَ بِِه إِْسَماعِيلُ ْبُن َعْمرٍو

  َوالَ ُيْرَوى َعنِ الَْبَراِء ، إِالَّ بَِهذَا اِإلْسَناِد
الْبَزَّاُر أَُبو َحاِمٍد اَألصَْبَهانِيُّ ، َحدَّثََنا هَاُرونُ ْبُن ُموَسى الْقََروِيُّ ، َحدَّثََنا أََنُس ْبُن  َحدَّثََنا َمْحُموُد ْبُن َعِليٍّ -١٠٧٢

صلى  قَالَ َرسُولُ اِهللا: ِعَياضٍ ، َعْن َيحَْيى ْبنِ َسعِيٍد األَْنَصارِيِّ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، قَالَ 
  كُفٌْر باْمرِئٍ ادَِّعاٌء إِلَى َنَسبٍ ال ُيْعَرُف ، َوَجْحُدُه َوإِنْ َدقَّ: اهللا عليه وسلم 

  لَْم َيرْوِِه َعْن َيحَْيى ْبنِ َسعِيٍد ، إِالَّ أََنُس ْبُن ِعَياضٍ

  َباُب َمنِ اْسُمُه موسى
السُّدَْينِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْمِلِك ْبُن إِبَْراهِيَم الُْجدِّيُّ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ  َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ ُمَحمَِّد ْبنِ كَِثريٍ-١٠٧٣

  أُِمَر بِاللٌ أَنْ َيشْفََع األَذَانَ َويُوِتَر اِإلقَامَةَ: ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن أََنسٍ ، قَالَ 
  ُجدِّيُّلَْم َيرْوِِه َعْن ُشْعَبةَ ، إِالَّ َعْبُد الَْمِلِك الْ

أَبِي ، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن ِعيَسى ْبنِ الُْمْنِذرِ الْحِْمِصيُّ ، بِِحْمَص ، َسَنةَ ثََماٍن َوَسْبِعَني َوِمئََتْينِ ، َحدَّثَنِي -١٠٧٤
َمرَّ النَّبِيُّ صلى اهللا : ُمجَاِهٌد ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ  ُمَحمَُّد ْبُن َحمَّادٍ الْكُوِفيُّ ، َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن ذَرٍّ الْهَْمدَانِيُّ ، َحدَّثََنا

أََما إِنَّكُمُ : م عليه وسلم بَِعْبِد اِهللا ْبنِ رََواَحةَ األَْنصَارِيِّ َوُهَو ُيذَكُِّر أَْصَحاَبُه ، فَقَالَ َرسُولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسل
أَصْبَِر َنفِْسي َمَعكُْم ، ثُمَّ َتال َهِذِه اآلَيةَ وَاْصبِْر نَفَْسَك َمعَ الَِّذيَن َيْدُعونَ َربَُّهْم بِالَْغَداةِ الَْمُأل الَِّذيَن أَمََرنِي اللَُّه أَنْ 



ِمَن الَْمالِئكَِة إِنْ َسبَّحُوا  دَُّتُهْمَوالَْعِشيِّ إِلَى قَْوِلِه تََعالَى َوكَانَ أَْمُرُه فُُرطًا ، أََما إِنَُّه َما َجلََس ِعدَُّتكُمْ إِالَّ جَلََس َمَعُهْم ِع
 َوُهَو أَْعلَُم ِمنُْهْم ، فََيقُولُونَ اللََّه سَبَُّحوُه ، َوإِنْ َحِمُدوا اللََّه َحِمدُوُه ، َوإِنْ كَبَُّروا اللََّه كَبَُّروُه ، ثُمَّ َيْصَعُدونَ إِلَى الرَّبِّ

  َيا رَبََّنا ، ِعَباُدَك َسبَّحُوَك فَسَبَّْحَنا ،: 

ِفيهِْم فُالنٌ : َيا َمالِئكَِتي أُْشهِدُكُْم أَنِّي قَْد غَفَْرُت لَُهْم ، فََيقُولُونَ : َوكَبَُّروَك فَكَبَّْرَنا ، َوَحِمدُوَك فَِحَمْدَنا ، فََيقُولُ َربَُّنا 
  ُهمُ الْقَْوُم ال َيْشقَى بِهِْم َجلِيسُُهْم: َوفُالنٌ الَْخطَّاُء ، فََيقُولُ 

  َعْن َعْمرِو ْبنِ ذَرٍّ ، إِالَّ ُمَحمَّدُ ْبُن َحمَّاٍد ، َتفَرَّدَ بِِه ِعيَسى ْبُن الُْمْنِذرِ لَْم َيرْوِِه
  َوالَ ُيْرَوى َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، إِالَّ بَِهذَا اِإلْسنَاِد

خَاِلٍد الَْوْهبِيُّ ، َحدَّثََنا َشْيَبانُ ْبُن َعْبدِ َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن ِعيَسى ْبنِ الُْمْنِذرِ الْحِْمِصيُّ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن  -١٠٧٥
 ، َعْن أَبِي سَِعيٍد الُْخْدرِيِّ الرَّْحَمنِ النَّْحوِيُّ ، َعْن لَْيِث ْبنِ أَبِي ُسلَْيمٍ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ُمرَّةَ ، َعْن أَبِي الَْبْختَرِيِّ الطَّاِئيِّ

فَقَلٌَب أَْجَرُد ِفيِه ِمثْلُ السِّرَاجِ أَزَْهُر َوذَِلَك قَلُْب الُْمْؤِمنِ : الْقُلُوُب أَْرَبَعةٌ : يه وسلم قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عل: قَالَ 
قِ َعَرَف قَلُْب الْمَُناِف َوِسرَاُجُه ِفيِه ُنوٌر ، َوقَلٌَب أَغْلَُف َمْرُبوطٌ َعلَى ِغالِفِه فَذَِلَك قَلُْب الْكَاِفرِ ، َوقَلٌَب َمْنكُوٌس وَذَِلَك

 يَُمدَُّها َماٌء طَيٌِّب ، َوَمثَلُ ثُمَّ أَْنكََر ، َوقَلٌَب ُمصْفٌَح ، َوذَِلَك قَلٌْب ِفيِه إَِميانٌ َونِفَاٌق ، فََمثَلُ اِإلَمياِن ِفيِه كَمَثَلِ الَْبقْلَِة
  ْينِ غَلََبْت َعلَى َصاِحَبِتَها غَلََبْت َعلَْيِهالنِّفَاقِ كَمَثَلِ الْقُْرَحِة َيُمدَُّها الْقَْيُح َوالدَُّم ، فَأَيُّ الَْمدََّت

  لَْم َيرْوِِه َعْن َشْيَبانَ ، إِالَّ أَحَْمُد ْبُن َخاِلٍد الَْوْهبِيُّ
  َوالَ ُيْرَوى َعْن أَبِي َسعِيٍد ، إِالَّ بَِهذَا اِإلْسنَاِد

َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ِعْمَرانَ ْبنِ أَبِي لَْيلَى ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ ْبنُ َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن َهاُرونَ ْبنِ َعْبِد اِهللا الَْحمَّالُ ،  -١٠٧٦
َحَملَنِي َخاِلي َجدُّ ْبُن قَْيسٍ ِفي السَّْبِعَني َراِكبًا : ُعَمَر الدُّهْنِيُّ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ ، َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ، قَالَ 

اِهللا صلى اهللا َن َوفَُدوا َعلَى َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم لَْيلَةَ الَْعقََبِة ِمْن ِقَبلِ اَألْنصَارِ ، فَخََرَج َعلَْيَنا َرسُولُ الَِّذي
َيا ُمحَمَُّد ، : الَ لَُه السَّْبعُونَ َيا َعمِّ ، ُخذْ َعلَى أَخَْواِلَك ، فَقَ: عليه وسلم َوَمَعُه َعمُُّه الَْعبَّاُس ْبُن َعْبِد الُْمطَِّلبِ ، فَقَالَ 

أَمَّا الَِّذي أَْسأَلُكُْم ِلرَبِّي فتَعْبُدوُه َوالَ ُتْشرِكُوا بِِه َشْيئًا ، َوأَمَّا الَِّذي أَْسأَلُكُمْ : َسلْ ِلرَبَِّك َوِلنَفِْسَك َما شِئَْت ، فَقَالَ 
  الَْجنَّةُ: فََما لََنا إِذَا فََعلَْنا ذَِلَك ؟ قَالَ : َسكُْم ، قَالُوا ِلَنفِْسي فََتْمَنُعونِي َما َتْمَنُعونَ ِمْنُه أَنْفُ

َهذَْينِ َوبِإِْسنَاِدِه َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبدِ اِهللا ، أَنَّ رَاَيةَ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم كَاَنْت َسوَْداَء ، لَْم َيْروِ  -١٠٧٧
ُنُه ُمَعاوَِيةُ ، َوالَ َعْن ُمَعاوَِيةَ ، إِالَّ ُمَحمَّدُ ْبُن ِعْمَرانَ ، َتفَرََّد بِِه مُوَسى ْبُن َهاُرونَ ، الَْحِديثَْينِ َعْن َعمَّارٍ ، إِالَّ اْب
  َوالدُّْهنِيُّونَ فَِخذٌ ِمْن َبجِيلَةَ

ُن خَاِلٍد اَألْزَرُق ، َحدَّثََنا َخاِلُد ْبُن يَزِيدَ َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن ُجْمُهورِ التِّنِّيِسيُّ ، بَِمدِيَنِة ِتنِّيَس ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْب -١٠٧٨
قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى : الْقَْسرِيُّ ، َعْن أَبِي َرْوقٍ َعِطيَّةَ ْبنِ الَْحارِِث ، َعنِ الضَّحَّاكِ ْبنِ ُمَزاِحمٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ 

  .الْقَْبُر: فَأَيُُّهَما أَْسَتُر ؟ قَالَ : الزَّْوُج وَالْقَْبُر ، ِقيلَ : َوَما ُهَما ؟ قَالَ : ِللَْمرْأَِة ِستَْراِن ، ِقيلَ : اهللا عليه وسلم 
  ال ُيْرَوى َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، إِالَّ بَِهذَا اِإلْسنَاِد ، َتفَرَّدَ بِِه َخاِلُد ْبُن يَزِيَد

ِعْمَرانَ بِالَْبصَْرِة ، َحدَّثََنا َنَهارُ ْبُن ُعثَْمانَ ، َحدَّثََنا َمْسَعَدةُ ْبُن الَْيَسعِ ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن َزكَرِيَّا التُّْستَرِيُّ أَُبو  -١٠٧٩
ثَاِئَر الرَّأْسِ ، فَقَالَ  َعْن ِشْبلِ ْبنِ َعبَّاٍد ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ ، َعْن َجابِرٍ ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، أَْبَصَر َرُجالً



  ِلَم ُيَشوِّْه أََحدُكُْم َنفَْسُه ؟ وَأََشاَر بَِيِدهِ أَْي يَأُْخذُ ِمنُْه :
  .لَْم َيرْوِِه َعْن َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ ، إِالَّ شِْبلٌ ، َتفَرََّد بِِه َمْسَعدَةُ

ْبدُ الَْواِحِد ْبُن غَيَّاٍث ، َحدَّثََنا قََزَعةُ ْبُن ُسَوْيدٍ َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن َسْهلٍ أَُبو ِعْمَرانَ الَْجوْنِيُّ الَْبصْرِيُّ ، َحدَّثََنا َع -١٠٨٠
ِمْن ُحْسنِ : قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : الَْباهِِليُّ َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َعِليِّ ْبنِ الُْحَسْينِ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 

  إِْسالمِ الَْمْرِء َتْركُُه َما ال َيْعنِيِه
  ْم َيرْوِِه َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر ، إِالَّ قََزعَةُلَ

َعبَّاُد ْبُن  َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن ِعيَسى الَْجَزرِيُّ الَْبصْرِيُّ ، َحدَّثََنا ُصَهْيبُ ْبُن َعبَّاِد ْبنِ ُصهَْيبٍ ، َحدَّثَنِي َجدِّي -١٠٨١
قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى : َألْهوَازِيُّ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ سِريِيَن ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ ُصهَْيبٍ ، َحدَّثََنا هَاُرونُ ْبُن إِْبَراهِيَم ا

  َصالةُ الَْمغْرِبِ وِْتُر النََّهارِ ، فَأَوِْتُروا َصالةَ اللَّْيلِ: اهللا عليه وسلم 
سَأَلُْت أَبِي َعْن َعبَّاِد ْبنِ : ْبَد اِهللا ْبَن أَْحَمَد ْبنِ َحنَْبلٍ ، َيقُولُ لَْم َيرْوِِه َعْن َهاُرونَ ، إِالَّ َعبَّاُد ْبنُ ُصَهْيبٍ َسِمْعُت َع

  إِنََّما أَْنكَُروا َعلَْيِه ُمجَالََسَتُه َألْهلِ الْقََدرِ ، فَأَمَّا الَْحدِيثُ فَال بَأَْس بِِه ِفيِه: ُصهَْيبٍ ، فَقَالَ 

بيد باليمن حدثنا أبو محة حممد بن يوسف الزبيدي حدثنا أبو قرة َحدَّثنا موسى بن عيسى الزبيدي مبدينة ز -١٠٨٢
ملا قبض رسول اهللا : موسى بن طارق قال ذكر بن جريج عن معمر عن ثابت عن أنس بن مالك قال قالت فاطمة 

عن بن جريج صلى اهللا عليه وسلم يا أبتاه من ربه أدناه يا أبتاه جنة الفردوس مأواه يا أبتاه إىل جربيل أنعاه مل يروه 
  إال أبو قرة ح حدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس مثله

ُمَعاوَِيةَ الضَّرِيُر ،  َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن أَبِي ُحَسْينٍ الْوَاسِِطيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو الشَّْعثَاِء َعِليُّ ْبُن الَْحَسنِ ، َحدَّثََنا أَُبو -١٠٨٣
قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى : ْبُن ِكَدامٍ أَُبو ِمْسَعرِ ْبنِ ِكَدامٍ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َزْيٍد ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر ، قَالَ  َحدَّثََنا َبشَّاُر

  إِنََّما الَْحِلُف حِْنثٌ أَْو َنَدٌم: اهللا عليه وسلم 
  ْحفَظُ ِلَبشَّارٍ َحِديثًا ُمسَْنًدا غَْيَر َهذَالَْم َيرْوِِه َعْن َبشَّارٍ ، إِالَّ أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َوالَ َن

الْوَِليِد ، َعْن َعْبِد  َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن َخازِمٍ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن ُبكَْيرٍ الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا ثَابُِت ْبُن -١٠٨٤
بِي الطُّفَْيلِ َعاِمرِ ْبنِ َواِثلَةَ ، َعْن أَبِي َسرَِحيةَ ُحذَْيفَةَ ْبنِ أُسَْيٍد الْغِفَارِيِّ ، أَنَّ أََبا ذَرٍّ اِهللا ْبنِ ُجمَْيعٍ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َعْن أَ

، أَنَّ َيا بَنِي ِغفَارٍ ، إِنَّ الصَّاِدقَ الَْمْصدُوَق صلى اهللا عليه وسلم َحدَّثَنِي : الِْغفَارِيَّ ، َوقََف َعلَى َبنِي ِغفَارٍ ، فَقَالَ 
فَْوًجا طَاِعِمَني كَاِسَني ، َوفَْوًجا َيْمُشونَ َوَيْسَعْونَ ، َوفَْوًجا َتْسَحبُُهُم الَْمالِئكَةُ : النَّاَس ُيْحَشُرونَ ثَالثَةَ أَفَْواجٍ 

ِذيَن َيْمُشونَ وََيْسَعْونَ ؟ فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ قَْد َعَرفَْنا َهُؤالِء َوَهُؤالِء ، فََما َبالُ الَّ: َوَتْحُشرُُهُم النَّاُر ِمْن َورَائِهِْم ، قَالَ 
لَُه  َتنْزِلُ اآلفَةُ َعلَى الظَّْهرِ فَال َيبْقَى ظَْهٌر حَتَّى إِنَّ أََحدَكُْم لَُيعِْطي أََحدَكُُم الَْحِديقَةَ الْمُتَِّخذَةَ: صلى اهللا عليه وسلم 

  بِشَارٍِف ذَاِت الْقََتبِ فَال َيجُِدهَا
اُرونَ ، َعنِ الَْولِيِد ْبنِ ِه َعْن ثَابِِت ْبنِ الْوَِليِد ، إِالَّ ُمَحمَّدُ ْبُن ُبكَْيرٍ ، َوقَْد َرَوى ُمَحمَُّد ْبُن الْفُضَْيلِ ، َويَزِيُد ْبُن َهلَْم َيرْوِ
  َعْبِد اللَِّه
  انُ ْبُن فَرُّوَخ ،َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن الَْحَسنِ الِْكَساِئيُّ اُألُبلِّيُّ ، َحدَّثََنا شَْيَب -١٠٨٥

أَْنَشأَ ُعَمُر ْبُن الْخَطَّابِ ُيَحدِّثَُنا َعْن أَْهلِ : َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن الُْمِغَريِة ، َعْن ثَابٍِت الْبَُنانِيِّ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، قَالَ 
َهذَا َمْصَرعُ : ا َمصَارَِع أَْهلِ َبْدرٍ بِاَألْمسِ ِمْن َبْدرٍ ، َيقُولُ إِنَّ َرُسولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم كَانَ ُيرِيَن: َبْدرٍ ، فَقَالَ 



فََوالَِّذي بََعثَُه بِالَْحقِّ ، َما أَْخطَأُوا الُْحدُوَد الَِّتي َحدََّها : فُالٍن غًَدا ، َوَهذَا َمصَْرُع فُالٍن غًَدا إِنْ َشاَء اللَُّه ، قَالَ ُعَمُر 
 عليه وسلم ، فَُجِعلُوا ِفي بِئْرٍ بَْعضُُهْم َعلَى َبْعضٍ ، فَاْنطَلََق َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َحتَّى َرسُولُ اِهللا صلى اهللا
؟ فَإِنِّي قَدْ َيا فُالنُ ْبَن فُالٍن ، َوَيا فُالنُ ْبَن فُالٍن ، َهلْ َوَجْدُتْم َما َوَعدَكُُم اللَُّه َوَرُسولُهُ َحقًّا : اْنتََهى إِلَيْهِْم ، فَقَالَ 

َما أَنُْتْم : َيا َرسُولَ اِهللا ، كَْيفَ ُتكَلِّمُ أَْجَساًدا ال أَرَْواَح ِفيَها ؟ فَقَالَ : َوَجْدُت َما َوَعَدنِي اللَُّه َحقًّا ، فَقَالَ ُعَمُر 
  ابِأَْسَمَع ِلَما أَقُولُ ِمنُْهْم غَْيَر أَنَُّهْم ال َيْسَتِطيُعونَ أَنْ َيُردُّوا شَْيئً

  ال ُيْرَوى َهذَا الَْحدِيثُ َعْن ُعَمَر ، إِالَّ بَِهذَا اِإلْسنَاِد ، َتفَرََّد بِهِ ُسلَْيَمانُ ْبُن الُْمِغريَِة
، َحدَّثََنا  ْسَباٍطَحدَّثََنا ُموَسى ْبُن ُمَحمٍَّد اَألنْطَاِكيُّ ، َحدَّثََنا َبَركَةُ ْبُن ُمَحمٍَّد الَْحلَبِيُّ ، َحدَّثََنا ُيوُسُف ْبُن أَ -١٠٨٦

َدَخلُْت َعلَى اْبنِ َمْسُعوٍد ِفي َيْومِ َعاُشوَراَء ، فَإِذَا : ُسفَْيانُ الثَّْورِيُّ ، َعْن َمْنُصورٍ ، َعْن إِبَْراِهيَم ، َعْن َعلْقََمةَ ، قَالَ 
  لَْيَس َهذَاَيا أََبا َعْبِد الرَّْحَمنِ ، أَ: َبْيَن َيَدْيِه قَْصَعةُ ثَرِيٍد َوُعرَاقٍ ، فَقُلُْت 

َبلَى ، كُنَّا َنُصوُم َمَع النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم قَْبلَ أَنْ ُيفَْرَض َشْهرُ َرَمَضانَ ، فَلَمَّا فُرِضَ : َيْوَم َعاُشوَراَء ؟ فَقَالَ 
  اقُْعْد ، فَقََعْدُت ، فَأَكَلُْت: َشْهُر رََمَضانَ َنْسَخَه ، ثُمَّ قَالَ 

  ْورِيِّ ، إِالَّ ُيوُسُف ْبُن أَْسبَاٍطلَْم َيرْوِِه َعنِ الثَّ
  َباُب َمنِ اْسُمُه معاذ

خَُزاِعيُّ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبنُ َحدَّثََنا ُمَعاذُ ْبُن الْمُثَنَّى ْبنِ ُمَعاذٍ الْعَْنَبرِيُّ أَُبو الْمُثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا الْ -١٠٨٧
ال : قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : وَب ، َعْن أَبِي ِقالَبةَ ، َعْن أََنسٍ ، َوقََتاَدةَ ، َعْن أََنسٍ ، قَالَ َسلََمةَ ، َعْن أَيُّ

  َتقُوُم السَّاَعةُ َحتَّى َيَتَباَهى النَّاُس بِالَْمسَاجِِد
  ِعيُّلَْم َيرْوِِه َعْن قََتاَدةَ ، إِالَّ َحمَّاٌد ، َتفَرََّد بِهِ الْخَُزا

  َباُب َمنِ اْسُمُه منصور
أَخَْبرَنِي ُيوُنُس ْبنُ  َحدَّثََنا َمْنصُوٌر الْفَِقيُه الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا الرَّبِيُع ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن َوْهبٍ ، -١٠٨٨

  َيزِيَد ْبنِ ِشهَابٍ ، َعْن َساِلمِ ْبنِ َعْبِد اِهللا

ِفيَما َسقَتِ السََّماُء الُْعْشُر ، َوِفيَما ُسِقَي بِالنَّْضحِ نِْصفُ : َعْن أَبِيِه ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، قَالَ ْبنِ ُعَمَر ، 
  .الُْعْشرِ

  لَْم َيرْوِِه َعنِ الزُّْهرِيِّ ، إِالَّ يُوُنُس َوَعْمُرو ْبُن الَْحارِِث
  َباُب َمنِ اْسُمُه منتصر

َنا شَرِيٌك ، َعْن ا ُمنَْتِصُر ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ الُْمنَْتِصرِ الْبَْغَداِديُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن شُْبُرَمةَ الَْحسَّانِيُّ ، أَْنَبأََحدَّثََن-١٠٨٩
ُهمَّ اغِْفْر لِلَْحاجِّ َوِلَمنِ اللَّ: قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : َمْنُصورٍ ، َعْن أَبِي حَازِمٍ ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ ، قَالَ 

  اْسَتْغفَرَ لَُه الْحَاجُّ
  ُمَحمَّدٍ الَْمرَْوزِيُّ لَْم َيرْوِِه َعْن َمْنُصورٍ ، إِالَّ شَرِيٌك ، َوالَ َرَواُه َعْن َشرِيٍك ، إِالَّ َعِليُّ ْبُن ُشْبُرَمةَ ، َوُحَسْيُن ْبُن

ُمْنَتِصرٍ الَْواسِِطيُّ اْبُن أَِخي َتِميمِ ْبنِ الُْمنَْتِصرِ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ ْبُن ِسَناٍن الْوَاِسِطيُّ ،  َحدَّثََنا ُمْنَتِصُر ْبُن َنْصرِ ْبنِ -١٠٩٠
ُجبَْيرٍ ، َعنِ اْبنِ  َسِعيِد ْبنِ َحدَّثََنا إِْسَحاقُ ْبُن ُيوُسَف اَألْزَرُق ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ الثَّْورِيُّ ، َعْن َحمَّاِد ْبنِ أَبِي ُسلَْيَمانَ ، َعْن

إِنِّي أَجُِد ِفي َنفِْسي الشَّْيَء أَنْ أَكُونَ ُحَمَمةً أََحبُّ إِلَيَّ ِمْن أَنْ : قَالَ َرُجلٌ ِللنَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم : َعبَّاسٍ ، قَالَ 



  ذَاَك صَرِيُح اِإلَمياِن: أََتكَلََّم بِِه ، فَقَالَ 
  إِالَّ إِْسحَاُق اَألْزَرُقلَْم َيرْوِِه َعْن ُسفَْيانَ ، 
  َباُب َمنِ اْسُمُه مسيح

َخطََب الَْمأُْمونُ : الَ َحدَّثََنا َمسِيُح ْبُن حَاِتمٍ الْعََتِكيُّ الَْبْصرِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْجبَّارِ ْبُن َعْبِد اِهللا الَْبصْرِيُّ ، قَ -١٠٩١
َحدَّثََنا ُهشَْيٌم ، َعْن َمْنُصورِ ْبنِ َزاذَانَ ، َعنِ الَْحَسنِ ، َعْن أَبِي َبكََرةَ ، َوِعْمَرانَ ْبنِ  :، فَذَكََر الَْحَياَء فَأَكْثََر ، ثُّم قَالَ 

،  الَْحَياُء ِمَن اِإلَمياِن ، َواِإلَميانُ ِفي الَْجنَِّة ، َوالَْبذَاُء ِمَن الَْجفَاِء: قَالَ َرسُولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : ُحَصْينٍ ، قَاال 
  َوالَْجفَاُء ِفي النَّارِ

  لَْم َيرْوِِه َعنِ الَْمأُْموِن ، إِالَّ عَْبُد الَْجبَّارِ ْبُن َعْبِد اِهللا الَْبْصرِيُّ

  َباُب َمنِ اْسُمُه مسعود
رِيِّ الَْعْسقَالنِيُّ ، َحدَّثََنا رَوَّاُد ْبنُ َحدَّثََنا َمْسُعوُد ْبُن ُمَحمٍَّد الرَّْمِليُّ أَُبو الْجَاُروِد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَبِي السَّ -١٠٩٢

قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا : الْجَرَّاحِ ، َعْن ِمْسَعرٍ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ أَبِي بُْرَدةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه أَبِي مُوَسى ، قَالَ 
أَقَْصى َما كَانَ َيْعَملُ ِفي ِصحٍَّة َما َداَم ِفي وَثَاِقِه ، َوِللُْمَساِفرِ أَْحَسَن َما  إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َيكُْتُب ِللَْمرِيضِ: عليه وسلم 

  كَانَ َيْعَملُ ِفي َحَضرِِه
  سَّرِيِّلَْم َيرْوِِه َعْن ِمْسَعرِ ْبنِ ِكَدامٍ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ أَبِي ُبْرَدةَ ، إِالَّ رَوَّاٌد ، َتفَرَّدَ بِِه اْبُن أَبِي ال

  َباُب َمنِ اْسُمُه مطلب
، َعْن ُشْعَبةَ ، َعْن  َحدَّثََنا ُمطَِّلُب ْبُن َسِعيٍد اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا ُنعَْيُم ْبُن َحمَّاٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن الْمَُباَرِك -١٠٩٣

  ُشَعْيبِ ْبنِ الَْحْبَحابِ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ،

  صلى اهللا عليه وسلم ، أَْعَتقَ َصِفيَّةَ ، َوجََعلَ ِعْتقََها َصَداقَهَا أَنَّ َرسُولَ اِهللا
  لَْم َيرْوِِه َعْن ُشْعَبةَ ، إِالَّ اْبُن الُْمبَاَرِك

  َباُب َمنِ اْسُمُه املقدام
أَُبو ُمَعاوَِيةَ ُمَحمَُّد ْبُن حَازِمٍ ، َعْن  َحدَّثََنا الْمِقَْداُم ْبُن َداُوَد الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا أََسُد ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا -١٠٩٤

ال ُيَباِشُر الرَُّجلُ : قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : ُسلَْيَمانَ الشَّْيبَانِيِّ ، َعْن ِعكْرَِمةَ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ 
  الرَُّجلَ ، َوالَ الْمَْرأَةُ الَْمرْأَةَ

  ْيَبانِيِّ ، إِالَّ أَُبو ُمَعاوَِيةُ ، َتفَرََّد بِهِ أََسُد ْبُن ُموَسىلَْم َيرْوِِه َعنِ الشَّ
  َباُب َمنِ اْسُمُه مسلمة

وِظ ْبُن َعطَاٍء ، َعْن َمْحفَُحدَّثََنا َمْسلََمةُ ْبُن َجابِرٍ اللَّْخِميُّ الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا ُمَنبُِّه ْبُن ُعثَْمانَ ، َحدَّثََنا الَْوِضُني  -١٠٩٥
َهلْ أَْنَت ُمَحدِِّثي َحدِيثًا : ْبنِ َعلْقََمةَ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َعاِئٍذ ، أَنَّ ُشَرْحبِيلَ ْبَن السِّْمِط ، قَالَ ِلَعْمرِو ْبنِ َعَبَسةَ 

قَالَ اللَّهُ : اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ َنَعْم ، َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ صلى : َسِمْعَتُه ِمْن َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ؟ قَالَ 
  َحقَّْت َمَحبَِّتي ِللَِّذيَن َيَتصَاَدقُونَ ِمْن أَْجِلي ،: َتَعالَى 

ُصلْبِِه ، لَْم َيْبلُُغوا  ثَةَ أَْوالٍد ِمْنَوَحقَّْت َمحَبَِّتي لِلَِّذيَن يََتنَاَصُرونَ ِمْن أَْجِلي ، َوَما ِمْن ُمْؤِمنٍ َوالَ ُمْؤِمَنةٌ ُيقَدُِّم اللَُّه لَُه ثَال
  الِْحْنثَ إِالَّ أَْدَخلَُه اللَُّه الَْجنَّةَ بِفَْضلِ َرْحَمِتِه إِيَّاُهْم



  لَْم َيرْوِِه َعنِ الَْوِضنيِ ، إِالَّ ُمَنبٌِّه
الرِّيَاِشيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْمِلِك ْبُن قَُرْيبٍ  َحدَّثََنا َمْسلََمةُ ْبُن الْهَْيثَمِ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن الْفََرجِ -١٠٩٦

الَْخوَارِجُ : قَالَ َرُسولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : اَألْصَمِعيُّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َعْن أَبِي غَاِلبٍ ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ ، قَالَ 
  ِكالُب النَّارِ

  َمِعيِّ ، إِالَّ اْبُنُه َوَعْمُرو ْبُن َعاِصمٍلَْم َيرْوِِه َعْن قَُرْيبٍ أَبِي اَألْص
  َباُب َمنِ اْسُمُه مسعدة

ا إِْسَحاقُ ْبُن إِبَْراهِيَم َحدَّثََنا َمْسَعَدةُ ْبُن َسْعٍد الَْعطَّاُر الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم ْبُن الُْمْنِذرِ الْحَِزاِميُّ ، َحدَّثََن -١٠٩٧
 أَبِي قََتاَدةَ ، َحدَّثََنا ِعكْرَِمةُ ْبُن ُمْصَعبِ ْبنِ ثَابٍِت ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي قََتاَدةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، َعْنَمْولَى ُمزَْيَنةَ ، 

  َخَرَج ُمعَاذُ ْبُن جََبلٍ ِلطَلَبِ َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فَلَْم َيجِدُْه: قَالَ 

ثَوَابٍ ، فََنظََر  ُبُيوِتِه ، فَلَْم َيجِْدُه ، فَأَْتَبَعُه ِفي ِسكٍَّة حَتَّى ُدلَّ َعلَْيِه ِفي جََبلِ ثََوابٍ فََخَرَج حَتَّى َرِقيَ جََبلَ ، فَطَلََبُه ِفي
فَإِذَا ُهَو سَاجٌِد ، : فَْتحِ ، قَالَ ُمعَاذٌ َيِميًنا َوِشمَاال ، فََبُصَر بِِه ِفي الْكَْهِف الَِّذي اتََّخذَ النَّاُس إِلَْيِه طَرِيقًا إِلَى َمْسجِِد الْ

قَْد قُبَِض ، فَلَمَّا َرفََع َرأَْسهُ فََهَبطُْت ِمْن َرأْسِ الْجََبلِ ، َوُهَو َساجٌِد ، فَلَْم َيْرفَْع َرأَْسُه َحتَّى أَسَأُْت بِِه الظَّنَّ ، فَظََنْنُت أَنْ 
َجاَءنِي جِْبرِيلُ َعلَْيِه السَّالُم بَِهذَا : تُ بَِك الظَّنَّ ، َوظََنْنُت أَنََّك قَْد قُبِْضَت ، فَقَالَ َيا َرُسولَ اِهللا ، لَقَْد أََسأْ: ، قُلُْت 

ُه أَْعلَُم ، اللَّ: َما ُتِحبُّ أَنْ أَْصَنعَ بِأُمَِّتَك ؟ قُلُْت : إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ يُقْرِئَُك السَّالَم ، َوَيقُولُ لََك : الْمَْوِضعِ ، فَقَالَ 
  ال أَُسوُءَك ِفي أُمَِّتَك ، فََسَجْدُت ، فَأَفَْضلُ َما ُيتَقَرَُّب بِِه إِلَى اهللاِ السُّجُوُد: فَذََهَب ، ثُمَّ َجاَءنِي ، فَقَالَ إِنَُّه َيقُولُ 

  هِ إِبَْراهِيُم ْبُن الْمُْنِذرِال ُيْرَوى َعْن أَبِي قََتاَدةَ ، َعْن ُمَعاٍذ ، إِالَّ بَِهذَا اِإلْسَناِد ، َتفَرََّد بِ
  َباُب َمنِ اْسُمُه مسلم

ْبِد الرَّْحَمنِ الذَِّمارِيُّ ، أَْخبََرَنا ُمْسِلمُ ْبُن ُمَحمٍَّد الَْعْوجَرِيُّ الصَّْنعَانِيُّ ِفي كَِتابِِه إِلَْيَنا َحدَّثََنا َعْبُد الَْمِلِك ْبُن َع -١٠٩٨
  ، َعْن ِهَشامٍ الدَّْسُتوَاِئيِّ ، َعْن َيْحَيى ْبنِ أَبِي كَِثريٍ ، َعْن ِعكْرَِمةَ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍَحدَّثََنا ُسفَْيانُ الثَّْورِيُّ 

  ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، َردَّ نِكَاَح بِكْرٍ َوثَيِّبٍ أَْنكََحُهَما أََبَواُهَما َوُهَما كَارَِهَتاِن
  يِّ ، إِالَّ الذَِّمارِيُّلَْم َيرْوِِه َعنِ الثَّْورِ

  َباُب َمنِ اْسُمُه خمول
ْبُن ُمَحمٍَّد الُْمَؤدِّبُ َحدَّثََنا ُمخَوَّلٌ الُْمْسَتْمِلي الَْبْغَداِديُّ ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن ُمَحمَّدٍ الدُّورِيُّ ، َحدَّثََنا يُوُنسُ  -١٠٩٩

إِذَا َتَوضَّأَ : قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : أَبِي غَاِلبٍ ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ ، قَالَ  ، َحدَّثََنا َزكَرِيَّا ْبُن َمْيَسَرةَ ، َعْن
َمَسحَ بِرَأِْسهِ  ْيِه َعْيَناُه ، فَإِذَاالُْمْسِلُم ، فََغَسلَ َيَدْيِه كُفَِّر بِِه َما َعِملَْتُه َيَداُه ، فَإِذَا غََسلَ َوْجَهُه كُفَِّر َعْنُه َما َنظََرْت إِلَ
   إِلَى الصَّالِة ، فَهَِي فَِضيلَةٌكُفَِّر َعْنُه َما َسِمَعْت أُذُنَاُه ، فَإِذَا غََسلَ رِْجلَْيِه كُفَِّر َعْنُه َما َمَشْت إِلَْيِه قََدمَاُه ، ثُمَّ َيقُوُم

  ٍدلَْم َيرْوِِه َعْن َزكَرِيَّا ْبنِ مَْيَسَرةَ ، إِالَّ ُيوُنُس ْبُن ُمحَمَّ

امِ ، بَِمِديَنةِ الرَُّسولِ َحدَّثََنا ُمْصَعُب ْبُن إِبَْراِهيمَ ْبنِ َحْمَزةَ ْبنِ ُمَحمَّدِ ْبنِ َحْمَزةَ ْبنِ ُمْصَعبِ ْبنِ الزَُّبْيرِ ْبنِ الَْعوَّ -١١٠٠
ُمَحمٍَّد الَْجْحِشيُّ ، َحدَّثََنا َعمِّي ُعَمُر ْبُن  صلى اهللا عليه وسلم ، َسَنةَ ثَالٍث َوثََمانَِني َومِئََتْينِ ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اِهللا ْبُن

َخَدْمُت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه : ُمَحمٍَّد ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْجالنَ ، َعْن ُحَمْيٍد الطَّوِيلِ ، َعْن أََنسِ ْبنِ مَاِلٍك ، قَالَ 
َوالَ َشْيئًا قَطُّ َخالَفَهُ رَِضاًء ِمَن اِهللا َتعَالَى بَِما كَانَ ، َوإِنْ كَانَ َبْعضُ  وسلم َعْشَر ِسنَِني َما َدرَْيُت َشْيئًا قَطُّ َوافَقَُه ،



َدُعوُه ، فَإِنَُّه ال َيكُونُ إِالَّ َما أََراَد اللَُّه ، : لَْو فََعلَْت كَذَا وَكَذَا َما لََك فََعلَْت كَذَا َوكَذَا ؟ َيقُولُ : أَزَْواجِِه ، لََتقُولُ 
إِذَا انُْتهِكَتْ للَِّه َرأَْيُت َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم اْنتَقََم ِلنَفِْسِه ِمْن َشْيٍء قَطُّ إِالَّ أَنْ ُتْنتََهَك ِللَِّه ُحْرَمةٌ ، فَ َوَما

الَّ اْخَتاَر أَْيَسَرُهَما َما لَمْ َيكُْن ِللَِّه ِفيِه ُحْرَمةٌ ، كَانَ أََشدَّ النَّاسِ غََضًبا ِللَِّه َعزَّ َوَجلَّ ، َوَما ُعرَِض َعلَْيِه أَْمَراِن قَطُّ إِ
  َسَخطٌ ، فَإِنْ كَانَ ِللَِّه ِفيِه َسَخطٌ كَانَ أَبَْعَد النَّاسِ ِمنُْه

ِمْن وَلَِد َعْبِد اِهللا ْبنِ َجْحشِ ْبنِ  لَْم َيرْوِِه َعنِ اْبنِ َعْجالنَ ، إِالَّ ُعَمُر ْبُن ُمَحمٍَّد الَْجْحِشيُّ ، َتفَرََّد بِِه ُعبَْيُد اِهللا ْبُن ُمَحمٍَّد
  رِئَابٍ اَألَسِديِّ َنِسيبِ َزْيَنَب َرِضَي اللَُّه َعْنهَا

  َباُب َمنِ اْسُمُه مورع
نِ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبنُ َحدَّثََنا ُمَورُِّع ْبُن َعْبِد اِهللا أَُبو ذُْهلٍ الِْمصِّيِصيُّ ، بِالِْمصِّيَصِة َسَنةَ ثََماٍن َوَسْبِعَني َومِئََتْي -١١٠١

قَالَ : ْبنِ َماِلٍك ، قَالَ ِعيَسى الَْحرْبِيُّ ، َحدَّثََنا َرْوُح ْبُن الُْمسَيَّبِ أَُبو َرَجاٍء الْكَِلينِيُّ ، َعْن َيزِيدَ الرِّْشِك ، َعْن أََنسِ 
  الْكََباِئرِ ِمْن أُمَِّتيإِنََّما ُجِعلَتِ الشَّفَاَعةُ َألْهلِ : النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم 

  ْبُن ِعيَسىلَْم َيرْوِِه َعْن َيزِيدَ الرِّْشِك ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، إِالَّ َرْوُح ْبُن الُْمسَيَّبِ ، َتفَرََّد بِهِ الَْحَسُن 
  َباُب َمنِ اْسُمُه مفضل

، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن زِيَاٍد اللَّْحجِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو قُرَّةَ ُموَسى ْبنُ  َحدَّثََنا ُمفَضَّلُ ْبُن ُمَحمٍَّد الَْجَنِديُّ أَُبو َسِعيٍد -١١٠٢
  ذَكََر َزْمَعةُ ْبنُ َصاِلحٍ ، َعْن: طَارِقٍ ، قَالَ 

َبْيَن الَْجْمرََتْينِ ِفي َيْعقُوَب ْبنِ َعطَاٍء ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن َرُسولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، أَنَُّه َوقََف 
  َهذَا َيْوُم الَْحجِّ اَألكْبَرِ: الَْحجَِّة الَِّتي َحجَّ ، َوذَِلَك َيْوَم النَّْحرِ ، فَقَالَ 

  لَْم َيرْوِِه َعْن َيْعقُوَب ، إِالَّ َزْمَعةُ ، َتفَرََّد بِهِ أَُبو قُرَّةَ
  َباُب َمنِ اْسُمُه مؤمل

َبْصرِيُّ ُن ُمحَمَِّد ْبنِ َسيَّارٍ الشَِّريازِيُّ ، بِشَِرياَز ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ْبنِ الُْمثَنَّى الَْباِهِليُّ الَْحدَّثََنا ُمَؤمَّلُ ْب -١١٠٣
َعاِئَشةَ ، أَنََّها كَاَنْت َتغَْتِسلُ  ، َحدَّثََنا سَاِلمُ ْبُن ُنوحٍ ، َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن َعاِمرٍ ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيِّبِ ، َعْن

  َمَع َرسُولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ِمْن إَِناٍء وَاِحٍد
  لَْم َيرْوِِه َعْن ُعَمَر ْبنِ َعاِمرٍ ، إِالَّ َساِلمُ ْبُن ُنوحٍ

  َباُب النون
  َمنِ اْسُمُه نصر

  ، بَِمِديَنِة سِْنجَاَر َسَنةَ ثََماٍن َحدَّثََنا َنْصُر ْبُن َعْبِد الَْمِلِك السِّْنَجارِيُّ -١١٠٤

هللا عليه وسلم َحدَّثََنا أَبِي َوَسْبِعَني َوِمئََتْينِ ، َحدَّثََنا َمْعَمُر ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ ُعَبْيدِ اهللاِ ْبنِ أَبِي َراِفعٍ َصاِحُب النَّبِيِّ صلى ا
إِذَا طَنَّْت أُذُنُ أََحِدكُمْ : قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : ي َراِفعٍ ، قَالَ ُمَحمٍَّد ، َعْن أَبِيِه ُعبَْيِد اِهللا ، َعْن أَبِيِه أَبِ

  فَلَْيذْكُْرنِي َولُْيَصلِّ َعلَيَّ
  ال ُيْرَوى َعْن أَبِي َراِفعٍ ، إِالَّ بَِهذَا اِإلْسَناِد ، َتفَرََّد بِِه َمْعَمُر ْبُن ُمَحمٍَّد

َيْعنِي الْفَْتحِ الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا َبكَّاُر ْبُن قَُتْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمَؤمَّلُ ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ  َحدَّثََنا َنْصُر ْبُن -١١٠٥
ولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ َرُس: اْبَن ُعَيْيَنةَ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن إِبَْراِهيمَ التَّْيِميِّ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي ذَرٍّ ، قَالَ 



  َمْن َبَنى ِللَِّه َمْسجًِدا ، َولَْو كََمفَْحصِ قَطَاةٍ َبَنى اللَُّه لَُه بَْيًتا ِفي الَْجنَِّة: 
  لَْم َيرْوِِه َعنِ اْبنِ ُعَيْيَنةَ ، إِالَّ ُمؤَمَّلٌ

َنةَ َسْبعٍ َوثََمانَِني َوِمئََتْينِ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َبسَّامٍ الَْمْرَوزِيُّ ، َحدَّثََنا َنْصُر ْبُن الَْحكَمِ الَْمْرَوزِيُّ ، بَِبْغَداَد َس -١١٠٦
اللَُّه  قُْبرِيِّ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَيَحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َجعْفَرٍ الَْمِدينِيُّ ، َحدَّثََنا َناِفُع ْبُن أَبِي ُنعَْيمٍ الْقَارِيُّ ، َعْن َسِعيٍد الَْم

  اللَُّهمَّ بَارِْك لَُهْم ِفي َصاعِهِْم َوُمدِِّهْم: قَالَ َرسُولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ألَْهلِ الَْمدِيَنِة : َعْنُه ، قَالَ 
  لَْم َيرْوِِه َعْن َناِفعٍ ، إِالَّ َعْبُد اِهللا ْبُن َجعْفَرٍ

  َباُب َمنِ اْسُمُه نفيس
وِميُّ ، بَِمِديَنِة َعكَّاَء ، َحدَّثََنا َعْبُد الْوَاِحدِ ْبُن إِْسحَاَق الطََّبرَانِيُّ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن ِعيَسى َحدَّثََنا َنفِيٌس الرُّ -١١٠٧

اْنظُُروا إِلَى : قَالَ َرسُولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : الرَّْمِليُّ ، َحدَّثََنا اَألْعَمُش ، َعْن أَبِي َواِئلٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا ، قَالَ 
   َوَجلََّمْن ُهَو ُدوَنكُْم ، َوالَ َتْنظُُروا إِلَى َمْن ُهَو فَْوقَكُْم ، فَإِنَُّه أَْجَدُر أَنْ ال َتزَْدُروا نِْعَمةَ اِهللا َعزَّ

لَْواِحِد ْبُن إِْسَحاَق ، َورََواُه أَْصحَاُب لَْم َيرْوِِه َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي وَاِئلٍ ، إِالَّ َيحَْيى ْبُن ِعيَسى ، َتفَرََّد بِِه عَْبُد ا
  اَألْعَمشِ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ ، َعْن أَبِي ُهرَْيرَةَ

  َباُب َمنِ اْسُمُه نعيم
ِصيبِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َحدَّثََنا ُنعَْيُم ْبُن ُمَحمٍَّد الصُّورِيُّ ، بَِمِديَنةِ ُصوَر ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن أَيُّوَب النَّ -١١٠٨

: ْن أَبِي الدَّْرَداِء ، قَالَ ُشَعْيبِ ْبنِ شَاُبوَر ، َعْن خَاِلِد ْبنِ ِدْهقَانَ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي َزكَرِيَّا ، َعْن أُمِّ الدَّرَْداِء ، َع
ُن ُمْعنِقًا َصاِلًحا َما لَْم ُيِصْب َدًما َحَراًما ، فَإِذَا أََصاَب دًَما َحَراًما ال َيزَالُ الُْمْؤِم: قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  َبلََّح
  ال ُيْرَوى َعْن أَبِي الدَّْرَداِء ، إِالَّ بَِهذَا اِإلْسَناِد ، َتفَرََّد بِِه خَاِلُد ْبُن ِدْهقَانَ

  َباُب َمنِ اْسُمُه النعمان
ُن أَحَْمَد الَْواسِِطيُّ ، َحدَّثََنا صَاِلحُ ْبُن ُمَحمٍَّد الِْكالبِيُّ الْوَاِسِطيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعاِصمٍ ، َحدَّثََنا النُّْعَمانُ ْب -١١٠٩

أَبِي َبْرَزةَ اَألْسلَِميِّ ، أَنَّ  ، َعْنَحدَّثََنا سَوَّاُر ْبُن َعْبدِ اهللاِ الَْعنَْبرِيُّ الْقَاِضي ، َعْن َسيَّارِ ْبنِ َسالَمةَ ْبنِ الِْمنَْهالِ الرَِّياِحيِّ 
  النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َنَهى َعنِ النَّْومِ قَْبلَ الِْعَشاِء ، وَالَْحدِيِث َبْعَدهَا

  لَْم َيرْوِِه َعْن َسوَّارٍ الْقَاِضي ، إِالَّ َعِليُّ ْبُن َعاِصمٍ

  من امسه نوح
بََهانِيُّ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن ُمحَمٍَّد الزَّعْفَرَانِيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َعبَّاٍد ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُنوحُ ْبُن َمْنُصورٍ اَألْص -١١١٠

يه قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عل: ُشْعَبةُ ، َعْن َحبِيبِ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن َحفْصِ ْبنِ َعاِصمٍ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، قَالَ 
  َما َبْيَن َبيِْتي َوِمْنبَرِي رَْوَضةٌ ِمْن رِيَاضِ الَْجنَِّة ، َوِمْنَبرِي َعلَى ُتْرَعٍة ِمْن تَُرعِ الَْجنَِّة: وسلم 

  لَْم َيرْوِِه َعْن ُشْعَبةَ ، إِالَّ َيحَْيى ْبُن َعبَّاٍد
ُد ْبُن الْمِقَْدامِ الِْعجِْليُّ ، َحدَّثََنا أَْصَرُم ْبُن حَْوَشبٍ ، َحدَّثََنا قُرَّةُ َحدَّثََنا ُنوحٌ اُألُبلِّيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألشَْعِث أَحَْم -١١١١

َسِمْعُت َرسُولَ اهللاِ صلى اهللا : َسِمْعُت أََبا الدَّرَْداِء ، َيقُولُ : ْبُن َخاِلٍد ، َعنِ الضَّحَّاكِ ْبنِ ُمَزاِحمٍ ، َعْن طَاُوسٍ ، قَالَ 
  إِنَّ اللََّه فََرَض فَرَاِئَض فَال ُتَضيُِّعوَها ، َوحََّد ُحُدوًدا فَال: عليه وسلم ، َيقُولُ 



  َتْعَتُدوَها ، َوَسكََت َعْن كَِثريٍ ِمْن غَْيرِ نِْسَياٍن فَال َتَتكَلَّفُوَها َرْحَمةً ِمَن اِهللا فَاقَْبلُوهَا
  لَْم َيرْوِِه َعْن قُرَّةَ ، إِالَّ أَْصَرُم ْبُن َحْوَشبٍ

َنا َبِقيَّةُ ْبُن الَْولِيِد ، َعْن دَّثََنا َواِثلَةُ ْبُن الَْحَسنِ الُْعُرِقيُّ ، بَِمِديَنِة ُعُرقَةَ ، َحدَّثََنا كَِثُري ْبُن ُعبَْيٍد الَْحذَّاُء ، َحدَّثََح -١١١٢
َنسٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، إِبَْراهِيَم ْبنِ أَْدَهَم ، َعْن فَْرَوةَ ْبنِ ُمَجاِهٍد ، َعْن َسْهلِ ْبنِ ُمَعاِذ ْبنِ أَ

ْنكََح عَْبًدا َوَضَع اللَُّه َعلَى َمْن كَظََم غَْيظًا َوُهَو قَاِدٌر َعلَى إِْنفَاِذهِ َخيََّرُه اللَُّه ِمَن الُْحورِ الِْعنيِ َيْوَم الِْقَياَمِة ، َوَمْن أَ: قَالَ 
  َم الِْقَيامَِةرَأِْسِه َتاجَ الُْملِْك َيْو

  لَْم َيرْوِِه َعْن إِْبَراِهيَم ْبنِ أَْدَهَم ، إِالَّ َبِقيَّةُ
  َباُب الواو

  َمنِ اْسُمُه الوليد
ْهِميُّ ، مبصر ، اَعةَ السََّحدَّثََنا الَْولِيُد ْبُن الُْمطَِّلبِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ الْوَِليِد ْبنِ إِبَْراِهيَم ْبنِ الُْمطَِّلبِ ْبنِ أَبِي َوَد -١١١٣

  أَْنبَأََنا َعِليُّ ْبُن َمْعَبِد ْبنِ نُوحٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الْوَهَّابِ بُْن

َصفَْوانَ ، أَنّ النَّبَِعطَاٍء الَْخفَّاُف ، َحدَّثََنا شُْعَبةُ ، َعْن َمْعَمرٍ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُعْرَوةَ ْبنِ الزَُّبْيرِ ، َعْن ُبْسَرةَ يَّ  بِْنتِ 
  َمْن َمسَّ فَْرَجُه فَلَْيَتَوضَّأْ: صلى اهللا عليه وسلم ، قَالَ 

  لَْم َيرْوِِه َعْن ُشْعَبةَ ، إِالَّ َعْبُد الَْوهَّابِ ْبُن َعطَاٍء
، َحدَّثََنا خَاِلدُ ْبُن أَبِي َخاِلدٍ  َحدَّثََنا الَْولِيُد ْبُن َحمَّاٍد الرَّْمِليُّ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ الدَِّمْشِقيُّ -١١١٤

قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا : اَألْزَرُق ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي لَْيلَى ، َعنِ الشَّعْبِيِّ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 
  الَْوَرُع أَفَْضلُ الِْعبَاَدِة الِْفقُْه ، َوأَفَْضلُ الدِّينِ: عليه وسلم 

  لَْم َيرْوِِه َعنِ الشَّعْبِيِّ ، إِالَّ اْبُن أَبِي لَْيلَى الْقَاِضي ، َتفَرََّد بِِه خَاِلدٌ اَألْزَرُق
انِيُّ ، َحدَّثََنا َحمَّادُ َحرََّحدَّثََنا الَْولِيُد ْبُن الَْعبَّاسِ الَْعدَّاُس الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الَْغفَّارِ ْبُن َداُودَ أَُبو َصاِلحٍ الْ -١١١٥

  ْبُن َسلََمةَ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعثَْمانَ ْبنِ

  ُخثَْيمٍ ، َعْن َسعِيِد ْبنِ ُجبَْيرٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم قََرأَ ِفي َعْينٍ َحِمئٍَة
  اٌد ، َتفَرَّدَ بِِه أَُبو َصاِلحٍلَْم َيرْوِِه َعنِ اْبنِ ُخثَْيمٍ ، إِالَّ َحمَّ

َمِد ْبُن َعْبِد الَْعزِيزِ َحدَّثََنا الَْولِيُد ْبُن أََبانَ اَألْصبََهانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعمَّارٍ الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الصَّ -١١١٦
ريِ ْبنِ َعاِصمٍ ، َعْن ُعثَْمانَ أَُبو الَْيقْظَاِن ، َعْن َزاذَانَ ، َعْن َعْبِد اِهللا ، الُْمقْرُِئ ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن أَبِي قَْيسٍ ، َعْن َبِش

ثَالثَةٌ ال َيهُولُُهُم الْفََزعُ اَألكَْبُر َوالَ َينَالُُهُم الِْحَساُب ُهْم َعلَى كَِثيبٍ ِمْن : قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : قَالَ 
َرُجلٌ قََرأَ الْقُْرآنَ اْبِتَغاَء َوْجِه اِهللا َوأَمَّ بِِه قَْوًما َوُهْم َيْرَضْونَ بِِه ، َودَاعٍ َيْدُعو : ُرغَ ِمْن ِحَسابِ الَْخالِئقِ ِمْسٍك حَتَّى َيفْ

  ا َبْيَنُه وََبْيَن َمَواِليِهإِلَى الصَّلََواتِ الَْخْمسِ اْبِتَغاَء َوْجهِ اِهللا ، َوعَْبٌد أَْحَسَن ِفيَما َبْيَنُه َوَبْيَن َربِِّه َوِفيَم
  لَْم َيرْوِِه َعْن َبِشريِ ْبنِ َعاِصمٍ ، إِالَّ َعْمُرو ْبُن أَبِي قَْيسٍ

ثََنا ُن َمْرَوانَ ، َحدََّحدَّثََنا الَْولِيُد ْبُن َمْرَوانَ الِْحْمِصيُّ ، بِِحْمَص َسَنةَ ثََماٍن َوَسْبِعَني َوِمئََتْينِ ، َحدَّثََنا ُجنَاَدةُ ْب-١١١٧
َيا َرُسولَ اِهللا ، أَُيَصلِّي أََحُدَنا ِفي الثَّْوبِ : ُمَباَرُك ْبُن فَضَالَةَ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ سِريِيَن ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، أَنَّ َرُجالً ، قَالَ 

  أََو كُلُّكُْم َيجُِد ثَْوَبيْنِ: الَْواِحِد ؟ فَقَالَ 



  إِالَّ ُجَنادَةُلَْم َيرْوِِه َعْن ُمَباَرٍك ، 
  َباُب َمنِ اْسُمُه وهيب

بَّاُع ، َحدَّثََنا َخاِلُد َحدَّثََنا ُوَهْيٌب الُْمَعلُِّم الَْبْغَداِديُّ ، َحدَّثََنا الَْهيْثَُم ْبُن َخاِلٍد ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن ِعيَسى الطَّ -١١١٨
َسِمْعتُ : ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن أَبِي َسعِيٍد الُْخْدرِيِّ ، قَالَ ْبُن إِلْيَاَس ، َعْن َيْحَيى ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ 

  َمْن َرأَى ِمْن أَِخيِه َعْوَرةً فََسَتَرَها َدَخلَ الَْجنَّةَ: َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ 
  ْسنَاِد ، َتفَرَّدَ بِِه َخاِلُد ْبُن إِلْيَاَسال ُيْرَوى َعْن أَبِي َسعِيٍد ، إِالَّ بَِهذَا اِإل

  َباُب َمنِ اْسُمُه وصيف
ِعيُد ْبُن َسالمٍ َحدَّثََنا َوِصيفٌ اَألْنطَاِكيُّ الَْحاِفظُ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن َسْيٍف أَُبو َداُودَ الْحَرَّانِيُّ ، َحدَّثََنا َس -١١١٩

: لَ ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ ُصهَْبانَ الَْمدَنِيُّ ، َعْن َصفَْوانَ ْبنِ ُسلَْيمٍ ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ ، قَاالَْعطَّاُر ، َحدَّثََنا ُعَمُر 
الَ قُوَّةَ إِالَّ بِاِهللا لَمْ الثَّبَاَت الثَّبَاَت ، َو: لَقُِّنوا َموَْتاكُْم ال إِلََه إِالَّ اُهللا ، َوقُولُوا : قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  َيْروِِه َعْن َصفَْوانَ ْبنِ ُسلَْيمٍ ، إِالَّ ُعَمُر ْبُن ُمَحمٍَّد
  َباُب َمنِ اْسُمُه وافد

ْن قََتاَدةَ ، َعْن َحدَّثََنا َواِفُد ْبُن ُموَسى الدَّارُِع ، َحدَّثََنا َرْوُح ْبُن َعْبدِ الَْواِحِد ، َحدَّثََنا ُخلَْيُد ْبُن َدْعلَجٍ ، َع -١١٢٠
ُيِحلُّ َحاللَُه َوُيَحرُِّم  أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، َمْن قََرأَ الْقُْرآنَ َيقُوُم بِِه أََناَء اللَّْيلِ َوالنََّهارِ

لسَّفََرةِ الِْكَرامِ الْبََرَرِة َحتَّى إِذَا كَانَ َيْوُم الِْقَياَمِة كَانَ الْقُْرآنُ لَهُ َحَراَمُه َحرََّم اللَُّه لَْحَمُه َوَدَمُه َعلَى النَّارِ ، َوَجَعلَُه َرِفيَق ا
  ُحجَّةً

  َباُب اهلاء
  َمنِ اْسُمُه هاشم

آَدُم ْبُن أَبِي إِيَاسٍ َحدَّثََنا َهاِشُم ْبُن َمرْثٍَد الطََّبرَانِيُّ أَُبو َسعِيٍد ، َسَنةَ ثَالٍث َوَسْبِعَني َوِمئََتْينِ ، َحدَّثََنا  -١١٢١
َعبِ ْبنِ ُمْصَعبٍ ، َعنِ اْبنِ الَْعسْقَالنِيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن إِْسَماعِيلَ ْبنِ أَبِي فَُدْيٍك ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ َزْيٍد ، َعْن ُمْص

كَلََّم طَلَْحةُ ْبُن ُعَبْيِد اِهللا ، َعاِمَر ْبَن فَُهْيَرةَ بَِشْيٍء : أَبِيِه ، قَالَ ِشَهابٍ الزُّْهرِيِّ ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن 
  َمْهال َيا طَلَْحةُ ، فَإِنَُّه قَدْ َشهِدَ َبْدًرا كََما شَهِْدَتُه ، َوَخْيُركُمْ َخْيرُكُْم ِلَموَاِليِه: ، فَقَالَ لَُه النَّبِيُّ صلى اهللا عليه وسلم 

اْبُن أَبِي فُدَْيٍك ،  ِه َعنِ الزُّْهرِيِّ ، إِالَّ ُمصَْعٌب ، َوالَ َعْن ُمْصَعبٍ ، إِالَّ َعْبدُ الَْمِلِك ، َوالَ َعْن َعْبِد الَْمِلِك ، إِالَّلَْم َيرْوِ
  َتفَرََّد بِِه آدَُم
حٍ َعْبُد اِهللا ْبُن صَاِلحٍ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن أَيُّوَب ، َحدَّثََنا َهاِشُم ْبُن ُيوُنَس الْقَصَّاُر الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو صَاِل -١١٢٢

  :قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ كَْعبٍ الْقَُرِظيِّ ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، قَالَ 

وَابِّ ِليَُوافُوا ِمْن قُُبورِِهُم الَْمْحَشَر ، َوُيبَْعثُ صَاِلٌح َعلَْيِه السَّالُم َعلَى َناقَِتِه ، ُيْحَشُر اَألنْبَِياُء َيْوَم الِْقَياَمِة َعلَى الدَّ
بِاللٌ  ى طََرِفَها ، وَُيْبَعثَُوُيْبَعثُ اْبَنايَ الَْحَسُن وَالُْحَسْيُن َعلَى َناقَِتي الَْعْضَباِء ، وَأُْبَعثُ َعلَى الُْبرَاقِ َخطْوَُها ِعْنَد أَقَْص

أَْشَهدُ أَنَّ ُمَحمًَّدا َرُسولُ : َعلَى َناقٍَة ِمْن ُنوقِ الَْجنَِّة ، فَُينَاِدي بِاألَذَاِن َمْحًضا ، َوبِالشََّهاَدِة َحقًّا َحقًّا ، حَتَّى إِذَا قَالَ 
  بِلَْت َوُردَّْت َعلَى َمْن ُردَّْتاِهللا ، َشهَِد لَهُ الُْمْؤِمُنونَ ِمَن األَوَِّلَني وَاآلخِرِيَن ، فَقُبِلَْت ِممَّْن قُ
  لَْم َيرْوِِه َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ ، إِالَّ َيحَْيى ْبُن أَيُّوَب َتفَرَّدَ بِِه أَُبو صَاِلحٍ



  َوالَ ُيْرَوى َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، إِالَّ بَِهذَا اِإلْسنَاِد
  َباُب َمنِ اْسُمُه هشام

َد ْبنِ ِهَشامٍ الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الَْحَسنِ ْبنِ إِْسَماِعيلَ ْبنِ َعْبِد الصََّمِد ْبنِ َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن أَحَْم -١١٢٣
َعبَّاسٍ َرِضيَ  َعْبِد اِهللا ْبنَِعِليِّ ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ َعبَّاسٍ ، َحدَّثَنِي َجدِّي إِْسَماعِيلُ ْبُن َعْبِد الصََّمِد ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه 

ال ُيَعجِّلُُه َعْن َصالِتِه ، َوالَ : ِللَْمْملُوِك َعلَى َسيِِّدهِ ثَالثُ ِخَصالٍ : اللَُّه َعْنُهَما ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، قَالَ 
  ُيِقْمُه َعْن طََعاِمِه ، َوُيْشبُِعُه كُلَّ اِإلشَْباعِ

  إِالَّ بَِهذَا اِإلسَْناِد ، َتفَرََّد بِِه َولَُدُه َعْنُه لَا ُيْرَوى َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ،
  َباُب َمنِ اْسُمهُ مهام

ْنعَانِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ َحدَّثََنا َهمَّاُم ْبُن َيحَْيى ْبنِ َهمَّامِ ْبنِ َمْسلََمةَ ْبنِ َسلََمةَ ْبنِ ُعقَْبةَ ْبنِ َهمَّامِ ْبنِ ُمَنبٍِّه الصَّ -١١٢٤
، َعْن َعِليٍّ كَرََّم  ْبُن َعْبدِ الْعَزِيزِ ْبنِ أَبِي َروَّاٍد ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي إِْسَحاَق الْهَْمدَانِيِّ ، َعْن َعاِصمِ ْبنِ َضْمَرةَ الَْمجِيِد

  ْرَبعَ َركََعاٍتاللَُّه َوْجَهُه ِفي الَْجنَِّة ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، كَانَ ُيَصلِّي قَْبلَ الَْعْصرِ أَ
  لَْم َيرْوِِه َعْن َعْبِد الْعَزِيزِ ، إِالَّ اْبُنُه عَْبُد الَْمجِيِد

  َباُب َمنِ اْسُمُه هارون
ُئ ، َحدَّثََنا الُْمقْرِ َحدَّثََنا َهاُرونُ ْبُن َملُولٍ الِْمصْرِيُّ ، َسَنةَ خَْمسٍ َوثََمانَِني َوِمئََتْينِ ، َحدَّثََنا أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ -١١٢٥

َبا َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبَن َعْبِد َعْبُد اهللاِ ْبُن َعيَّاشِ ْبنِ َعبَّاسٍ الِْقْتبَانِيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َسِمْعُت عِيَسى ْبَن ِهاللٍ الصََّدِفيَّ ، وَأَ
  :ِهللا ْبَن َعْمرٍو ، َيقُولَُسِمْعَنا َعْبَد ا: اِهللا الَْخطِْميَّ ، اْبَن َيزِيَد الُْحُبِليَّ ، َيقُوالِن 

سََيكُونُ آِخُر أُمَِّتي نَِساًء كَاِسَياٍت َعارِيَاٍت َعلَى ُرُؤِسهِنَّ كَأَْسنَِمِة : َسِمْعُت َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ 
  الُْبْخِت ، الَْعُنوُهنَّ فَإِنَُّهنَّ َملُْعونَاٌت

  ْبِد اِهللا ْبنِ َعْمرٍو ، إِالَّ بَِهذَا اِإلْسنَاِدال ُيْرَوى َهذَا الَْحدِيثُ َعْن َع
سَْعٍد ، َحدَّثَنِي َحدَّثََنا أَُبو ذَرٍّ هَاُرونُ ْبُن كَاِملٍ الِْمصْرِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اهللاِ ْبُن صَاِلحٍ ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ ْبُن -١١٢٦

، َحدَّثَنِي َعطَاُء ْبُن أَبِي َرَباحٍ ، َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ، أَنّ َرُسولَ اهللاِ صلى  ُيوُنُس ْبُن يَزِيَد ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ الزُّْهرِيِّ
  .َمْن أَكَلَ ثُوًما أَْو َبَصال فَلَْيْعَتزِلَْنا ، أَْو ِلَيْعتَزِلْ َمْسجَِدَنا ، أَوْ ِلَيقُْعْد ِفي َبْيِتِه: اهللا عليه وسلم ، قَالَ 

  الزُّْهرِيِّ َعْن َعطَاٍء ، إِالَّ يُوُنُس ، وَلَْم َيْروِ الزُّهْرِيُّ َعْن َعطَاٍء غَْيَر َهذَا لَْم َيرْوِِه َعنِ
ُد الرَّْحَمنِ ْبنُ َحدَّثََنا أَُبو ذَرٍّ َهاُرونُ ْبُن ُسلَْيَمانَ الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا ُيوُسفُ ْبُن َعِديٍّ الْكُوِفيُّ ، َحدَّثََنا َعْب -١١٢٧
قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا : ٍد الُْمحَارِبِيُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ الثَّْورِيُّ ، َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ ، َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ، قَالَ ُمَحمَّ

  إِذَا أَرَاَد اللَُّه بِعَْبٍد شَرا َخضََّر لَُه ِفي اللَّبِنِ َوالطِّنيِ َحتَّى َيْبنِي: عليه وسلم 

   ُسلَْيَمانَلَْم َيرْوِِه َعْن ُسفَْيانَ ، إِالَّ الُْمَحارِبِيُّ ، َوالَ َعْنُه إِالَّ يُوُسُف ، َتفَرََّد بِهِ أَُبو ذَرٍّ َهاُرونُ ْبُن
ائِنِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َعْمرِو َحدَّثََنا َهاُرونُ ْبُن ُموَسى اَألخْفَُش الُْمقْرُِئ الدَِّمشِْقيُّ ، َحدَّثََنا َسالُم ْبُن ُسلَْيمٍ الَْمَد -١١٢٨

قََرأُْت َعلَى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم اللَُّه الَِّذي َخلَقَكُْم ِمْن َضْعٍف ، : ْبُن الَْعالِء ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 
  ثُمَّ جََعلَ ِمْن َبْعِد ضَْعٍف قُوَّةً: ِمْن ُضْعٍف ، ثُمَّ جََعلَ ِمْن َبْعدِ َضْعٍف قُوَّةً ، فَقَالَ : فَقَالَ 



ذَْينِ َوبِإِْسنَاِدِه َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، قََرأَ فََشارُِبونَ شُْرَب الْهِيمِ ، لَْم َيْروِ َه -١١٢٩
  الَْحِديثَْينِ َعْن أَبِي َعْمرٍو ، إِالَّ َسالٌم

نِ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َمْنُخلٍ الْوَاِسِطيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َمنِيعٍ ، َحدَّثََنا أَْشَعثُ ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبَحدَّثََنا َهاُرونُ  -١١٣٠
ولُ اهللاِ صلى اهللا عليه بَالَ َرُس: ُزبَْيٍد ، َعْن ُعَبْيَدةَ ْبنِ ُمَعتِّبٍ الضَّبِّيِّ ، َحدَّثَنِي َشِقيُق ْبُن َسلََمةَ ، َعْن ُحذَْيفَةَ ، قَالَ 

  وسلم َعلَى ُسَباطَِة قَْومٍ ، ثُمَّ تََوضَّأَ ، وََمَسحَ ُخفَّيِْه
  لَْم َيرْوِِه َعْن ُعَبْيَدةَ ، إِالَّ أَْشَعثُ ، تَفَرََّد بِِه أَْحَمُد ْبُن َمنِيعٍ

ُمحَمٍَّد ، َحدَّثََنا أَُبو نَُعْيمٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد السَّالمِ ْبُن َحْربٍ  َحدَّثََنا َهاُرونُ ْبُن أَْحَمدَ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن-١١٣١
َما كَانَ َرسُولُ اِهللا صلى : ، َعْن ُشْعَبةَ ، َعْن ُمطَرِِّف ْبنِ طَرِيٍف ، َعنِ الشَّْعبِيِّ ، َعْن َمْسرُوقٍ ، َعْن َعاِئَشةَ ، قَالَْت 

  ٍء ِمْن َوْجهِي َوُهَو َصاِئٌماهللا عليه وسلم َيمَْتنُِع ِمْن َشْي
  اُسلَْم َيرْوِِه َعْن ُشْعَبةَ ، إِالَّ َعْبُد السَّالمِ ْبُن حَْربٍ ، َوالَ َعْنُه إِالَّ أَُبو نَُعْيمٍ تَفَرََّد بِِه الَْعبَّ

  َباُب َمنِ اْسُمُه اهليثم
  َعْبُد الْكَبِريِ ْبُن الُْمَعافَى ْبنِ َحدَّثََنا الَْهيْثَُم ْبُن َخاِلٍد الِْمصِّيِصيُّ ، َحدَّثََنا -١١٣٢

ى النَّبِيِّ صلى اهللا عليه ِعْمَرانَ ، َحدَّثََنا شَرِيٌك ، َعنِ الَْعبَّاسِ ْبنِ ذَرِيحٍ ، َعنِ الشَّْعبِيِّ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، َرفََعُه إِلَ
ِللَْيلََتْينِ ، َوأَنْ ُتتََّخذَ الَْمَساجَِد طُُرقًا ، َوأَنْ َيظَْهرَ : قَِبال ، فَُيقَالُ ِمنِ اقِْترَابِ السَّاَعِة أَنْ ُيَرى الْهِاللُ : وسلم ، قَالَ 
  َمْوُت الْفَُجاءَِة

  بِريِلَْم َيرْوِِه َعنِ الشَّعْبِيِّ ، إِالَّ الْعَبَّاسُ ْبُن ذَرِيحٍ ، َوالَ َعْنُه إِالَّ شَرِيٌك ، تَفَرََّد بِِه َعْبدُ الْكَ
 ، َعْن ثََنا الَْهيْثَُم ْبُن َخلٍَف الدُّورِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُخَشْيشٍ الْكُوِفيُّ ، َحدَّثََنا مُفَضَّلُ ْبنُ َصاِلحٍَحدَّ -١١٣٣

َمْرُء َمَع َمْن الْ: قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : ُمَحمَِّد ْبنِ ُجَحاَدةَ ، َعنِ الَْحَسنِ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، قَالَ 
  أََحبَّ

  لَْم َيرْوِِه َعنِ اْبنِ ُجَحاَدةَ ، إِالَّ ُمفَضَّلٌ ، َتفَرََّد بِهِ اْبُن ُخَشْيشٍ
  َباُب الياء

  َمنِ اْسُمُه يعقوب
  َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن إِْسحَاَق ْبنِ الزُّبَْيرِ الَْحلَبِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ ْبُن -١١٣٤

قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا : رٍو الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثََنا ُزَهْيرُ ْبُن ُمَعاوَِيةَ ، َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ ، َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ، قَالَ َعْم
اَمِة ِمْن قَْبرِِه قُْم َيا َماِدَح اِهللا ، فَاْدُخلِ َمْن قََرأَ قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد كُلَّ َيْومٍ َخْمِسَني َمرَّةً نُوِدَي َيْوَم الِْقَي: عليه وسلم 

  الَْجنَّةَ
  لَْم َيرْوِِه َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ ، إِالَّ ُزهَْيٌر ، َتفَرََّد بِِه عَْبُد الرَّْحَمنِ َوُهَو ِثقَةٌ

ا َيحَْيى ْبُن ُزَهْيرٍ الْقَُرِشيُّ ، َحدَّثََنا أَْزَهُر ْبُن َسْعدِ َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن إِْسحَاَق الُْمَخرِِّميُّ الَْبْغَداِديُّ ، َحدَّثََن -١١٣٥
: قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : السَّمَّانُ ، َعنِ اْبنِ َعْوٍن ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ ِسريِيَن ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، قَالَ 

َيا بَنِي آَدَم ، قُوُموا إِلَى نِريَانِكُُم الَِّتي أَْوقَْدُتُموَها َعلَى أَْنفُِسِكمْ : ُيَناِدي ِعْنَد كُلِّ َصالٍة إِنَّ ِللَِّه َتبَاَرَك َوَتعَالَى َملَكًا 
  فَأَطِْفئُوهَا



  لَْم َيرْوِِه َعنِ اْبنِ َعْوٍن ، إِالَّ أَزَْهُر ، َتفَرََّد بِهِ َيْحَيى ْبُن زَُهيْرٍ
  إِْسحَاَق ْبنِ أَبِي إِْسرَائِيلَ ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ ْبُن َعْبِدَحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن  -١١٣٦

يْلَى ، َعْن َداُوَد ْبنِ َعِليِّ ْبنِ الصََّمِد األَْنَصارِيُّ ، َحدَّثََنا َمْعُن ْبُن ِعيَسى الْقَزَّاُز ، َحدَّثََنا قَْيُس ْبُن الرَّبِيعِ ، َعنِ اْبنِ أَبِي لَ
قَْد َعفَْوُت َعْن َصَدقَِة الَْخْيلِ : اسٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، قَالَ َعْبِد اهللاِ ْبنِ َعبَّ

  َوالرَِّقيقِ َولَْيَس ِفيَما ُدونَ الْمِئََتْينِ َزكَاةٌ
  ْعُن ْبُن ِعيَسىال ُيْرَوى َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، إِالَّ بَِهذَا اِإلْسنَاِد ، َتفَرََّد َم

َحدَّثنا يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بن عباد بن العوام الواسطي حدثنا حيىي بن عبد احلميد احلماين  -١١٣٧
قال } وشاهد ومشهود{: يف قول اهللا عز وجل : حدثنا عبد الرمحن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن احلسني بن علي 

واملشهود يوم القيامة مث تال هذه اآلية إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا  الشاهد جدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  مل يروه عن زيد بن أسلم إال ابنه عبد الرمحن} ذلك يوم جمموع له الناس وذلك يوم مشهود{ونذيرا وتال 

  وال يروى عن احلسني إال هبذا اإلسناد

ثََنا الُْمْنِذُر ْبُن الَْولِيِد الْجَاُروِديُّ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن أَبِي َجعْفَرٍ ، َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُمَجاِهٍد الَْبصْرِيُّ ، َحدَّ -١١٣٨
َسِمْعُت َجدِّي َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه : َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ ُجحَاَدةَ ، َعنِ الَْحكَمِ ْبنِ ُعَتْيَبةَ ، َعنِ الَْحَسنِ ْبنِ َعِليٍّ ، قَالَ 

 ِحَجاًبا َما ِمْن َعْبٍد ُيَصلِّي َصالةَ الصُّْبحِ ، ثُمَّ َيْجِلسُ َيذْكُرُ اللََّه حَتَّى َتطْلَُع الشَّْمُس إِالَّ كَانَ ذَِلَك لَُه: لُ وسلم ، َيقُو
  ِمَن النَّارِ

  لَْم َيرْوِِه َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ ُجَحاَدةَ ، إِالَّ الَْحَسُن ، َتفَرَّدَ بِِه الْمُْنِذُر
  َوى َعنِ الَْحَسنِ ْبنِ َعِليٍّ ، إِالَّ بَِهذَا اِإلسَْناِدَوالَ ُيْر
سَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن إِْسحَاَق أَُبو َعَواَنةَ النَّْيَسابُورِيُّ الَْحاِفظُ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِقيلٍ النَّْي -١١٣٩

قَالَ : ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم ْبُن طَْهَمانَ ، َعْن ُشْعَبةَ ْبنِ الَْحجَّاجِ ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن أََنسٍ ، قَالَ َحفُْص ْبُن َعْبِد اِهللا السُّلَِميُّ 
َباِطَناِن فَأَمَّا  ُرِفَعْت ِلي ِسْدَرةُ الُْمنَْتَهى فَإِذَا أَْرَبَعةُ أَْنَهارٍ ، َنهَْراِن ظَاهَِراِن ، َوَنهَْراِن: َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 

قََدٌح ِفيِه لََبٌن ، َوقََدٌح ِفيِه َعَسلٌ : الظَّاهَِراِن فَالنِّيلُ وَالْفَُراُت ، َوأَمَّا الَْباِطَناِن فَنََهَراِن ِفي الَْجنَِّة ، َوأُِتيُت بِثَالثَِة أَقَْداحٍ 
  أََصْبتَ الِْفطَْرةَ أَْنَت َوأُمَُّتَك: ُن ، فَشَرِْبُت ، فَِقيلَ ، َوقََدٌح ِفيِه َخْمٌر ، فَأََخذُْت الَِّذي الَِّذي ِفيِه اللََّب

  لَْم َيرْوِِه َعْن ُشْعَبةَ ، إِالَّ إِبَْراِهيُم ْبُن طَْهَمانَ ، َتفَرََّد بِهِ َحفُْص ْبُن َعْبِد اِهللا

َدَم ، َحدَّثََنا أَزَْهُر ْبُن َسْعٍد ، َعنِ اْبنِ َعْوٍن ، َعْن َبْهزِ ْبنِ َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن َخِليفَةَ اُألُبلِّيُّ ، َحدَّثََنا بِْشرُ ْبُن آ -١١٤٠
أُمََّك قُلُْت : ثُمَّ َمْن ؟ قَالَ : أُمََّك ، قُلُْت : َيا َرُسولَ اِهللا ، َمْن أََبرُّ ؟ قَالَ : قُلُْت : َحكِيمٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، قَالَ 

  اَألقَْرَب فَاَألقَْرَب: ثُمَّ َمْن ؟ قَالَ : أََباَك ، قُلُْت : ثُمَّ َمْن ؟ قَالَ : 
  لَْم َيرْوِِه َعنِ اْبنِ َعْوٍن ، إِالَّ أَزَْهُر ، َتفَرََّد بِهِ بِْشُر َعْن أَزْهََر

الرََّبِعيُّ الَْبْصرِيُّ ، َحدَّثََنا ُهشَْيٌم ،  َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن غَْيالنَ الُْعَمانِيُّ ، بِالَْبصَْرِة ، َحدَّثََنا سَِعيُد ْبُن ُعْرَوةَ -١١٤١
أََتْيتُ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َوهُوَ : َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ جَُبْيرِ ْبنِ ُمطِْعمٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، قَالَ 

َما لَُه ِمْن َداِفعٍ ، َوقَْد َخَرجَ َصْوُتُه ِمَن الَْمْسجِِد إِنَّ َعذَابَ رَبَِّك : َوُهَو َيقُولُ  ُيَصلِّي بِأَْصحَابِِه الَْمْغرَِب ، فََسِمْعُتُه
  لََواِقٌع َما لَُه ِمْن َداِفعٍ ، فَكَأَنََّما ُصِدَع قَلْبِي



ْبُن ُعْرَوةَ َوُهَو ِثقَةٌ ، َوالَ َنْحفَظُ ِإلبَْراهِيَم ْبنِ ُمَحمَِّد ْبنِ  لَْم َيرْوِِه َعْن إِْبَراِهيَم ْبنِ ُمَحمٍَّد ، إِالَّ ُهَشْيٌم ، َتفَرََّد بِهِ َسِعيُد
  ُجَبْيرٍ َحدِيثًا ُمسَْنًدا غَْيَر َهذَا

، َحدَّثََنا خَاِلدُ  ِطيَُّحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َعنِ الَْحارِِث اللَّْخِميُّ اَألْنبَارِيُّ ، َحدَّثََنا َوْهبُ ْبُن َبِقيَّةَ الْوَاِس -١١٤٢
يَن ، َعْن ِعْمَرانَ ْبنِ ْبُن َعْبِد اِهللا ، َعنِ الْفَْضلِ ْبنِ أَبِي َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ أَبِي َصَدقَةَ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ سِريِ

اللَُّهمَّ إِنِّي : قُلْ : لَبَّْيَك ، قَالَ : قُلُْت َيا ِعْمَرانُ ، : قَالَ ِلي َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : ُحَصْينٍ ، قَالَ 
  أَسَْتْهِديَك َألْرَشِد أُُمورِي ، َو أَسَْتجُِريَك ِمْن َشرِّ َنفِْسي

  للَِّهلَْم َيرْوِِه َعْن َسِعيٍد ، إِالَّ الْفَْضلُ ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ َبْصرِيٌّ ِثقَةٌ ، َتفَرََّد بِِه خَاِلدُ ْبُن َعْبِد ا
 َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن إِبَْراهِيَم ْبنِ إِْسحَاَق ْبنِ إِْبَراِهيَم ْبنِ إِْسَماِعيلَ ْبنِ طَلَْحةَ ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ -١١٤٣

ِمئََتْينِ ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن الْمُْنِذرِ أَبِي َبكْرٍ الصِّدِّيُق ، بَِمدِيَنِة الرَّسُولِ صلى اهللا عليه وسلم َسَنةَ ثَالٍث َوثَمَانَِني َو
  الْحَِزاِميُّ ،

َمْن :  عليه وسلم ، قَالَ َحدَّثََنا َزكَرِيَّا ْبُن َمْنظُورٍ اَألْنَصارِيُّ ، َعْن أَبِي حَازِمٍ ، َعْن َسْهلِ ْبنِ َسعِيٍد ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا
  َتَق اللَُّه بِكُلِّ ُعْضو ِمْنُه ُعْضًوا ِمَن النَّارِأَْعَتَق َرقََبةً ُمْسِلَمةً أَْع

  ال ُيْرَوى َعْن سَْهلٍ ، إِالَّ بَِهذَا اِإلْسنَاِد ، َتفَرََّد بِهِ َزكَرِيَّا ْبُن َمْنظُورٍ
  َباُب َمنِ اْسُمُه يوسف

، َسَنةَ َخْمسٍ َوثََمانَِني َوِمئََتْينِ ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبنُ  َحدَّثََنا ُيوُسفُ ْبُن َيزِيَد أَُبو يَزِيَد الْقَرَاِطيِسيُّ الِْمصْرِيُّ -١١٤٤
ُعَمَر ْبنِ أَبِي َسلََمةَ ، َعْن  طَاِلبٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الْوَارِِث ْبُن سَِعيٍد ، َعْن أَيُّوَب السِّْخِتيَانِيِّ ، َعْن َسِعيدِ ْبنِ إِبَْراهِيَم ، َعْن

  َنفْسُ الُْمْؤِمنِ ُمَعلَّقَةٌ َما كَانَ َعلَْيِه َدْيٌن: قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : َريَْرةَ ، قَالَ أَبِيِه ، َعْن أَبِي ُه
  لَْم َيرْوِِه َعْن أَيُّوَب ، إِالَّ َعْبُد الْوَارِِث ، تَفَرََّد بِِه الَْعبَّاُس

لَ ْبنِ َحمَّاِد ْبنِ زَْيِد ْبنِ ِدرَْهمٍ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن حَْربٍ ، َحدَّثََنا ُيوُسفُ ْبُن َيْعقُوَب ْبنِ إِْسَماِعي -١١٤٥
نِ  ، َعْن أَبِي ُزْرَعةَ ْبنِ َعْمرِو ْبَحدَّثََنا َحمَّادُ ْبُن زَْيٍد ، َعْن أَيُّوَب السِّْختَِيانِيِّ ، َعْن َيحَْيى ْبنِ َسِعيدِ ْبنِ أَبِي َحيَّانَ التَّيِْميِّ

لَِيْحذَْر أََحدُكُْم أَنْ َيجِيَء َيْوَم : َجرِيرٍ ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ ، أَنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ذَكََر الُْغلُولَ ، فَقَالَ 
  الِْقَياَمةِ بَِبِعريٍ َعلَى ُعُنِقِه لَُه ُرغَاٌء

  ، َتفَرََّد بِهِ ُسلَْيَمانُ ْبُن َحْربٍ لَْم َيرْوِِه َعْن أَيُّوَب ، إِالَّ َحمَّادُ ْبُن َزْيٍد
الَْبلِْخيُّ ، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا ُيوُسفُ ْبُن الَْحكَمِ الضَّبِّيُّ الَْخيَّاطُ الَْبْغَداِديُّ ، َحدَّثََنا َداُوُد ْبُن َحمَّاِد ْبنِ قََراِفَصةَ -١١٤٦

ْبنِ ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنَّ َرُجالً كَانَ َحِديثَ عَْهٍد بِعُْرسٍ ،  َيحَْيى ْبُن ُسلَْيمٍ الطَّائِِفيُّ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا
ى أَْهِلِه ، فَإِذَا ُهوَ فََبَعثَ َرسُولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم َبعْثًا َوَبَعثَ ِفيهِْم ذَِلَك الرَُّجلَ ، فَلَمَّا َجاَء الْقَْوُم َتَعجَّلَ إِلَ

ال تَْعَجلْ َوانْظُْر َما ِفي الَْبْيِت ، فََدَخلَ : ِتِه قَاِئَمةً َعلَى َبابَِها ، فََدَخلَْتُه غَيَْرةً ، فََهيَّأَ الرُّْمحَ ِلَيطَْعَنَها بِِه ، فَقَالَْت بِاْمرَأَ
  الْبَْيَت فَإِذَا ُهَو بَِحيٍَّة ُمْنطَوَِيٍة َعلَى ِفَراِشَها فَطََعَن الَْحيَّةَ ،

إِنَّ لَِهِذِه الُْبيُوِت َعَواِمَر ِمَن الْجِنِّ ، َونََهى : ، َوَماَت الرَُّجلُ ، فََبلَغَ ذَِلَك النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ فََماَتْت 
  َعْن قَْتلِ الْجِنَّاِن

  اهُ ُسفَْيانُ الثَّْورِيُّ ُمْخَتصَرًالَْم َيرْوِِه بَِهذَا التََّمامِ َعْن ُعَبْيِد اِهللا ، إِالَّ َيحَْيى ْبُن ُسلَْيمٍ ، َوَرَو



 الثَّْورِيُّ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ، َحدَّثََناُه بِْشٌر ، َحدَّثََنا َخالُد ْبُن َيْحَيى الْكُوِفيُّ ، َسَنةَ إِْحَدى َعْشَرةَ َوِمئََتْينِ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ -
   صلى اهللا عليه وسلم ، نََهى َعْن قَْتلِ الْجِنَّانِ الَِّتي َتكُونُ ِفي الَْبْيِتَعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنّ َرُسولَ اِهللا

ا ُمْعَتِمرُ ْبُن َحدَّثََنا ُيوُسفُ ْبُن إِْسَماعِيلَ اَألَصمُّ الَْبْغَداِديُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُصْدَرانَ السَِّليِميُّ ، َحدَّثََن -١١٤٧
قَالَ َرُسولُ اهللاِ : فُضَْيلِ ْبنِ َمْيسََرةَ ، َعْن أَبِي حَرِيزٍ ، َعْن َسِعيدِ ْبنِ ُجَبْيرٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ ُسلَْيَمانَ ، َعنِ الْ

ُرجُ بَِماِلهِ َما ِمْن َعَملٍ أََحبُّ إِلَى اِهللا َعزَّ َوَجلَّ ِمْن َعَملٍ ِفي َعْشرِ ِذي الِْحجَِّة ، إِالَّ َرُجلٌ َيْخ: صلى اهللا عليه وسلم 
  َوَنفِْسِه ، ثُمَّ ال يَْرجُِع

  لَْم َيرْوِِه َعْن أَبِي َحرِيزٍ ، إِالَّ فُضَْيلٌ ، َتفَرََّد بِِه ُمْعَتمٌِر
  َحدَّثََنا ُيوُسفُ ْبُن ُمَحمٍَّد أَُبو ُمحَمٍَّد الُْمؤَدُِّب اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا بُْن -١١٤٨

شِ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، بُِد سَْنِديلَةُ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن َحفْصٍ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ ُعَبْيدُ اهللاِ ْبُن َسِعيٍد قَاِئُد اَألْعَمَداُوَد الَْعا
، َوأَْوكُوا أَسِْقَيَتكُْم ،  َخمُِّروا آنِيََتكُْم: قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : َعْن أَبِي ُسفَْيانَ ، َعْن جَابِرٍ ، قَالَ 

ًء ، َوالَ َيُحلُّ وِكَاًء ، َوإِنَّ َوأَجِيفُوا أَْبوَاَبكُْم ، َوأَطِْفئُوا سُُرَجكُْم ، فَإِنَّ الشَّْيطَانَ ال يَفَْتحُ َباًبا ُمَجافًا ، َوالَ َيكِْشُف ِغطَا
  النَّارِ الْفَُوْيِسقَةَ ُتْضرُِم َعلَى أَْهلِ الْبَْيِت َبيَْتُهْم ِفي

  لَْم َيرْوِِه َعْن قَاِئِد اَألْعَمشِ ، إِالَّ الُْحَسْيُن ْبُن حَفْصٍ
ُبو َسِعيٍد َموْلَى بَنِي َحدَّثََنا ُيوُسفُ ْبُن َيْحَيى اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َمْيُموٍن الَْخيَّاطُ الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا أَ -١١٤٩

رِ ْبنِ َعْبِد اهللاِ رَّْحَمنِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ، َحدَّثََنا شُْعَبةُ ، َعْن َسلََمةَ ْبنِ كَُهْيلٍ ، َعْن َعطَاِء ْبنِ أَبِي َربَاحٍ ، َعْن َجابَِهاِشمٍ َعْبدِ ال
ْعَبةَ ، إِالَّ أَُبو سَِعيٍد ، تَفَرََّد بِِه ُمَحمَّدُ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، بَاَع ُمدْبًِرا ِمْن ُنعَْيمِ ْبنِ َعْبِد اِهللا لَمْ َيْروِِه َعْن ُش

  ْبُن َمْيُموٍن

ى َزْحَمَوْيِه ، َحدَّثََنا ُيوُسفُ ْبُن َيْعقُوَب الُْمقْرُِئ الْوَاِسِطيُّ ، إَِماُم َمْسجِِد َجامِِعَها ، َحدَّثََنا َزكَرِيَّا ْبُن َيْحَي -١١٥٠
قَالَ َرسُولُ اهللاِ : ُمطَرِِّف ْبنِ طَرِيٍف ، َعْن َعِطيَّةَ الَْعْوِفيِّ ، َعْن أَبِي َسعِيٍد الُْخْدرِيِّ ، قَالَ  َحدَّثََنا َصاِلُح ْبُن ُعَمَر ، َعْن

  اِهللا َخَوال إِذَا َبلَغَ َبُنو أَبِي الَْعاصِ ثَالِثَني َرُجالً اتََّخذُوا ِديَن اِهللا دَغَال ، َوَمالَ اِهللا ُدَوال ، َوِعبَاَد: صلى اهللا عليه وسلم 
  لَْم َيرْوِِه َعْن ُمطَرٍِّف ، إِالَّ َصاِلٌح ، َتفَرَّدَ بِِه َزْحمََويِْه

ةَ ، َعْن َبْهزِ ْبنِ َحدَّثََنا ُيوُسفُ ْبُن َيْعقُوَب ْبنِ َعْبِد الْعَزِيزِ الثَّقَِفيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَن -١١٥١
صَْبَت وَاِهللا أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َمرَّ بِقَْومٍ َيْرُمونَ َوُهْم َيْحِلفُونَ أَخْطَأَْت وَاِهللا أَ َحكِيمٍ ، َعْن

  ْغوٌ ال ِحْنثَ ِفيَها َوالَ كَفَّارَةَاْرُموا فَإِنَّ أَْيَمانَ الرَُّماِة لَ: ، فَلَمَّا َرأَْوا َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم أَْمَسكُوا ، فَقَالَ 
  لَْم َيرْوِِه َعْن َبْهزٍ ، إِالَّ ُسفَْيانُ ، َتفَرََّد بِِه يُوُسُف ْبُن َيْعقُوَب ، َعْن أَبِيِه

الْجَْهَضِميُّ ، َحدَّثََنا َوْهُب ْبُن َحدَّثََنا ُيوُسفُ ْبُن الُْحَسْينِ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ الْعَبَّادَانِيُّ ، َحدَّثََنا َنْصُر ْبُن َعِليٍّ  -١١٥٢
ْبنِ َحْزمٍ اَألْنصَارِيِّ ، َعْن َجرِيرٍ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسحَاَق ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي َبكْرِ ْبنِ ُمَحمَِّد ْبنِ َعْمرِو 

َدَخلَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َمكَّةَ َيْوَم الْفَْتحِ ، َوَعلَى : بَّاسٍ ، قَالَ َعِليِّ ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ الَْعبَّاسِ ، َعنِ اْبنِ َع
فَجََعلَ َيْهوِي بِِه إِلَى كُلِّ الْكَْعَبِة ثَالثُمِائٍَة َوِستُّونَ َصَنًما قَْد َشدَّ لَُهْم إِْبلِيُس أَقَْداَمَها بَِرَصاصٍ ، فََجاَء َوَمَعُه قَِضيٌب ، 

  َجاَء الَْحقُّ َوَزَهَق الَْباِطلُ إِنَّ الْبَاِطلَ كَانَ زَُهوقًا َحتَّى َمرَّ َعلَْيَها كُلِّهَا: مٍ ِمْنَها فََيِخرُّ ِلَوْجهِِه ، فََيقُولُ صََن
  دَ بِِه ُمَحمَُّد ْبُن إِْسحَاَقلَْم َيرْوِِه َعْن َعِليِّ ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ الَْعبَّاسِ ، إِالَّ عَْبُد اهللاِ ْبُن أَبِي َبكْرٍ ، َتفَرَّ



ْنِت أَْزَهَر ْبنِ سَْعٍد َحدَّثََنا ُيوُسفُ ْبُن َخاِلِد ْبنِ َعْبَدةَ الضَّرِيرُ الَْبْصرِيُّ ، بِاَألْنبَارِ ، َحدَّثََنا بِْشرُ ْبُن آَدَم اْبنِ بِ -١١٥٣
ِمَن اَألْزِد ، َحدَّثََنا ِعْمَرانُ الْقَطَّانُ ، َعْن ُسلَْيَمانَ التَّْيِميِّ ، َعْن أَبِي السَّمَّانُ ، َحدَّثََنا أَْشَعثُ ْبُن أَْشَعثَ السَّْعدَانِيُّ ، 

إِنَّ الُْمْسِلَم لُِيَصلَِّي َوَخطَاَياهُ : قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : ُعثَْمانَ النَّْهِديِّ ، َعْن َسلَْمانَ الْفَارِِسيِّ ، قَالَ 
  لَى رَأِْسِه ، فَكُلََّما َسَجَد َتَحاتَّْت َعْنُه ، فََتفُْرغُ ِحَني يَفُْرغُ ِمْن َصالِتِه ، َوقَدْ َتَحاتَّتْ َخطَايَاُهَمْوُضوَعةٌ َع

  ٌرلَْم َيرْوِِه َعْن ُسلَْيَمانَ ، إِالَّ ِعْمَرانُ ، َوالَ َعْن ِعْمَرانَ ، إِالَّ أَْشَعثُ ْبُن أَْشَعثَ ، َتفَرَّدَ بِِه بِْش
ُن َرَجاٍء الُْغَدانِيُّ ، َحدَّثََنا ُيوُسفُ ْبُن فُوَرٍك الُْمْسَتْمِلي اَألْصَبَهانِيُّ ، َحدَّثََنا أََسُد ْبُن َعاِصمٍ ، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْب -١١٥٤

َخِعيِّ ، َعْن أَبِي عَْبِد اِهللا الَْجدَِليِّ ، َعْن َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعنِ الَْحكَمِ ، َوَحمَّاٍد ، َوُمِغَريةَ ، َومَْنُصورٍ ، َعْن إِْبَراهِيَم النَّ
ِللُْمَساِفرِ ثَالثَةُ أَيَّامٍ َولََيالِيهِنَّ ، : ُخَزْيَمةَ ْبنِ ثَابٍِت ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، قَالَ ِفي الَْمْسحِ َعلَى الُْخفَّْينِ 

  َوِللُْمِقيمِ َيْوٌم َولَْيلَةٌ
  َعْن ُشْعَبةَ َوُمِغَريةَ َوَمْنُصورٍ ، إِالَّ َعْبدُ اهللاِ ْبُن َرَجاٍء ، َتفَرََّد بِِه أَُسْيُد ْبُن عَاِصمٍلَْم َيرْوِِه 
نِ ْن قَْيسِ ْبَحدَّثََنا ُيوُسفُ ْبُن َيْعقُوَب الْقَطَْرانِيُّ الْكُوِفيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا حَفُْص ْبُن بِْشرٍ ، َع -١١٥٥

قَالَ َرُسولُ اهللاِ :  الرَّبِيعِ ، َعْن َبكْرِ ْبنِ َواِئلٍ ، َعْن َصفَْوانَ ْبنِ ُسلَْيمٍ ، َعْن َعطَاِء ْبنِ َيَسارٍ ، َعْن أَبِي َسعِيٍد ، قَالَ
  غُْسلُ الُْجُمَعِة َواجٌِب َعلَى كُلِّ ُمْحَتِلمٍ: صلى اهللا عليه وسلم 
  قَْيٌس َوالَ َعْن قَْيسٍ ، إِالَّ َحفٌْص ، َتفَرََّد بِِه أَُبو كَُرْيبٍ لَْم َيرْوِِه َعْن َبكْرٍ ، إِالَّ

  َباُب َمنِ اْسُمُه حيىي
َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن  َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن ُعثَْمانَ ْبنِ َصاِلحِ ْبنِ َصفَْوانَ السَّهِْميُّ الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا ُنعَْيُم ْبُن َحمَّاٍد ، -١١٥٦

أَنُْتْم ِفي َزَمنٍ : قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : ُعَيْيَنةَ ، َعْن أَبِي الزَِّناِد ، َعنِ اَألْعَرجِ ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، قَالَ 
  َمْن َتَرَك ُعْشَر َما أُِمَر بِِه َهلََك ، َوَسَيأِْتي َزَمٌن َمْن َعِملَ بُِعْشرِ َما أََمرَ بِِه َنجَا

  ْم َيرْوِِه َعْن ُسفَْيانَ ، إِالَّ نَُعْيٌملَ
شِ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن ُعثَْمانَ ، َحدَّثََنا ُنعَْيُم ْبُن َحمَّاٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن إِْدرِيَس ، َعنِ اَألْعَم -١١٥٧

، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، َخطََب أُمَّ ُمَبشِّرٍ بِْنَت الْبََراِء ْبنِ َمْعُرورٍ  ُسفَْيانَ ، َعْن َجابِرٍ ، َعْن أُمِّ ُمَبشِّرٍ األَْنصَارِيَِّة
  إِنِّي شََرطُْت ِلزَْوجِي أَنْ ال أََتَزوََّج بَْعَدُه ، فَقَالَ النَّبِيُّ: ، فَقَالَْت 
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لصغري: كتاب  ملعجم ا   ا
لطرباين: املؤلف  بن أيوب ا بن أمحد      سليمان 

  إِنَّ َهذَا ال َيْصلُُح: صلى اهللا عليه وسلم 
  لَْم َيرْوِِه َعنِ اَألْعَمشِ ، إِالَّ اْبُن إِْدرِيَس ، َتفَرََّد بِِه ُنعَْيٌم

َمُد ْبُن يَزِيدَ ْبنِ َعْبِد الَْمِلِك الَْمكِّيُّ ، َحدَّثََنا اْبُن الْمُْنِذرِ أَُبو َزْيدٍ َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن أَيُّوَب الَْعالُف ، َحدَّثََنا أَْح -١١٥٨
َما َعلَى أََحِدكُمْ إِذَا : قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعاِئَشةَ ، قَالَْت 

  َهمُُّه أَنْ َيَتقَّلَد قَْوَسُه ، فََينِْفي بِِه َهمَُّهأَلَحَّ بِِه 
  لَْم َيرْوِِه َعْن ِهَشامٍ ، إِالَّ ُمحَمَُّد ْبُن الْمُْنِذرِ الزَُّبْيِديُّ ، َتفَرَّدَ بِِه أَحَْمُد ْبُن َيزِيَد

، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن الَْمدِينِيِّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن آَدَم ، َعْن  َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن ُمَحمٍَّد الَْجبَّانِيُّ الَْبْصرِيُّ ، بِبَْغدَاَد -١١٥٩
  قُطَْبةَ ْبنِ َعْبِد الْعَزِيزِ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن إِبَْراِهيَم

ى ِللَِّه َمْسجًِدا بََنى اللَُّه لَُه َبْيًتا َمْن َبَن: قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : التَّيِْميِّ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي ذَرٍّ ، قَالَ 
  ِفي الَْجنَِّة

  لَْم َيرْوِِه َعْن قُطَْبةَ ، إِالَّ َيْحَيى ْبُن آَدَم ، َتفَرََّد بِِه َعِليُّ ْبُن الَْمِدينِيِّ
ي َمرَْيَم ، أَْخبََرَنا َعْبُد اِهللا ْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن َيزِيدَ َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َناِفعٍ أَُبو َحبِيبٍ الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن أَبِ-١١٦٠

فَى ، َعْن َسْعِد ْبنِ ِهَشامٍ ، ْبنِ أَبِي َحبِيبٍ ، َعْن ِعْمَرانَ ْبنِ ُسلَْيَمانَ َيعْنِي الْقُبِّيَّ ، َعْن قََتاَدةَ اَألْعَمى ، َعْن ُزَراَرةَ ْبنِ أَْو
كَانَ ِقَياُم َرسُولِ اِهللا صلى اهللا : ْن ِقَيامِ َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ِمَن اللَّْيلِ ، فَقَالَْت َسأَلُْت َعاِئَشةَ َع: قَالَ 

كَاُنوا َيقُوُمونَ وَّلَ فَرِيَضٍة ، فَعليه وسلم فَرِيَضةً ِحَني أَنَْزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َيا أَيَُّها الُْمزَّمِّلُ قُمِ اللَّْيلَ إِالَّ قَلِيال ، فَكَانَ أَ
نْ لَْن ُتْحُصوُه فََتاَب َعلَْيكُمْ َحتَّى َتَتفَطََّر أَقَْدامُُهْم ، َوحََبَس اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ آِخَر السُّوَرِة َعْنُهمْ َحْوال ، ثُمَّ أَْنَزلَ َعِلَم أَ

  طَوُّعًافَاقَْرُءوا َما َتَيسََّر ِمَن الْقُْرَءاِن ، فَصَاَر ِقَياُم اللَّْيلِ َت
  بِهِ اْبُن أَبِي َمرَْيَملَْم َيرْوِِه َعْن ِعْمَرانَ ْبنِ ُسلَْيَمانَ الْكُوِفيِّ ، إِالَّ َيزِيُد ، َوالَ َعْنُه إِالَّ اْبُن لَهِيَعةَ ، َتفَرََّد 

ِء ، َحدَّثََنا أَُبو َسعِيٍد َمْولَى َبنِي هَاِشمٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َصاِعٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد الْجَبَّارِ ْبُن الَْعال -١١٦١
َيقْطَُع الصَّالةَ الْكَلْبُ : َحدَّثََنا قُرَّةُ ْبُن خَاِلٍد ، َعْن ُحَمْيِد ْبنِ ِهاللٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ الصَّاِمِت ، َعْن أَبِي ذَرٍّ ، قَالَ 

سَأَلُْت َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه : َما َبالُ الْكَلْبِ اَألْسَوِد ِمَن اَألْبَيضِ ؟ قَالَ : لُْت اَألْسَوُد ، َوالْمَْرأَةُ ، وَالِْحَماُر ، فَقُ
  الْكَلُْب اَألْسَوُد َشْيطَانٌ: وسلم كََما َسأَلَْتنِي ، فَقَالَ 

  لَْم َيرْوِِه َعْن قُرَّةَ ، إِالَّ أَُبو َسِعيٍد ، تَفَرََّد بِِه َعْبدُ الَْجبَّارِ
 ثَوَابٍ الُْحْصرِيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َعْبِد اهللاِ أَُبو زَكَرِيَّا الدِّينََورِيُّ ، بِالَْبْصَرِة ، َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ -١١٦٢

ْبَن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر ُيَحدِّثُ ، َعْن أَبِيِه  َحدَّثََنا أَُبو َعاِصمٍ ، َحدَّثََنا اْبُن جَُرْيجٍ ، َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ ُموَسى ، َسِمْعُت سَاِلَم
  ال َيَمسُّ الْقُْرآنَ إِالَّ طَاهٌِر: قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : ، قَالَ 

  َد بِِه َسعِيُد ْبُن ُمَحمٍَّدلَْم َيرْوِِه َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ ُموَسى ، إِالَّ اْبُن جُرَْيجٍ ، َوالَ َعْنُه إِالَّ أَُبو َعاِصمٍ ، َتفَرَّ



ثََنا أَُبو ِشهَابٍ َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َيْعقُوَب الُْمَبارَِكيُّ ، بِبَْغدَاَد ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن ُمَحمٍَّد الُْمَباَرِكيُّ ، َحدَّ -١١٦٣
الْتَقَى ُحذَْيفَةُ ْبُن الَْيَماِن : ي ثَابٍِت ، َعْن رِْبِعيِّ ْبنِ ِحرَاشٍ ، قَالَ الَْخيَّاطُ ، َعنِ اَألْجلَحِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ، َعْن َحبِيبِ ْبنِ أَبِ

َحدِّثَْنا َما َسِمْعَت ِمَن َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه : ، َوُعقَْبةُ ْبُن ُعَمَر ، َوأَُبو َمْسُعوٍد اَألْنَصارِيُّ ، فَقَالَ أََحُدُهَما ِلَصاِحبِِه 
ُيؤَْتى بِعَْبٍد َيْوَم الِْقَياَمِة فَُيوقَُف َبْيَن َيَديِ اِهللا َعزَّ َوَجلَّ ، : أََحُدُهَما َوَصدَّقَُه اآلَخُر ، فَقَالَ أََحُدُهَما وسلم ، فََحدَّثَ 

ا َباَيْعُت مُوِسًرا أَْنظَْرُتُه ، فََيقُولُ كُْنُت أُبَايُِع النَّاَس ، فَإِذَا َباَيْعُت مُْعِسًرا َتَركُْت لَُه ، وَإِذَ: َما َوَراُؤَك ؟ فََيقُولُ : فََيقُولُ 
َصَدقَْت ، َهكَذَا َسِمْعُتُه ِمْن َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه : أََنا أََحقُّ بِالتََّجوُّزِ َعْن َعْبِدي فََيْغِفُر لَُه ، فَقَالَ اآلَخُر : اللَُّه 
  وسلم

  أَْجلَُح ، َوالَ َعْنُه إِالَّ أَُبو ِشهَابٍ َعْبُد َربِِّه ْبنِ َناِفعٍ ، َتفَرََّد بِِه ُسلَْيَمانُ ْبُن ُمحَمٍَّد لَْم َيرْوِِه َعْن َحبِيبِ ْبنِ أَبِي ثَابٍِت ، إِالَّ
ْحُموُد ْبنُ َنا َمَحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َعْبِد اهللاِ ْبنِ َعْبِد الصََّمِد ْبنِ شَُعْيبِ ْبنِ إِْسحَاَق الدَِّمْشِقيُّ أَُبو سَِعيٍد ، َحدَّثَ -١١٦٤

قَالَ َرُسولُ : ٍك ، قَالَ َخاِلٍد ، َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن َعْبِد الْوَاِحِد ، َعنِ األَْوَزاِعيِّ ، َعْن َهاُرونَ ْبنِ َرَبابٍ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِل
  َنيَيْدُخلُ أَْهلُ الَْجنَِّة الَْجنَّةَ ُجرًْدا ُمرًْدا ُمكَحَِّل: اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم 

  لَْم َيرْوِِه َعنِ اَألْوَزاِعيِّ ، إِالَّ ُعَمُر ْبُن َعْبِد الَْواِحِد ، َتفَرََّد بِِه َمْحُموُد ْبُن خَاِلٍد
صلى اهللا اهللاِ  َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َعْبَدَوْيِه ْبنِ شَبِيبٍ أَُبو َزكَرِيَّا الَْبْغَداِديُّ مَْولَى آلِ أَبِي َبكََرةَ صَاِحُب َرُسولِ -١١٦٥

َعْن ُمَجاِهٍد ، َعْن َعاِئَشةَ عليه وسلم ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ الْفَْضلُ ْبُن ُدكَْينٍ ، َحدَّثََنا إِْسرَائِيلُ ، َعْن إِْبَراهِيَم ْبنِ ُمهَاجِرٍ ، 
  ِة الْقَاِئمَِصالةُ الْقَاِعِد َعلَى النِّْصِف ِمْن َصال: ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، قَالَ 

  لَْم َيرْوِِه َعْن أَبِي سَِعيٍد ، إِالَّ ُعَمُر ْبُن َعْبِد الَْواِحِد
َحدَّثنا حيىي بن إبراهيم بن إمساعيل بن عويق احلمصي إمام مسجد محص حدثنا إمساعيل بن حصني اجلبيلي  -١١٦٦

ان حيدث عن أيب هريرة رضي اهللا حدثنا حممد بن شعيب بن شابور حدثنا مروان بن جناح أن عطاء بن أيب رباح ك
أنه كان يقول يف كل الصالة الصلوات يقرأ فما أمسعنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمسعناكم ومما أخفى : عنه 

  علينا أخفينا عليكم

  مل يروه عن مروان إال حممد بن شعيب
دَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن ُمَحمَّدٍ الدُّورِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َعِليِّ ْبنِ َخلٍَف التُّْسَترِيُّ ، َح -١١٦٧

َعْجالنَ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُيوُنَس الَْحفَرِيُّ الْكُوِفيُّ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعيَّاشٍ أَُخو أَبِي َبكْرِ ْبنِ َعيَّاشٍ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ 
تََوضَّأَ َوَمَسَح بَِرأِْسهِ : نِ َعِقيلٍ ، َعنِ الرَُّبيِّعِ بِْنِت ُمَعوِِّذ اْبنِ َعفَْراَء اَألْنَصارِيَِّة ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ُمَحمَِّد ْب

  َمرَّةً
  ُس ْبُن ُمحَمٍَّدلَْم َيرْوِِه َعنِ الَْحَسنِ ْبنِ َعيَّاشٍ ، إِالَّ َعْبُد الرَّْحَمنِ ، َتفَرََّد بِِه الَْعبَّا

َعْيمٍ ُعبَْيُد ْبُن ِهَشامٍ َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َعِليِّ ْبنِ ُمَحمَِّد ْبنِ َهاِشمٍ أَُبو الَْعبَّاسِ الِْكَنانِيُّ الَْحلَبِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُن -١١٦٨
فَْوانَ ْبنِ ُسلَْيمٍ ، َعْن َساِلمِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ، َعْن أَبِيِه ، أَنّ النَّبِيَّ الَْحلَبِيُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َوَص

َيْرفَعُ رَأَْسُه ِمَن  صلى اهللا عليه وسلم كَانَ إِذَا افْتََتَح الصَّالةَ َرفَعَ َيَدهُ َحتَّى ُيحَاِذي َمْنِكَبْيِه ، َوإِذَا َركََع ، َوبَْعَد َما
  َيْرفَُع َبْيَن السَّْجَدَتيْنِ الرُّكُوعِ ، َوالَ



  لَْم َيرْوِِه َعْن َصفَْوانَ ، إِالَّ ُسفَْيانُ ، تَفَرََّد بِِه أَُبو ُنعَْيمٍ
َعنِ اْبنِ  َعطَاٍء ، َحدَّثََنا َيْحَيى ، َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن ُعثَْمانَ ، َحدَّثََنا الَْولِيُد ْبُن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا اْبُن ُجرَْيجٍ ، َعْن -١١٦٩

  .اْسَمْح ُيْسَمحْ لََك: قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : َعبَّاسٍ ، قَالَ 
ْحَمنِ ْبُن َسْعِد ْبنِ َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ أَبِي َصِغريٍ الَْحلَبِيُّ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّ -١١٧٠

أَنَّ النَّبِيَّ رِ ْبنِ َسْعٍد الْقََرظُ ُمَؤذِّنُ َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َعْن َجدِّي ، َعْن أَبِيهِ َسْعٍد ، َعمَّا
  ِلَصوِْتَك إِنَّهُ أَْرفَُع: صلى اهللا عليه وسلم ، أََمَر بِالال أَنْ ُيْدِخلَ َيَدْيِه ِفي أُذَُنْيِه إِذَا أَذَّنَ ، َوقَالَ 

أَْشَهدُ أَنْ ال إِلََه إِالَّ : َوبِإِْسنَاِدِه أَنَّ بِالال كَانَ ُيَؤذِّنُ َمثَْنى َمثَْنى ، َوَيَتشََّهُد ُمَضعَّفًا َيْستَقْبِلُ الِْقْبلَةَ ، فََيقُولُ  -١١٧١
أَشَْهُد أَنْ ال إِلََه إِالَّ اُهللا َمرََّتْينِ ، أَْشَهدُ أَنَّ : يَُرجُِّع ، فََيقُولُ  اُهللا مَرََّتْينِ ، أَْشَهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َرسُولُ اِهللا َمرََّتْينِ ، ثُمَّ

ْن َحيَّ َعلَى الصَّالِة َمرََّتْينِ ، ثُمَّ يَْنحَرُِف َع: ُمَحمًَّدا َرسُولُ اِهللا َمرََّتْينِ ُمْسَتقْبِلَ الِْقْبلَِة ، ثُمَّ يَْنَحرُِف َعْن َيِمينِِه ، فََيقُولُ 
اللَُّه أَكَْبُر اللَُّه أَكَْبُر ، ال إِلََه إِالَّ اُهللا ، َوإِقَاَمُتهُ : َحيَّ َعلَى الْفَالحِ مَرََّتْينِ ، ثُمَّ َيْستَقْبِلُ الِْقْبلَةَ ، فََيقُولُ : َيسَارِِه ، فََيقُولُ 

ُيَؤذِّنُ َيْوَم الُْجُمَعِة لِلُْجُمَعِة َعلَى َعْهِد َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه  ُمْنفَرَِدةٌ ، قَْد قَاَمِت الصَّالةُ َمرَّةً وَاِحَدةً ، َوأَنَُّه كَانَ
  وسلم إِذَا صَاَر الْفَْيُء ِمثْلَ الشِّرَاِك

َع َعلَى َوبِإِْسنَاِدِه أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، كَانَ إِذَا َخَرَج إِلَى الْعِيَدْينِ َسلََك َعلَى طَرِيقٍ ، َوَرَج -١١٧٢
  أُخَْرى
  َوبِإِْسنَاِدِه أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، كَانَ َيْبَدأُ ِفي الِْعيَدْينِ بِالصَّالِة قَْبلَ -١١٧٣

َيْخُرُج ِفي الْعِيَدْينِ َماِشًيا ، نَ الُْخطَْبِة ، ثُمَّ ُيكَبُِّر ِفي اُألولَى بَِسْبعٍ قَْبلَ الْقَِراَءِة ، َوِفي اآلِخَرِة خَْمًسا قَْبلَ الْقَِراَءِة ، َوكَا
  َوَيْرجُِع َماِشًيا ، َوكَانَ ُيكَبِّرُ َبْيَن أَْضَعاِف الُْخطَْبِة ، وََيكْثُُر التَّكْبَِري ِفي الِْعيَدْينِ

لَى قَْوسٍ ، وَإِذَا كَانَ إِذَا َخطََب ِفي الْعِيَدْينِ َخطََب َع: َوبِإِْسنَاِدِه أَنَّ َرُسولَ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم  -١١٧٤
  َخطََب ِفي الُْجُمَعِة خَطََب َعلَى َعًصا

قَطَّانُ ، َحدَّثََنا أَُبو َجابِرٍ َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َعْبِد اهللاِ أَُبو زَكَرِيَّا الْقَسَّاُم اَألصَْبَهانِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن يَزِيَد الْ -١١٧٥
َمِلِك ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن أَبِي َجْعفَرٍ ، َعْن ثَابٍِت ، َعْن أََنسٍ ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، قَالَ ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد الْ

كْنِي َحتَّى أَْجَعلُْهَما أََنا َيا نَبِيَّ اِهللا ، بِأَبِي أَْنَت َوأُمِّي ، اْتُر: َناوِلْنِي َنْعِلي ، فَقَالَ الُْغالُم : ذَاَت َيْومٍ لُِغالمٍ ِمَن اَألْنصَارِ 
  اللَُّهمَّ إِنَّ َعْبَدَك َهذَا يََتَرَضاَك فَاْرَض َعْنُه: ِفي رِْجلَْيَك ، فَقَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  لَْم َيرْوِِه َعْن ثَابٍِت ، إِالَّ الَْحَسُن ْبُن أَبِي َجْعفَرٍ ، تَفَرََّد بِِه أَُبو جَابِرٍ
الْكُوِفيُّ ، َحدَّثَنِي  َحدَّثََنا أَُبو هِْنَد َيحَْيى ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُحْجرِ ْبنِ َعْبِد الَْجبَّارِ ْبنِ َواِئلِ ْبنِ ُحْجرٍ الَْحْضرَِميُّ -١١٧٦

أَبِيِه ، َعْن َعْبِد الَْجبَّارِ ، َعْن أُمِِّه أُمِّ َيحَْيى ، َعمِّي ُمَحمَُّد ْبُن ُحْجرِ ْبنِ َعْبِد الَْجبَّارِ ، َحدَّثََنا سَِعيُد ْبُن َعْبِد الَْجبَّارِ ، َعْن 
لَمَّا َبلََغَنا ظُُهورُ َرسُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َخَرْجُت َواِفًدا َعْن قَْوِمي حَتَّى قَِدْمُت : َعْن َواِئلِ ْبنِ ُحْجرٍ ، قَالَ 

قَْد َبشََّرَنا بَِك َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ِمْن قَْبلَ أَنْ تَقَْدَم َعلَْيَنا : ِه ، فَقَالُوا الَْمِديَنةَ ، فَلَِقيُت أَْصَحاَبُه قَْبلَ ِلقَاِئ
طَ ِلي قَْد َجاَءكُْم َواِئلُ ْبُن ُحْجرٍ ، ثُمَّ لَِقيُتُه َعلَْيِه السَّالُم ، فََرحََّب بِي ، َوأَدَْنى َمجِْلِسي ، وََبَس: بِثَالثَِة أَيَّامٍ ، فَقَالَ 

نِي َمَعُه وَأََنا ِمْن ُدونِِه ، ثُمَّ َحِمدَ رَِداَءُه ، فَأَجْلََسنِي َعلَْيِه ، ثُمَّ َدَعا ِفي النَّاسِ ، فَاْجَتَمُعوا إِلَْيِه ، ثُمَّ طَلَعَ الِْمنَْبَر ، َوأَطْلََع
اكُْم ِمْن بِالٍد َبِعيَدٍة ِمْن بِالدِ َحْضَرمَْوَت طَاِئًعا غَْيَر ُمكَْرٍه ، َبِقيَّةُ َيا أَيَُّها النَّاُس ، َهذَا وَاِئلُ ْبُن ُحْجرٍ ، أََت: اللََّه ، َوقَالَ 



 ي َمْنزِال َشاسًِعا َعنِ الَْمدِيَنِة ،أَْبَناِء الُْملُوِك ، بَاَرَك اللَُّه ِفيكَ َيا وَاِئلُ ، َوِفي وَلَِدَك ، ثُمَّ نََزلَ ، َوأَْنَزلَنِي َمَعُه ، َوأَْنَزلَنِ
َيا وَاِئلُ ، إِنَّ : ضِ الطَّرِيقِ ، قَالَ َوأََمَر ُمَعاوَِيةَ ْبَن أَبِي ُسفَْيانَ أَنْ ُيَبوِّئَنِي إِيَّاُه ، فََخَرْجُت ، َوَخَرَج َمِعي َحتَّى إِذَا كُنَّا بِبَْع

  أََضنُّ َعلَْيَك بَِهِذِه النَّاقَِة ، وَلَِكْنَما : الرَّْمَضاَء قَْد أََصاَبْت َباِطَن قَدَِمي ، فَأَْرِدفْنِي َخلْفََك ، فَقُلُْت 
  لَْسَت ِمْن أَْرَدافِ الُْملُوِك ، َوأَكَْرُه أَنْ أَُعيََّر

لَْسَت ِممَّْن  َما أََضنُّ َعلَْيَك بِهَاَتْينِ الْجَلَْدَتْينِ ، وَلَِكْن: فَأَلْقِ إِلَيَّ ِحذَاَءكَ أََتَوقَّى بِِه ِمْن َحرِّ الشَّْمسِ ، قَالَ : بَِك ، قَالَ 
  .َيلَْبُس لَِباسَ الُْملُوِك ، َوأَكَْرُه أَنْ أَُعيََّر بَِك

  :فَلَمَّا أََرْدُت الرُّجُوَع إِلَى قَْوِمي أََمَر ِلي َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم بِكُُتبٍ ثَالثٍَة
  ِمْنَها ِكَتابٌ ِلي خَاِلٌص فَضَّلَنِي ِفيِه َعلَى قَْوِمي ،

  ألَْهلِ َبيِْتي بِأَمَْواِلَنا ُهَناَك ،َوِكَتاٌب 
  .َوِكَتاٌب ِلي َوِلقَْوِمي
  :ِفي ِكَتابِي الْخَاِلصِ

  بِْسمِ اهللاِ الرَّْحَمنِ الرَّحِيمِ
َحْيثُ كَانُوا ِفي ِمْن  ِمْن ُمَحمٍَّد َرسُولِ اِهللا إِلَى الُْمَهاجِرِ ْبنِ أَبِي أَُميَّةَ أَنَّ َواِئال ُيْسَتسَْعى َويََتَرفَّلُ َعلَى اَألقَْوالِ

  .َحْضَرمَْوَت
  :َوِفي ِكَتابِي الَِّذي ِلي َوألَْهلِ َبيِْتي

  بِْسمِ اهللاِ الرَّْحَمنِ الرَّحِيمِ
انَ لَُهْم ِفيَها ِمْن ُملٍْك ةَ بَِما كَِمْن ُمَحمٍَّد َرسُولِ اِهللا إِلَى الُْمَهاجِرِ ْبنِ أَبِي أَُميَّةَ َألْبَناِء َمْعَشرِ أَْبَناِء َضْمَعاجٍ أَقَْوالِ َشُنوَء

َما لَُهْم ِفيَها ِمْن َمالٍ َوَمَواِمَر ، َمَراِمَر ، َوِعْمَرانَ َوَبْحرٍ َوِملْحٍ َوَمْحجِرٍ ، َوَما كَانَ لَُهْم ِمْن َمالٍ اتََّرثُوُه بَاَيْعُت ، َو
  .اللَُّه لَُهْم جَاٌر ، َوالُْمؤِْمُنونَ َعلَى ذَِلَك أَْنَصاٌر  بَِحْضَرمَْوَت أَْعالَها َوأَْسفَلََها مِنِّي الذِّمَّةُ وَالْجِوَاُر ،

  :َوِفي الِْكَتابِ الَِّذي ِلي َوِلقَْوِمي
  بِْسمِ اهللاِ الرَّْحَمنِ الرَّحِيمِ

الصَّالِة ، وَإِيَتاِء الزَّكَاِة ِمَن الصِّْرَمةِ ِمْن ُمَحمٍَّد َرسُولِ اِهللا إِلَى وَاِئلِ ْبنِ ُحْجرٍ َواَألقْوَالِ الَْعَياِهلَِة ِمْن َحْضَرمَْوَت بِإِقْامِ 
  التَّْيَمِة وَِلصَاِحبَِها التَّبِعَةُ

ِمَن التَّْمرِ َمْن أَْجَبا  ال َجلََب َوالَ جََنَب َوالَ ِشغَاَر َوالَ وَِراطَ ِفي اِإلْسالمِ ، ِلكُلِّ َعشََرٍة ِمَن السََّراَيا َما َتحِْملُ الِْقرَاُب
قَْد : ُبْسُر ْبُن أَبِي أَْرطَاةَ ، فَقَالَ لَُه : فَلَمَّا َملََك ُمَعاوَِيةُ َبَعثَ َرُجالً ِمْن قُرَْيشٍ ُيقَالُ لَُه . ا ، َوكُلُّ ُمْسِكرٍ حََراٌمفَقَْد أَرَْب

فََك فَاقُْتلْ َمْن أََبى َبْيعَِتي حَتَّى َتِصريَ إِلَى َضَمْمُت إِلَْيَك النَّاِحَيةَ ، فَاخُْرْج بَِجْيِشَك فَإِذَا َتَخلَّفْتَ أَفَْواَه الشَّامِ فََضعْ َسْي
َبى َبيَْعِتي ، َوإِنْ أَصَْبَت َواِئلَ الَْمِديَنِة ، ثُمَّ اْدُخلِ الَْمِديَنةَ فَاقُْتلْ َمْن أَبِي َبيَْعِتي ، ثُمَّ اْخُرْج إِلَى َحْضَرمَْوَت فَاقُْتلْ َمْن أَ

ُه َعلَى َعلَ وَأََصاَب َواِئال َحيا ، فََجاَء بِِه إِلَْيِه ، فَأََمَر ُمَعاوَِيةُ أَنْ َيَتلَقَّى ، َوأَِذنَ لَُه ، فَأُْجِلَس َمَعْبَن ُحْجرٍ فَأِْتنِي بِِه ، فَفَ
  َسرِيرٍ ،

َني ، كُْنُت َحِديثَ َعْهدٍ بَِجاِهِليٍَّة َوكُفْرٍ َيا أَِمَري الُْمْؤِمنِ: أَسَرِيرِي َهذَا أَفَْضلُ أَْم ظَْهرِ َناقَِتَك ؟ فَقُلُْت : فَقَالَ لَُه ُمَعاوَِيةُ 
فََما َمَنَعَك ِمْن َنْصرَِنا ، : لَ ، َوكَاَنْت ِتلْكَ ِسَريةَ الَْجاِهِليَِّة ، َوقَْد أَتَاَنا اللَُّه بِاِإلْسالمِ ، فَبِِسَريِة اِإلْسالمِ َما فََعلُْت ، قَا

َوكَْيَف َيكُونُ أََحقَّ بُِعثَْمانَ : إِنََّك قَاَتلَْت َرُجالً ُهَو أََحقُّ بُِعثَْمانَ مِْنَك ، قَالَ : ا ؟ قُلُْت َوقَِد اتََّخذََك ُعثَْمانَ ِثقَةً َوِصهًْر



انَ ، إِنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم كَانَ آَخى َبْيَن َعِليٍّ َوُعثَْم: ِمنِّي ، َوأََنا أَقَْربُ إِلَى ُعثَْمانَ ِفي النََّسبِ ؟ قُلُْت 
أََو لَْسَنا قَِد اعَْتَزلَْناكَُما : أََو لَْسَنا ُمهَاجِرِيَن ؟ قُلُْت : فَاَألخُّ أَْولَى ِمنِ اْبنِ الَْعمِّ ، َولَْسُت أُقَاِتلُ الُْمهَاجِرِيَن ، قَالَ 

َحَضْرتُ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم َوقَْد َرفَعَ رَأَْسُه َنْحَو الَْمْشرِقِ ، َوقَدْ َحضََرُه َجْمعٌ : ى َجِميًعا ، َوُحجَّةٌ أُْخَر
بََّحُه فَقُلُْت لَُه ِمْن َبْينِ أََتْتكُُم الِْفَتُن كَِقطَعِ اللَّْيلِ الُْمظِْلمِ ، فََشدََّد أَْمرََها َوَعجَّلَُه َوقَ: كَِثٌري ، ثُمَّ َردَّ إِلَْيهِ َبصََرُه ، فَقَالَ 

  َيا َرُسولَ اِهللا ، َوَما الِْفَتُن ؟: الْقَْومِ 
  َيا وَاِئلُ ، إِذَا اْخَتلََف َسْيفَاِن ِفي اِإلْسالمِ فَاْعتَزِلُْهَما ،: فَقَالَ 
  أَْصَبْحَت ِشيعِيا ؟: فَقَالَ 
  ِمَني ،ال ، َولَِكنِّي أَْصَبْحُت نَاِصًحا ِللُْمْسِل: قُلُْت 

  لَْو َسِمْعَت ذَا َوَعلَّْمَتُه َما أَقَْدْمُتَك ،: فَقَالَ ُمَعاوَِيةُ 
فََضَرَبهُ بَِها حَتَّى  أََو لَْيَس قَْد َرأَْيَت َما َصَنَع ُمَحمَُّد ْبُن َمْسلََمةَ ِعْنَد َمقَْتلِ ُعثَْمانَ اْنتََهى بَِسْيِفِه إِلَى َصخَْرٍة ،: قُلُْت 

  اْنكََسَر ،
  أُولَِئَك قَْوٌم َيْحِملُونَ َعلَْيَنا ،: الَ فَقَ

َر فَكَْيَف َتْصَنُع بِقَْولِ َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، َمْن أََحبَّ األَْنَصاَر فَبِحُبِّي ، َوَمْن أَْبَغضَ اَألْنصَا: فَقُلُْت 
  فَبُِبْغِضي ،

  بِرَاجِعٍ إِلَى َحْضَرمَْوَت ، اخَْتْر أَيَّ الْبِالِد شِئَْت ، فَإِنَّكَ لَْسَت: قَالَ 
  َعِشَريِتي بِالشَّامِ ، َوأَْهلُ بَْيِتي بِالْكُوفَِة ،: فَقُلُْت 
  َرُجلٌ ِمْن أَْهلِ بَْيِتَك َخْيٌر ِمْن َعَشَرٍة ِمْن َعِشَريِتَك ،: فَقَالَ 
لُْمَهاجِرِ أَنْ يَْرجَِع إِلَى الَْمْوِضعِ الَِّذي هَاَجَر ِمْنُه إِالَّ ِمنْ َما َرَجْعُت إِلَى َحْضَرَمْوتَ ُسُروًرا بَِها ، َوَما َيْنبَِغي ِل: فَقُلُْت 
،   ِعلٍَّة 
قَْولُ َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ِفي الِْفَتنِ ، فََحْيثُ اْخَتلَفُْتمِ اْعتََزلَْناكُْم ، َوَحْيثُ : َوَما ِعلَُّتَك ؟ قُلُْت : قَالَ 

  اْجَتَمعُْتْم
  إِنِّي قَْد َولَّيُْتَك: ، فََهِذِه الِْعلَّةُ ، فَقَالَ  جِئَْناكُْم

َما إِلَيَّ َبْعَد النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم َألَحدٍ َحاَجةٌ ، أََما رَأَْيَت أَنَّ أََبا َبكْرٍ قَدْ أََرادَنِي : الْكُوفَةَ فَِسْر إِلَْيَها ، فَقُلُْت 
ْيُت ، َوأََراَدنِي ُعثَْمانُ فَأََبْيُت ، َولَْم أََدْع َبْيَعتَُهْم ، قَْد َجاءَنِي ِكَتابُ أَبِي َبكْرٍ َحْيثُ اْرَتدَّ فَأََبْيُت ، وَأََراَدنِي ُعَمُر فَأََب

ِسرْ : الَْحكَمِ ، فَقَالَ لَُه نِ ْبَن أَْهلُ َناحَِيِتَنا ، فَقُْمُت ِفيهِْم حَتَّى َردَُّهُم اللَُّه إِلَى اِإلْسالمِ بَِغْيرِ وِالَيٍة ، فََدَعا َعْبَد الرَّْحَم
َيا أَِمَري الُْمْؤِمنَِني ، أََسأَْت بَِي الظَّنَّ ، : فَقَْد َولَّْيُتكَ الْكُوفَةَ ، َوِسْر بَِواِئلِ ْبنِ ُحْجرٍ فَأَكْرِْمُه َواقْضِ َحوَاِئَجُه ، فَقَالَ 

هللا عليه وسلم أَكَْرَمُه وَأََبا َبكْرٍ َوُعَمَر َوُعثَْمانَ َوأَْنَت ؟ فَُسرَّ ُمَعاوَِيةُ َتأُْمرُنِي بِإِكَْرامِ َرُجلٍ قَْد َرأَْيُت َرسُولَ اِهللا صلى ا
الُْملُوُك : الَْعمَاُر ، َواَألقَْوالُ : الْوَِراطُ : بِذَِلَك ِمْنُه ، فَقَِدْمُت َمَعُه الْكُوفَةَ ، فَلَْم َيلَْبثْ أَنْ َماَت ، قَالَ ُمَحمَّدُ ْبُن ُحْجرٍ 

  الُْعظََماُء: لَْعَياِهلَةُ ، ا
مَّلُ ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َعْبِد الَْباِقي اَألذَنِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو أَْحَمَد الَْخشَّاُب التِّنِّيِسيُّ ، َحدَّثََنا ُمَؤ -١١٧٧

  َحدَّثََنا َحمَّادُ ْبُن َسلََمةَ ، َعْن َعِليِّ



قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا : بِ ْبنِ الشَّهِيِد ، َعْن أَبِي ُعثَْمانَ النَّْهِديِّ ، َعْن أَبِي ُموَسى اَألْشَعرِيِّ ، قَالَ ْبنِ َزْيٍد ، َوَحبِي
  وَّةَ إِالَّ بِاللَِّهال َحْولَ َوالَ قُ: َبلَى ، قَالَ : َيا أََبا مُوَسى ، أَال أَُدلَُّك َعلَى كَْنزٍ ِمْن كُُنوزِ الَْجنَِّة ؟ قُلُْت : عليه وسلم 

  لَْم َيرْوِِه َعْن َحبِيبٍ ، إِالَّ َحمَّاٌد ، َوالَ َعْنُه إِالَّ ُمَؤمَّلٌ ، َتفَرََّد بِِه أَُبو أَحَْمَد
كِّيُّ ، َحدَّثََنا الَْحكَُم ْبُن َعْبدِ َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن ُمَعاٍذ الْفَِقريُ التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ أَبِي بَزَّةَ الَْم -١١٧٨

قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى : اِهللا الَْبْصرِيُّ ، َعْن َسِعيدِ ْبنِ أَبِي َعُروَبةَ ، َعْن قََتاَدةَ ، َعنِ الَْحَسنِ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، قَالَ 
  لَِيُسرَّهُ بِذَِلَك َسرَُّه اللَُّه َيْوَم الِْقَيامَِةَمْن لَِقَي أََخاهُ الُْمسِْلَم بَِما ُيِحبُّ : اهللا عليه وسلم 

  َبزَّةَلَْم َيرْوِِه َعْن قََتاَدةَ ، إِالَّ َسعِيٌد ، َوالَ َعْنُه إِالَّ الَْحكَُم ْبُن َعْبِد اِهللا ، تَفَرََّد بِِه اْبُن أَبِي 
فَّاُر الْبَْغَداِديُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي َعْبُد اِهللا ْبُن َعْبدََوْيِه ، َحدَّثََنا َعْبدُ َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َعْبِد اهللاِ ْبنِ َعْبَدَوْيِه الصَّ -١١٧٩

  الَْوهَّابِ ْبُن َعطَاٍء ، َعْن ُيوُنَس ْبنِ ُعَبْيٍد ،

وَأَطَاَع مََواِلَيهُ ُيْدِخلُُه اللَُّه َعْبٌد أَطَاَع اللََّه : َعنِ الَْحَسنِ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، قَالَ 
  َجاَزْيُتُه بَِعَمِلِه ، َوجَاَزيُْتَك بَِعَمِلَك: َربِّ َهذَا كَانَ َعْبِدي ِفي الدُّْنَيا ، فََيقُولُ : الَْجنَّةَ قَْبلَ مََواِليِه ، فََيقُولُ السَّيُِّد 

  َتفَرََّد بِهِ َيْحَيى ْبُن َعْبدِ اِهللا ، َعْن أَبِيِه لَْم َيرْوِِه َعْن ُيوُنَس ، إِالَّ َعْبُد الَْوهَّابِ ،
مَُّد ْبُن َجْعفَرٍ ، َعْن َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َعْبِد اهللاِ ْبنِ ُمَحمَِّد ْبنِ َساِلمٍ الْقَزَّاُز الْكُوِفيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثَنِي ُمَح -١١٨٠

يِّ ْبنِ الُْحَسْينِ ، َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم َرَملَ ِفي ِحجَِّتِه أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ُمَحمَِّد ْبنِ َعِل
  ِمَن الَْحَجرِ إِلَى الَْحجَرِ

  لَْم َيرْوِِه َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َجْعفَرٍ ، إِالَّ َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ سَاِلمٍ
  ْحَيى ْبُن إِْسَماعِيلَ ْبنِ ُمَحمَّدِ ْبنِ َيحَْيى ْبنِ ُمحَمَِّد ْبنِ زَِياِد ْبنِ جَرِيرِ بْنَِحدَّثََنا َي -١١٨١

َسالُم  يُّ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصَِعْبِد اهللاِ الَْبَجِليُّ الْكُوِفيُّ ، َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن َعِليِّ ْبنِ َخاِلِد ْبنِ جَرِيرِ ْبنِ َعْبدِ اهللاِ الَْبَجِل
قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا : ْبُن ُسلَْيمٍ ، َعْن َعاِصمِ ْبنِ أَبِي النَُّجوِد ، َعْن زِرِّ ْبنِ ُحَبْيشٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َمْسُعوٍد ، قَالَ 

اْسِمي ، َيْمُأل اَألْرَض َعْدال َوِقْسطًا كََما ال َتذَْهبُ الدُّْنَيا َحتَّى َيْمِلَك َرُجلٌ ِمْن أَْهلِ َبْيِتي ُيواِطئُ اْسُمُه : عليه وسلم 
  ُمِلئَْت َجْوًرا َوظُلْمًا

  لَْم َيرْوِِه َعْن أَبِي اَألْحَوصِ ، إِالَّ َجعْفَُر ْبُن َعِليٍّ ، َتفَرََّد بِِه َيحَْيى ْبُن إِْسَماعِيلَ
َيى ْبنِ َسلََمةَ ْبنِ كَُهْيلٍ الْكُوِفيُّ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن إِبَْراهِيَم ْبنِ إِْسَماعِيلَ ْبنِ َيْح -١١٨٢

كُْنُت أَفُْركُ الْمَنِيَّ : ْت َجدِِّه ، َعْن َسلََمةَ ْبنِ كَُهْيلٍ ، َعْن إِبَْراِهيمَ النَّخَِعيِّ ، َعنِ اَألْسَوِد ْبنِ َيزِيَد ، َعْن َعاِئَشةَ ، قَالَ
  سُولِ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم بِالثَُّمامَِةِمْن ثَْوبِ َر

  لَْم َيرْوِِه َعْن َسلََمةَ ْبنِ كَُهْيلٍ ، إِالَّ وَلَدُُه

  َباُب َمنِ اْسُمُه يزيد
ا أَُبو الَْجوَّابِ اَألْحَوصُ َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن إِبَْراِهيَم الرِّفَاِعيُّ اَألْصبََهانِيُّ ، َعْن أَْحَمَد ْبنِ يُوُنَس الضَّبِّيِّ ، َحدَّثََن -١١٨٣

: أَُساَمةَ ْبنِ زَْيٍد ، قَالَ ْبُن َجوَابٍ ، َحدَّثََنا سَُعْيُر ْبُن الْخِْمسِ ، َعْن ُسلَْيَمانَ التَّْيِميِّ ، َعْن أَبِي ُعثَْمانَ النَّْهِديِّ ، َعْن 
  جََزاَك اللَُّه َخيًْرا ، فَقَْد أَْبلَغَ ِفي الثََّناِء: وٌف ، فَقَالَ ِلفَاِعِلِه َمْن صُنَِع إِلَْيِه َمْعُر: قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ِذيُّ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن َسالمٍ الَْعطَّاُر ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن ُعَبْيَدةَ الرََّب -١١٨٤



َجَزاكَ اللَُّه َخيًْرا فَقَدْ : إِذَا قَالَ َرُجلٌ َألِخيِه : قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ ، قَالَ ثَابٍِت ، 
  أَْبلَغَ ِفي الثََّناِء

الثَّْورِيِّ ، َعْن ُموَسى ْبنِ ُعَبْيَدةَ ، َعْن  َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن إِبَْراِهيَم الدَّبرِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ، ِقَراَءةً َعنِ -١١٨٥
  ُمَحمَِّد ْبنِ ثَابٍِت ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم بِِمثْلِِه

، َعْن َخاِلِد ْبنِ َمْعَدانَ ، َعْن ُمَعاِذ  َحدَّثََنا أَُبو ُمْسِلمٍ الْكَشِّيُّ ، َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن َسالمٍ ، َحدَّثََنا ثَْوُر ْبُن َيزِيَد -١١٨٦
اْسَتعِيُنوا َعلَى إِْنَجاحِ حََواِئجِكُْم بِالِْكْتَماِن ، فَإِنَّ كُلَّ ِذي : قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : ْبنِ َجَبلٍ ، قَالَ 
  نِْعَمٍة َمْحُسوٌد

  َباُب َمنِ اْسُمُه يونس
زِيدُ ُن ُمحَمٍَّد أَُبو َجْعفَرٍ الرَّازِيُّ قَاِضي الَْبْصَرِة ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن ُمَحمٍَّد الدُّورِيُّ ، َحدَّثََنا َيَحدَّثََنا ُيوُنُس ْب -١١٨٧

َمْسرُوقٍ ، َعْن َعاِئَشةَ َرِضيَ ْبُن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا أَيُّوُب أَُبو الَْعالِء ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ شُْبُرَمةَ الْقَاِضي ، َعْن قَِمنيٍ اْمَرأَِة 
َتَدعُ الصَّالةَ أَيَّاَم أَقَْراِئَها ، ثُمَّ َتغَْتِسلُ َمرَّةً ، : اللَُّه َعْنَها ، َعنِ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، أَنَُّه قَالَ ِفي الُْمسَْتحَاَضِة 

  َرأَتْ ُصفَْرةً انَْتَضَحْت َوتََوضَّأَْت َوَصلَّْتثُمَّ َتتََوضَّأُ إِلَى ِمثْلِ أَيَّامِ أَقَْرائَِها ، فَإِنْ 

  لَْم َيرْوِِه َعنِ اْبنِ ُشْبُرَمةَ ، إِالَّ أَيُّوُب أَُبو الَْعالِء ، َتفَرََّد بِِه يَزِيدُ ْبُن َهاُرونَ
  َمنِ اْسُمُه يسر

ْعقُوُب ْبُن إِْبَراِهيَم الدُّورِيُّ الدَّْوَرِقيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ اْبُن َحدَّثََنا ُيْسُر ْبُن أََنسٍ الَْبْغَداِديُّ الَْبزَّاُر ، َحدَّثََنا َي -١١٨٨
َعبَّاِد ْبنِ َتِميمٍ ، َعْن َعمِِّه ُعلَيَّةَ ، َعْن َرْوحِ ْبنِ الْقَاِسمِ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي َبكْرِ ْبنِ ُمحَمَِّد ْبنِ َعْمرِو ْبنِ َحْزمٍ ، َعْن 

  هللاِ ْبنِ زَْيٍد ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم اْسَتسْقَى ، َوقَلََب رَِداَءُه ، فَجََعلَ أَْعالُه أَْسفَلَُهَعْبِد ا
  لَْم َيرْوِِه َعْن َرْوحٍ ، إِالَّ اْبُن ُعلَيَّةَ

  وممن كتبت عنه بكنيته ، ومل أقف على امسه

ِحْمِصيُّ الَْحاِفظُ ، َحدَّثََنا ِعْمَرانُ ْبُن َبكَّارٍ الْبَرَّاُد ، َحدَّثََنا الرَّبِيعُ ْبُن َرْوحٍ ، َحدَّثََنا أَُبو ُعثَْمانَ السِّْمَساُر الْ -١١٨٩
يْثَمِ ْبنِ َعِديٍّ َمنِ أَُبو أَبِي الَْهَحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن حَْربٍ اَألبَْرُش ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ الَْولِيِد الزُّبَْيِديِّ ، َعْن َعِديِّ ْبنِ َعْبِد الرَّْح

م ، كَانَ إِذَا ، َعْن َداُوَد ْبنِ أَبِي هِْنَد ، َعْن ِسَماِك ْبنِ َحْربٍ ، َعْن جَابِرِ ْبنِ َسُمَرةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسل
  َصلَّى الصُّْبَح جَلََس َيذْكُُر اللََّه َحتَّى َتطْلَُع الشَّْمُس

  ْبنِ أَبِي ِهْنَد ، إِالَّ َعِديُّ ْبُن َعْبدِ الرَّْحَمنِ ، َوالَ َعْنُهلَْم َيرْوِِه َعْن َداُوَد 

  إِلَّاالزُّبَْيِديُّ ، َتفَرََّد بِِه ِعْمَرانُ ، َعنِ الرَّبِيعِ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ حَْربٍ
أَْحَمُد ْبُن شَْيَبانَ الرَّْمِليُّ ، َحدَّثََنا الَْوِليدُ ْبُن ُمْسِلمٍ ،  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن الْمَْرجِيُّ الَْحاِفظُ ، بِالرَّْملَِة ، َحدَّثََنا -١١٩٠

الَْمْرُء َمَع : الَ َعْن َمْرُزوقِ ْبنِ أَبِي الُْهذَْيلِ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، قَ
  َمْن أََحبَّ

  َمْرُزوقٍ ، إِالَّ الَْولِيُد ، َتفَرَّدَ بِِه أَحَْمُد ْبُن َشيَْبانَ لَْم َيرْوِِه َعْن
َمانَ ، َحدَّثََنا َعْبدُ َحدَّثََنا أَُبو َعجِيَبةَ الُْمْسَتْمِلي الَْحاِفظُ الَْحَضرِيُّ الِْمصْرِيُّ ، بِِمْصَر ، َحدَّثََنا الرَّبِيُع ْبُن ُسلَْي -١١٩١



ِد َنا إِْسَماِعيلُ ْبُن َعيَّاشٍ ، َعْن َجْعفَرِ ْبنِ الْحَارِثِ النَّخَِعيِّ ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ ُعَمْيرٍ ، َعْن َعْباِهللا ْبُن َوْهبٍ ، أَْخبََر
ةُ ، َوجَُهْيَنةُ خَْيٌر ِعْنَد أَْسلَُم ، َوِغفَاٌر ، َومَُزْيَن: الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي َبكََرةَ ، َعْن أَبِيِه ، أَنّ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، قَالَ 

  اِهللا ِمْن بَنِي أََسٍد ، َوغَطَفَانَ ، َوَبنِي َعاِمرِ ْبنِ َصْعَصعَةَ
  ُن َوْهبٍلَْم َيرْوِِه َعْن أَبِي اَألْشَهبِ َجْعفَرِ ْبنِ الْحَارِِث النََّخِعيِّ الْكُوِفيِّ ، إِالَّ إِْسَماعِيلُ َتفَرَّدَ بِِه اْب

  النساء وممن مسعت منه من
ُد ْبُن َهاُرونَ ، َحدَّثَْتَنا فَاِطَمةُ بِْنُت إِْسحَاَق ْبنِ َوْهبٍ الَْعالفِ الَْواسِِطيِّ ، بِوَاِسطَ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا يَزِي -١١٩٢

رِ ، َعْن َعطَاِء ْبنِ َيَسارٍ ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ السَّمَّاِن ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ ُمَحبِّرٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الُْمْنكَِد
قَاَم َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، فََدَعا بُِدَعاٍء لَْم َيْسَمعِ النَّاُس ِمثْلَُه ، َواْسَتعَاذَ اْسِتَعاذَةً : َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، قَالَ 

كَْيَف لََنا َيا َرُسولَ اِهللا ، أَنْ َنْدُعَو بِمِثْلِ َما َدَعْوَت بِِه ، َوأَنْ َنْستَِعيذَ : الَ لَُه بَْعُض الْقَْومِ لَْم َيْسَمعِ النَّاُس ِمثْلََها ، فَقَ
مَّا اْسَتَعاذَ ِمْنهُ اللَُّهمَّ إِنَّا َنْسأَلَُك بَِما َسأَلََك ُمَحمٌَّد عَْبُدَك َوَرُسولَُك ، َوَنْستَِعيذُ ِم: قُولُوا : كََما اْسَتَعذَْت ؟ فَقَالَ 
  ُمَحمٌَّد َعْبُدَك َوَرسُولَُك

  َد بِِه َيزِيُد ْبُن َهاُرونَلَْم َيرْوِِه َعْن َعطَاِء ْبنِ َيَسارٍ ، إِالَّ ُمَحمَُّد ْبُن الُْمْنكَِدرِ ، َوالَ َعْنُه إِالَّ اْبُن ُمَحبِّرٍ ، َتفَرَّ
ْحَمنِ ْبنِ ُمْصَعبِ ْبنِ ثَابِِت ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي قََتاَدةَ اَألْنَصارِيِّ ، بَِبْغَداَد ِفي َحدَّثَْتَنا َعْبَدةُ بِْنُت َعْبِد الرَّ -١١٩٣

ْبِد اِهللا َحدَّثَنِي أَبِي َعْبدُ الرَّْحَمنِ ، َعْن أَبِيِه ُمْصَعبٍ ، َعْن أَبِيِه ثَابٍِت ، َعْن أَبِيِه َع: ُمَربََّعِة الْحََرِشيِّ ِفي َدارَِها ، قَالَْت 
  :قَالَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : ْبنِ أَبِي قَتَاَدةَ ، َعْن أَبِيِه أَبِي قََتاَدةَ الْحَارِِث ْبنِ رِْبِعيٍّ ، قَالَ 

  َسلََمةُ ْبُن اَألكَْوعِ: أَُبو قََتاَدةَ ، َوَخْيُر َرجَّالَِتَنا : َخْيُر فُْرسَانَِنا 
َوكَانَ َوتَفِْسُري َهذَا الَْحِديثِ أَنَّ الُْمْشرِِكَني أَغَاُروا َعلَى ِلقَاحِ الَْمِديَنِة فَلَِحَق أَُبو قََتاَدةَ َمسَْعَدةَ ، : قَالَ أَُبو الْقَاِسمِ 

َس بَْعَض الُْمْشرِِكَني َرمًْيا َرئِيَس جَْيشِ الُْمْشرِِكَني ِفي ذَِلَك الَْيْومِ فَقََتلَُه َوأََخذَ َسلََبُه ، َوَباَدَر َسلََمةُ ْبُن اَألكَْوعِ فَحََب
َخْيرُ : ليه وسلم بِالِْحَجاَرِة ِمْن ِقَبلِ الْجََبلِ حَتَّى لَِحقَتُْهْم خَْيلُ النَّبِيِّ صلى اهللا عليه وسلم ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهللا ع

  ا ِفي ذَِلَك الَْيْومِ َسلََمةُ ْبُن اَألكَْوعِفُْرَسانَِنا َيعْنِي ِفي ذَِلَك الَْيْومِ أَُبو قََتاَدةَ ، َوَخْيُر َرجَّالَِتَن
َحدَّثَنِي : يِّ ، قَالَْت َحدَّثَْتَنا َعْبَدةُ بِْنُت َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ ُمْصَعبِ ْبنِ ثَابِِت ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي قََتاَدةَ اَألْنَصارِ -١١٩٤

، َعْن أَبِيهِ ثَابٍِت ، َعْن أَبِيِه َعْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي قََتاَدةَ ، َعْن أَبِيِه أَبِي قََتاَدةَ الَْحارِِث ْبنِ أَبِي َعْبُد الرَّْحَمنِ ، َعْن أَبِيِه ُمْصَعبٍ 
أََبا اللَُّهمَّ اْحفَظْ : رِبِْعيٍّ ، أَنَُّه َحَرسَ النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم لَْيلَةَ َبْدرٍ ، فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم 

  قََتاَدةَ كََما َحِفظَ َنبِيََّك َهِذِه اللَّْيلَةَ
  :َوبِإِْسنَاِدِه َعْن أَبِي قََتاَدةَ ، قَالَ  -١١٩٥

، فَقَالَ َرُسولُ  أَغَاَر الُْمْشرِكُونَ َعلَى ِلقَاحِ َرُسولِ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم ، فََرِكْبُت ، فَأَْدَركُْتُهْم ، َوقََتلُْت َمْسَعَدةَ
  اللَُّهمَّ اغِْفْر لَهُ ثَالثًا َوَنفَّلَنِي َسلََب َمسَْعدَةَ: هللاِ صلى اهللا عليه وسلم ِحَني رَآنِي أَفْلََح الَْوْجِه ا

 لَْيَس َعلَى النَِّساِء غَْزٌو ، َوالَ ُجُمَعةٌ ، َوالَ َتْشيِيُع: قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلى اهللا عليه وسلم : َوبِإِْسنَاِدِه قَالَ  -١١٩٦
  جَِنازٍَة

   امَْرأَةً َعاِقلَةً فَِصيَحةً مَُتَديِّنَةًلَْم َيْروِ َهِذِه اَألحَاِديثَ ، َعْن أَبِي قََتاَدةَ ، إِالَّ وَلَُدُه ، َوالَ َسِمْعَناَها إِالَّ ِمْن َعْبَدةَ ، َوكَاَنِت
َوضَّاحِ ْبنِ َحسَّانَ اَألنَْبارِيَّةُ ، بِاَألْنبَارِ ، َحدَّثَنِي أَبِي ُمَحمَّدُ َحدَّثَْتَنا َسمَاَنةُ بِْنُت ُمَحمَِّد ْبنِ ُموَسى اْبنِ بِْنِت الْ -١١٩٧



لدَّعَّاُء ، َعنِ الَْحكَمِ ْبنِ ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُعقَْبةَ السَُّدوِسيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُحمَْرانَ ، َحدَّثََنا َعِطيَّةُ ا
َمْن أََخذَ ِمْن طَرِيقِ الُْمْسِلِمَني شِْبًرا طَوَّقَُه اللَّهُ : لسُّلَِميِّ ، َسِمْعتُ َرسُولَ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ الَْحارِِث ا

  .َيْوَم الِْقَياَمِة ِمْن سَْبعِ أََرِضَني

  . الْقُْرآنُ كَلَاُم اهللاِ َتَعالَى غَْيُر َمْخلُْوقٍ: تُ أََبْي َيقُْولُ َسِمْعُت ُصلَْيَحةَ بِْنَت أَبِيْ ُنَعْيمٍ الْفَْضلِ ْبنِ ُدكَْينٍ َسِمْع -١١٩٨
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