
طيالسي: كتاب  ل ود ا أيب دا   مسند 
بن اجلارود : املؤلف  ود  بن دا  سليمان 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
 -أخربنا القاضي أبو املكارم أمحد بن حممد بن حممد بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرمحن بن حممد بن قيس اللبان 

نا أمسع بأصبهان يف سنة اثنتني وتسعني قراءة عليه وأ -هـ املعدل  ٥٩٧املتويف يف سابع عشر ذي احلجة سنة 
أخربكم أبو علي احلسن بن أمحد بن احلسن احلداد املقرئ قراءة عليه وأنت تسمع يف حمرم سنة : ومخسمائة قيل له 

أخربنا اإلمام أبو نعيم أمحد بن عبد اهللا بن أمحد بن إسحاق احلافظ قراءة عليه : اثنيت عشرة ومخسمائة ؟ فأقر به قال 
أمسع يف احملرم من سنة اثنتني وعشرين وأربعمائة أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن جعفر بن أمحد بن فارس قراءة عليه وأنا 

  :حدثنا أبو داود الطياليسي قال : حدثنا أبو بشر يونس بن حبيب قال : يف سنة أربع وأربعني وثالمثائة قال 
  أحاديث أيب بكر رضي اهللا عنه

  ن بن عامر بن عمرو بن سعد بن تيم بن مرةوامسه عبد اهللا بن عثما

أخربنا عثمان بن املغرية ، عن علي بن ربيعة األسدي ، عن أمساء بن احلكم الفزاري ، قال : حدثنا شعبة ، قال  - ١
كنت إذا مسعت من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حديثا ينفعين اهللا عز وجل : مسعت عليا رضي اهللا عنه يقول : 

وحدثين أبو بكر ، وصدق أبو بكر رضي اهللا عنه ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : ن ينفعين ، قال علي مبا شاء أ
( ما من عبد يذنب ذنبا مث يتوضأ ويصلي ركعتني ، مث يستغفر اهللا إال غفر له ، مث تال هذه اآلية « : وسلم قال 

ومن : ( اآلية ، واآلية األخرى ) ) ١(لذنوهبم  والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا اهللا فاستغفروا
  اآلية ،» ) ) ٢(يعمل سوءا أو يظلم نفسه 

__________  
  ١٣٥: آل عمران آية رقم : سورة ) ١(
  ١١٠: النساء آية رقم : سورة ) ٢(

مسعت عليا  :حدثنا أبو عوانة ، عن عثمان بن املغرية ، عن علي بن ربيعة ، عن أمساء بن احلكم الفزاري ، قال  - ٢
كنت إذا مسعت من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حديثا نفعين اهللا مبا شاء أن ينفعين ، وإذا : رضي اهللا عنه يقول 

أن رسول  -وصدق أبو بكر رضي اهللا عنه  -حدثين غريه استحلفته أنه مسعه منه ، مث صدقته ، وحدثين أبو بكر 
  و حديث شعبةاهللا صلى اهللا عليه وسلم قال ، مث ذكر حن

أخربين عبيد بن السباق ، أن زيد بن ثابت : حدثنا أبو داود ، حدثنا إبراهيم بن سعد ، عن الزهري ، قال  - ٣
أرسل إيل أبو بكر رضي اهللا عنه مقتل أهل اليمامة ، وإذا عنده عمر بن اخلطاب « : رضي اهللا عنه ، حدثه قال 

يعين يوم  -بقراء القرآن يف هذا املوطن ) ١(أن القتل قد استحر  إن هذا أتاين فأخربين: رضي اهللا عنه ، فقال 
 -وإين أخاف أن يستحر القتل بقراء القرآن يف سائر املواطن فيذهب القرآن ، وقد رأيت أن جتمعه  -اليمامة 

 خري ، هو واهللا: كيف نفعل شيئا مل يفعله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فقال يل عمر : فقلت له ، يعين لعمر 
وأنت رجل عاقل قد  -فلم يزل يب عمر حىت شرح اهللا صدري للذي شرح له صدره ، ورأيت فيه مثل الذي رأى 



  »كنت تكتب الوحي لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فال نتهمك فامجعه 
__________  

  اشتد وكثر: استحر ) ١(

مسعت أبا السوار العنربي حيدث ، عن أيب برزة ، : ل حدثنا أبو داود ، حدثنا شعبة ، عن توبة العنربي ، قا - ٤
: أال أضرب عنقه ، فقال أبو بكر : كنت عند أيب بكر رضي اهللا عنه وهو يوعد رجال ، فأغلظ له ، فقلت « : قال 

  »إنه ليست ألحد بعد النيب صلى اهللا عليه وسلم 

مسعت سليم بن عامر ، حيدث عن أوسط : ، قال أخربين يزيد بن مخري : حدثنا أبو داود ، حدثنا شعبة ، قال  - ٥
مسعت أبا بكر ، رضي اهللا عنه خيطب ، فذكر النيب صلى اهللا عليه وسلم فبكى ، مث : البجلي رضي اهللا عنه ، قال 

ومها يف اجلنة ، وإياكم ) ١(عليكم بالصدق ، فإنه يهدي إىل الرب « : يعين النيب صلى اهللا عليه وسلم : قال 
ومها يف النار ، واسألوا اهللا اليقني واملعافاة ، فإن الناس مل يعطوا شيئا بعد اليقني ) ٢(يهدي إىل الفجور  والكذب فإنه

، ) ٦(، وال تدابروا ) ٥(، وال تقاطعوا ) ٤(، وال تباغضوا ) ٣(وال حتاسدوا  -أو قال العافية  -أفضل من املعافاة 
  »وكونوا عباد اهللا إخوانا 

__________  
  اسم جامع لكل معاين اخلري واإلحسان والصدق والطاعة وحسن الصلة واملعاملة:  الرب) ١(
  اسم جامع لكل شر ، أي امليل إىل الفساد واالنطالق إىل املعاصي: الفجور ) ٢(
  ال يتمنَّ بعضكم زوال نعمة بعض ، سواء أرادها لنفسه أو ال: ال حتاسدوا ) ٣(
  ضية إىل البغض والعداوةال تكسبوا أسبابا مف: ال تباغضوا ) ٤(
  اهلجران والصد وترك اإلحسان: القطيعة ) ٥(
  اإلعراض واهلجر واخلصومة: التدابر ) ٦(

أخربين عيسى بن : حدثنا أبو داود ، حدثنا ابن املبارك ، عن إسحاق بن حيىي بن طلحة بن عبيد اهللا ، قال  - ٦
: أبو بكر رضي اهللا عنه إذا ذكر يوم أحد بكى ، مث قال  كان: طلحة ، عن أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها قالت 

كنت أول من فاء يوم أحد فرأيت رجال يقاتل مع رسول اهللا صلى اهللا : ذاك كله يوم طلحة ، مث أنشأ حيدث ، قال 
يكون رجال من : كن طلحة حيث فاتين ما فاتين ، فقلت : فقلت : حيميه ، قال : عليه وسلم دونه ، وأراه قال 

مي أحب إيل وبيين وبني املشرق رجل ال أعرفه ، وأنا أقرب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم منه ، وهو خيطف قو
املشي خطفا ال أخطفه ، فإذا هو أبو عبيدة بن اجلراح ، فانتهينا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقد كسرت 

، فقال رسول اهللا صلى ) ٤(حلقتان من حلق املغفر  )٣(يف وجهه وقد دخل يف وجنتيه ) ٢(، وشج ) ١(رباعيته 
، يريد طلحة ، وقد نزف ، فلم يلتفت إىل قوله ، وذهبت ألنزع ذاك من » عليكما صاحبكما « : اهللا عليه وسلم 

أقسمت عليك حبقي ملا تركتين ، فتركته فكره أن يتناوهلما بيده ، فيؤذي النيب صلى اهللا : وجهه ، فقال أبو عبيدة 
مع احللقة ، وذهبت ألصنع ما صنع ) ٥(ه وسلم ، فأزم عليهما بفيه فاستخرج إحدى احللقتني ، ووقعت ثنيته علي

ففعل مثل ما فعل يف املرة األوىل فوقعت ثنيته األخرى مع احللقة فكان : أقسمت عليك حبقي ملا تركتين قال : فقال 
اهللا عليه وسلم ، مث أتينا طلحة يف بعض تلك اجلفار  أبو عبيدة من أحسن الناس هتما فأصلحنا من شأن النيب صلى



  فإذا به بضع وسبعون أو أقل أو أكثر بني طعنة ورمية وضربة وإذا قد قطعت إصبعه فأصلحنا من شأنه
__________  

  السن بني الثنية والناب وهي أربع رباعيتان يف الفك األعلى ورباعيتان يف الفك األسفل: الرباعية ) ١(
  جَرحه غريُه :ُشج ) ٢(
  أعلى اخلد: الوجنة ) ٣(
  زرد أو غطاء ينسج من الدروع على قدر الرأس يلبس حتت القلنسوة: املغفر ) ٤(
  السنة الثانية يف مقدم الفم ميينا أو مشاال: الثنية ) ٥(

عنه ، حدثنا صدقة بن موسى ، ومهام ، عن فرقد ، عن مرة ، عن أيب بكر رضي اهللا : حدثنا أبو داود قال  - ٧
باب اجلنة عبد أدى حق اهللا وحق مواليه ) ١(أول من يقرع « : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : قال 

)٢ («  
__________  

  طرقه: قرع الباب ) ١(
  ساداته أو من يلتحق هبم الرجل أو العبد: مواليه ) ٢(

قد ، عن مرة ، عن أيب بكر رضي اهللا عنه ، أن حدثنا صدقة بن موسى ، ومهام ، عن فر: حدثنا أبو داود قال  - ٨
  »وال خائن ) ١(ال يدخل اجلنة خب « : النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

__________  
  اخلداع: اخلب ) ١(

مسعت أبا : حدثنا شعبة ، عن يعلى بن عطاء ، قال مسعت عمرو بن عاصم الثقفي ، قال : حدثنا أبو داود قأل  - ٩
يا رسول اهللا مرين بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت قال : ل أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه قا: هريرة ، يقول 

اللهم عامل الغيب والشهادة فاطر السموات واألرض رب كل شيء ومليكه ، أشهد أن ال إله إال أنت ، : قل « : 
  »أخذت مضجعك  أعوذ بك من شر نفسي ، ومن شر الشيطان وشركه قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا

أحاديث عمر بن اخلطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رباح بن عبد اهللا بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب رضي 
  اهللا عنه ، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ما رواه عنه عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنه ما رواه عنه سامل بن عبد اهللا بن عمر رمحه اهللا

مسعت سامل بن عبد اهللا ، : حدثنا أبو داود ، حدثنا شعبة ، عن عاصم بن عبيد اهللا ، قال : ال حدثنا يونس ق - ١٠
: حيدث عن أبيه ، أن عمر بن اخلطاب ، رضي اهللا عنه استأذن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف عمرة فأذن له وقال له 

  »ال تنسنا من دعائك « أو » يا أخي أشركنا يف دعائك « 



يا : حدثنا شعبة ، عن عاصم بن عبيد اهللا ، عن سامل ، عن أبيه ، أن عمر ، قال : أبو داود قال حدثنا  - ١١
ما قد فرغ منه فاعمل يا ابن « : أو مبتدأ أو ما قد فرغ منه ؟ قال ) ١(رسول اهللا أرأيت ما نعمل فيه أمر مبتدع 

للسعادة ، ومن كان من أهل الشقاء فإنه اخلطاب فكل ميسر ، من كان من أهل السعادة فإنه يعمل بالسعادة أو 
  »يعمل بالشقاء أو للشقاوة 

__________  
  جديد ، مل يسبق به علم: ُمْبَتَدع ) ١(

حدثنا محاد بن زيد ، عن عمرو بن دينار قهرمان آل الزبري ، عن سامل ، عن أبيه ، عن : حدثنا أبو داود قال  - ١٢
ال : من دخل سوقا من هذه األسواق فقال « : لى اهللا عليه وسلم قال عمر بن اخلطاب ، رضي اهللا عنه أن النيب ص

إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد حييي ومييت وهو حي ال ميوت بيده اخلري وهو على كل شيء قدير 
  »عنه ألف ألف سيئة وبىن له قصرا يف اجلنة ) ١(، كتب اهللا عز وجل له ألف ألف حسنة وحما 

__________  
  اإلزالة ، واملسح وذهاب األثر والتنحية، واحملاء املزيل واملنحي للذنوب: احملو ) ١(

حدثنا محاد بن زيد ، عن عمرو بن دينار ، عن سامل ، عن ابن عمر ، عن عمر رضي : حدثنا أبو داود قال  - ١٣
احلمد هللا الذي عافاين مما ابتاله : فقال ) ١(ما من رجل رأى مبتلى « : اهللا عنه ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

  »به وفضلين على كثري ممن خلق تفضيال إال مل يصبه ذلك البالء كائنا ما كان 
__________  

  املصاب بالعاهات واملصائب واألمراض وغريها: املبتلى ) ١(

ن عمر ، عن عمر رضي حدثنا شريك ، عن عاصم بن عبيد اهللا ، عن رجل ، عن اب: حدثنا أبو داود قال  - ١٤
  ») ١(رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم ميسح على اخلفني « : اهللا عنه ، قال 

__________  
  ما يلبس يف الرجل من جلد رقيق: اخلف ) ١(

حدثنا شعبة ، عن قتادة ، عن سعيد بن املسيب ، عن ابن عمر ، عن عمر بن اخلطاب : حدثنا أبو داود قال  - ١٥
  »عليه يف قربه ) ١(إن امليت ليعذب بالنياحة « : اهللا عليه وسلم قال ، أن النيب صلى 

__________  
  البكاء جبزع وعويل: النياحة ) ١(

سألت : مسعت أبا احلكم السلمي ، يقول : حدثنا شعبة ، عن سلمة بن كهيل ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٦
) ١(هنى عن اجلر « أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ابن عمر رضي اهللا عنه عن النبيذ ، فحدث ، عن عمر ،

  ») ٣(واملزفت ) ٢(والدباء 
__________  

  مجع َجرَّة، وهو إناء من الفَخَّار أو اخلزف: اجلرُّ واجلَِرار ) ١(



  القرع، واحدها ُدبَّاءةٌ، كانوا يْنتبذُون فيها فُتسرع الّشّدةُ يف الشراب: الدباء ) ٢(
  اء املطلي بالقار وهو الزفتالوع: املزفت ) ٣(

يا : قال عمر : مسعت ابن عمر ، يقول : حدثنا أبو داود ، حدثنا شعبة ، حدثنا عبد اهللا بن دينار ، قال  - ١٧
  »اغسل ذكرك وتوضأ مث ارقد « : من الليل فكيف أصنع ؟ قال ) ١(رسول اهللا تصيبين اجلنابة 

__________  
وُسّمي . البُْعد: ْسل باِجلماع وُخروجِ املّّين، واجلَنابة االْسم، وهي يف األصل الذي جيب عليه الُغ: اجلُُنب ) ١(

  وقيل ملَُجانََبِته الناَس حىت َيغَْتسل. اإلنسان ُجُنبا ألنه نُهَِي أن َيقَْرب مواضع الصالة ما مل َيتَطَهَّر

مر ، أن عمر رأى حلة عطارد حدثنا صخر بن جويرية ، حدثنا نافع ، عن ابن ع: حدثنا أبو داود قال  - ١٨
فالبسها يوم اجلمعة وللوفود إذا ) ٢(يا رسول اهللا اشتر هذه احللة : تباع فقال عمر ) ١(التميمي من حرير سرياء 

مث أيت رسول اهللا » له يف اآلخرة ) ٣(إمنا يلبس هذا من ال خالق « : جاءوك فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
يا رسول اهللا أرسلت إيل : منها بعد ذلك فأرسل إىل عمر منها حبلة فأتاه عمر فقال ) ٤(لل صلى اهللا عليه وسلم حب

  »تستنفقها أو تكسوها نساءك « : اليوم حبلة وقد قلت يف حلة عطارد ما قلت قال 
__________  

  َنْوع من الُبُروِد والثياب ُيخاِلطه حَرير: الِسَرياء بكسر السني وفتح الياء واملد ) ١(
  ثوَبان من جنس واحد: احلُلَّة ) ٢(
  احلظ والنصيب: اخلالق ) ٣(
  مجع احلُلَّة وهي ثوَبان من جنس واحد: احللل ) ٤(

أتى رسول : حدثنا جويرية بن أمساء ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي اهللا عنه ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٩
إن اهللا « : و حيلف بأبيه فناداه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اهللا صلى اهللا عليه وسلم على عمر رضي اهللا عنه وه

  »عز وجل ينهاكم أن حتلفوا بآبائكم ، فمن كان حالفا فليحلف باهللا أو ليصمت 

: حدثنا محاد بن سلمة ، وهشام ، وشعبة ، عن قتادة ، عن يونس بن جبري ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٠
تعرف ابن عمر فإنه طلق امرأته وهي حائض ، فذكر عمر : مرأته وهي حائض فقال سألت ابن عمر عن رجل طلق ا

  »يراجعها « : ذلك للنيب صلى اهللا عليه وسلم فقال 

حدثنا محاد بن زيد ، عن مطر الوراق ، عن عبد اهللا بن بريدة األسلمي ، عن حيىي بن : حدثنا أبو داود قال  - ٢١
مر بن اخلطاب رضي اهللا عنهما ، أنه كان عند رسول اهللا صلى اهللا عليه حدثين ع: يعمر ، عن ابن عمر ، قال 

« : منك يا رسول اهللا ؟ فقال ) ١(أدنو : وسلم فجاءه رجل عليه ثوبان أبيضان مقوم حسن النحو والناحية فقال 
ركبة رسول  حىت كانت ركبته عند) ٢(فلم يزل يدنو » ادن « : أدنو منك يا رسول اهللا ؟ فقال : مث قال » ادن 

شهادة أن ال إله إال « : أخربين عن اإلسالم قال : قال » سل « : أسألك ؟ قال : اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث قال 
فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم ؟ : قال » اهللا وأين رسول اهللا وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان 

صدقت ، فجعلنا نعجب من قوله لرسول اهللا صلى : قال له الرجل » نعم « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 



اإلميان أن تؤمن باهللا « : يا رسول اهللا أخربين عن اإلميان قال : صدقت كأنه أعلم منه مث قال : اهللا عليه وسلم 
ذا فعلت ذلك فأنا فإ: ، قال » ومالئكته وكتبه ورسله والبعث بعد املوت واجلنة والنار وتؤمن بالقدر خريه وشره 

صدقت ، فجعلنا نعجب من قوله لرسول اهللا صلى : قال » نعم « : مؤمن ؟ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
أن ختشى اهللا كأنك تراه فإن كنت ال تراه فإنه يراك « : أخربين ما اإلحسان قال : صدقت مث قال : اهللا عليه وسلم 

ما املسئول عنها بأعلم من « : اعة قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أخربين عن الس: صدقت مث قال : قال » 
  صدقت: اآلية فقال الرجل » ) ) ٣(إن اهللا عنده علم الساعة وينزل الغيث ( السائل هن مخس ال يعلمهن إال اهللا 

__________  
  االقتراب: الدنو ) ١(
  يقترب: يدنو ) ٢(
  ٣٤: لقمان آية رقم : سورة ) ٣(

: حدثنا داود بن أيب الفرات ، عن عبد اهللا بن بريدة ، عن أيب األسود الدؤيل ، قال : نا أبو داود قال حدث - ٢٢
ما من رجل ميوت « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : جلست إىل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فقال 

ومل يسأل رسول اهللا » واثنان « : ثنان ؟ قال يا رسول اهللا وا: ، فقلت » فيشهد له ثالثة خبري إال وجبت له اجلنة 
  صلى اهللا عليه وسلم عن الواحد

  أحاديث ابن عباس عن عمر ، رضي اهللا عنهما

حدثنا يونس ، حدثنا أبو داود ، حدثنا محاد بن سلمة ، حدثنا حيىي بن سعيد ، عن عبيد بن حنني ، عن ابن  - ٢٣
رضي اهللا عنه حىت انتهينا إىل مر الظهران فدخل عمر األراك يقضي أقبلنا مع عمر : عباس رضي اهللا عنهما ، قال 

يا أمري املؤمنني أريد أن أسألك عن حديث منذ سنة فمنعتين هيبتك أن أسألك : حاجته وقعدت له حىت خرج فقلت 
نعم حفصة : قلت أسألك عن حديث املرأتني ؟ قال : ال تفعل إذا علمت أن عندي علما فسلين قال : فقال 
ائشة كنا يف اجلاهلية ال نعتد بالنساء وال ندخلهن يف شيء من أمورنا فلما جاء اهللا عز وجل باإلسالم وأنزهلن اهللا وع

تعاىل حيث أنزهلن وجعل هلن حقا من غري أن يدخلن يف شيء من أمورنا فبينا أنا يوما جالس يف بعض شأين إذ قالت 
يا ابن اخلطاب ما يستطيع : مىت كنت تدخلني يف أمورنا ؟ فقالت ما لك أنت وهلذا ؟ و: يل امرأيت كذا وكذا فقلت 

نعم : وإهنا لتفعل ؟ قالت : أحد أن يكلمك وابنتك تكلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت يظل غضبان فقلت 
يا حفصة أال تتقني اهللا تكلمني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت يظل : فقمت فدخلت على حفصة فقلت 

حبسن عائشة وحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إياها مث أتيت أم سلمة أيضا ) ٢(ال تغترين ) ١(ان وحيك غضب
لقد دخلت يا ابن اخلطاب يف كل شيء حىت بني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وبني : فقلت هلا مثل ذلك فقالت 

ه وسلم إذا غبت وأحضره إذا غاب وخيربين نسائه ، وكان يل صاحب من األنصار حيضر رسول اهللا صلى اهللا علي
وأخربه ومل يكن أحد أخوف عندنا أن يغزونا من ملك من ملوك غسان فلما هدأ اهللا األمر عنا فبينا أنا ذات يوم 

ويلك ما لك أجاء الغساين أجاء : أبا حفص أبا حفص مرتني فقلت : جالس يف بعض أمري إذ جاء صاحيب فقال 
أنف حفصة رغم أنف ) ٣(رغم : كن طلق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نساءه فقلت ال ول: الغساين ؟ قال 

حفصة وانتعلت وأتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم فإذا يف كل بيت بكاء وإذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف 



سلم فاستأذن فأذن يل استأذن يل على رسول اهللا صلى اهللا عليه و: وإذا على الباب غالم أسود فقلت ) ٤(مشربة 
وأهب معلقة فأنشأت أخربه مبا ) ٥(فإذا هو نائم على حصري حتت رأسه وسادة من أدم حشوها ليف وإذا قرظ 

  »من نسائه شهرا فلما كان ليلة تسع وعشرين نزل إليهن ) ٦(وكان آىل « قلت حلفصة ، وأم سلمة 
__________  

  وقد يقال مبعىن املدح والتَّعجُّب. لُ ملن َوقَع يف َهلَكٍة ال َيْسَتحِقُّهاكَلمةُ تََرحُّمٍ وتََوجُّعٍ، تقا: وْيح ) ١(
  تنخدعني: تغترين ) ٢(
  لصق بالرَّغام وهو التراب ، مث اسُتْعِملَ يف الذُّل والَعْجز عن االْنتصاف واالنقياد على كُرٍْه: َرِغَم أْنفُه ) ٣(
  احلجرة املرتفعة: املشربة ) ٤(
  شجر السلم يدبغ بهورق : القرظ ) ٥(
القسم واحللف مطلقا وقد يراد به القسم على عدم القرب من الزوجة، وله شروط خاصة عند : اإليالء ) ٦(

  الفقهاء وقد يراد به املدة اليت ال يقرب فيها الرجل املرأة

عن ابن عباس ،  حدثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا ،: حدثنا أبو داود قال  - ٢٤
كما أطرت النصارى ) ١(ال تطروين « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن عمر رضي اهللا عنهم ، قال 

  »عبد اهللا ورسوله : عيسى ابن مرمي فإمنا أنا عبد فقولوا 
__________  

  لكذب فيههو املديح بالباطل وا: اإلفراط يف املديح وجماوزة احلد فيه ، وقيل : اإلطراء ) ١(

: حدثنا محاد بن زيد ، عن علي بن زيد بن جدعان ، عن يوسف بن مهران ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٥
يا أيها الناس إن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قام فينا : خطبنا ابن عباس رضي اهللا عنهما على منرب البصرة فقال 

دود اهللا فال ختدعن عنه فإنه يف كتاب اهللا وسنة نبيكم صلى اهللا حد من ح) ١(يا أيها الناس أال إن الرجم : فقال 
  »رجم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ورجم أبو بكر ورمجت « عليه وسلم ، وقد 
__________  

  قتل الزاين رميا باحلجارة: الرجم ) ١(

محيد بن عبد الرمحن احلمريي ،  حدثنا أبو عوانة ، عن داود بن عبد اهللا األودي ، عن: حدثنا أبو داود قال  - ٢٦
يا أبا » : أنا أول الناس أتى عمر رضي اهللا عنه حني طعن فقال « : حدثنا ابن عباس رضي اهللا عنهما ، قال : قال 

على الناس ) ٢(ومل أستخلف ) ١(عباس احفظ عين ثالثا فإين أخاف أن ال يدركين الناس ، إين مل أقض يف الكاللة 
أي ذلك فعلت فقد فعله من هو خري مين إن أستخلف فقد : استخلف قال :  عتيق فقيل له خليفة ، وكل مملوك يل

أبشر باجلنة : استخلف من هو خري مين وإن أدع الناس إىل أمرهم فقد تركه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قلت 
لت وأديت األمانة ، فقال يا أمري املؤمنني صحبت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأطلت صحبته ، مث وليت فعد

أما تبشريك إياي باجلنة فواهللا الذي ال إله إال هو لو أن يل ما بني السماء واألرض الفتديت به : عمر رضي اهللا عنه 
ال علي ) ٣(مما هو أمامي قبل أن أعلم اخلرب ، وأما ما ذكرت من أمر املسلمني فواهللا لوددت أين جنوت منها كفافا 

  «ذكرت من صحبة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فذاك وال يل ، وأما ما 



__________  
  أن ميوت الرجل وال يدع والدا وال ولدا يرثانه: الكاللة ) ١(
  اختيار ويل األمر ملن خيلفه وينوب عنه يف غيابه أو بعد موته: االستخالف ) ٢(
  الرزقما أغىن عن سؤال الناس وحفظ ماء الوجه وسد احلاجة من : الكفاف ) ٣(

حدثنا زمعة ، عن سلمة بن وهرام ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن عمر رضي اهللا : حدثنا أبو داود قال  - ٢٧
أمر : مث قال » إمنا رمل النيب صلى اهللا عليه وسلم ليغيظ املشركني « : فقال ) ١(عنه ، أنه طاف فأراد أن ال يرمل 

  نه فرملفعله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومل ينه ع
__________  

  تتابع املشي مع إسراع اخلطى: الرمل ) ١(

رأيت حممد بن عباد بن جعفر : حدثنا جعفر بن عثمان القرشي ، من أهل مكة قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٨
رأيت عمر بن اخلطاب : رأيت خالك ابن عباس قبله وسجد عليه فقال ابن عباس : قبل احلجر وسجد عليه مث قال 

  »لو مل أر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبله ما قبلته « : له وسجد عليه مث قال عمر قب

شهد عندي : حدثنا مهام ، عن قتادة ، عن أيب العالية الرياحي ، عن ابن عباس ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٩
هنى عن صالة بعد العصر » م أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل« رجال مرضيون فيهم عمر وأرضاهم عندي عمر 

  «حىت تغرب الشمس وعن صالة بعد الصبح حىت تشرق الشمس 

حدثنا محاد بن سلمة ، عن زياد بن خمراق ، عن شهر بن حوشب ، عن عقبة بن عامر : حدثنا أبو داود قال  - ٣٠
 صلى اهللا عليه قال رسول اهللا: دخلت املسجد ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيطب فقال يل عمر : ، قال 

  »من مات يؤمن باهللا واليوم اآلخر قيل له ادخل اجلنة من أي أبواب اجلنة الثمانية « : وسلم قبل أن جتيء 

  األفراد عن عمر

حدثنا جرير بن حازم ، حدثنا عبد امللك بن عمري ، عن جابر بن مسرة : حدثنا يونس ، حدثنا أبو داود قال  - ٣١
قام فينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مقامي فيكم ، : طاب رضي اهللا عنه باجلابية فقال خطبنا عمر بن اخل: ، قال 
، مث الذين يلوهنم ، مث يفشو الكذب حىت حيلف الرجل ومل ) ١(أكرموا أصحايب ، مث الذين يلوهنم « : فقال 

شيطان مع الواحد وهو من االثنني يستحلف ، ويشهد ومل يستشهد ، فمن أراد حببوحة اجلنة فليلزم اجلماعة ؛ فإن ال
  »أبعد ، وال خيلون رجل بامرأة ؛ فإن ثالثهما الشيطان ، ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن 

__________  
  يأتون بعدهم: يلوهنم ) ١(

قط أتيت املدينة زمن األ: حدثنا محاد بن يزيد ، عن معاوية بن قرة املزين ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٣٢
والسمن واألعراب يأتون بالربقان فيبيعوهنا فإذا أنا برجل طامح بصره ينظر إىل الناس فظننت أنه غريب فدنوت منه 



من : ممن أنت ؟ فقال : نعم فجلست معه فقلت : من أهل هذه أنت ؟ قلت : فسلمت عليه فرد علي وقال يل 
أال أحدثك حديثا شهدته من عمر بن : قال من بين سلول وامسي كهمس مث : هالل وامسي كهمس أو قال يل 

يا أمري املؤمنني إن : بينما حنن جلوس عنده إذ جاءت امرأة فجلست إليه فقالت : بلى قال : اخلطاب ؟ فقلت 
إن ذاك الرجل : أبو سلمة قال : ومن زوجك ؟ قالت : زوجي قد كثر شره وقل خريه فقال هلا عمر رضي اهللا عنه 

يا أمري املؤمنني ال نعرفه : أليس كذلك ؟ فقال : ل صدق مث قال عمر لرجل عنده جالس رجل له صحبة وإنه لرج
قم فادعه يل وقامت املرأة حني أرسل إىل زوجها فقعدت خلف عمر فلم يلبث أن : إال مبا قلت فقال عمر لرجل 

ن هذه يا أمري املؤمنني ؟ وم: ما تقول يف هذه اجلالسة خلفي ؟ قال : جاءا معا حىت جلسا بني يدي عمر فقال عمر 
بئس ما قالت يا أمري : تزعم أنه قد قل خريك وكثر شرك قال : وتقول ماذا ؟ قال : هذه امرأتك قال : قال 

: ما تقولني ؟ فقال : املؤمنني إهنا ملن صاحل نسائها أكثرهن كسوة وأكثرهن رفاهية ولكن فحلها بكيء ، قال عمر 
أي عدوة نفسها أكلت ماله وأفنيت شبابه مث أنشأت : رة فتناوهلا هبا مث قال صدق فقام إليها عمر بالد: قالت 

: يا أمري املؤمنني ال تعجل فواهللا ال أجلس هذا اجمللس أبدا مث أمر هلا بثالثة أثواب فقال : ختربين مبا ليس فيه فقالت 
الثياب مث أقبل على زوجها فقال خذي ملا صنعت بك وإياك أن تشتكني هذا الشيخ ، كأين أنظر إليها قامت ومعها 

مسعت رسول : ما كنت ألفعل مث قال عمر : ال حيملنك ما رأيتين صنعت هبا أن تسيء إليها ، انصرفا فقال الرجل : 
خري أميت القرن الذي أنا منه مث الثاين مث الثالث مث ينشأ قوم تسبق أمياهنم « : اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 

أفتخاف أن يكون : قال يل كهمس : ، قال » يف أسواقهم ) ١(غري أن يستشهدوا ، هلم لغط  شهادهتم يشهدون من
إين أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم فأخربته بإسالمي مث غبت عنه حوال مث : هؤالء من أولئك مث قال يل كهمس 

ما أفطرت منذ فارقتك فقال له  يا رسول اهللا: فقلت » أجل « : يا رسول اهللا كأنك تنكرين ؟ فقال : أتيته فقلت 
« : زدين قال : ، فقلت » ومن أمرك أن تعذب نفسك صم يوما من الشهر « : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  »فصم ثالثة أيام من الشهر « : ، حىت قال » فصم يومني 
__________  

  صوت وضجة ال يفهم معناها: اللغط ) ١(

جعفر بن سليمان ، عن ثابت البناين ، عن أيب رافع ، أن صهيبا ، ملا طعن عمر حدثنا : حدثنا أبو داود قال  - ٣٣
« : مه يا أخي مه يا صهيب أما مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : واأخاه واأخاه ، فقال له عمر : قال 

  »امليت يعذب يف قربه ببكاء أهله 

بن عقيل ، عن الربيع بنت عفراء ، أن النيب صلى اهللا عليه عبد الرزاق ، عن معمر ، عن عبد اهللا بن حممد  - ٣٤
  »مسح بأذنيه ظاهرمها وباطنهما « وسلم ، 

مسعت حبيب بن عبيد ، حيدث عن جبري بن : حدثنا شعبة ، عن يزيد بن مخري ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٣٥
اهللا صلى اهللا عليه وسلم بذي احلليفة  صليت مع رسول« : نفري احلضرمي ، عن ابن السمط ، أنه مسع عمر يقول 

  »ركعتني 

كنت عند : حدثنا محاد بن سلمة ، عن هشام بن عمرو ، عن رجل ، عن عمر ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٣٦
يا رسول اهللا أي الناس خري منزلة عند اهللا : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعنده قبص من الناس فأتاه رجل فقال 



) ١(اجملاهد يف سبيل اهللا بنفسه وماله حىت تأتيه دعوة اهللا وهو على منت « : يامة بعد أنبيائه وأصفيائه ؟ فقال يوم الق
: ، قال » وامرؤ بناحية أحسن عبادة ربه وترك الناس من شره « : مث من ؟ قال : ، قال » ) ٢(فرسه وآخذ بعنانه 

) ٣(إمام جائر « : مث من ؟ قال : ، قال » املشرك « : قيامة ؟ قال يا رسول اهللا فأي الناس شر منزلة عند اهللا يوم ال
سلوين وال تسألوين « : ، وخص رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أبواب الغيب وقال » جيور عن احلق وقد مكن له 

  )٤(ال فسري عنه رضينا باهللا ربا وباإلسالم دينا وبك نبيا حسبنا ما أتانا ق: ، فقال عمر » عن شيء إال أنبأتكم به 
__________  

  الظهر: املنت ) ١(
  هو اللجام الذي تقاد به الدابة: العِنان ) ٢(
  البغي والظلم وامليل عن احلق: اجلور ) ٣(
  الكشف واإلزالة وتأيت مبعىن التخفيف: التسرية ) ٤(

عن حيىي بن سعيد األنصاري حدثنا محاد بن زيد ، و زهري بن حممد التميمي ، كالمها : حدثنا أبو داود قال  - ٣٧
مسعت عمر بن اخلطاب ، رضي اهللا : مسعت علقمة بن وقاص الليثي ، يقول : ، عن حممد بن إبراهيم التيمي ، قال 

يا أيها الناس إمنا األعمال بالنية وإمنا لكل امرئ ما « : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : عنه يقول 
هللا ورسوله فهجرته إىل اهللا ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها نوى فمن كانت هجرته إىل ا

  »فهجرته إىل ما هاجر إليه 

حدثنا مهام ، عن قتادة ، عن عبد اهللا بن بريدة ، عن سليمان بن الربيع العدوي ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٣٨
عبد اهللا بن عمرو أعلم مبا يقول قاهلا : ثنا بكذا وكذا فقال عمر إن عبد اهللا بن عمرو حد: لقينا عمر فقلنا له : 

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : ثالثا مث نودي بالصالة جامعة فاجتمع إليه الناس فخطبهم عمر فقال 
  »ال تزال طائفة من أميت على احلق حىت يأيت أمر اهللا عز وجل « : 

أخربين عروة بن : مسعت الزهري ، يقول : نا فليح بن سليمان اخلزاعي ، قال حدث: حدثنا أبو داود قال  - ٣٩
أقرأين رسول اهللا : الزبري ، عن املسور بن خمرمة القرشي ، وابن عبد القاري ، أهنما مسعا عمر بن اخلطاب يقول 
ا هشام بن حكيم يصلي صلى اهللا عليه وسلم سورة من القرآن فحفظتها ووعيتها فبينا أنا قائم يف املسجد أصلي إذ

إىل جنيب فافتتح تلك السورة على غري احلرف الذي أقرأين عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فهممت أن أساوره 
أقرأنيها رسول : من أقرأك هذه اآلية ؟ فقال : يف الصالة مث كففت عنه حىت صلى فأخذت مبجامع ثوبه فقلت ) ١(

ذبت لقد أقرأنيها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على غري هذا احلرف ك: اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلت 
: ، فأرسلت ثوبه فقلت » يا عمر خل سبيله « : فخرجت أقوده فلما رآين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال يل 

« :  عليه وسلم يا رسول اهللا أقرأتين سورة من القرآن فإذا هو يقرأ على خالف ما أقرأتين فقال رسول اهللا صلى اهللا
هكذا أنزلت ، « : ، فقرأت فقال » اقرأ يا عمر « : ، مث قال يل » هكذا أنزلت « : ، فقرأ فقال » اقرأ يا هشام 

  »إن القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرءوا ما تيسر منه 
__________  

  قاتل غريه ووثب عليه وأخذ برأسه: ساور ) ١(



ترائينا اهلالل فما من : سليمان بن املغرية ، عن ثابت البناين ، عن أنس ، قال حدثنا : حدثنا أبو داود قال  - ٤٠
: يا أمري املؤمنني أما تراه ؟ فجعلت أريه إياه فلما أعياه أن يراه قال : الناس أحد يزعم أنه رآه غريي فقلت لعمر 

اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيربنا إن رسول : على فراشي مث أنشأ حيدثنا عن يوم بدر فقال ) ١(سأراه وأنا مستلق 
، فوالذي » فالن إن شاء اهللا غدا ، هذا مصرع فالن إن شاء اهللا غدا ) ٢(هذا مصرع « : مبصارع القوم باألمس 

وجاء النيب صلى اهللا عليه ) ٤(عليها مث ألقوا يف القليب ) ٣(بعثه باحلق ما أخطئوا تلك احلدود وجعلوا يصرعون 
يا : ، فقلت » ن بن فالن هل وجدمت ما وعدكم ربكم حقا ؟ فقد وجدت ما وعدين ريب حقا يا فال« : وسلم فقال 

والذي نفسي بيده ما أنتم بأمسع منهم « : رسول اهللا أتكلم أجسادا ال أرواح فيها فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  »ولكنهم ال يستطيعون أن يردوا علي 

__________  
  نام على ظهره: استلقى ) ١(
  مكان املوت: املصرع ) ٢(
  السقوط والوقوع: الصرع ) ٣(
  البِئر اليت مل ُتطْو: القَِليب ) ٤(

قال عمر : حدثنا محاد بن سلمة ، حدثنا علي بن زيد ، عن أنس بن مالك ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٤١
( ف املقام فنزلت هذه اآلية يا رسول اهللا لو صليت خل: وافقت ريب عز وجل يف أربع فقلت « : رضي اهللا عنه 

يا رسول اهللا لو ضربت على نسائك احلجاب فإنه يدخل عليك الرب : وقلت ) ) ١(واختذوا من مقام إبراهيم مصلى 
ولقد ( ، ونزلت هذه اآلية ) ) ٢(وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ( والفاجر ، فأنزل اهللا عز وجل 
فتبارك اهللا ( تبارك اهللا أحسن اخلالقني فنزلت : اآلية ، فلما نزلت قلت أنا ) ) ٣(طني خلقنا اإلنسان من ساللة من 

لتنتهن أو ليبدلنه اهللا بأزواج خري : ودخلت على أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم فقلت هلن ) ) ٤(أحسن اخلالقني 
  »اآلية ) ) ٥(عسى ربه إن طلقكن ( منكن فنزلت هذه اآلية 

__________  
  ١٢٥: البقرة آية رقم : سورة ) ١(
  ٥٣: األحزاب آية رقم : سورة ) ٢(
  ١٢: املؤمنون آية رقم : سورة ) ٣(
  ١٤: املؤمنون آية رقم : سورة ) ٤(
  ٥: التحرمي آية رقم : سورة ) ٥(

رضي ملا طعن عمر : حدثنا محاد بن سلمة ، عن ثابت ، عن أنس رضي اهللا عنه ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٤٢
  »يعذب ) ١(املعول عليه « : أما مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول : اهللا عنه أعولت عليه حفصة ، فقال عمر 

__________  
  امليت الذي ُيْبكَى عليه بصوت مرتفع: املعول عليه ) ١(



رضي اهللا عنه ، يقول  مسعت ابن الزبري: مسعت أبا ذبيان ، يقول : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٤٣
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : ال تلبسوا نساءكم احلرير فإين مسعت عمر رضي اهللا عنه يقول : وهو خيطب الناس 

  »من لبس احلرير يف الدنيا مل يلبسه يف اآلخرة « : وسلم 

عن ابن احلوتكية ،  حدثنا املسعودي ، عن حكيم بن جبري ، عن موسى بن طلحة ،: حدثنا أبو داود قال  - ٤٤
لوال خمافة أن أزيد أو أنقص حلدثتكم حبديث األعرايب حني أتى رسول : أيت عمر رضي اهللا عنه باألرنب فقال : قال 

، فقال » ادن فكل « : اهللا صلى اهللا عليه وسلم باألرنب فذكر أنه رأى هبا دما فأمرهم أن يأكلوها وقال لألعرايب 
فإن كنت صائما فصم الليايل « : من أول الشهر وآخره قال : فقال » يام تصوم ؟ أي الص« : إين صائم فقال : 

أشاهد أنت : ، ولكن أرسلوا إىل عمار فأرسلوا إليه فجاءه فقال » البيض ثالث عشرة وأربع عشرة ومخس عشرة 
  نعم: ر رأيتها تدمى ؟ فقال عما: لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقد أتاه األعرايب باألرنب فقال 

حدثنا عبد اهللا بن املبارك ، عن عبد اهللا بن عقبة احلضرمي ، عن عطاء بن دينار اهلذيل : حدثنا أبو داود قال  - ٤٥
مسعت عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ، يقول : ، عن أيب يزيد اخلوالين ، أنه مسع فضالة بن عبيد األنصاري ، يقول 

الشهداء أربعة فمؤمن جيد اإلميان لقي العدو فصدق اهللا فقاتل « : يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : 
كانت على رأسه ، أو على ) ١(ورفع رأسه حىت وقعت قلنسوة  -حىت يقتل فذلك الذي يرفع الناس إليه أعينهم 

) ٢(طلح ورجل مؤمن جيد اإلميان إذا لقي العدو كأمنا يضرب جلده شوك ال -فهذا يف الدرجة األوىل » رأس عمر 
من اجلنب أتاه سهم غرب فقتله فهذا يف الدرجة الثانية ، ورجل مؤمن خلط عمال صاحلا وآخر سيئا لقي العدو 

فصدق اهللا حىت قتل فهذا يف الدرجة الثالثة ، ورجل أسرف على نفسه فلقي العدو فقاتل حىت قتل فهذا يف الدرجة 
  «الرابعة 

__________  
  بس على الرأسغشاء مبطن يل: القلنسوة ) ١(
  وهي َشَجر ِعظام من َشَجر الِعَضاه: الطَّلْح ) ٢(

حدثنا خارجة بن مصعب ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن عمر بن اخلطاب رضي : حدثنا أبو داود قال  - ٤٦
 عليه اهللا عنه ، أنه محل على فرس يف سبيل اهللا فرآه وقد أضاعه صاحبه وهو يريد أن يبيعه ، فسأل النيب صلى اهللا

ال تشتره وإن كان بدرهم فإن مثل الذي يعود يف « : وسلم أن يشتريه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  »صدقته كمثل الكلب يعود يف قيئه 

حدثنا أبو عوانة ، عن داود بن عبد اهللا ، عن عبد الرمحن املسلي ، عن األشعث بن : حدثنا أبو داود قال  - ٤٧
يا أشعث احفظ عين ثالثا حفظتهن عن رسول اهللا صلى اهللا عليه : مر بن اخلطاب فقال ضفت ع: قيس ، قال 

  ونسيت الثالثة» ال تسأل الرجل فيما ضرب امرأته ، وال تنامن إال على وتر « : وسلم 

ل قا: حدثنا سفيان الثوري ، عن زبيد اليامي ، عن عبد الرمحن بن أيب ليلى ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٤٨
على » ) ١(صالة السفر ركعتان وصالة الليل ركعتان وصالة اجلمعة ركعتان متام غري قصر « : عمر رضي اهللا عنه 

  لسان النيب صلى اهللا عليه وسلم



__________  
  صالة الرباعية ركعتني للتخفيف: القصر ) ١(

أحد النفر الذين أتوا عمر بن حدثنا املسعودي ، عن عاصم بن عمرو البجلي ، عن : حدثنا أبو داود قال  - ٤٩
ما حيل للرجل من امرأته وهي : يا أمري املؤمنني جئنا نسألك عن ثالث خصال : اخلطاب رضي اهللا عنه فقالوا 

سبحان اهللا أسحرة أنتم ؟ لقد : وعن قراءة القرآن يف البيوت ؟ فقال عمر ) ١(حائض ، وعن الغسل من اجلنابة 
أما ما حيل للرجل « : اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما سألين عنه أحد بعد فقال  سألتموين عن شيء سألت عنه رسول

وأما الغسل من اجلنابة فيغسل يده وفرجه مث يتوضأ ويفيض على رأسه ) ٢(من امرأته وهي حائض فما فوق اإلزار 
  »وجسده املاء ، وأما قراءة القرآن فنور فمن شاء نور بيته 

__________  
وُسّمي . البُْعد: ي جيب عليه الُغْسل باِجلماع وُخروجِ املّّين، واجلَنابة االْسم، وهي يف األصل الذ: اجلُُنب ) ١(

  وقيل ملَُجانََبِته الناَس حىت َيغَْتسل. اإلنسان ُجُنبا ألنه نُهَِي أن َيقَْرب مواضع الصالة ما مل َيتَطَهَّر
  ثوب حييط بالنصف األسفل من البدن: اإلزار ) ٢(

رأيت : مسعت عبد اهللا بن سرجس ، قال : حدثنا شعبة ، عن عاصم األحول ، قال : ا أبو داود قال حدثن - ٥٠
إين أقبلك وأعلم أنك حجر ولوال أين رأيت رسول اهللا صلى اهللا : عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قبل احلجر مث قال 

  عليه وسلم يقبلك ما قبلتك

 بن املبارك ، عن حيوة بن شريح ، عن بكر بن عمرو ، عن عبد اهللا بن حدثنا عبد اهللا: حدثنا أبو داود قال  - ٥١
مسعت رسول اهللا صلى اهللا : مسعت عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ، يقول : هبرية ، عن أيب متيم اجليشاين ، قال 

بطانا ) ٢(ح مخاصا وترو) ١(لو تتوكلون على اهللا حق توكله لرزقكم كما يرزق الطري تغدو « : عليه وسلم يقول 
)٣ («  

__________  
  السري والذهاب والتبكري أول النهار: الغدو ) ١(
  العودة والرجوع: الرواح ) ٢(
  مجع بطني أي ممتلئة األجواف: بطانا ) ٣(

حدثنا حرب بن شداد ، عن حيىي بن أيب كثري ، حدثنا أبو سلمة ، حدثنا أبو هريرة ، : حدثنا أبو داود قال  - ٥٢
مل حتتبسون عن اجلمعة ؟ : عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه خيطب يوم اجلمعة إذ جاء رجل فقال عمر  بينما: قال 

والوضوء أيضا ؟ أومل تسمعوا رسول اهللا : يا أمري املؤمنني ما هو إال أن مسعت النداء فتوضأت مث أقبلت فقال : فقال 
  ؟» ليغتسل أحدكم إىل اجلمعة ف) ١(إذا راح « : صلى اهللا عليه وسلم يقول 

__________  
  ذهب: راح ) ١(



: حدثنا هشام ، عن قتادة ، عن سامل بن أيب اجلعد ، عن معدان بن أيب طلحة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٥٣
إين رأيت يف املنام كأن : خطب عمر رضي اهللا عنه يوم اجلمعة فذكر النيب صلى اهللا عليه وسلم وأبا بكر ، مث قال 

وإن اهللا عز وجل مل ) ١(رة أو نقرتني وإين ال أراه إال حلضور أجلي وإن قوما يأمروين أن أستخلف ديكا نقرين نق
يكن ليضيع دينه وال خالفته والذي بعث به نبيه صلى اهللا عليه وسلم ، إن عجل يب أمر فاخلالفة بني هؤالء الرهط 

راض وإين ال أدع بعدي شيئا هو أهم إيل من الستة الذين فارقوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو عنهم ) ٢(
وما نازعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم منذ صحبته ما نازعته يف شيء يف الكاللة وما أغلظ يل يف ) ٣(الكاللة 

يا عمر إمنا يكفيك آية الصيف اليت « : شيء منذ صحبته ما أغلظ يل يف الكاللة حىت ضرب بيده قبل صدري وقال 
، مث إنكم أيها الناس تأكلون من شجرتني ال أرامها إال خبيثتني هذا البصل والثوم ، » سورة النساء  أنزلت يف آخر

ولقد كنت أرى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا وجد رحيهما من الرجل أمر به فأخرج إىل البقيع فمن كان 
  منكم آكلهما ال بد فليمتهما طبخا

__________  
  ر ويل األمر ملن خيلفه وينوب عنه يف غيابه أو بعد موتهاختيا: االستخالف ) ١(
  اجلماعة من الرجال دون العشرة: الرهط ) ٢(
  أن ميوت الرجل وال يدع والدا وال ولدا يرثانه: الكاللة ) ٣(

حدثنا أبو داود ، حدثنا حممد بن أيب سليمان ، حدثنا سعيد اجلريري ، عن أيب نضرة ، عن أيب فراس ، قال  - ٥٤
أال فمن ظلمه أمريه فلريفع ذلك إيل أقيد منه ، فقام عمرو بن « : خطب عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فقال : 

» كيف ال أقصه منه وقد : يا أمري املؤمنني لئن أدب رجل رجال من أهل رعيته لتقصه منه ؟ قال : العاص فقال 
  «من نفسه ) ١(رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقص 

__________  
  حياسب نفسه ويقتص منها لغريه: يقص ) ١(

مسعت رسول : حدثنا أبو داود ، حدثنا اهليثم بن رافع ، حدثنا أبو حيىي املكي ، عن عمر بن اخلطاب قال  - ٥٥
أو ) ٣(اهللا باجلذام ) ٢(على املسلمني طعامهم ابتاله ) ١(من احتكر « : اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيطب وهو يقول 

  »باإلفالس : قال 
__________  

  اشتراه وحَبسه ليَقلَّ فَيْغلُو: احتكر الطعام ) ١(
  االختبار واالمتخان باخلري أو الشر: االبتالء ) ٢(
  هو الدَّاء املعروف يصيب اجللد واألعصاب وقد تتساقط منه األطراف: اجلُذَام ) ٣(

قال عمر رضي اهللا : ن عدي ، عن أبيه ، قال حدثنا شعبة ، عن احلكم ، عن عدي ب: حدثنا أبو داود قال  - ٥٦
  «ال ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم » : كنا نقرأ فيما نقرأ « : عنه 

مسعت : مسعت النعمان بن بشري ، يقول : حدثنا شعبة ، عن مساك بن حرب ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٥٧
د رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يلتوي يومه لق« : عمر بن اخلطاب خيطب فذكر ما فتح على الناس فقال 



  »ما ميأل به بطنه ) ١(من اجلوع ما جيد من الدقل 
__________  

  الرديء اليابس من التمر: الدقل ) ١(

حدثنا شعبة ، عن األعمش ، ومنصور ، عن أيب وائل ، عن الصيب بن معبد ، أنه أهل : حدثنا أبو داود قال  - ٥٨
  »هديت لسنة نبيك صلى اهللا عليه وسلم « : يعا فذكر ذلك لعمر فقال باحلج والعمرة مج

أخربين احلكم ، عن أيب وائل ، أن الصيب بن معبد كان نصرانيا : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٥٩
: اهد فقيل له اجلهاد يف سبيل اهللا فأراد أن جي: أي األعمال أفضل ؟ فقيل له : تغلبيا أعرابيا ، فأسلم فسأل 

حج واعتمر مث جاهد فانطلق حىت إذا كان باحلوائط أهل هبما مجيعا فرآه زيد بن : ال فقيل له : أحججت ؟ فقال 
هلو أضل من مجله أو ما هو بأهدى من ناقته فانطلق إىل عمر فأخربه بقوهلما فقال : صوحان وسلمان بن ربيعة فقاال 

  »ه وسلم هديت لسنة نبيك حممد صلى اهللا علي« : 

ثالث « : قال عمر رضي اهللا عنه : حدثنا شعبة ، عن عمرو بن مرة ، مسع مرة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٦٠
، » والربا ) ٢(اخلالفة والكاللة ) : ١(ألن يكون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بينهن أحب إيل من محر النعم 

  إهنم يشكون يف الوالد: لولد والوالد قال ومن يشك يف الكاللة هو ما دون ا: فقلت ملرة 
__________  

  إبل محراء من أجود ثروات العرب: محر النعم ) ١(
  أن ميوت الرجل وال يدع والدا وال ولدا يرثانه: الكاللة ) ٢(

 مسعت: مسعت أبا البختري ، قال : أخربين عمرو بن مرة ، قال : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٦١
دخل العباس ، وعلي : اكتبه يل فأتاين به مكتوبا مزبرا ، قال : حديثا من رجل فأعجبين فاشتهيت أن أكتبه فقلت 

وعند عمر ، طلحة ، والزبري ، وسعد ، وعبد الرمحن بن عوف : على عمر رضي اهللا عنهم ومها خيتصمان قال 
« :  تسمعوا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال أنشدكم باهللا أومل تعلموا أومل: رضي اهللا عنهم فقال هلم عمر 

بلى فكان : ؟ فقالوا » إن كل مال النيب صلى اهللا عليه وسلم صدقة إال ما أطعمه أهله أو كساهم إنا ال نورث 
  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ينفق من ماله على أهله ويتصدق بفضله

« : قال عمر : أيب حصني ، عن أيب عبد الرمحن السلمي ، قال حدثنا شعبة ، عن : حدثنا أبو داود قال  - ٦٢
  »أمسوا فقد سنت لكم الركب 

شهدت عمر : مسعت عمرو بن ميمون ، يقول : حدثنا شعبة ، عن أيب إسحاق ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٦٣
حىت تطلع ) ١(يفيضون  إن املشركني كانوا ال« : بن اخلطاب رضي اهللا عنه جبمع بعدما صلى الصبح وقف فقال 

  فأفاض عمر قبل طلوع الشمس» أشرق ثبري وإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خالفهم : الشمس ويقولون 
__________  



الزحف والدفع يف السري بكثرة ، وطواف اإلفاضة طواف يوم النحر فينصرف احلاج من مىن إىل : اإلفاضة ) ١(
  مكة فيطوف ويعود

: حدثنا سعيد بن عبد الرمحن ، عن حممد بن سريين ، عن أيب العجفاء السلمي ، قال : د قال حدثنا أبو داو - ٦٤
النساء فإهنا لو كانت مكرمة يف الدنيا ) ١(أال ال تغلوا صدق « : خطب عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فقال 

وال تزوج أحدا من نسائه بأكثر  وتقوى عند اهللا كان أوالكم هبا حممد صلى اهللا عليه وسلم ما زوج أحدا من بناته
قد كلفت لك علق القربة : إن أحدكم ليغلي صدقة املرأة حىت يكون فداؤه هلا فيقول ) ٢(من ثنيت عشرة أوقية 

  ») ٤(عرق القربة « : ، أو قال » ) ٣(
__________  

  املهر: الصداق ) ١(
  وقيل هي نصف سدس الرطلقيمة ُعْملٍَة َوَوْزٍن مبا قدره أربعون درمها ، : األوقية ) ٢(
  ماؤها وقيل عرق صاحبها واملراد أهنم يصعبون األمر على أنفسهم باملغاالة: العلق ) ٣(
  الرشح ، واملراد أنه حتمل املشاق حىت عرق كعرق القربة: العرق ) ٤(

مر ، عن حدثين رجل من آل ع: حدثنا سوار بن ميمون أبو اجلراح العبدي ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٦٥
من زارين « : أو قال » من زار قربي « : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : عمر رضي اهللا عنه ، قال 

  »كنت له شفيعا أو شهيدا ومن مات يف أحد احلرمني بعثه اهللا يف اآلمنني يوم القيامة 

قدمت : مسعت جويرية بن قدامة ، يقول :  أخربين أبو مجرة ، قال: حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٦٦
  »أوصيكم بأهل الذمة فإهنم ذمة نبيكم صلى اهللا عليه وسلم « : املدينة فدخلت على عمر حني طعن فقال 

مسعت طارق بن شهاب ، حيدث عن أيب : حدثنا شعبة ، عن قيس بن مسلم ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٦٧
إن نأخذ بكتاب اهللا تعاىل فإن اهللا عز وجل أمر بالتمام ، وإن نأخذ بسنة : عنه قال عمر رضي اهللا : موسى ، قال 

  ») ٣(حمله ) ٢(حىت بلغ اهلدي ) ١(مل حيل « رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فإن رسول اهللا 
__________  

  خرج من إحرامه فجاز له ما كان ممنوعا منه: حل احملرم وأحل ) ١(
  من مال أو متاع:  احلرم من النََّعم ، وقيل أيضا ما يهدى إىل: اهلدي ) ٢(
  املوضع والوقت الذي حيل فيه ذحبه: حمل اهلدي ) ٣(

أنه طلق امرأته وهي « حدثنا ابن أيب ذئب ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي اهللا عنه ، : حدثنا أبو داود قال  - ٦٨
  »ا واحدة حائض فأتى عمر النيب صلى اهللا عليه وسلم فذكر ذلك له فجعله

يا : حدثنا ابن بديل ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عمر أن عمر رضي اهللا عنه ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٦٩
« : رسول اهللا إنه كان علي نذر أن أعتكف ليلة يف اجلاهلية فكيف تقول ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  »اعتكف وصم 



مسعت عمر بن : ثنا سالم ، عن مساك بن حرب ، عن سيار بن املعرور ، قال حد: حدثنا أبو داود قال  - ٧٠
بىن هذا املسجد وحنن معه « يا أيها الناس إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : اخلطاب ، خيطب وهو يقول 

  «فإذا اشتد الزحام فليسجد الرجل منكم على ظهر أخيه » واملهاجرون واألنصار 

حدثنا أبو بكر اهلذيل ، حدثنا أبو املليح اهلذيل ، عن ابن عباس رضي اهللا عنهما ، قال : قال حدثنا أبو داود  - ٧١
  »ذلك رجل فيه بأو منذ أصيبت يده مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم « : ذكرت طلحة لعمر فقال : 

  لى اهللا عليه وسلمأحاديث عثمان بن عفان بن أيب العاص بن أمية بن عبد مشس رضي اهللا عنه ، عن النيب ص

حدثنا محاد بن زيد ، عن حيىي بن سعيد األنصاري ، عن أيب : قال : حدثنا يونس ، حدثنا أبو داود قال  - ٧٢
كنا مع عثمان بن عفان رضي اهللا عنه يف الدار وهو حمصور وكنا ندخل مدخال : أمامة بن سهل بن حنيف ، قال 

يا أمري املؤمنني ما شأنك ؟ : اهللا عنه مث خرج متغري اللون فقيل  نسمع منه كالم من يف البالط فدخل عثمان رضي
: يكفيكهم اهللا يا أمري املؤمنني قال : إهنم ليتواعدوين بالقتل آنفا ومل أستيقن ذلك منهم حىت كان اليوم فقلنا : قال 

رجل : إال بإحدى ثالث ال حيل دم امرئ مسلم « : ومب يقتلوين ؟ وقد مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 
، فواهللا ما زنيت يف اجلاهلية وال يف اإلسالم قط » أو قتل نفسا بغري نفس ) ١(كفر بعد إسالمه أو زىن بعد إحصانه 

  وال أحببت بديين بدال منذ هداين اهللا عز وجل وما قتلت نفسا فعالم يريد هؤالء قتلي ؟
__________  

  ُمْحَصنة باإلسالم، وبالَعفاف، واحلُرِّيَّة، وبالتَّْزويج وكذلك الرُجل املَْنع، واملرأة تكون: اإلْحصان ) ١(

مسعت سعد بن عبيدة ، : أخربين علقمة بن مرثد احلضرمي ، قال : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٧٣
« : يه وسلم قال عن أيب عبد الرمحن السلمي ، عن عثمان بن عفان رضي اهللا عنه ، أن رسول اهللا صلى اهللا عل

  فذاك أقعدين مقعدي هذا: ، قال أبو عبد الرمحن » خريكم من تعلم القرآن وعلمه 

حدثنا ابن أيب ذئب ، عن نافع ، عن نبيه بن وهب ، عن أبان بن عثمان ، عن أبيه ، : حدثنا أبو داود قال  - ٧٤
  »طب وال خي) ١(ال ينكح احملرم « : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

__________  
اإلهالل باحلج أو بالعمرة ومباَشرة أْسباهبما وُشروطهما من َخلْع املَِخيط واجِتناب األشياء اليت َمَنعها : اإلحرام ) ١(

  الشرع كالطِّيب والنكاح والصَّيد وغري ذلك

، حيدث أبا بردة ، مسعت محران بن أبان : حدثنا شعبة ، عن جامع بن شداد ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٧٥
من أمت الوضوء كما أمره اهللا فالصلوات كفارات « : عن عثمان بن عفان ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

  »ملا بينهن ) ١(
__________  

  املاحية للخطأ والذنب: الكفارة ) ١(



، عن محران بن أبان ، أن عثمان حدثنا محاد بن سلمة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه : حدثنا أبو داود قال  - ٧٦
إين قد رأيت أن أحدثكم حبديث ما : بن عفان رضي اهللا عنه ، أيت بالوضوء لصالة العصر وهو باملقاعد فقال عثمان 

أيت رسول اهللا : يا أمري املؤمنني إمنا هو خري نتبعه أو شر نتقيه فقال : ظين أحدثكموه فقال احلكم بن أيب العاص 
من توضأ فأحسن وضوءه مث صلى فأمت ركوعها وسجودها « : سلم وهو باملقاعد بالوضوء فقال صلى اهللا عليه و

  ، يعين ما مل يركب كبرية» كفر عنه ما بينه وبني الصالة األخرى ما مل يركب مقتلة 

حدثنا محاد بن سلمة ، عن عاصم ابن هبدلة ، عن موسى بن طلحة ، عن محران بن : حدثنا أبو داود قال  - ٧٧
: أيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالوضوء وهو باملقاعد لصالة العصر فقال : أبان ، عن عثمان بن عفان ، قال 

فأمت ركوعها  -أحسبه قال يف مجاعة : قال محاد  -إن املسلم إذا توضأ فأحسن الوضوء مث صلى الصلوات « 
  »وسجودها غفر اهللا ما بينهما ما مل يركب مقتلة 

حدثنا شعبة ، عن عمرو بن دينار ، عن رجل ، عن عثمان رضي اهللا عنه ، أن النيب : أبو داود قال  حدثنا - ٧٨
  »فدخل اجلنة ) ٢(وبائعا ومبتاعا ) ١(إن رجال كان سهال قاضيا ومقتضيا « : صلى اهللا عليه وسلم قال 

__________  
  طلبه أو قبضه: تقاضى حقه أو دينه ) ١(
  املشتري: املبتاع ) ٢(

مسعت عثمان : حدثنا عبد الرمحن بن أيب الزناد ، عن أبيه ، عن أبان بن عثمان ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٧٩
ما من عبد يقول يف صباح كل يوم أو « : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : رضي اهللا عنه ، يقول 

ض وال يف السماء وهو السميع العليم إال مل يضره بسم اهللا الذي ال يضر مع امسه شيء يف األر: مساء كل ليلة 
: وكان أبان قد أصابه ريح من الفاجل فدخل عليه رجل فرأى ما به ففطن له أبان بن عثمان فقال : ، قال » شيء 

  إن احلديث كما حدثتك ولكن مل أقله يومئذ ليمضي قدر اهللا

مسعت عثمان : د ، عن أبيه ، عن عامر بن سعد ، قال حدثنا عبد الرمحن بن أيب الزنا: حدثنا أبو داود قال  - ٨٠
واهللا ما مينعين أن أحدث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أين ال أكون أوعاهم حلديثه ولكن : بن عفان ، يقول 

  »مقعده من النار ) ١(من قال علي ما مل أقل فليتبوأ « : أشهد أين مسعته يقول 
__________  

فليتخذ لنفسه منزال فيها ، وهو أمر مبعىن اخلرب أو مبعىن التهديد أو مبعىن التهكم أو : ن النار فليتبوأ مقعده م) ١(
  دعاء على فاعل ذلك أي بوَّأُه اللَّه ذلك

« حدثنا عبد الرمحن بن ثابت ، عن عبدة بن أيب لبابة ، عن أيب وائل ، عن عثمان ، : حدثنا أبو داود قال  - ٨١
  هكذا توضأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وقال » أنه توضأ ثالثا ثالثا 

حدثنا أبو عوانة ، عن حصني بن عبد الرمحن ، عن عمرو بن جاوان ، عن األحنف بن : حدثنا أبو داود قال  - ٨٢
: مسعت عثمان رضي اهللا عنه ، يقول لسعد بن أيب وقاص ، وعلي ، والزبري ، وطلحة رضي اهللا عنهم : قيس ، قال 



، » غفر اهللا له ) ١(من جهز جيش العسرة « : باهللا هل تعلمون أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال أنشدكم 
  اللهم نعم: فجهزهتم حىت ما يفقدون خطاما وال عقاال ؟ قالوا 

__________  
  الشدة والضيق: العسرة ) ١(

حدثين محران بن أبان ، أن : ل حدثين احلسن ، قا: حدثنا حريث بن السائب ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٨٣
كل شيء سوى جلف هذا الطعام واملاء « : عثمان رضي اهللا عنه ، حدثه ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

  »العذب وبيت يظله فضل ، ليس البن آدم فيه فضل 

حدثين : موىل عثمان قال حدثنا عبد اهللا بن راشد : حدثنا عبد الواحد بن زيد ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٨٤
إن اهللا عز وجل « : موالي عثمان بن عفان رضي اهللا عنه رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

  »خلق مائة خلق وسبعة عشر خلقا فمن أتى اهللا خبلق منها دخل اجلنة 

نبيه بن وهب ، عن أبان بن  حدثنا سفيان بن عيينة ، عن أيوب بن موسى ، عن: حدثنا أبو داود قال  - ٨٥
إذا اشتكى ) ١(احملرم « : عثمان رضي اهللا عنه ، عن عثمان ، رضي اهللا عنه ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

  »عينيه قطر فيهما الصرب إقطارا 
__________  

ط واجِتناب األشياء اليت َمَنعها اإلهالل باحلج أو بالعمرة ومباَشرة أْسباهبما وُشروطهما من َخلْع املَِخي: اإلحرام ) ١(
  الشرع كالطِّيب والنكاح والصَّيد وغري ذلك

حدثنا جرير بن حازم ، ومهدي بن ميمون ، عن حممد بن عبد اهللا بن أيب يعقوب ، : حدثنا أبو داود قال  - ٨٦
، مث وقعت عليها زوجين أهلي جارية هلم رومية فولدت يل غالما أسود مثلي فسميته عبد اهللا : عن رباح ، قال 

حينس فوطئها فحملت : فولدت يل غالما آخر أسود مثلي فسميته عبيد اهللا مث طنب هلا غالم لنا رومي يقال له 
صدقت : ال واهللا ما هذا منك هذا من حينس قال : ما هذا ؟ فقالت : فولدت غالما كأنه وزغ من الوزغان فقلت 
أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ان فاختصما إىل عثمان فاعترفا مجيعا ، فقال عثم

، هو ابنك ترثه ويرثك . « احلجر ) ١(الولد للفراش وللعاهر » : إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قضى أن « ، 
  هو ذاك فكنت أنيمه بينهما ، هذان أسودان وهذا أبيض: سبحان اهللا قال : فقلت 

__________  
  الزاين: عاهر ال) ١(

قال : حدثنا ابن املبارك ، عن أيب معن ، عن أيب صاحل موىل عثمان بن عفان قال : حدثنا أبو داود قال  - ٨٧
يا أيها الناس ، حديثا مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عثمان بن عفان رضي اهللا عنه يف مسجد اخليف 
يوم « : نصيحة لكم ، مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول  كنت أكتمكموه ضنا بكم قد بدا يل أن أبديه

  ، فلينظر كل امرئ منكم لنفسه» اجملاهد يف سبيل اهللا كألف يوم فيما سواه 



حدثنا ابن أيب ذئب ، عن نافع ، عن نبيه بن وهب ، عن أبان بن عثمان بن عفان ، : حدثنا أبو داود قال  - ٨٨
  »وال خيطب ) ١(ال ينكح احملرم « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :  عن أبيه ، رضي اهللا عنه قال

__________  
اإلهالل باحلج أو بالعمرة ومباَشرة أْسباهبما وُشروطهما من َخلْع املَِخيط واجِتناب األشياء اليت َمَنعها : اإلحرام ) ١(

  الشرع كالطِّيب والنكاح والصَّيد وغري ذلك

  طالب بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف رضي اهللا عنه ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلمأحاديث علي بن أيب 

حدثنا إسرائيل ، عن أيب إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي : حدثنا يونس ، حدثنا أبو داود قال  - ٨٩
وسلم ، إن اهللا وتر حيب  الوتر ليس حبتم ولكنه سنة حسنة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه« : رضي اهللا عنه ، قال 

  »الوتر فأوتروا يا أهل القرآن 

حدثنا شعبة ، عن األعمش ، عن سعد بن عبيدة ، عن أيب عبد الرمحن السلمي ، عن : حدثنا أبو داود قال  - ٩٠
  »إمنا الطاعة يف املعروف « : علي ، رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

حدثنا محاد بن سلمة ، عن عطاء بن السائب ، عن أيب ظبيان اجلنيب ، عن علي رضي :  حدثنا أبو داود قال - ٩١
أو قال ) ٢(عن ثالث عن املبتلى ) ١(رفع القلم « : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال : اهللا عنه ، قال 

  »، وعن الصيب حىت يبلغ أو يعقل وعن النائم حىت يستيقظ ) ٣(اجملنون حىت يربأ 
__________  

  احلساب والتكليف: القلم ) ١(
  املصاب بالعاهات واملصائب واألمراض وغريها: املبتلى ) ٢(
  شفي من املرض: َبَرأَ أو َبرِئ ) ٣(

سألنا عليا : حدثنا يزيد بن عطاء ، عن مطرف ، عن الشعيب ، عن أيب جحيفة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٩٢
النسمة ما ) ٢(احلبة وبرأ ) ١(ال والذي فلق « : ما يف كتاب اهللا عز وجل ؟ قال هل عندكم من الوحي شيء إال : 

وما : قلت : قال » ) ٣(أعلمه إال فهما يعطيه اهللا عز وجل الرجل يف كتاب اهللا عز وجل أو ما يف هذه الصحيفة 
  »وال يقتل مسلم مبشرك ) ٥(وفكاك األسري ) ٤(العقل « : فيها ؟ قال 

__________  
  شق: فلق ) ١(
  خلق وأوجد من العدم: برأ ) ٢(
  ما يكتب فيه من ورق وحنوه: الصحيفة ) ٣(
  الدية: العقل ) ٤(
  ختليص األسري وفداؤه باملال: فكاك األسري ) ٥(



مسعت القاسم بن خميمرة ، حيدث عن شريح بن : حدثنا شعبة ، عن احلكم ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٩٣
سل عليا فإنه كان يسافر مع رسول اهللا صلى اهللا : ، قالت ) ١(ئشة عن املسح على اخلفني سألت عا: هانئ ، قال 

  »للمسافر ثالثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة « : عليه وسلم فسألته فقال 
__________  

  ما يلبس يف الرجل من جلد رقيق: اخلف ) ١(

حدثنا علي بن : مسعت ابن أيب ليلى ، قال : نا احلكم ، قال أخرب: حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٩٤
يف يدها فأيت النيب صلى اهللا ) ١(أيب طالب ، رضي اهللا عنه أن فاطمة رضي اهللا عنها اشتكت ما تلقى من أثر الرحى 

ه وسلم عليه وسلم بسيب فانطلقت فلم جتده ولقيت عائشة رضي اهللا عنها فأخربهتا فلما جاء النيب صلى اهللا علي
أخربته عائشة مبجيء فاطمة إليه فجاء النيب صلى اهللا عليه وسلم وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم فقال رسول اهللا 

أال أعلمكما « : ، فقعد بيننا حىت وجدت برد قدميه على صدري فقال » على مكانكما « : صلى اهللا عليه وسلم 
اهللا أربعا وثالثني وتسبحا ثالثا وثالثني وحتمداه ثالثا وثالثني فهو خريا مما سألتما إذا أخذمتا مضاجعكما أن تكربا 

  »خري لكما من خادم 
__________  

األداة اليت يطحن هبا ، وهي حجران مستديران يوضع أحدمها على اآلخر ويدور األعلى على : الرحا والرحى ) ١(
  قطب

 بن اجلزار ، عن علي ، عن النيب صلى اهللا عليه حدثنا شعبة ، عن احلكم ، عن حيىي: حدثنا أبو داود قال  - ٩٥
شغلونا عن صالة الوسطى حىت غربت « : من فراض اخلندق فقال ) ١(وسلم أنه كان يوم األحزاب على فرضة 

  »الشمس مأل اهللا قبورهم وبيوهتم نارا أو قبورهم وبطوهنم نارا 
__________  

  املدخل واملنفذ: الفرضة ) ١(

: حدثنا شعبة ، عن احلكم ، عن علي بن حسني ، عن مروان بن احلكم ، قال : د قال حدثنا أبو داو - ٩٦
، أو أن جيمع بينهما ، فلما ) ١(شهدت عثمان ، وعليا رضي اهللا عنهما بني مكة واملدينة ، وعثمان ينهى عن املتعة 

اين أهنى الناس عن شيء وأنت تر: فقال عثمان » لبيك بعمرة وحجة معا « : رأى ذلك علي ، أهل هبما مجيعا فقال 
  »ما كنت ألدع سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لقول أحد من الناس « : تفعله ؟ قال 

__________  
  االعتمار يف أشهر احلج مث التحلل مث اإلحرام للحج: املتعة ) ١(

يكنونه أهل البصرة أبا حدثنا شعبة ، عن احلكم ، عن رجل ، من أهل البصرة ، و: حدثنا أبو داود قال  - ٩٧
كان : املورع ، وأهل الكوفة يكنونه ، بأيب حممد ، وكان من هذيل ، عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال 

إال كسره وال ) ٢(فيها وثنا ) ١(أيكم يأيت املدينة فال يدع « : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف جنازة فقال 
يا رسول اهللا أنا فانطلق الرجل فكأنه هاب : فقام رجل من القوم فقال » واه ؟ صورة إال لطخها ، وال قربا إال س

ما أتيتك يا رسول اهللا حىت مل أدع فيها وثنا إال : أهل املدينة فرجع فانطلق علي رضي اهللا عنه فرجع فقال ) ٣(



من عاد لصنعة شيء منها « : كسرته ، وال قربا إال سويته ، وال صورة إال لطختها فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
وال تاجرا إال تاجر خري فإن أولئك ) ٤(ال تكن فتانا وال خمتاال « : ، فقال فيه قوال شديدا ، وقال لعلي » 

  »املسبوقون يف العمل 
__________  

  يترك: يدع ) ١(
، كُصورة اآلَدمّي ُتعَْمل وتُْنَصب كلُّ ما لَه ُجثَّة َمْعمولة من َجواِهر األرض أو من اخلََشب واِحلجارة: الَوثَن ) ٢(

  .ومنهم من مل َيفُْرق َبْيَنهما. الصُّورة بِال ُجثَّة: والصََّنم . فُتْعَبد
  .من هاَب الشَّيَء َيهاُبه إذا َخافَُه وإذا َوقََّرُه وَعظََّمه: اهليبة ) ٣(
  الكِْبُر والُعْجُب والزَّهْو: االختيال ) ٤(

« : عن أيب عوانة ، عن جابر ، عن عبد اهللا بن جني ، عن علي رضي اهللا عنه ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٩٨
  »األذن والقرن ) ١(هنى النيب صلى اهللا عليه وسلم عن عضباء 

__________  
  املراد الشاة املكسورة القرن أو املقطوعة األذن: العضباء ) ١(

« : جري بن كليب ، مسع عليا ، رضي اهللا عنه يقول  حدثنا شعبة ، عن قتادة ، عن: حدثنا أبو داود قال  - ٩٩
سألت سعيد بن املسيب : قال قتادة » األذن والقرن ) ١(هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يضحى بعضباء 

  النصف فما زاد: عن العضب فقال 
__________  

  ذنمؤنث أعضب واملراد الشاة املكسورة القرن أو املشقوقة األ: العضباء ) ١(

حدثين من مسع عليا : حدثنا شعبة ، عن عمرو بن مرة ، مسع أبا البختري ، يقول : حدثنا أبو داود قال  - ١٠٠
يا رسول اهللا بعثتين وأنا رجل : ملا بعثين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل اليمن قلت : رضي اهللا عنه ، يقول 

إن اهللا عز وجل سيثبت لسانك « : يده يف صدري وقال حديث السن ال علم يل بكثري من القضاء ؟ قال فضرب 
  ، فما أعياين قضاء بني اثنني» ويهدي قلبك 

أخربين عمرو بن مرة ، مسع أبا البختري ، حيدث عن أيب عبد : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٠١
صلى اهللا عليه وسلم حديثا فظنوا  إذا حدثتكم عن رسول اهللا« : مسعت عليا ، يقول : الرمحن السلمي ، قال 

  »برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أهناه وأهداه وأتقاه 

: مسعت سعيد بن املسيب ، قال : أخربين عمرو بن مرة ، قال : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٠٢
ما تريد إىل أمر فعله « : علي  اجتمع علي ، وعثمان رضي اهللا عنهما بعسفان وكان عثمان ينهى عن املتعة فقال

» إين ال أستطيع أن أدعك مين « : دعنا منك قال : فقال عثمان » رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تنهى عنه ؟ 
  فلما رأى ذلك أهل هبما مجيعا



ت دخل: أخربين عمرو بن مرة ، مسع عبد اهللا بن سلمة ، يقول : حدثنا شعبة قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٠٣
: على علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه أنا ورجالن ، رجل منا ورجل من بين أسد أحسب فبعثهما وجها وقال 

إنكما علجان فعاجلا عن دينكما مث دخل املخرج مث خرج فأخذ حفنة من ماء فمسح هبا مث جعل يقرأ القرآن فرآنا 
فيقضي احلاجة مث خيرج ، فيأكل معنا ) ١(اخلالء كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يدخل « : أنكرنا ذلك فقال 

  ») ٢(وال حيجزه عن القرآن شيء ليس اجلنابة  -ورمبا قال  -اللحم ويقرأ القرآن وال حيجبه 
__________  

قََضاء احلاجة واإلخراج ، والشعور باحلاجة إىل اإلخراج ، ومكان قضاء : يطلق ويراد به أحد املعاين : اخلَالَء ) ١(
  احلاجة

وُسّمي . البُْعد: الذي جيب عليه الُغْسل باِجلماع وُخروجِ املّّين، واجلَنابة االْسم، وهي يف األصل : اجلُُنب ) ٢(
  وقيل ملَُجانََبِته الناَس حىت َيغَْتسل. اإلنسان ُجُنبا ألنه نُهَِي أن َيقَْرب مواضع الصالة ما مل َيتَطَهَّر

مسعت : مسعت عبد اهللا بن شداد ، قال : ة ، عن سعد بن إبراهيم ، قال حدثنا شعب: حدثنا أبو داود قال  - ١٠٤
« : ما مجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أبويه ألحد إال لسعد فإنه قال له يوم أحد : عليا رضي اهللا عنه يقول 
  »ارم سعد فداك أيب وأمي 

بن عبد اهللا بن حنني ، عن أبيه ، عن علي  حدثنا زمعة ، عن الزهري ، عن إبراهيم: حدثنا أبو داود قال  - ١٠٥
) ١(هناين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن أقرأ القرآن وأنا راكع وأن ألبس املعصفر « : رضي اهللا عنه ، قال 
  »وأن أختتم بالذهب 
__________  

  املصبوغ بالعصفر وهو نبت يستخرج منه صبغ أمحر: املعصفر ) ١(

مسعت منذرا الثوري ، حيدث عن حممد بن : حدثنا شعبة ، عن األعمش ، قال :  حدثنا أبو داود قال - ١٠٦
من ) ١(استحييت أن أسأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن املذي : احلنفية ، عن علي رضي اهللا عنه ، قال 
  »فيه الوضوء « : أجل فاطمة فأمرت رجال فسأله فقال 

__________  
  ن جمرى البول دون إرادة عند املالعبة والتقبيلماء رقيق خيرج م: املذي ) ١(

مسعت : مسعت أيب يقول : أخربين عون بن أيب جحيفة ، قال : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٠٧
من السماء أحب إيل من أن أقول ) ١(إذا حدثتكم عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فألن أخر « : عليا ، يقول 

  » صلى اهللا عليه وسلم ما مل يقل وإذا حدثتكم برأيي فإن احلرب خدعة على رسول اهللا
__________  

  سقط وهوى بسرعة: خر ) ١(

عن علي ، : حدثنا شعبة ، وورقاء ، عن منصور ، عن ربعي بن حراش ، قال شعبة : حدثنا أبو داود قال  - ١٠٨
ال يؤمن « : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  وقال ورقاء ، عن ربعي ، عن رجل ، عن علي رضي اهللا عنه ، أن



عبد حىت يؤمن بأربع يشهد أن ال إله إال اهللا وأين رسول اهللا بعثين باحلق ويؤمن باملوت ويؤمن بالبعث ويؤمن بالقدر 
«  

مسعت : مسعت ربعي بن حراش ، قال : أخربين منصور ، قال : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٠٩
ال تكذبوا علي فإنه من يكذب « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ليا رضي اهللا عنه ، خيطب وهو يقول ع

  »النار ) ١(علي يلج 
__________  

  الدخول: الولوج ) ١(

مسعت هالل بن يساف ، حيدث عن وهب بن : حدثنا شعبة ، عن منصور ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١١٠
ال تصلوا بعد العصر إال أن تصلوا « : ي رضي اهللا عنه ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال األجدع ، عن عل
  »والشمس مرتفعة 

حدثنا شعبة عن زبيد عن سعد بن عبيدة ، عن أيب عبد الرمحن السلمي ، عن علي : حدثنا أبو داود قال  - ١١١
) ٣(عليهم رجال وأمرهم أن يطيعوه فأجج ) ٢(أمر و) ١(رضي اهللا عنه ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم بعث سرية 

مث قدموا على رسول ) ٤(إمنا فررنا من النار فأبوا : هلم نارا وأمرهم أن يقتحموها فهم قوم أن يفعلوا وقال آخرون 
وم لو دخلوها مل يزالوا فيها إىل ي« : اهللا صلى اهللا عليه وسلم فذكر ذلك له فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  »القيامة ال طاعة لبشر يف معصية اهللا عز وجل إمنا الطاعة يف املعروف 
__________  

هي طائفةٌ من اجلَيش يبلغُ أقصاها أرَبعمائة ُتْبعث سرا إىل الَعدّو، ومجُعها السَّرَايا، وقد يراد هبا اجلنود : السرية ) ١(
  مطلقا

  جعله أمريًا: أّمره ) ٢(
  ر حىت اشتد هلبهاأوقد وأشعل النا: أجج ) ٣(
  رفض وامتنع: أىب ) ٤(

مسعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير ، : حدثنا شعبة ، عن علي بن مدرك ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١١٢
ال تدخل املالئكة « : حيدث عن عبد اهللا بن جني ، عن علي رضي اهللا عنه ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

  ») ١(جنب بيتا فيه صورة وال 
__________  

وُسّمي . البُْعد: الذي جيب عليه الُغْسل باِجلماع وُخروجِ املّّين، واجلَنابة االْسم، وهي يف األصل : اجلُُنب ) ١(
  وقيل ملَُجانََبِته الناَس حىت َيغَْتسل. اإلنسان ُجُنبا ألنه نُهَِي أن َيقَْرب مواضع الصالة ما مل َيتَطَهَّر

: حدثنا سفيان بن عيينة ، وعبد العزيز بن أيب سلمة ، كالمها مسعا الزهري ، يقول : داود قال حدثنا أبو  - ١١٣
: حدثين احلسن ، وعبد اهللا ، ابنا حممد بن احلنفية عن أبيهما ، أن عليا ، رضي اهللا عنه قال لرجل يفيت يف املتعة 

) ١(ن نكاح املتعة وعن أكل حلوم احلمر األهلية هنى ع« انظر ماذا تفيت فأشهد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 



«  
__________  

  املستأنسة: مجع محار ، واألهلية : احلمر ) ١(

حدثنا زائدة ، عن السدي ، عن سعد بن عبيدة ، عن أيب عبد الرمحن السلمي ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١١٤
منهم ومن مل حيصن ) ١(احلدود على أرقائكم من أحصن يا أيها الناس أقيموا : خطب علي رضي اهللا عنه ، فقال : 

لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم زنت فأمرين أن أجلدها فأتيتها فإذا هي حديثة عهد بالنفاس فخشيت ) ٢(فإن أمة 
  »أحسنت « : إن أنا جلدهتا أن متوت فأتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم فأخربته فقال 

__________  
  ملَْنع، واملرأة تكون ُمْحَصنة باإلسالم، وبالَعفاف، واحلُرِّيَّة، وبالتَّْزويج وكذلك الرُجلا: اإلْحصان ) ١(
  اجلارية اململوكة: األمة ) ٢(

حدثنا محاد بن سلمة ، وقيس ، وسالم ، كلهم عن مساك بن حرب ، عن خالد بن : حدثنا أبو داود قال  - ١١٥
اهندم البيت بعد جرهم فبنته قريش فلما أرادوا وضع احلجر تشاجروا ملا : عرعرة ، عن علي رضي اهللا عنه ، قال 

فدخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من « من يضعه فاتفقوا على أن يضعه أول من يدخل من هذا الباب ) ١(
باب بين شيبة فأمر بثوب فوضع فأخذ احلجر فوضعه يف وسطه وأمر من كل فخذ أن يأخذوا بطائفة من الثوب 

  »عوه وأخذه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فوضعه فريف
__________  

  التنازع واالختالف: التشاجر ) ١(

حدثنا محاد بن سلمة ، وقيس بن الربيع ، وأبو عوانة كلهم عن مساك بن حرب ، : حدثنا أبو داود قال  - ١١٦
ملا بعثين رسول اهللا صلى اهللا عليه :  عن حنش بن املعتمر الكناين ، حدثنا علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه ، قال

لألسد فازدحم الناس على الزبية ووقع فيها األسد فوقع فيها رجل وتعلق ) ١(وسلم إىل اليمن حفر قوم زبية 
الرجل برجل وتعلق اآلخر باآلخر حىت صاروا أربعة فجرحهم األسد فيها فهلكوا ومحل القوم السالح فكادوا أن 

أتقتلون مائيت رجل من أجل أربعة أناس تعالوا أقض بينكم بقضاء فإن : فأتيتهم فقلت : يكون بينهم قتال ، قال 
فجعل : رفعتم إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فهو أحق بالقضاء قال ) ٢(رضيتموه فهو قضاء بينكم وإن أبيتم 

بع الدية وجعل الديات على من وجعل للثاين ثلث الدية وجعل للثالث نصف الدية وجعل للرا) ٣(لألول ربع الدية 
حضر الزبية على القبائل األربعة فسخط بعضهم ورضي بعضهم مث قدموا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

فإن عليا قد قضى بيننا فأخربوه مبا قضى علي فقال : ، فقال قائل » أنا أقضي بينكم « : فقصوا عليه القصة فقال 
فأمضى رسول اهللا صلى : محاد وقال قيس : قال هذا » القضاء كما قضى علي « : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  اهللا عليه وسلم قضاء علي
__________  

  احلفرة: الزبية ) ١(



  رفض وامتنع: أىب ) ٢(
  مال يعطى لويل املقتول مقابل النفس أو مال يعطى للمصاب مقابل إصابة أو تلف عضو من اجلسم: الدية ) ٣(

مسعت عاصم بن ضمرة السلويل ، : عن أيب إسحاق ، قال : حدثنا شعبة ، قال : أبو داود قال حدثنا  - ١١٧
من كل الليل أوتر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من « : مسعت علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه ، يقول : يقول 

  ») ١(أوله وأوسطه وآخره فانتهى وتره إىل السحر 
__________  

  لث األخري من الليلالث: السحر ) ١(

مسعت : مسعت حارثة بن مضرب ، يقول : حدثنا شعبة ، عن أيب إسحاق ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١١٨
رأتينا ليلة بدر وما فينا أحد إال نائم إال النيب صلى اهللا عليه وسلم فإنه كان » لقد « : عليا رضي اهللا عنه يقول 

  «فارس إال املقداد رضي اهللا عنه  يصلي إىل شجرة ويدعو ، وما كان فينا

مسعت هانئ بن هانئ ، يقول مسعت عليا : حدثنا شعبة ، عن أيب إسحاق ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١١٩
  »الطيب املطيب ائذنوا له « : استأذن عمار على النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال : يقول 

مسعت هبرية ، حيدث عن علي رضي اهللا عنه :  إسحاق ، قال حدثنا شعبة ، عن أيب: حدثنا أبو داود قال  - ١٢٠
  «كان يوقظ أهله يف العشر األواخر » أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم « ، 

مسعت عليا رضي : مسعت هبرية بن يرمي قال : حدثنا شعبة ، عن أيب إسحاق ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٢١
إين ال « : حرير فبعث هبا إيل فلبستها فقال يل ) ١(هللا صلى اهللا عليه وسلم حلة أهديت لرسول ا: اهللا عنه ، يقول 

  بني النساء) ٢(، فأمرين فشققتها مخرا » أرضى لك ما أكره لنفسي 
__________  

  ثوَبان من جنس واحد: احلُلَّة ) ١(
  وهو ثوب تغطي به املرأة رأسها: اخلُمر مجع اخلمار ) ٢(

شهدت عليا : مسعت ناجية بن كعب ، يقول : حدثنا شعبة ، عن أيب إسحاق ، قال : قال حدثنا أبو داود  - ١٢٢
اذهب « : إن عمك قد تويف قال : ملا تويف أيب أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلت : رضي اهللا عنه يقول 

، ففعلت مث أتيته » يين اذهب فواره وال حتدثن شيئا حىت تأت« : إنه مات مشركا ، قال : ، قلت » ) ١(فواره 
  .فأمرين أن أغتسل 
__________  

  الستر والدفن يف التراب: املواراة ) ١(



أخربين الفضيل أبو معاذ ، عن أيب حريز السجستاين ، عن : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٢٣
يه وسلم وقد دفنته قال يل قوال ما أحب ملا رجعت إىل النيب صلى اهللا عل: قال علي رضي اهللا عنه : الشعيب ، قال 
  .أن يل به الدنيا

حدثنا يزيد بن عطاء ، عن أيب إسحاق ، عن ناجية بن كعب ، عن علي رضي اهللا : حدثنا أبو داود قال  - ١٢٤
  »ملا أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم بعدما دفنت أبا طالب فدعا يل بدعوات « : عنه ، قال 

حدثنا محاد بن سلمة ، عن هشام الفزاري ، عن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام ، : قال  حدثنا أبو داود - ١٢٥
اللهم إين أعوذ برضاك « : عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يقول يف وتره 

عليك أنت كما أثنيت ) ٣(من عقوبتك وأعوذ بك منك ال أحصي نعمك وال ثناء ) ٢(ومبعافاتك ) ١(من سخطك 
  »على نفسك 

__________  
  غضبك: سخطك ) ١(
  الصحة والعافية والستر: املعافاة ) ٢(
  املدح والوصف باخلري: الثناء ) ٣(

قال : حدثنا أبو داود قال حدثنا شريك ، عن أيب إسحاق ، عن احلارث ، عن علي رضي اهللا عنه قال  - ١٢٦
ربع العشور من كل أربعني ) ١(عفوت لكم عن صدقة اخليل والرقيق هلموا  قد« : النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  »درمها درهم 
__________  

  اسم فعل مبعىن تعال أو أقبل أو هات: هلم ) ١(

حدثنا مساك بن حرب ، عن : حدثنا شريك ، وزائدة ، وسليمان بن معاذ ، قالوا : حدثنا أبو داود قال  - ١٢٧
تبعثين : ملا بعثين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل اليمن قلت : رضي اهللا عنه ، قال حنش بن املعتمر ، عن علي 

إذا أتاك اخلصمان فال تقض لألول حىت تسمع ما يقول « : وأنا حديث السن ال علم يل بكثري من القضاء ؟ فقال 
، قال » انك ويهدي قلبك اآلخر فإنك إذا مسعت ما يقول اآلخر عرفت كيف تقضي ، إن اهللا عز وجل سيثبت لس

  فما زلت قاضيا بعد: علي 

حدثنا شريك ، عن أيب إسحاق ، عن احلارث ، عن علي رضي اهللا عنه ، أن النيب : حدثنا أبو داود قال  - ١٢٨
  »كان يوتر عند األذان ويصلي ركعتني عند اإلقامة « صلى اهللا عليه وسلم 

مسعت عليا : مسعت عاصم بن ضمرة ، قال : أيب إسحاق ، قال حدثنا شعبة ، عن : حدثنا أبو داود قال  - ١٢٩
  »كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي من الضحى « : رضي اهللا عنه ، يقول 



: مسعت عاصم بن ضمرة ، يقول : حدثنا أبو إسحاق ، قال : حدثنا زهري ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٣٠
قبل الظهر أربعا وركعتني « سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فذكر من صالته سألت عليا رضي اهللا عنه عن صالة ر
  »بعد الظهر وأربع ركعات قبل العصر 

مسعت هانئ بن هانئ ، حيدث عن علي رضي : حدثنا قيس ، عن أيب إسحاق ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٣١
كنت أحب أن أكتين بأيب حرب ، فأتى رسول اهللا مسوه حربا وقد : ملا ولد احلسن بن علي قلت : اهللا عنه ، قال 

« : مسيناه حربا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قلنا » ما مسيتموه ؟ « : صلى اهللا عليه وسلم فدعا به فقال 
: قلنا » ما مسيتموه ؟ « : ، فلما ولد احلسني مسيناه حربا فجاء النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال » بل هو احلسن 

  »هو احلسني « : ربا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ح

حدثنا أبو إسحاق ، عن هانئ بن هانئ ، عن علي رضي اهللا عنه : حدثنا قيس ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٣٢
كان احلسن بن علي أشبه الناس برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من وجهه إىل سرته وكان احلسني أشبه « : ، قال 

  »الناس بالنيب صلى اهللا عليه وسلم ما أسفل من ذلك 

مسعت أبا اخلليل ، قال أبو داود وامسه عبد : حدثنا قيس ، عن أيب إسحاق ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٣٣
صلى رجل إىل جنيب فسمعته يستغفر ألبويه وقد ماتا « : مسعت عليا رضي اهللا عنه ، يقول : اهللا بن اخلليل قال 

قد استغفر إبراهيم ألبويه فلم أدر ما أرد : فقال يل » تستغفر ألبويك وقد ماتا مشركني ؟ « : فقلت » ني مشرك
) ) ١(وما كان استغفار إبراهيم ألبيه ( عليه فأتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم فذكرت ذلك له فأنزل اهللا عز وجل 

  اآلية
__________  

  ١١٤: التوبة آية رقم : سورة ) ١(

شهدت عليا أيت : حدثنا سالم ، عن أيب إسحاق ، عن علي بن ربيعة األسدي ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٣٤
احلمد هللا ثالث : بسم اهللا فلما استوى على ظهرها قال : قال ) ١(بدابة لريكبها فلما وضع رجله يف الركاب 
اغفر يل إنه ال يغفر الذنوب إال أنت مث سبحانك إين ظلمت نفسي ف: مرات وقال اهللا أكرب ثالث مرات مث قال 

يا أمري املؤمنني من أي شيء ضحكت ؟ قال رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فعل مثل ما : ضحك فقلت 
إن ربك عز وجل « : يا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من أي شيء ضحكت ؟ قال : فعلت مث ضحك فقلت 

  »يب يعلم أنه ال يغفر الذنوب غريي اغفر يل ذنو: يعجب من عبده إذا قال 
__________  

  ما توضع فيه الرجل من رحل الدابة ومها ركابان: الركاب ) ١(

حدثنا أبو إسحاق ، عن هبرية ، وأصحاب علي ، عن علي ، : حدثنا زهري ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٣٥
شراب يصنع من الشعري : ، واجلعة » ) ١(اجلعة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن  -أو هناين  -هنى « : قال 

  حىت يسكر



__________  
  نوع من اخلمر يصنع من الشعري: اجلعة ) ١(

: مسعت عبد اهللا بن سلمة يقول : أخربين عمرو بن مرة ، قال : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٣٦
اللهم إن كان أجلي قد حضر : أقول ) ١(لم وأنا شاك أتى علي رسول اهللا صلى اهللا عليه وس: مسعت عليا يقول 

فأعدت عليه ، » كيف قلت ؟ « : فأرحين وإن كان متأخرا فارفعين وإن كان بالء فصربين فضربين برجله وقال 
  فما اشتكيت وجعي بعد ذلك: ، قال علي » اللهم عافه « : أو قال » اللهم اشفه « : فقال 

__________  
  ضاملري: الشاكي ) ١(

حدثنا زائدة ، عن أيب حصني ، عن أيب عبد الرمحن السلمي ، عن علي رضي اهللا : حدثنا أبو داود قال  - ١٣٧
وكان عندي بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأمرت رجال فسأله عن املذي ) ١(كنت رجال مذاء : عنه ، قال 

  »إذا رأيته فتوضأ واغسله « : فقال ) ٢(
__________  

  الذي ينزل املذي بكثرة وهو ماء رقيق خيرج من جمرى البول دون إرادة عند املالعبة والتقبيل: اء املذ) ١(
  ماء رقيق خيرج من جمرى البول دون إرادة عند املالعبة والتقبيل: املذي ) ٢(

علي حدثنا زائدة ، عن الركني بن الربيع ، عن حصني بن قبيصة الفزاري ، عن : حدثنا أبو داود قال  - ١٣٨
إذا رأيت املذي فتوضأ « : فقال ) ١(سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن املذي : رضي اهللا عنه ، قال 

  »املاء فاغتسل ) ٢(واغسل ذكرك وإذا رأيت فضخ 
__________  

  ماء رقيق خيرج من جمرى البول دون إرادة عند املالعبة والتقبيل: املذي ) ١(
  املين دفقه ، يريد: فضخ املاء ) ٢(

حدثنا أبو وكيع ، وسالم ، كالمها عن عبد األعلى بن عامر ، عن أيب مجيلة ، عن : حدثنا أبو داود قال  - ١٣٩
فأمرين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن أقيم ) ٢(لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فجرت ) ١(علي ، أن أمة 

إذا جفت دماؤها « : لنيب صلى اهللا عليه وسلم فأخربته فقال عليها احلد فأتيتها فإذا هي مل جتف دماؤها فأتيت ا
  »فاجلدها ، وأقيموا احلدود على ما ملكت أميانكم 

__________  
  اجلارية اململوكة: األمة ) ١(
  أتت فعال من أفعال الفجور وهو الزنا: فجرت ) ٢(

مسعت أبا صاحل احلنفي ، يقول : ، قال  أخربين أبو عون الثقفي: حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٤٠
ذكرت ابنة محزة لرسول اهللا صلى اهللا عليه : مسعت ابن الكوى ، سأل عليا عن بنت األخ من الرضاعة فقال علي : 

  »إهنا بنت أخي من الرضاعة « : وسلم فقال 



مسعت النزال بن سربة ، :  أخربين عبد امللك بن ميسرة ، قال: حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٤١
صلى علي رضي اهللا عنه الظهر يف الرحبة مث جلس يف حوائج الناس حىت حضرت العصر مث أيت بكوز من : يقول 

إن : ماء فصب منه كفا فغسل وجهه ويديه ومسح على رأسه ورجليه مث قام فشرب فضل املاء وهو قائم مث قال 
هذا « : ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فعل مثل الذي فعلت وقال ناسا يكرهون أن يشربوا وهم قيام ورأيت رس

  »وضوء من مل حيدث 

حدثنا شعبة ، عن مالك بن عرفطة ، عن عبد خري اخليواين ، أن عليا رضي اهللا عنه : حدثنا أبو داود قال  - ١٤٢
ستنشاق مباء واحد وغسل فغسل يده ثالثا مث مضمض ثالثا مع اال« ، أيت بكرسي فقعد عليه مث أيت بكوز من ماء 

مث مسح رأسه وأقبل بيديه على رأسه وال ) ١(وجهه ثالثا بيد واحدة وغسل ذراعيه ثالثا ووضع يده يف التور 
من سره أن ينظر إىل طهور النيب صلى اهللا عليه وسلم فهذا : مث قال » أدري أدبر هبما أم ال وغسل رجليه ثالثا 

  طهور النيب صلى اهللا عليه وسلم
__________  

  وعاء مصنوع من احلجارة أو غريها: التور ) ١(

مسعت أبا صاحل احلنفي ، يقول : أخربين أبو عون الثقفي ، قال : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٤٣
ذكرت ابنة محزة لرسول : مسعت ابن الكوى ، سأل عليا رضي اهللا عنه عن بنت األخ من الرضاعة ، فقال علي : 
  »إهنا بنت أخي من الرضاعة « :  صلى اهللا عليه وسلم ، فقال اهللا

مسعت النزال بن سربة ، : أخربين عبد امللك بن ميسرة ، قال : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٤٤
  »صلى علي الظهر يف الرحبة ، مث جلس يف حوائج الناس حىت حضرت العصر « : يقول 

مسعت : أخربين مسعود بن احلكم ، قال : حدثنا شعبة ، عن حممد بن املنكدر ، قال : ال حدثنا أبو داود ق - ١٤٥
: ، فقال شعبة » رأينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قام فقمنا مث رأيناه قعد فقعدنا « : عليا ، رضي اهللا عنه يقول 

  نعم: يف اجلنازة يعين ؟ قال : فقلت حملمد 

حدثنا سالم ، عن منصور ، عن سعد بن عبيدة ، عن أيب عبد الرمحن السلمي ، عن :  حدثنا أبو داود قال - ١٤٦
خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف جنازة حىت انتهينا إىل بقيع الغرقد فجلس : علي رضي اهللا عنه ، قال 

يف األرض مث ) ١(ودا فنكت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وجلسنا حوله فأخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ع
ما من نفس منفوسة إال قد علم أو كتب مقعدها من اجلنة ومقعدها من النار وشقية أو سعيدة « : رفع رأسه فقال 

يا رسول اهللا أفال ندع العمل ونقبل على كتابنا ؟ فمن كان منا من أهل السعادة عمل : ، فقال رجل من القوم » 
اعملوا فكل ميسر ، من كان « : وة عمل هلا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هلا ومن كان منا من أهل الشقا

فأما من أعطى واتقى وصدق باحلسىن ( من أهل السعادة يسر لعملها ومن كان من أهل الشقاوة يسر لعملها مث قرأ 
  ») ) ٢(فسنيسره لليسرى وأما من خبل واستغىن وكذب باحلسىن فسنيسره للعسرى 

__________  



  قرعك األرض بعود أو بإصبع أو غري ذلك فتؤثر بطرفه فيها: النكت ) ١(
  ٥: الليل آية رقم : سورة ) ٢(

حدثين عمي املاجشون عبد اهللا : حدثنا عبد العزيز بن عبد اهللا بن أيب سلمة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٤٧
كان رسول اهللا صلى اهللا : رافع ، عن علي ، قال بن أيب سلمة ، عن عبد الرمحن األعرج ، عن عبيد اهللا بن أيب 

وما ) ٢(السموات واألرض حنيفا ) ١(وجهت وجهي للذي فطر « : عليه وسلم إذا استفتح الصالة كرب مث قال 
أنا من املشركني إن صاليت ونسكي وحمياي وممايت هللا رب العاملني ال شريك له وبذلك أمرت وأنا أول املسلمني 

ال إله إال أنت ، أنت ريب وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنيب فاغفر يل ذنويب مجيعا إنه ال  اللهم أنت امللك
يغفر الذنوب إال أنت واهدين ألحسن األخالق ال يهدي ألحسنها إال أنت واصرف عين سيئها ال يصرف سيئها إال 

تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب واخلري كله يف يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك ) ٣(أنت ، لبيك وسعديك 
اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك مسعي وبصري وعظامي وخمي « : ، وإذا ركع قال » إليك 

مسع اهللا ملن محده اللهم ربنا لك احلمد ملء السموات وملء األرض وملء ما « : ، وإذا رفع رأسه قال » وعصيب 
اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد « : ا سجد قال ، وإذ» بينهما وملء ما شئت من شيء بعد 

اللهم « : ، وإذا سلم قال » وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صوره وشق مسعه وبصره تبارك اهللا أحسن اخلالقني 
اغفر يل ما قدمت وما أخرت وما أعلنت وما أسررت وما أنت أعلم به مين أنت املقدم وأنت املؤخر ال إله إال أنت 

  هذا يف صالة الليل: قال أبو داود : قال أبو بشر  ،» 
__________  

  خلق وأنشأ من العدم: فطر ) ١(
  املخلص املتبع املسلم: احلنيف ) ٢(
  تقال يف الدعاء واملراد إسعاد لك بعد إسعاد: سعديك ) ٣(

« : ضي اهللا عنه ، قال حدثنا ورقاء ، عن عبد األعلى ، عن أيب مجيلة ، عن علي ر: حدثنا أبو داود قال  - ١٤٨
  »أجره ) ٢(رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأمرين فأعطيت احلجام ) ١(احتجم 

__________  
  تداوى باحلجامة وهي تشريط موضع األمل وتسخينه إلخراج الدم الفاسد منه: احتجم ) ١(
  لفاسد من البدنمن يعاجل باحلجامة وهي تشريط موضع األمل وتسخينه إلخراج الدم ا: احلجام ) ٢(

حدثنا األشعث بن سعيد ، حدثنا عبد اهللا بن بشر ، عن أيب راشد احلرباين ، عن : حدثنا أبو داود قال  - ١٤٩
إن « : عممين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم غدير خم بعمامة سدهلا خلفي مث قال : علي رضي اهللا عنه ، قال 

» إن العمامة حاجزة بني الكفر واإلميان « : ، فقال » كة يعتمون هذه العمة اهللا عز وجل أمدين يوم بدر وحنني مبالئ
عليكم هبذه وأمثاهلا « : ، مث نظر إىل قوس عربية فقال » ارم هبا « : فارسية فقال ) ١(، ورأى رجال يرمي بقوس 

  »فإن هبذه ميكن اهللا لكم يف البالد ويؤيد لكم يف النصر ) ٢(ورماح القنا 
__________  



  آلة على هيئة هالل ترمى هبا السهام: القوس ) ١(
  مجع قناة ، وهي الرمح: القنا ) ٢(

حدثنا قيس بن الربيع ، عن حبيب بن أيب ثابت ، عن أيب وائل ، عن ابن أيب اهلياج : حدثنا أبو داود قال  - ١٥٠
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  أستعملك على ما استعملين عليه« : قال يل علي رضي اهللا عنه : ، عن أبيه ، قال 

  »على مسخ التماثيل وتسوية القبور 

حدثنا شريك ، عن عثمان بن املغرية عن سامل بن أيب اجلعد ، عن علي بن علقمة ، : حدثنا أبو داود قال  - ١٥١
إمنا يعمل « : أننزي احلمار على الفرس ؟ قال : قيل للنيب صلى اهللا عليه وسلم : عن علي رضي اهللا عنه ، قال 

  »ذلك الذين ال يعلمون 

جاء رأس « : حدثنا شريك ، عن عثمان بن املغرية ، عن زيد بن وهب ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٥٢
النسمة ولكين ) ١(ال والذي فلق احلبة وبرأ » : اتق اهللا فإنك ميت فقال : اخلوارج إىل علي رضي اهللا عنه فقال له 

عهد معهود وقضاء مقضي وقد خاب من » وأشار بيده إىل حليته « هذه ) ٢(ضب مقتول من ضربة من هذه خت
  «افترى 

__________  
  خلق وأوجد من العدم: برأ ) ١(
  تلون وتصبغ: ختضب ) ٢(

حدثنا أبو إسرائيل ، عن احلكم ، عن املغرية بن حذف ، عن علي ، أو حذيفة رضي : حدثنا أبو داود قال  - ١٥٣
  «البقرة عن سبعة ) ١(أشرك بني املسلمني يف هديهم » ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن رس« اهللا عنهما 

__________  
  من مال أو متاع: ما يهدى إىل احلرم من النََّعم ، وقيل أيضا : اهلدي ) ١(

ن مسعت حبة العرين ، حيدث ع: أخربين مسلم األعور ، قال : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٥٤
املرء مع « : الرجل حيب القوم وال يستطيع أن يعمل بعملهم قال : علي ، أن رجال قال للنيب صلى اهللا عليه وسلم 

  »من أحب 

مسعت حجية بن عدي ، حيدث عن علي : حدثنا شعبة ، عن سلمة بن كهيل ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٥٥
  »العني واألذن ) ١( عليه وسلم أن نستشرف أمرنا رسول اهللا صلى اهللا« : رضي اهللا عنه ، قال 
__________  

  نتأمل سالمتها: نستشرف ) ١(

مسعت عليا : مسعت أبا بردة ، يقول : حدثنا شعبة ، عن عاصم بن كليب ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٥٦
سل اهللا اهلدى واذكر  يا علي« : كنت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بيت فقال : رضي اهللا عنه ، يقول 



  »السهم ) ٢(تسديدك ) ١(باهلدى هدايتك الطريق وسل اهللا السداد واذكر بالسداد 
__________  

  هو القَْصد يف األمر والَعْدلُ فيه واالستقامةَ: السداد ) ١(
  إصاَبة القْصد: التسديد ) ٢(

: ن جماهد ، عن عبد اهللا بن سخربة ، قال حدثنا زائدة ، عن ليث بن أيب سليم ، ع: حدثنا أبو داود قال  - ١٥٧
هذا ما تأتوننا به يا : ما هذا ؟ فقلنا : كنا جلوسا مع علي رضي اهللا عنه ننتظر إذ مرت بنا جنازة فقمنا هلا فقال 

إذا مرت بكم جنازة رجل « : أصحاب حممد ، حدثنا أبو موسى األشعري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
ما فعلها : ، فقال علي » دي أو نصراين فقوموا هلا فإنا لسنا نقوم هلا ولكن نقوم ملن معها من املالئكة مسلم أو يهو

  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال مرة وكانوا أهل كتاب كان يتشبه هبم يف الشيء فإذا هني انتهى

تأذن قاتل الزبري بن العوام على علي اس: حدثنا شيبان ، عن عاصم ، عن زر ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٥٨
واهللا ليدخلن قاتل ابن صفية النار إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه : بن أيب طالب رضي اهللا عنه ، قال علي 

  »وحواري الزبري ) ١(إن لكل نيب حواريا « : وسلم يقول 
__________  

  الناصر والصديق واملعني: احلواري ) ١(

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : حدثنا قيس ، عن عاصم ، عن زر ، عن علي ، قال : ود قال حدثنا أبو دا - ١٥٩
  »صالة الوسطى صالة العصر « : وسلم 

حدثنا أبو عوانة ، عن عبد امللك بن حكيم ، ونعيم بن حكيم ، كالمها عن أيب مرمي : حدثنا أبو داود قال  - ١٦٠
إن ناسا من أميت يقرءون « : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول  :مسعت عليا رضي اهللا عنه يقول : ، قال 

عالمتهم رجل خمدج ) ٤(السهم من الرمية ) ٣(من اإلسالم كما ميرق ) ٢(ميرقون ) ١(القرآن ال جياوز تراقيهم 
أهتم حىت قتلوا مل ي: حدثين أخي وكان خرج مع مواله إىل احلرورية بالنهروان قال : ، قال أبو مرمي » اليد ) ٥(

التمسوا املخدج فجعلت الرسل ختتلف فال يقدر : رسوله فلما رأى ذلك هنض إليهم فقاتلهم فلما فرغ منهم قال 
وجدناه يف وطأة من األرض حتت رجلني فقطع يديه والثدية فأخذها ونصبها : عليه مث جاء رجل بعد فبشره قال 

  واهللا ما كذبت وال كذبت قاهلا مرارا: وقال 
__________  

  وهي عظمة مشرفة بني ثغرة النحر والعاتق ومها ترقوتان: مجع َتْرقَُوة : التَّراِقي ) ١(
  جيوزون وخيرقون وخيرجون: ميرقون ) ٢(
  اخترقها وخرج من اجلانب اآلخر يف سرعة: مرق السهم من الرمية ) ٣(
  اهلدف الذي يرمى: الرمية ) ٤(
  رجل من اخلوارج وصفه هلم النيب صلى اهللا عليه وسلمالقصري اليد ، واملراد : املخدج ) ٥(



قال عبيدة : حدثنا حممد بن سريين ، قال : حدثنا سعيد بن عبد الرمحن ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٦١
اليد أو ) ٢(اليد أو خمدج ) ١(فيهم مودن « : ال أنبئك إال مبا أنبأين به ابن أيب طالب رضي اهللا عنه : السلماين 

فقلت » ألنبأتكم ما وعد اهللا من قتلهم على لسان نبيه صلى اهللا عليه وسلم ) ٤(اليد لوال أن تبطروا ) ٣(دون مث
  إي ورب الكعبة قاهلا ثالثا: أنت مسعته من حممد صلى اهللا عليه وسلم ؟ قال : لعلي رضي اهللا عنه 
__________  

  ناقص اليد صغريها: مودن اليد ) ١(
  اليد أو الناقص القصري: املخدج ) ٢(
  النَِّقص اخلَلْق: َصغري الَيد ُمْجَتِمُعها، واملَثْدون : املثدون ) ٣(
  الطُّْغيان عند الّنْعمة وطُولِ الْغَِنى، والتكرب: البَطر ) ٤(

حدثنا شعبة ، عن عاصم بن كليب ، مسعت أبا بردة ، مسع عليا رضي اهللا عنه يقول : حدثنا أبو داود قال  - ١٦٢
  »ين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن أختتم يف الوسطى والذي يليها هنا« : 

كان : حدثنا قيس بن الربيع ، عن مشر بن عطية ، عن سويد بن غفلة اجلعفي ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٦٣
هللا ورسوله صدق ا: صدق اهللا ورسوله ؟ فقال : قولك : صدق اهللا ورسوله فقيل له : علي خيرج إىل السوق فيقول 

: إذا حدثتكم عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فواهللا ألن أخر من السماء فتخطفين الطري أحب إيل من أن أقول 
مسعت من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما مل أمسع وإذا حدثتكم عن نفسي فإن احلرب خدعة ، مسعت النيب صلى 

أقوام أحداث األسنان سفهاء األحالم يقولون من قول خري الربية  جييء يف آخر الزمان« : اهللا عليه وسلم يقول 
فمن أدركهم ) ٤(السهم من الرمية ) ٣(من الدين كما ميرق ) ٢(يقرءون القرآن ال جياوز حناجرهم ميرقون ) ١(

  »فليقتلهم أو ليقاتلهم فإن ملن قتلهم أجرا يف قتلهم يوم القيامة 
__________  

  اخلَلْق: الربية ) ١(
  جيوزون وخيرقون وخيرجون: ميرقون ) ٢(
  اخترقها وخرج من اجلانب اآلخر يف سرعة: مرق السهم من الرمية ) ٣(
  اهلدف الذي يرمى: الرمية ) ٤(

كنا مع : حدثنا محاد بن زيد ، عن مجيل بن مرة ، عن أيب الوضيء السحتين ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٦٤
ارجعوا فالتمسوه » : التمسوا املخدج فالتمسوه فلم جيدوه فأتوه فقال « : ال علي بن أيب طالب بالنهروان ، ق

قد وجدناه حتت القتلى يف الطني فكأين أنظر : حىت قال ذلك يل مرارا فرجعوا فقالوا « فواهللا ما كذبت وال كذبت 
سر بذلك علي رضي ف) ٢(الريبوع ) ١(إليه حبشيا له ثدي كثدي املرأة عليه شعريات كشعريات اليت على ذنب 

  »اهللا عنه 
__________  

  الذيل: الذنب ) ١(
  حيوان له ذيل طويل ينتهي خبصلة من الشعر قصري اليدين طويل الرجلني: الريبوع ) ٢(



حدثنا سالم ، عن منصور ، عن ربعي ، عن علي رضي اهللا عنه ، عن النيب صلى اهللا : حدثنا أبو داود قال  - ١٦٥
  »جيد عبد طعم اإلميان حىت يؤمن بالقدر كله ال « : عليه وسلم قال 

حدثنا املسعودي ، عن عثمان بن عبد اهللا بن هرمز ، عن نافع بن جبري ، عن علي : حدثنا أبو داود قال  - ١٦٦
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليس بالقصري وال بالطويل ضخم الرأس « : بن أيب طالب رضي اهللا عنه ، قال 

إذا مشى ) ٣(، مشرب وجهه محرة ، طويل املسربة ) ٢(الكفني والقدمني ضخم الكراديس ) ١(واللحية شثن 
  »مل أر قبله وال بعده مثله ) ٤(تكفى تكفيا كأمنا ينحط من صبب 

__________  
  الغليظ اخلشن: الشثن ) ١(
  مجع كردوس ، وهي رءوس العظام: الكراديس ) ٢(
  السرةشعر دقيق من الصدر إىل : املسربة ) ٣(
  املنحدر من األرض: الصبب ) ٤(

: حدثنا قيس ، عن أيب إسحاق ، عن ابن ذي حدان ، عن علي رضي اهللا عنه ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٦٧
  »إن اهللا عز وجل مسى احلرب على لسان نبيه صلى اهللا عليه وسلم اخلدعة « 

ر ، عن عبد اهللا بن فريوز ، عن حضني أيب ساسان حدثنا عبد العزيز بن املختا: حدثنا أبو داود قال  - ١٦٨
حضرت عثمان بن عفان رضي اهللا عنه وأيت بالوليد بن عقبة قد شرب اخلمر وشهد عليه محران بن : الرقاشي ، قال 

أقم عليه احلد فأمر علي عبد اهللا بن جعفر ذي اجلناحني أن جيلده فأخذ يف : أبان ورجل آخر فقال عثمان لعلي 
أمسك ؛ جلد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أربعني وجلد أبو « : يعد حىت جلد أربعني ، مث قال له  جلده وعلي

  »بكر رضي اهللا عنه أربعني وجلد عمر رضي اهللا عنه مثانني وكل سنة وهذا أحب إيل 

خرج : قال  حدثنا شعبة ، عن أيب التياح ، عن رجل من عنزة عن رجل من بين أسد: حدثنا أبو داود قال  - ١٦٩
إن نبيكم صلى اهللا عليه وسلم أمر بالوتر ووقت له : فقال ) ٢(املثوب ) ١(علينا علي رضي اهللا عنه حني ثوب 

  »يا ابن النباح أو أقم يا ابن النباح « هذه الساعة أذن 
__________  

  ة خري من النومالصال: الدعاء إىل الصالة ، وإقامتها ، وقول املؤذن وترديده يف الفجر : التثويب ) ١(
  املؤذن: املثوب ) ٢(

حدثنا محاد بن سلمة ، عن عطاء بن السائب ، عن زاذان ، عن علي رضي اهللا عنه : حدثنا أبو داود قال  - ١٧٠
فعل اهللا هبا كذا وكذا ) ١(من ترك شعرة مل يصبها املاء من اجلنابة « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ، قال 

  شعري وكان جيز شعره: فلذلك عاديت رأسي أو قال  ،» من النار 
__________  

وُسّمي . البُْعد: الذي جيب عليه الُغْسل باِجلماع وُخروجِ املّّين، واجلَنابة االْسم، وهي يف األصل : اجلُُنب ) ١(
  الناَس حىت َيغَْتسلوقيل ملَُجانََبِته . اإلنسان ُجُنبا ألنه نُهَِي أن َيقَْرب مواضع الصالة ما مل َيتَطَهَّر



حدثنا عبد الرمحن بن ثابت بن ثوبان ، عن عبدة بن أيب لبابة ، عن أيب وائل ، عن : حدثنا أبو داود قال  - ١٧١
  »أن النيب صلى اهللا عليه وسلم توضأ ثالثا ثالثا « علي رضي اهللا عنه ، 

، عن علي رضي اهللا عنه ، أن رجال ، حدثنا سالم ، عن أيب إسحاق ، عن احلارث : حدثنا أبو داود قال  - ١٧٢
يا رسول اهللا كانت يل مائة : تصدقت منها بعشر أواق وقال آخر ) ١(يا رسول اهللا كانت يل مائة أوقية : قال 

« : يا رسول اهللا كانت يل عشرة دنانري فتصدقت منها بدينار فقال : دينار فتصدقت منها بعشرة دنانري وقال آخر 
  »يف األجر سواء تصدق كل رجل منكم بعشر ماله كلكم قد أحسن وأنتم 

__________  
  قيمة ُعْملٍَة َوَوْزٍن مبا قدره أربعون درمها ، وقيل هي نصف سدس الرطل: األوقية ) ١(

« : مسعت عليا ، يقول : حدثنا شعبة ، عن سلمة بن كهيل ، عن حبة العرين ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٧٣
  »رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنا أول من صلى مع 

أنه « حدثنا املسعودي ، عن أيب إسحاق ، عن احلارث ، عن علي رضي اهللا عنه ، : حدثنا أبو داود قال  - ١٧٤
اللهم تصديقا بكتابك وسنة نبيك صلى اهللا عليه : كان إذا مر باحلجر األسود فرأى عليه زحاما استقبله وكرب وقال 

  »وسلم 

قضى رسول اهللا « : حدثنا قيس ، عن أيب إسحاق ، عن احلارث ، عن علي قال : و داود قال حدثنا أب - ١٧٥
وأن أعيان بين األم ) ) ١(من بعد وصية يوصي هبا أو دين ( صلى اهللا عليه وسلم بالدين قبل الوصية وأنتم تقرءون 

  »يتوارثون دون بين العالت 
__________  

  ١١: النساء آية رقم : سورة ) ١(

شهدت عليا رضي اهللا عنه وسئل : حدثنا قيس ، عن أيب إسحاق ، عن هبرية ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٧٦
إياي عرفت كنت إذا سألت « : سأل عن أمساء املنافقني فأخرب هبم وسئل عن نفسه ، فقال : عن حذيفة ، فقال 

  »أجبت وإذا سكت ابتديت 

: مسعت زيد بن وهب ، يقول : ، عن عبد امللك بن ميسرة ، قال حدثنا شعبة : حدثنا أبو داود قال  - ١٧٧
يعين من حرير ) ٢(سرياء ) ١(بعث إيل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حبلة : مسعت عليا ، رضي اهللا عنه يقول 

 فشققتها بني: ، قال » إين مل أبعث هبا إليك لتلبسها « : فلبستها فخرجت فيها فرأيت الغضب يف وجهه وقال 
  نسائنا أو نسائي

__________  
  ثوَبان من جنس واحد: احلُلَّة ) ١(
  َنْوع من الُبُروِد والثياب ُيخاِلطه حَرير: الِسَرياء بكسر السني وفتح الياء واملد ) ٢(



: حدثنا إسرائيل ، عن أيب إسحاق ، عن احلارث ، عن علي رضي اهللا عنه ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٧٨
يا علي إين أحب لك ما أحب لنفسي وأكره لك ما أكره لنفسي ال تقرأ « : ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال يل رسو

شعرك مقيل الشيطان ، وال تعبث باحلصى وأنت يف ) ١(وأنت راكع وال وأنت ساجد وال تصل وأنت عاقص 
  »وال تركب املياثر ) ٢(الصالة وال تتختم بالذهب ، وال تلبس القسي 

__________  
  يلُّ الشعر ولفه وإدخال أطرافه يف أصوله: العقص ) ١(
  ثياب من كَتَّان َمْخلوط حبَريِر: القَسِّي ) ٢(

قال علي : حدثنا شريك ، عن أيب إسحاق ، عن عمري بن سعيد النخعي ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٧٩
خلمر فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل ما أحد كنت مقيما عليه حدا فيموت فأديه إال حد ا« : رضي اهللا عنه 

  »إال حد اخلمر فإنا حنن سنناه : يستنه ، أو قال 

حدثنا شعبة ، عن األعمش ، عن إبراهيم التيمي ، عن أبيه ، عن علي رضي اهللا عنه : حدثنا أبو داود قال  - ١٨٠
إن املدينة حرم ما « : لى اهللا عليه وسلم عن النيب ص) ١(ما عندنا شيء إال كتاب اهللا وإال هذه الصحيفة : ، قال 

فعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني ال ) ٥(حمدثا ) ٤(أو آوى ) ٣(فيها حدثا ) ٢(بني عري إىل ثور من أحدث 
فعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس ) ٩(قوما بغري إذن مواليه ) ٨(ومن واىل ) ٧(وال عدال ) ٦(يقبل اهللا منه صرفا 

  »عني ال يقبل منه صرف وال عدل أمج
__________  

  ما يكتب فيه من ورق وحنوه: الصحيفة ) ١(
  فعل أمرا جديدا حادثا ليس معروفا يف الدين من كتاب وال سنة: أحدث ) ٢(
  إمثا وذنبا وأمرا حمظورا: حدثا ) ٣(
اَرى ، وأسكن ، ويستخدم ضم وانضم ، ومجع ، محى ، ورجع ، وَردَّ ، وجلأ ، واعتصم ، وَو: أوى وآوى ) ٤(

  كل من الفعلني الزما ومتعديا ويعطي كل منهما معىن اآلخر
  من فعل إمثا أو ابتدع يف الدين: احملدث ) ٥(
  النافلة: التوبة وقيل : الصرف ) ٦(
  الفَرِيضَة: الفدية وقيل : العدل ) ٧(
  اختذهم أسيادا له: واىل قوما ) ٨(
  هبم الرجل أو العبد ساداته أو من يلتحق: مواليه ) ٩(

حدثنا محاد بن سلمة ، عن احلجاج ، عن احلكم ، عن ميمون بن أيب شبيب ، عن : حدثنا أبو داود قال  - ١٨١
يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غالمني أخوين فبعت أحدمها فقال النيب ) ١(وهب : علي رضي اهللا عنه ، قال 

  »رده « : بعت أحدمها ، قال : قلت » ؟  ما فعل الغالمان« : صلى اهللا عليه وسلم 
__________  

  العطية اخلالية من العوض والغرض: اهلبة ) ١(



قال علي : أخربين األحنف بن قيس ، قال : حدثنا ابن فضالة ، عن احلسن ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٨٢
» هذا ما صاحل عليه حممد رسول اهللا « :  إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا صاحل قريشا كتب: رضي اهللا عنه 

  »حممد بن عبد اهللا « : وكتب ) ١(لو علمنا أنك رسول اهللا ما قاتلناك فمحاه : ، فقالوا 
__________  

  اإلزالة ، واملسح وذهاب األثر والتنحية، واحملاء املزيل واملنحي للذنوب: احملو ) ١(

األجلح ، عن الشعيب ، عن عبد اهللا بن خليل احلضرمي ، عن حدثنا قيس ، عن : حدثنا أبو داود قال  - ١٨٣
أنتم شركاء متشاكسون « : بينهم وقال ) ١(علي رضي اهللا عنه ، أنه أيت يف ثالثة اشتركوا يف طهر امرأة فأقرع 

، فأخرب بذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم فضحك حىت ) ٣(فجعل الولد للذي أقرع ، وجعل هلما ثلثا الدية ) ٢(
  »دت نواجذه ب

__________  
  أجرى القرعة: أقرع ) ١(
  االختالف والتنازع: التشاكس ) ٢(
  مال يعطى لويل املقتول مقابل النفس أو مال يعطى للمصاب مقابل إصابة أو تلف عضو من اجلسم: الدية ) ٣(

مسعت عليا رضي : قال  حدثنا حيىي بن سلمة بن كهيل ، عن أبيه ، عن حبة العرين ،: حدثنا أبو داود قال  - ١٨٤
لقد رأيتين أصلي مع رسول اهللا صلى « : اهللا عنه ، خيطب فضحك ضحكا ما رأيته ضحكه وهو على املنرب فقال 

أي بين ما كنتما تصنعان ؟ : اهللا عليه وسلم فاطلع أيب علينا وأنا أصلي مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال 
« : ، فرأيته يضحك من قول أبيه مث قال » أبدا ) ١(هللا واهللا ال تعلوين اسيت وا: كنا نصلي فقال أبو طالب : قلت 

  ») ٢(لقد رأيتين صليت قبل الناس حججا 
__________  

  العجز واملؤخرة ويطلق على حلقة الدبر: االست ) ١(
  األعوام والسنوات: احلجج ) ٢(

مسعت عليا رضي اهللا :  ، عن أم موسى ، قالت حدثنا أبو عوانة ، عن مغرية الضيب: حدثنا أبو داود قال  - ١٨٥
  »ما رمدت وال صدعت منذ دفع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إيل بالراية يوم خيرب « : عنه ، يقول 

: قال علي رضي اهللا عنه : حدثنا عمرو بن ثابت ، عن أبيه ، عن أيب فاختة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٨٦
اهللا عليه وسلم فبات عندنا واحلسن واحلسني نائمان فاستسقى احلسن فقام رسول اهللا صلى  زارنا رسول اهللا صلى

اهللا عليه وسلم إىل قربة لنا فجعل يعصرها يف القدح مث يسقيه فتناوله احلسني ليشرب فمنعه وبدأ باحلسن فقالت 
، مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه » ال ولكنه استسقى أول مرة « : يا رسول اهللا كأنه أحبهما إليك فقال : فاطمة 
  »يوم القيامة يف مكان واحد  -يعين عليا  -وهذا الراقد  -وأحسبه قال  -إين وإياك وهذين « : وسلم 

  أحاديث الزبري بن العوام رضي اهللا عنه



ين عامر بن أخرب: أخربين جامع بن شداد ، قال : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا يونس ، حدثنا أبو داود قال  - ١٨٧
ما مينعك أن حتدث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه : قلت للزبري رضي اهللا عنهما : عبد اهللا بن الزبري ، عن أبيه ، قال 

: أما واهللا ما فارقته منذ أسلمت ولكين مسعته قال كلمة ، قال : وسلم كما حيدث ابن مسعود وفالن وفالن ؟ فقال 
  »مقعده من النار ) ١(من قال علي ما مل أقل فليتبوأ « 

__________  
فليتخذ لنفسه منزال فيها ، وهو أمر مبعىن اخلرب أو مبعىن التهديد أو مبعىن التهكم أو : فليتبوأ مقعده من النار ) ١(

  دعاء على فاعل ذلك أي بوَّأُه اللَّه ذلك

بن العوام ، رضي اهللا عنه ،  حدثنا ابن أيب ذئب ، عن مسلم بن جندب ، عن الزبري: حدثنا أبو داود قال  - ١٨٨
الفيء ، فما يكون إال موضع القدم أو ) ١(كنا نصلي مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، مث نبتدر « : قال 

  »القدمني 
__________  

  عجل إليه واستبق وسارع: ابتدر الشيَء وله وإليه ) ١(

دثنا عقبة بن صهبان ، وأبو رجاء العطاردي قاال ح: حدثنا الصلت بن دينار ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٨٩
: قال ) ) ١(واتقوا فتنة ال تصينب الذين ظلموا منكم خاصة ( مسعنا الزبري رضي اهللا عنه وهو يتلو هذه اآلية « : 

  »ولقد تلوت هذه اآلية زمانا وما أراين من أهلها فأصبحنا من أهلها 
__________  

  ٢٥: األنفال آية رقم : سورة ) ١(

حدثنا حرب بن شداد ، عن حيىي بن أيب كثري ، أن يعيش بن الوليد بن هشام ، : حدثنا أبو داود قال  - ١٩٠
) ٢(إليكم داء ) ١(دب « : حدثه أن موىل للزبري بن العوام رضي اهللا عنه حدثه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

ال أقول حتلق الشعر ولكنها حتلق الدين والذي نفسي  ، والبغضاء هي احلالقة) ٣(األمم قبلكم احلسد والبغضاء 
  »أفشوا السالم بينكم : بيده ال تدخلوا اجلنة حىت تؤمنوا وال تؤمنوا حىت حتابوا أال أخربكم مبا يثبت ذاك لكم 

__________  
  سار إليكم: دب إليكم ) ١(
  املرض والعيب: الداء ) ٢(
  شدة الكُْرِه واملقت: البغضاء ) ٣(

  سعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنهأحاديث 

حدثنا سالم ، عن عطاء بن السائب ، عن أيب عبد الرمحن : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٩١
هل « : دخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنا مريض فقال يل : السلمي ، عن سعد رضي اهللا عنه قال 

أوص « : هم أغنياء خبري ، قال : قلت » فما تركت لولدك ؟ « : قال  نعم أوصيت مبايل كله: قلت » أوصيت ؟ 
  »أوص بالثلث والثلث كثري « : ، فما زال يناقصين وأناقصه حىت قال » بالعشر 



حدثنا إبراهيم بن سعد ، وعبد العزيز بن أيب سلمة ، وغريمها ، كلهم عن الزهري ، : حدثنا أبو داود قال  - ١٩٢
: مرضت مرضا أشفيت منه فدخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلت : ن أبيه ، قال عن عامر بن سعد ، ع

أتصدق بالشطر : قلت » ال « : يا رسول اهللا إن يل ماال كثريا وترثين ابنة يل واحدة أفأتصدق مبايل كله ؟ فقال 
الثلث والثلث كثري « : ي ؟ قال فبم أوص: يا رسول اهللا : ، قلت » ال « : فأوصي بالشطر ؟ فقال : أو قال ) ١(

  »أيدي الناس ) ٣(يتكففون ) ٢(إنك ألن تدع ورثتك أغنياء خري من أن تدعهم عالة 
__________  

  النصف: الشطر ) ١(
  مجع عائل وهو الفقري: العالة ) ٢(
  ميّد كفه للسؤال: يتكفف ) ٣(

بن أيب سلمة وغريمها كلهم عن الزهري ، عن  حدثنا إبراهيم بن سعد ، وعبد العزيز: حدثنا أبو داود قال  - ١٩٣
عليها حىت ) ١(إنك لن تنفق نفقة إال أجرت « : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم : عامر بن سعد ، عن أبيه ، قال 

  »اللقمة ترفعها إىل يف أهلك 
__________  

  نلَت األجَر والثواَب: أُجرت ) ١(

بن سعد ، وعبد العزيز بن أيب سلمة وغريمها كلهم عن الزهري ، عن  حدثنا إبراهيم: حدثنا أبو داود قال  - ١٩٤
مرضت مرضا شديدا أشفيت منه فدخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عامر بن سعد ، عن أبيه ، قال 

بعدي فتعمل عمال تبتغي وجه اهللا إال ) ٢(إنك لن ختلف « : دون هجريت فقال ) ١(يا رسول اهللا أخلف : فقلت 
زددت به رفعة ودرجة ولعلك أن ختلف حىت ينتفع بك قوم ويضر بك قوم آخرون ، اللهم أمض ألصحايب هجرهتم ا

  ، كان يرثي له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن مات مبكة» وال تردهم على أعقاهبم لكن البائس سعد بن خولة 
__________  

   يتم يل أجر اهلجرةأُْتَرك ألموت يف مكة بعد هجريت فال: أَُخلَّف ) ١(
  تعيش ويطول عمرك بعد أقرانك: ختلف ) ٢(

حدثنا ابن أيب ذئب ، عن الزهري ، عن عامر بن سعد ، عن أبيه ، أن رسول اهللا : حدثنا أبو داود قال  - ١٩٥
هللا عليه يا رسول اهللا واهللا إنه ملؤمن فقال رسول اهللا صلى ا: صلى اهللا عليه وسلم أعطى قوما ومنع رجال فقال سعد 

، » أو مسلم « : واهللا إين أراه مؤمنا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ، مث قال سعد » أو مسلم « : وسلم 
اهللا عز وجل ) ١(إين ألعطي الرجل وأدع من هو خري منه خمافة أن يكبه « : مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  »على وجهه يف النار 
__________  

  اإللقاء والطرح: كب ال) ١(

حدثنا ثابت أبو زيد ، وسالم بن سليم ، عن عاصم ، عن أيب عثمان النهدي ، عن : حدثنا أبو داود قال  - ١٩٦
« : قليب من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال ) ١(مسعته أذناي ووعاه : سعد بن أيب وقاص ، رضي اهللا عنه قال 



  »أنه غري أبيه فاجلنة عليه حرام  إىل غري أبيه وهو يعلم) ٢(من ادعى 
__________  

  حفظ وفهم وأدرك وحوى: وعى ) ١(
  انتسب: ادعى ) ٢(

مسعت أبا عباية أو قيس بن عباية : أخربين زياد بن خمراق ، قال : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٩٧
هم إين أسألك اجلنة غرفها كذا وكذا وأعوذ بك الل: ، شك أبو داود أن سعدا رضي اهللا عنه ، مسع ابنا له يقول 

: لقد سألت اهللا خريا كثريا وتعوذت به من شر كثري أو قال : وسالسلها ، فقال له سعد ) ١(من النار وأغالهلا 
، وحبسبك أن » يف الدعاء ) ٢(سيكون قوم يعتدون « : عظيم وإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 

ماللهم : تقول    إين أسألك من اخلري كله ما علمت منه وما مل أعلم وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما مل أعل
__________  

  وهو طوق من حديد أو جلد جيعل يف عنق األسريأو اجملرم أو يف أيديهما: األغالل مجع الُغل ) ١(
  يتجاوز احلد: يعتدي ) ٢(

حسان املكي ، عن ابن أيب مليكة ، عن عبيد اهللا بن أيب هنيك ، عن  حدثنا سعيد بن: حدثنا أبو داود قال  - ١٩٨
  »ليس منا من مل يتغن بالقرآن « : سعد رضي اهللا عنه ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

مسعت يونس بن جبري ، حيدث عن حممد بن سعد ، : حدثنا شعبة ، عن قتادة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٩٩
ألن ميتلئ جوف ابن آدم قيحا خري له من أن ميتلئ « : رضي اهللا عنه ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  عن سعد

  »شعرا 

مسعت عكرمة بن خالد املخزومي ، حيدث عن ابن : حدثنا شعبة ، عن قتادة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٠٠
إذا كان بأرض وأنتم هبا فال خترجوا منها وإذا « : طاعون سعد ، عن سعد ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال يف ال

  .من قال غري هذا فقد غلط : ، قال أبو داود » كان بأرض ولستم هبا فال تدخلوها 

حدثنا عكرمة بن خالد ، عن حيىي بن سعد ، عن سعد : حدثنا سليم بن حيان ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٠١
  .لم مبثله، عن النيب صلى اهللا عليه وس

مسعت إبراهيم بن سعد بن أيب وقاص ، : حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٠٢
أال ترضى بأن تكون مين مبنزلة هارون « : حيدث عن سعد رضي اهللا عنه ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال لعلي 

  »من موسى 

رأيت يوم أحد « : هيم بن سعد ، عن أبيه ، عن جده ، عن سعد ، قال حدثنا إبرا: حدثنا أبو داود قال  - ٢٠٣
عن ميني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعن يساره رجلني عليهما ثياب بياض يقاتالن عن رسول اهللا صلى اهللا 

  »عليه وسلم أشد القتال ما رأيتهم قبل ذلك اليوم وال بعده 



صليت إىل جنب سعد : ، عن أيب يعفور ، مسع مصعب بن سعد ، يقول حدثنا شعبة : حدثنا أبو داود قال  - ٢٠٤
قد كنا نفعل ذلك حىت هنينا عنه وأمرنا أن نضع « : يدي وجعلتهما بني ركبيت فقال يل أيب ) ١(فلما ركعت طبقت 
  »أيدينا على الركب 
__________  

  الركوع والتشهد أن جيمع املصلي بني أصابع يديه وجيعلها بني ركبتيه يف: التطبيق ) ١(

: مسعت مصعب بن سعد ، قال : أخربين مساك بن حرب ، قال : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٠٥
يا رسول : أصبت سيفا يوم بدر فأتيت به النيب صلى اهللا عليه وسلم فقلت : قال أيب : نزلت يف أيب أربع آيات قال 

له ؟ فقال رسول اهللا ) ٢(أأترك كمن ال غناء : ، مث عاودته فقلت » ذته ضعه من حيث أخ« : قال ) ١(اهللا نفلنيه 
وهي يف قراءة ) ) ٣(يسألونك عن األنفال ( ونزلت هذه اآلية » ضعه من حيث أخذته « : صلى اهللا عليه وسلم 

والدين فال آكل أليس قد أمر اهللا بطاعة ال: وقالت أم سعد : اآلية كلها قال » يسألونك األنفال « عبد اهللا هكذا 
( طعاما وال أشرب شرابا حىت تكفر باهللا فامتنعت من الطعام والشراب حىت جعلوا يشجرون فاها بالعصا ونزلت 

وصنع رجل من ) ) ٤(ووصينا اإلنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك يب ما ليس لك به علم فال تطعهما 
نصار فأكلنا وشربنا حىت سكرنا مث افتخرنا فرفع رجل حلي بعري األنصار طعاما فدعا ناسا من املهاجرين وناسا من األ

يا أيها الذين آمنوا ال ( األنف وذلك قبل أن حترم اخلمر فنزلت ) ٧(به أنف سعد فكان سعد مفزور ) ٦(ففزر ) ٥(
) ٩(ن إمنا اخلمر وامليسر واألنصاب واألزالم رجس من عمل الشيطا( ونزلت ) ) ٨(تقربوا الصالة وأنتم سكارى 

اآلية ودخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على سعد وهو مريض وأراد أن يوصي مباله كله فجعل يناقصه حىت ) 
  فالناس يوصون بالثلث: بلغ الثلث قال 

__________  
  ما كان زائدا على سهم املقاتل من الغنائم: النفل ) ١(
  كفاية له يف احلرب الغناء هو الكفاية أي ال نفع وال: كمن ال غناء له ) ٢(
  ١: األنفال آية رقم : سورة ) ٣(
  ٨: العنكبوت آية رقم : سورة ) ٤(
  ما صلح للركوب واحلمل من اإلبل ، وذلك إذا استكمل أربع سنوات ، ويقال للجمل والناقة: البعري ) ٥(
  الفسخ والشق: الفزر ) ٦(
  مشقوق مفسوخ: مفزور ) ٧(
  ٤٣: النساء آية رقم : سورة ) ٨(
  ٩٠: املائدة آية رقم : سورة ) ٩(

خلف رسول : حدثنا شعبة ، عن احلكم ، عن مصعب بن سعد ، عن سعد ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٠٦
يا رسول اهللا أختلفين يف النساء : اهللا صلى اهللا عليه وسلم علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه يف غزوة تبوك فقال 

  »تكون مين مبنزلة هارون من موسى غري أنه ال نيب بعدي  أما ترضى أن« : والصبيان فقال 



حدثين إمساعيل بن حممد بن سعد بن أيب : حدثنا حممد بن أيب محيد األنصاري ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٠٧
 سعادة البن آدم ثالث ،« : وقاص ، عن أبيه ، عن سعد رضي اهللا عنه ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

الصاحل ، واملسكن الواسع ، أو ) ١(الزوجة الصاحلة ، واملركب : وشقوة البن آدم ثالث ، فمن سعادة ابن آدم 
  »املسكن السوء ، واملرأة السوء ، واملركب السوء : واملسكن الصاحل ، وشقوة البن آدم ثالث : قال 

__________  
  ما يركب عليه من الدواب وغريها: املركب ) ١(

مسعت العيزار بن حريث ، حيدث ، عن عمر : حدثنا شعبة ، عن أيب إسحاق ، قال : نا أبو داود قال حدث - ٢٠٨
عجبت للمسلم ؛ إذا أصابته « : مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول : بن سعد ، عن أبيه رضي اهللا عنه ، قال 

يف كل شيء ، حىت يف اللقمة ) ٢(ؤجر وصرب ، وإذا أصابه خري محد اهللا وشكر ، إن املسلم ي) ١(مصيبة احتسب 
  »يرفعها إىل فيه 

__________  
باألعمال الصاحلة، وعند املكروهات هو البِدَاُر إىل طَلَب األْجر . طَلَب وْجه اللّه وثوابه: االحتساب واحلسبة ) ١(

  ُسوم فيها طَلَباً للثَّواب املْرُجّو منهاوحتصيله بالتَّْسليم والصَّرب، أو باستعمال أنواع البِّر والِقيام هبا على الوْجه املْر
  يثاب: يؤجر ) ٢(

مسعت : حدثنا شعبة ، عن إمساعيل بن أيب خالد ، عن قيس بن أيب حازم ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٠٩
حىت  لقد رأيتنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وما لنا طعام إال ورق الشجر ،« : سعدا رضي اهللا عنه ، يقول 

» على اإلسالم ، لقد خسرت إذا وضل سعيي ) ٢(الشاة ، فأصبحت بنو أسد تعزرين ) ١(يضع أحدنا كما تضع 
»  

__________  
  أي برازه جاف كالبعر الذي تضعه الشاة ، من شدة خشونة املأكل: كما تضع الشاة ) ١(
  توقفين وتوخبين على التقصري: تعزرين ) ٢(

حدثنا شعبة ، عن علي بن زيد ، عن سعيد بن املسيب ، عن سعد رضي اهللا عنه ،  :حدثنا أبو داود قال  - ٢١٠
  »أنت مين مبنزلة هارون من موسى « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لعلي رضي اهللا عنه : قال 

سألت  :حدثنا مالك بن أنس ، عن عبد اهللا بن يزيد ، عن زيد أيب عياش ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢١١
سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الرطب : ، بالبيضاء فكرهه وقال سعد ) ١(سعدا عن اشتراء السلت 

  أو هنى عنه» ال « : نعم فقال : فقالوا » ؟ ) ٢(هل ينقص الرطب إذا يبس « : بالتمر فقال 
__________  

  وٌع من اِحلْنطةضَْرب من الشَّعري أبيُض ال قْشر له، وقيل هو ن: السُّلت ) ١(
  جف: يبس ) ٢(



حدثنا شعبة ، وهشام ، ومحاد بن سلمة ، كلهم عن عاصم ابن هبدلة ، عن مصعب : حدثنا أبو داود قال  - ٢١٢
) ١(األنبياء مث األمثل « : يا رسول اهللا أي الناس أشد بالء قال : قلت : بن سعد ، عن أبيه رضي اهللا عنه ، قال 

رجل على قدر دينه فإن كان صلب الدين اشتد بالؤه وإن كان يف دينه رقة ابتلي على ال) ٢(فاألمثل حىت يبتلى 
  »البالء بالعبد حىت ميشي على األرض وما عليه من خطيئة ) ٣(حسب ذلك أو قدر ذلك فما يربح 

__________  
  األفضل واألشرف واألقرب مماثلة هلديهم يف كل زمان: األمثل ) ١(
  واالمتخان باخلري أو الشر االختبار: االبتالء ) ٢(
  زال: برح ) ٣(

قال عمر : مسعت جابر بن مسرة ، يقول : حدثنا شعبة ، عن أيب عون الثقفي ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢١٣
) ١(أما أنا فكنت أمد يف األوليني وأحذف « : قد شكوك يف كل شيء حىت يف الصالة فقال : لسعد رضي اهللا عنه 

ذاك الظن بك أو ظين : فقال » ما اقتديت به من صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ) ٢(آلو  يف األخريني وما
  بك

__________  
  التخفيف واإلسراع: احلذف ) ١(
  أقصر وأدخر جهدي: آلو ) ٢(

شكا أهل : حدثنا أبو عوانة ، عن عبد امللك بن عمري ، عن جابر بن مسرة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢١٤
إن سعدا ال حيسن أن يصلي فذكر ذلك عمر له فقال : الكوفة سعدا إىل عمر فنزعه واستعمل عليهم عمارا فقالوا 

عنها ، صاليت العشي أركد ) ١(أما أنا فكنت أصلي هبم صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وال أخرم « : سعد 
  ك الظن بك يا أبا إسحاقذا: عمر : فقال » يف األخريني ) ٣(يف األوليني وأحذف ) ٢(

__________  
  أنقص: خرم أو أخرم ) ١(
  أسكن وأطيل القيام: أركد ) ٢(
  التخفيف واإلسراع: احلذف ) ٣(

حدثين بعض ولد سعد ، عن : حدثنا ابن أيب ذئب ، عن صاحل ، موىل التوأمة قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢١٥
فلكم  -يعين شجر احلرم  -من أخذمتوه يقطع من الشجر شيئا « : سعد ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

فرأى سعد غلمانا يقطعون فأخذ متاعهم فانتهوا إىل مواليهم : قال » شجرها وال يقطع ) ١(سلبه ال يعضد 
 :يا أبا إسحاق إن غلمانك أو مواليك أخذوا متاع غلماننا فقال : فأخربوهم أن سعدا فعل كذا وكذا فأتوه فقالوا 

» من أخذمتوه يقطع من شجر احلرم فلكم سلبه « : بل أنا أخذته مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 
  ولكن سلوين من مايل ما شئتم

__________  
  يقطع: يعضد ) ١(



حدثنا إبراهيم بن سعد ، عن الزهري ، عن سعيد بن املسيب ، عن سعد بن مالك : حدثنا أبو داود قال  - ٢١٦
ولو أذن له فيه الختصينا ) ١(رد النيب صلى اهللا عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل :  عنه ، قال رضي اهللا

)٢(  
__________  

  االنقطاع عن النساء وترك النكاح تفرغًا لعبادة اهللا: التبتل ) ١(
  سلُّ اخلصيتني ونزُعهما لقطع الشهوة: االختصاُء ) ٢(

مسعت : مسعت سعيد بن املسيب ، قال : ا شعبة ، عن حيىي بن سعيد ، قال حدثن: حدثنا أبو داود قال  - ٢١٧
  »يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أبويه يوم أحد ) ١(مجع « : سعدا رضي اهللا عنه ، يقول 

__________  
  الضم واإلقران واملراد مجع والديه قائال له فداك أيب وأمي: اجلمع ) ١(

حدثنا إبراهيم بن حممد بن سعد ، عن أبيه ، : حدثنا عيسى بن عبد الرمحن ، قال  :حدثنا أبو داود قال  - ٢١٨
  »ما من موتة أموهتا أحب إيل من أن أقتل دون مايل مظلوما « : عن سعد ، قال 

حدثين رجل ، عن عمه ، عن سعد رضي اهللا عنه ، : حدثنا شعبة ، عن مساك ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢١٩
وأنا « : وأحسبه قال : قال » هم حي مين « : ية ، ذكروا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال أن بين ناج

علقت ما : عيين فابكي سامة بن لؤي فقال رجل : فإما أن يكون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال » منهم 
  ليه وسلمبسامة العالقه وإما أن يكون الرجل قال ذلك فأجابه رسول اهللا صلى اهللا ع

  أحاديث عبد الرمحن بن عوف رضي اهللا عنه

أن عبد الرمحن بن « حدثنا ابن سعد ، عن أبيه ، عن جده ، : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٢٠
إليه النيب صلى اهللا عليه وسلم كما أنت ) ١(عوف ملا صلى وجاء النيب صلى اهللا عليه وسلم فذهب يتأخر فأومأ 

  »اهللا صلى اهللا عليه وسلم بصالة عبد الرمحن فصلى رسول 
__________  

  اإلشارة بأعضاء اجلسد كالرأس واليد والعني وحنوه: اإلمياء ) ١(

لقيت أبا سلمة : حدثنا النضر بن شيبان ، قال : حدثنا نصر بن علي احلداين ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٢١
حدثين أيب رضي اهللا عنه : أبوك عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال حدثين حديثا حدثك : بن عبد الرمحن فقلت 

شهر فرض اهللا عليكم صيامه وسننت أنا قيامه فمن « : ذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رمضان فقال : قال 
  »خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ) ١(صامه وقامه إميانا واحتسابا 

__________  
باألعمال الصاحلة، وعند املكروهات هو البِدَاُر إىل طَلَب األْجر . طَلَب وْجه اللّه وثوابه: االحتساب واحلسبة ) ١(

  وحتصيله بالتَّْسليم والصَّرب، أو باستعمال أنواع البِّر والِقيام هبا على الوْجه املْرُسوم فيها طَلَباً للثَّواب املْرُجّو منها



مل يأخذ عمر « : عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن جبالة ، قال حدثنا سفيان بن : حدثنا أبو داود قال  - ٢٢٢
من اجملوس حىت شهد عبد الرمحن بن عوف رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أخذها من ) ١(اجلزية 

  »جموس هجر 
__________  

ْعلة، من اجلَزاء، كأهنا جََزت عن قتله ، هي عبارة عن الْمَال الذي ُيعْقَد للِْكَتايب عليه الذِّمَّة، وهي ِف: اجلزية ) ١(
  واجلزية مقابل إقامتهم يف الدولة اإلسالمية ومحايتها هلم

مسعت من رجل حديثا : حدثنا شعبة ، عن عمرو بن مرة ، عن أيب البختري ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٢٣
اس على عمر وعنده عبد الرمحن بن عوف ، دخل علي والعب: اكتبه فأتاين به مكتوبا مزبرا قال : فأعجبين فقلت 

أنشدكم باهللا أومل تسمعوا أومل تعلموا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : والزبري بن العوام وسعد بن أيب وقاص فقال 
  بلى: ، قالوا » كل مال النيب صلى اهللا عليه وسلم صدقة إال ما أطعمه أهله وكساهم إنا ال نورث « : وسلم قال 

  عبيدة بن اجلراح رضي اهللا عنه أحاديث أيب

حدثنا جرير بن حازم ، عن بشار بن أيب سيف ، عن الوليد بن : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٢٤
مسعت رسول اهللا صلى اهللا : مسعت أبا عبيدة ، رضي اهللا عنه يقول : عبد الرمحن ، عن غضيف بن احلارث ، قال 

نفقة يف سبيل اهللا عز وجل فاضلة ، فاحلسنة بسبعمائة ومن أنفق على نفسه أو على من أنفق « : عليه وسلم يقول 
ومن ابتاله اهللا عز وجل ) ٢(ما مل خيرقها ) ١(أهله أو عاد مريضا أو أماط أذى فاحلسنة بعشر أمثاهلا والصوم جنة 

  ») ٣(يف جسده فله حطة 
__________  

  وقاية ومحاية: جنة ) ١(
  سدهيف: خيرق الصوم ) ٢(
  إسقاط وحمو وغفران للخطايا والذنوب: حطة ) ٣(

حدثنا جرير بن حازم ، عن ليث عن عبد الرمحن بن سابط ، عن أيب ثعلبة اخلشين ، : حدثنا أبو داود قال  - ٢٢٥
إن اهللا عز وجل « : عن أيب عبيدة بن اجلراح ، ومعاذ بن جبل رضي اهللا عنهم عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

وكائنا عنوة وجربية وفسادا يف األرض ) ١(هذا األمر نبوة ورمحة ، وكائنا خالفة ورمحة وكائنا ملكا عضوضا بدأ 
  »يستحلون الفروج واخلمور واحلرير وينصرون على ذلك ويرزقون أبدا حىت يلقوا اهللا 

__________  
  ما فيه َعسف وظلم: العضوض ) ١(

عن إبراهيم بن ميمون ، عن ابن مسرة ، عن أبيه ، عن أيب عبيدة حدثنا قيس ، : حدثنا أبو داود قال  - ٢٢٦
  »أخرجوا يهود احلجاز من جزيرة العرب « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : رضي اهللا عنه ، قال 

  أحاديث طلحة بن عبيد اهللا رضي اهللا عنه



موسى بن طلحة ، عن أبيه رضي اهللا حدثنا أبو عوانة ، عن مساك بن حرب ، عن : حدثنا أبو داود قال  - ٢٢٧
» ما يصنع هؤالء ؟ « : النخل فقال ) ١(كنت مع النيب صلى اهللا عليه وسلم فأتى على قوم يلقحون : عنه ، قال 

إن كان ينفعهم « : ، مث قال » ما أظن هذا يغين شيئا « : يلقحون النخل جيعلون الذكر يف األنثى قال : قلت 
  »لظن ولكن إذا قلت لكم شيئا عن اهللا عز وجل فإين ال أكذب على اهللا شيئا فليصنعوه ال تؤاخذوين با

__________  
  التأبري وهو نقل حبوب اللقاح بني طلع الذكر وطلع األنثى: التلقيح ) ١(

حدثنا سالم ، ويزيد بن عطاء ، عن مساك ، عن موسى بن طلحة ، عن أبيه رضي : حدثنا أبو داود قال  - ٢٢٨
» : ذكرنا يوما لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما مير بني أيدينا من الدواب وحنن نصلي فقال « : قال اهللا عنه ، 

  «وال يضره ما مر بني يديه ) ١(ليضع أحدكم بني يديه مثل مؤخرة الرحل 
__________  

  ما يوضع على ظهر البعري للركوب: الرحل ) ١(

عن حممد بن املنكدر ، عن شيخ ، هلم عن طلحة بن عبيد اهللا رضي حدثنا سفيان ، : حدثنا أبو داود قال  - ٢٢٩
  »أن النيب صلى اهللا عليه وسلم سئل عن حلم الصيد يهديه احلالل إىل احلرام فرخص فيه « اهللا عنه 

  أحاديث سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي اهللا عنه

بن سعد ، عن أبيه ، عن أيب عبيدة بن حممد بن حدثنا إبراهيم : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٣٠
عمار بن ياسر ، عن طلحة بن عبد اهللا بن عوف ، عن سعيد بن زيد رضي اهللا عنه ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  »من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد « : قال 

بن هشام بن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي  حدثنا املسعودي ، عن نفيل: حدثنا أبو داود قال  - ٢٣١
عدي قريش ، عن أبيه ، عن جده ، أن زيد بن عمرو ، وورقة بن نوفل ، خرجا يلتمسان الدين حىت انتهيا إىل 

وما : من بيت إبراهيم قال : ؟ قال ) ١(من أين أقبلت يا صاحب البعري : راهب باملوصل فقال لزيد بن عمرو 
: ارجع فإنه يوشك أن يظهر الذي تطلب يف أرضك فأما ورقة فتنصر قال زيد : ألتمس الدين قال : تلتمس ؟ قال 

لبيك حقا حقا تعبدا ورقا الرب أبغي ال اخلال وهل : وأما أنا فعرضت علي النصرانية فلم يوافقين فرجع وهو يقول 
اغم مهما جتشمين فإين جاشم مث خير أنفي لك اللهم عان ر: مهجر كمن قال آمنت مبا آمن به إبراهيم وهو يقول 

يا رسول اهللا إن أيب كان كما رأيت وكما بلغك : وجاء ابنه إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال : فيسجد قال 
أتى زيد بن عمرو بن نفيل على رسول اهللا صلى اهللا : قال » نعم فإنه يوم القيامة أمة وحده « : فاستغفر له قال 

هلما فدعواه لطعامهما فقال زيد بن عمرو للنيب صلى ) ٢(بن حارثة ومها يأكالن من سفرة  عليه وسلم ومعه زيد
  )٣(يا ابن أخي إنا ال نأكل مما ذبح على النصب : اهللا عليه وسلم 

__________  
  ما صلح للركوب واحلمل من اإلبل ، وذلك إذا استكمل أربع سنوات ، ويقال للجمل والناقة: البعري ) ١(



  ما يوضع فيه الطعام للمسافر: فرة الس) ٢(
  األوثان من احلجارة: النصب ) ٣(

مسعت هالل بن يساف ، : حدثين حصني بن عبد الرمحن ، قال : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٣٢
سلم كان على حيدث عن عبد اهللا بن ظامل املازين ، عن سعيد بن زيد رضي اهللا عنه ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و

« : حراء ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبري وسعد وعبد الرمحن بن عوف رضي اهللا عنهم قال 
  ، وذكر سعيد أنه كان معهم» اثبت حراء فإمنا عليك نيب أو صديق أو شهيد 

الرمحن بن األخنس ،  مسعت عبد: حدثنا شعبة ، عن احلر بن الصياح النخعي ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٣٣
شهدت املغرية بن شعبة خيطب فنال من علي فقام سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي عدي قريش رضي : قال 

عشرة يف اجلنة رسول اهللا وأبو بكر « : أشهد أين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : اهللا عنه فقال 
رضي اهللا عنهم ، ولو شئت أن أمسي » مالك وعبد الرمحن بن عوف  وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبري وسعد بن

  »سعيد بن زيد « : العاشر مسيته مث مساه فقال 

أرسلنا : حدثنا ابن أيب ذئب ، عن احلارث بن عبد الرمحن ، عن أيب سلمة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٣٤
أروى ادعت عليه شيئا من األرض فقال : ة يقال هلا مروان لنصلح بني سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وبني امرأ

من ظلم شربا من أرض « : أتروين أخذت من أرضها شيئا وقد مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : سعيد 
  ؟» من سبع أرضني ) ١(طوقه 

__________  
هو أن ُيطَوَّق َحْملَه يوم : با ، وقيل أن ُيجعل له ما غصبه ظلما ِمثْلَ الطوق يف العنق تنكيال وتعذي: التطويق ) ١(

  القيامة أي ُيكلَّف، فيكون من طَْوق التَّكْليف

حدثنا ابن أيب ذئب ، عن احلارث ، عن أيب سلمة ، عن سعيد رضي اهللا عنه ، أن : حدثنا أبو داود قال  - ٢٣٥
  »يه من اقتطع ماال بيمينه فال بارك اهللا له ف« : النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

حدثنا ابن أيب ذئب ، عن حممد بن زيد بن قنفذ ، عن إبراهيم بن حممد بن طلحة بن : حدثنا أبو داود قال  - ٢٣٦
إن أتوين قاتلتهم ؛ مسعت : عليه وقال ) ١(أراد مروان أن يأخذ أرضه فأىب : عبيد اهللا ، عن سعيد بن زيد ، قال 

  »دون ماله فهو شهيد من قتل « : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 
__________  

  رفض وامتنع: أىب ) ١(

حدثنا ابن أيب ذئب ، عن احلارث ، عن أيب سلمة ، عن سعيد ، أن النيب صلى اهللا : حدثنا أبو داود قال  - ٢٣٧
  »فعليه لعنة اهللا ) ١(من توىل موىل بغري إذن مواليه « : عليه وسلم قال 

__________  
  من يلتحق هبم الرجل أو العبدساداته أو : مواليه ) ١(



قال رسول اهللا : سألت سعد بن إبراهيم عن بين ناجية ، فقال : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٣٨
من يروي هذا عن النيب صلى : ، فقلت » وأنا منهم « : ، وأحسبه قال » هم حي مين « : صلى اهللا عليه وسلم 
  بن زيدسعيد : اهللا عليه وسلم ؟ قال 

حدثنا احلسن بن أيب جعفر اجلفري ، عن أيب ثفال من أهل املدينة عن أيب حويطب : حدثنا أبو داود قال  - ٢٣٩
مل « : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : بن عبد العزى ، عن جدته ، عن أبيها رضي اهللا عنه ، قال 

  »األنصار  يؤمن باهللا من مل يؤمن يب ، ومل يؤمن يب من مل حيب

حدثنا احلسن بن أيب جعفر ، عن أيب ثفال ، عن أيب حويطب بن عبد العزى ، عن : حدثنا أبو داود قال  - ٢٤٠
ال صالة إال بوضوء وال وضوء ملن مل « : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : جدته ، عن أبيها ، قال 

  »يذكر اسم اهللا عليه 

  رضي اهللا عنه ما أسند عبد اهللا بن مسعود

حدثنا محاد بن زيد ، عن عاصم ابن هبدلة ، عن أيب وائل ، عن : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٤١
، مث خط خطوطا عن » اهللا ) ١(هذا سبيل « : خط لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خطا فقال : عبد اهللا ، قال 

وأن هذا صراطي مستقيما ( « مث تال » ل سبيل منها شيطان يدعو إليه هذه سبل على ك« : ميينه وعن مشاله فقال 
  اآلية» ) ) ٢(

__________  
  الطريق: السبيل ) ١(
  ١٥٣: األنعام آية رقم : سورة ) ٢(

أتيت رسول اهللا : حدثنا شعبة ، عن عاصم ، عن أيب وائل ، عن عبد اهللا ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٤٢
يا رسول اهللا أحدث يف شيء ؟ : لم فسلمت عليه فلم يرد علي فأخذين ما قدم وما حدث فقلت صلى اهللا عليه وس

إن اهللا عز وجل حيدث لنبيه من أمره ما شاء وإن مما أحدث أال تكلموا « : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  »يف الصالة 

إن اهللا عز « :  وائل ، عن عبد اهللا ، قال حدثنا املسعودي ، عن عاصم ، عن أيب: حدثنا أبو داود قال  - ٢٤٣
وجل نظر يف قلوب العباد فاختار حممدا فبعثه برساالته وانتخبه بعلمه مث نظر يف قلوب الناس بعده فاختار له أصحابه 

فجعلهم أنصار دينه ووزراء نبيه صلى اهللا عليه وسلم فما رآه املؤمنون حسنا فهو عند اهللا حسن وما رآه املؤمنون 
  »بيحا فهو عند اهللا قبيح ق

حدثنا شعبة ، عن منصور ، عن أيب وائل ، عن عبد اهللا ، عن النيب صلى اهللا عليه : حدثنا أبو داود قال  - ٢٤٤
الصدق حىت يكتب عند اهللا صديقا وال يزال يكذب ويتحرى ) ١(ال يزال العبد يصدق ويتحرى « : وسلم قال 

  »الكذب حىت يكتب عند اهللا كذابا 



__________  
  القَْصد واالجتهاد يف الطلب، والَعْزم على َتْخصِيص الشيء بالفعل والقول: التَّحرِّي ) ١(

ملا ظهرت املرجئة أتيت أبا وائل فذكرت ذلك له : حدثنا شعبة ، عن زبيد ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٤٥
  »سباب املؤمن فسق وقتاله كفر « : ال مسعت عبد اهللا ، يقول عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه ق: فقال 

كنا إذا صلينا خلف : حدثنا هشام ، عن محاد ، عن أيب وائل ، عن عبد اهللا ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٤٦
السالم على اهللا السالم على جربيل السالم على ميكائيل فالتفت إلينا رسول : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قلنا 

التحيات هللا : ال تقولوا السالم على اهللا فإن اهللا عز وجل هو السالم ولكن قولوا « :  عليه وسلم فقال اهللا صلى اهللا
والصلوات والطيبات السالم ، عليك أيها النيب ورمحة اهللا وبركاته ، السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني ، أشهد 

  »أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا عبده ورسوله 

: أخربين أبو هنشل ، عن أيب وائل ، قال قال ابن مسعود : حدثنا املسعودي ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٤٧
  »اللهم أيد الناس بعمر « : فضل الناس عمر بدعوة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف عمر 

قد : د اهللا بن مسعود ، قال حدثنا املسعودي ، عن عاصم ، عن أيب وائل ، عن عب: حدثنا أبو داود قال  - ٢٤٨
جاء ابن النواحة وابن أثال رسولني ملسيلمة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال هلما رسول اهللا صلى اهللا عليه 

نشهد أن مسيلمة رسول اهللا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم « : فقاال » تشهدان أين رسول اهللا ؟ « : وسلم 
فمضت السنة بأن الرسل ال تقتل قال عبد : ، قال عبد اهللا « له لو كنت قاتال رسوال لقتلتكما آمنت باهللا ورس» : 

  اهللا فأما ابن أثال فقد كفانا اهللا وأما ابن النواحة فلم يزل يف نفسي حىت أمكن اهللا تعاىل منه

إن اهللا عز « :  ، قال حدثنا املسعودي ، عن عاصم ، عن أيب وائل ، عن عبد اهللا: حدثنا أبو داود قال  - ٢٤٩
وجل اختذ إبراهيم خليال وإن صاحبكم خليل اهللا وإن نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم أكرم اخلالئق على اهللا عز وجل 

  ») ) ١(عسى أن يبعثك ربك مقاما حممودا ( يوم القيامة مث قرأ 
__________  

  ٧٩: اإلسراء آية رقم : سورة ) ١(

جدب « : حدثنا مهام ، عن عطاء بن السائب ، عن أيب وائل ، عن عبد اهللا ، قال  :حدثنا أبو داود قال  - ٢٥٠
  »بعد صالة العتمة ) ٢(إلينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم السمر ) ١(

__________  
  عاب وذم ومنع: جدب ) ١(
  وهو احلديثُ بالليل: املُسامرة ) ٢(

، مسع أبا وائل ، حيدث عن عبد اهللا عن النيب صلى اهللا عليه حدثنا أبو داود ، حدثنا شعبة ، عن األعمش  - ٢٥١
  »املرء مع من أحب « : وسلم قال 



حدثنا شعبة ، عن األعمش ، مسع أبا وائل ، حيدث عن عبد اهللا عن النيب صلى اهللا : حدثنا أبو داود قال  - ٢٥٢
  »هذه غدرة فالن : لكل غادر لواء يوم القيامة يقال « : عليه وسلم قال 

إين ألخرب « : قال عبد اهللا : حدثنا شعبة ، عن األعمش ، مسع أبا وائل ، يقول : حدثنا أبو داود قال  - ٢٥٣
) ١(كان يتخولنا » جبماعتكم فما مينعين أن أخرج إليكم إال خشية أن أملكم ، إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  «علينا ) ٢(باملوعظة خشية السآمة 
__________  

  تعهده: وله خت) ١(
  امللل: السآمة ) ٢(

: مسعت أبا وائل ، حيدث عن عبد اهللا ، قال : حدثنا شعبة ، عن األعمش ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٥٤
من مات « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كلمة وأنا أقول أخرى قال 

  من مات وهو ال جيعل هللا ندا أدخله اهللا اجلنة: وأنا أقول : ، قال عبد اهللا » نار وهو جيعل هللا ندا دخل ال

مسعت أبا وائل ، حيدث عن عبد اهللا ، عن النيب : حدثنا شعبة ، عن األعمش ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٥٥
  »فإن ذلك حيزنه اثنان دون الثالث ) ١(إذا كانوا ثالثة فال يتناجى « : صلى اهللا عليه وسلم قال 

__________  
  احلديث مع الغري سرا: التناجي ) ١(

مسعت أبا وائل ، حيدث عن : حدثين األعمش ، ومنصور ، قاال : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٥٦
  »سباب املسلم فسوق ، وقتاله كفر « : عبد اهللا ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

سأل رجل عبد اهللا عن : مسعت أبا وائل ، يقول : حدثنا شعبة ، عن األعمش ، قال : داود قال  حدثنا أبو - ٢٥٧
نعم : كل القرآن قد قرأت غري هذا ؟ قال : أو ياسن ، فقال عبد اهللا ) ) ١(من ماء غري آسن ( قول اهللا عز وجل 

إين ألعرف السور النظائر اليت كان ) ٥(م ال جياوز تراقيه) ٤(الدقل ) ٣(نثر ) ٢(إن قوما يقرءونه ينثرونه : قال 
« ) ٧(عشرين سورة من املفصل : فأمرنا علقمة فسأله فقال : بينهن قال ) ٦(رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقرن 

  »كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقرن بني كل سورتني يف ركعة 
__________  

  ١٥: حممد آية رقم : سورة ) ١(
  يسقطونه بسرعة: ينثرونه ) ٢(
  التساقط والتفرق: النثر ) ٣(
الرديء اليابس من التمر واملراد أن القارئ يرمي بكلمات القرآن من غري رؤية وتأمل كما يتساقط : الدقل ) ٤(

  الدقل من العذق إذا هُزَّ
  وهي عظمة مشرفة بني ثغرة النحر والعاتق ومها ترقوتان: مجع َتْرقَُوة : التَّراِقي ) ٥(
  َجَمَع أو َوَصلَ: قرن ) ٦(



بسم اهللا الرمحن الرحيم ، : مفصال ؛ لقصرها ، وكثرة الفصول فيها بسطر : قصار السور ، مسيت : املفصل ) ٧(
  وهو السبع األخري من القرآن الكرمي

: نا قل: حدثنا شعبة ، عن األعمش قال مسعت أبا وائل ، حيدث عن عبد اهللا ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٥٨
من أحسن يف اإلسالم مل يؤاخذ « : يا رسول اهللا أنؤاخذ مبا عملنا يف اجلاهلية فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  »مبا عمل يف اجلاهلية واإلسالم ، ومن أساء يف اإلسالم أخذ مبا عمل يف اجلاهلية واإلسالم 

مسعت أبا وائل ، حيدث عن عبد اهللا ، عن النيب : حدثنا شعبة ، عن منصور ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٥٩
نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي ، واستذكروا : بئس ما ألحدهم أن يقول « : صلى اهللا عليه وسلم قال 

  ») ٣(من عقله ) ٢(من صدور الرجال من النعم ) ١(القرآن فوالذي نفسي بيده هلو أشد تفصيا 
__________  

  يف مضيق مث خيرج منه أن يكون الشيء: التفصي ) ١(
  اإلبل والشاء ، وقيل اإلبل خاصة: النعم ) ٢(
  مجع عقال ، وهو احلبل الذي ُتربط به اإلبل وحنوها: العُقُل ) ٣(

من حلف على ميني : حدثنا ورقاء ، عن منصور ، عن أيب وائل ، عن عبد اهللا ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٦٠
فخرج علينا األشعث بن قيس الكندي : فاجر لقي اهللا عز وجل وهو عليه غضبان قال صرب ليقتطع هبا ماال هو فيها 

صدق نزلت يف خاصمت رجال يف بئر : حديث كذا وكذا قال : فقلنا : ما حدثكم أبو عبد الرمحن ؟ قال : فقال 
إذا حيلف : ، قلت »  بينتك أو ميينه« : إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

من حلف على ميني صرب هو فيها فاجر أو آمث ليقتطع هبا ماال « : وهو آمث ، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  اآلية) ) ١(إن الذين يشترون بعهد اهللا وأمياهنم مثنا قليال ( ، ونزلت » لقي اهللا عز وجل وهو عليه غضبان 

__________  
  ٧٧: ية رقم آل عمران آ: سورة ) ١(

أحسبه : قال أبو داود  -حدثنا ورقاء ، عن عاصم ، عن أيب وائل ، عن عبد اهللا : حدثنا أبو داود قال  - ٢٦١
، وكان األشعري » ، أيام يزول فيها العلم ويظهر فيها اجلهل ) ١(إن بني يدي الساعة أيام اهلرج « : قال  -رفعه 

  القتل :اهلرج : إىل جنب ابن مسعود قال األشعري 
__________  

  الفتنة واالختالط والقتل، وأصل اهلرج الكثرة يف الشيء واالتساع: اهلرج ) ١(

مسعت أبا وائل ، حيدث عن عبد اهللا بن : أخربين واصل ، قال : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٦٢
» أن جتعل هللا ندا وهو خلقك « : ؟ قال  أي الذنب أعظم: سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : مسعود ، قال 

) ١(أن تزين حبليلة « : مث أي قال ؟ قال : ، قال » تقتل ولدك من أجل أن يأكل مالك « : مث أي ؟ قال : ، قال 
  .» جارك 



__________  
  الزوجة: احلليلة ) ١(

ن عبد اهللا ، عن النيب صلى حدثنا مهدي بن ميمون ، عن عاصم ، عن أيب وائل ، ع: حدثنا أبو داود قال  - ٢٦٣
والذين ال يدعون مع اهللا إهلا آخر وال يقتلون النفس اليت حرم اهللا إال باحلق ( اهللا عليه وسلم مبثله ، وتال هذه اآلية 

  ) )١(وال يزنون 
  

__________  
  ٦٨: الفرقان آية رقم : سورة ) ١(

: قلت : مسع أبا وائل ، حيدث عن عبد اهللا ، قال  حدثنا شعبة ، عن عمرو بن مرة ،: حدثنا أبو داود قال  - ٢٦٤
من اهللا عز وجل ولذلك حرم الفواحش ما ظهر ) ١(ليس أحد أغري « : نعم قال : أنت مسعت منه ورفعه ؟ قال 

منها وما بطن وال أحب إليه املدح من اهللا ولذلك مدح نفسه وإنه ليس أحد أحب إليه املعاذير من اهللا تبارك وتعاىل 
«  

__________  
  بغضه أن يأيت العبد الفواحش: غرية اهللا ) ١(

حدثنا شعبة ، عن عمرو ، ومسع أبا وائل ، حيدث أن رجال جاء إىل ابن مسعود : حدثنا أبو داود قال  - ٢٦٥
اليت ) ٢(كهذ الشعر لقد عرفت السور النظائر ) ١(هذا « : قرأت املفصل الليلة يف ركعة فقال عبد اهللا : فقال 

سورتني سورتني يف ركعة ) ٣(عشرين سورة من املفصل » ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقرن بينهن فذكر كان رسو
»  

__________  
  سرعة القطع والقراءة: اهلذ ) ١(
  السور املتشاهبات واملتماثالت يف الطول: النظائر ) ٢(
بسم اهللا الرمحن الرحيم ، : سطر مفصال ؛ لقصرها ، وكثرة الفصول فيها ب: قصار السور ، مسيت : املفصل ) ٣(

  وهو السبع األخري من القرآن الكرمي

أبا وائل ، حيدث عن عبد اهللا ، عن النيب : حدثنا شعبة ، عن األعمش ، قال مسعت : حدثنا أبو داود قال  - ٢٦٦
  »املرأة املرأة فتنعتها لزوجها حىت كأنه ينظر إليها ) ١(ال تباشر « : صلى اهللا عليه وسلم قال 

__________  
من املباشرة وهي املالمسة يف الثوب الواحد ، فتحس بنعومة بدهنا وغري ذلك ، وقد يكون املراد مطلق : تباشر ) ١(

  االطالع على بدهنا مما جيوز للمرأة أن تراه وال جيوز للرجل أن يراه

حيدث عن عبد اهللا ، عن النيب  مسعت أبا وائل ،: حدثنا شعبة ، عن األعمش ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٦٧
  »أول ما حيكم أو يقضى بني الناس يف الدماء يوم القيامة « : صلى اهللا عليه وسلم قال 



أال أحدثك حديثا جيدا ؟ حدثين إبراهيم قال : قال يل األعمش : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٦٨
: قالوا ) ) ١(الذين آمنوا ومل يلبسوا إمياهنم بظلم ( ملا نزلت « : حدثين علقمة ، عن عبد اهللا بن مسعود قال : 

  ») ) ٢(ال تشرك باهللا إن الشرك لظلم عظيم ( وأينا مل خيطئ ؟ حىت نزلت هذه اآلية 
__________  

  ٨٢: األنعام آية رقم : سورة ) ١(
  ١٣: لقمان آية رقم : سورة ) ٢(

ن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد اهللا بن مسعود ، حدثنا زائدة ، ع: حدثنا أبو داود قال  - ٢٦٩
فأما الناسي لذلك فإبراهيم عن علقمة أو علقمة  -صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فزاد أو نقص : قال 

»  ال وما ذاك ؟« : ؟ قال ) ١(أحدث يف الصالة من حدث : يا رسول اهللا : فلما قضى صالته قيل  -عن عبد اهللا 
لو حدث يف « : فذكرنا له الذي صنع فثىن رجله واستقبل القبلة مث سجد سجدتني مث أقبل علينا بوجهه فقال 

الصالة حدث أنبأتكم ولكين بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروين وأيكم ما شك يف صالته فلينظر 
  »ذلك للصواب فليتم عليه مث ليسلم وليسجد سجدتني ) ٢(أحرى 
__________  

  فعل ما ينقض الوضوء ويزيل الطهارة: احلدث ) ١(
  أجدر وأوىل وأفضل وأقرب: أحرى ) ٢(

حدثنا شعبة ، عن األعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، أنه كان واقفا مع عبد اهللا : حدثنا أبو داود قال  - ٢٧٠
أو غريه يف هذا اإلسناد : قال شعبة : ود قال أبو دا -أال أزوجك ؟ : بعرفة يف خالفة عثمان فقال عثمان لعبد اهللا 

قال لنا رسول اهللا : فقال عبد اهللا كي يسمع علقمة : أال أزوجك جارية تذكرك من نفسك ما نسيت ؟ قال  -: 
  ») ٢(فليتزوج وإال فليصم فإن الصوم له وجاء ) ١(من استطاع منكم الباءة « : صلى اهللا عليه وسلم 

__________  
  كاح والتََّزّوجالنِّ: الباءة ) ١(
أنْ تَُرضَّ أُْنثَيا الفَْحل َرضا َشديدا ُيذِْهُب َشهْوةَ اِجلماع، : َيقْطَُع النِّكاح كما َيقْطَعه الوَِجاء والوَِجاء : وجاء ) ٢(

  وَيَتنَزَّل يف قَطْعه َمْنزلةَ اخلَْصي

إين « : قال عبد اهللا : وائل ، يقول مسعت أبا : حدثنا شعبة ، عن األعمش ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٧١
فأمرنا علقمة فسأله : بينها قال ) ٢(اليت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقرن ) ١(ألعرف السور النظائر 

  «كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقرن بني كل سورتني يف ركعة ) ٣(عشرين سورة من املفصل » : فقال 
__________  

  السور املتشاهبات واملتماثالت يف الطول: النظائر ) ١(
  َجَمَع أو َوَصلَ: قرن ) ٢(
بسم اهللا الرمحن الرحيم ، : مفصال ؛ لقصرها ، وكثرة الفصول فيها بسطر : قصار السور ، مسيت : املفصل ) ٣(

  وهو السبع األخري من القرآن الكرمي



عن إبراهيم ، عن هين بن نويرة ، عن علقمة ، عن  حدثنا أبو عوانة ، عن مغرية ،: حدثنا أبو داود قال  - ٢٧٢
  »الناس قتلة أهل اإلميان ) ١(أعف « : عبد اهللا ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

__________  
هو الكَفُّ عن احلََرام والسُّؤالِ من الناس ، وأعفه اهللا أي أغناه عن سؤال الناس وعما ال جيمل من : التَعفُّف ) ١(

  لفعلالقول وا

أخذ علقمة بيدي : حدثنا زهري ، عن احلسن بن احلر ، عن القاسم بن خميمرة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٧٣
، وذكر علقمة أن ابن مسعود أخذ بيده ، وذكر ابن مسعود أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أخذ بيده فعلمه التشهد 

أيها النيب ورمحة اهللا وبركاته السالم علينا وعلى عباد اهللا  التحيات هللا والصلوات والطيبات ، السالم عليك« : 
، فإذا قلت ذلك فقد متت صالتك فإن شئت » الصاحلني ، أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا عبده ورسوله 

  فقم وإن شئت فاقعد

عن النيب صلى « د اهللا ، حدثنا شعبة ، عن احلكم ، عن إبراهيم عن علقمة ، عن عب: حدثنا أبو داود قال  - ٢٧٤
وما ذلك ؟ « : أزيد يف الصالة ؟ فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم : صلى الظهر مخسا فقيل له » اهللا عليه وسلم أنه 

  «إنك صليت مخسا ، فسجد سجدتني بعدما سلم : فقالوا » 

عن علقمة ، عن عبد اهللا ، حدثنا املسعودي ، عن عمرو بن مرة ، عن إبراهيم ، : حدثنا أبو داود قال  - ٢٧٥
بأيب : اضطجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على حصري فأثر احلصري جبلده فجعلت أمسحه عنه وأقول « قال 

مايل وللدنيا ما أنا والدنيا إمنا » : فنبسط لك شيئا يقيك منه تنام عليه فقال ) ١(أنت وأمي يا رسول اهللا أال آذنتنا 
  «وتركها ) ٢(ل حتت شجرة مث راح أنا والدنيا كراكب استظ

__________  
  هو اإلْعالم بالشيء أو اإلخبار به وباقترابه: األذَاِن واإلذن ) ١(
  ذهب: راح ) ٢(

يف قوله « حدثنا شعبة ، عن األعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد اهللا ، : حدثنا أبو داود قال  - ٢٧٦
أخضر قد سد ) ٢(رأى جربيل عليه السالم على رفرف » قال ) ) ١( لقد رأى من آيات ربه الكربى( عز وجل 

  «أفق السماء 
__________  

  ١٨: النجم آية رقم : سورة ) ١(
  مجع رفرفة وهي البسط والوسائد ، وفيها أقوال أخرى: الرفرف ) ٢(

ن أبيه ، وعلقمة ، حدثنا زهري ، عن أيب إسحاق ، عن عبد الرمحن بن األسود ، ع: حدثنا أبو داود قال  - ٢٧٧
أنا رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يكرب يف كل خفض ورفع وقيام وقعود ويسلم عن « : عن عبد اهللا ، قال 

  ، ورأيت أبا بكر وعمر رضي اهللا عنهما يفعالن ذلك» ميينه وعن يساره حىت رأيت بياض خده 



ك ، عن إبراهيم النخعي ، عن علقمة أو األسود ، حدثنا يزيد بن عطاء ، عن مسا: حدثنا أبو داود قال  - ٢٧٨
انشق القمر على عهد رسول « : قال ) ) ١(اقتربت الساعة وانشق القمر ( عن عبد اهللا ، يف قول اهللا عز وجل 

  »اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
__________  

  ١: القمر آية رقم : سورة ) ١(

، ويزيد بن زريع ، عن داود بن أيب هند ، عن الشعيب ، عن حدثنا وهيب بن خالد : حدثنا أبو داود قال  - ٢٧٩
إن الناس يتحدثون أنك كنت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليلة اجلن : قلت البن مسعود : علقمة ، قال 

 )٣(، استطري ) ٢(اغتيل : ويف األودية فقلت ) ١(ما صحبه منا أحد ولكنا فقدناه مبكة فطلبناه يف الشعاب : فقال 
يا رسول اهللا بتنا الليلة بشر ليلة بات هبا قوم فقدناك : فبتنا بشر ليلة بات هبا قوم ، فلما أصبحنا رأيناه مقبال فقلنا 

« : ، فانطلق بنا فأرانا بيوهتم ونرياهنم وسألوه الزاد فقال » إنه أتاين داعي اجلن فانطلقت أقرأهتم القرآن « : فقال 
، فنهى رسول » علفا لدوابكم ) ٤(يقع يف أيديكم أوفر ما كان حلما ، وكل بعرة  كل عظم مل يذكر عليه اسم اهللا

  »هو زاد إخوانكم من اجلن « : اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن نستنجي هبما وقال 
__________  

  الطريق يف اجلبل أو االنفراج بني اجلبلني: الشعب ) ١(
  قُتل سرا: اغتِيل ) ٢(
  التفّرق والذَّهاُب: ه ُُْسَرعة كأن الطَّري َحَملته، أو اغْتَالَه أحٌد، واالْسِتطاَرة والتطاُير أي ذُِهَب ب: استطري ) ٣(
  الواحدة من البعر وهو رجيع ذوات اخلف وذوات الظِّلف إال البقر األهلي: البعرة ) ٤(

مسع النيب « بد اهللا ، مسعت األسود ، مسع ع: حدثنا شعبة ، عن أيب إسحاق ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٨٠
  ») ) ١(فهل من مدكر ( صلى اهللا عليه وسلم يقرأ 

__________  
  ١٧: القمر آية رقم : سورة ) ١(

مسعت األسود بن يزيد ، حيدث عن عبد اهللا : حدثنا شعبة ، عن أيب إسحاق ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٨١
وسجد من كان معه غري شيخ أخذ كفا من حصى » وسجد فيها أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قرأ النجم مبكة « ، 

  فلقد رأيته قتل كافرا يوم بدر: يكفيين هذا ، قال عبد اهللا : أو تراب فرفعه إىل جبهته وقال 

مسعت عمارة بن عمري ، حيدث عن األسود ، : حدثنا شعبة ، عن األعمش ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٨٢
«  جيعلن أحدكم للشيطان جزءا من صالته يراه عليه حتما أال ينصرف إال عن ميينه فقد ال: عن عبد اهللا ، قال 

  »رأيت أكثر انصراف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن يساره 

حدثنا مساك بن حرب ، عن إبراهيم ، عن األسود أو : حدثنا أبو عوانة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٨٣
من امرأة دون ) ١(مسعود ، أن رجال أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فذكر أنه أصاب  علقمة ، عن عبد اهللا بن

وأقم الصالة طريف النهار وزلفا من الليل ( اجلماع فلم يرد عليه النيب صلى اهللا عليه وسلم حىت أنزل اهللا عز وجل 



بل « : اهللا صلى اهللا عليه وسلم  يا رسول اهللا أله خاصة أم للناس كافة ؟ فقال رسول: اآلية ، فقال رجل ) ) ٢(
  »للناس كافة 

__________  
  نال: أصاب ) ١(
  ١١٤: هود آية رقم : سورة ) ٢(

حدثنا مهام ، عن عطاء بن السائب ، عن عبد الرمحن بن األسود ، عن أبيه ، عن : حدثنا أبو داود قال  - ٢٨٤
السالم عليكم » : ، وعن يساره « اهللا وبركاته  السالم عليكم ورمحة» : أنه كان يسلم عن ميينه « عبد اهللا ، 
  وقد روي عن األسود من غري هذا اإلسناد عن عبد اهللا ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مبثله« ورمحة اهللا 

ليس أبو عبيدة حدثين ولكنه عبد الرمحن بن : حدثنا زهري ، عن أيب إسحاق ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٨٥
) ٢(فاتبعته فوضعت له حجرين وروثة ) ١(دخل النيب صلى اهللا عليه وسلم الغائط : األسود ، عن عبد اهللا ، قال 

عن : أظن غري أيب داود يقول : ، قال أبو بشر »  إنه رجس« : فخرج فأخذ احلجرين ورمى بالروثة وقال : قال 
  عبد الرمحن بن األسود عن أبيه

__________  
  مكان قضاء احلاجة: الغائط ) ١(
  رجيع ذي احلافر واحدته روثة: الروث ) ٢(

أن حدثنا شيبان ، عن جابر ، عن عبد الرمحن بن األسود ، عن أبيه ، عن عبد اهللا ، : حدثنا أبو داود قال  - ٢٨٦
  »أعطى أهل البيت مجيعا وكره أن يفرق بينهم ) ١(كان إذا أيت بالسيب « النيب صلى اهللا عليه وسلم 

__________  
  األسرى: السيب ) ١(

مسعت عبد اهللا بن مرة حيدث عن مسروق عن : حدثنا شعبة ، عن األعمش ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٨٧
) ١(الثيب : ال حيل دم امرئ مسلم إال بإحدى ثالث « : اهللا عليه وسلم قال رسول اهللا صلى : عبد اهللا ، قال 

  »الزاين ، والنفس بالنفس وتارك لدينه املفارق للجماعة 
__________  

َمن ليس ببكر، ويقع علي الذكر واألنثى، َرُجل ثُّيب وامرأة ثيب، وقد ُيطْلق على املرأة البالغة وإن : الثّيب ) ١(
  .ا واّتساعاكانت بكْرا، َجماز

حدثنا شعبة ، عن األعمش ، عن عبد اهللا بن مرة ، أراه عن النيب صلى اهللا عليه : حدثنا أبو داود قال  - ٢٨٨
ليس منا من « : قال زائدة يف هذا اإلسناد عن عبد اهللا ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال : وسلم قال أبو داود 

  »عوى اجلاهلية ودعا بد) ٢(وشق اجليوب ) ١(ضرب اخلدود 
__________  

  اللطم: ضرب اخلدود ) ١(



مجع جيب هو ما يفتح من الثوب ليدخل فيه الرأس ، واملراد بشقه إكمال فتحه إىل آخره وهو من : اجليوب ) ٢(
  عالمات التسخط

ث عن مسعت عبد اهللا بن مرة ، حيد: أخربين األعمش ، قال : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٨٩
إن أرواح « : سألنا عبد اهللا عن أرواح الشهداء ولوال عبد اهللا ما وجدنا أحدا حيدثنا فقال : مسروق ، قال 

إىل قناديل حتت العرش ) ١(الشهداء عند اهللا يف حواصل طري خضر تسرح يف أهنار اجلنة حيث شاءت مث تأوي 
  »ويقوهلا ثالثا ، إال أن نرد إىل الدنيا فنقتل  ما نريد شيئا ،: ما تريدون ؟ فيقولون : فيقول هلم عز وجل 
__________  

  ترجع: تأوي ) ١(

: حدثنا املسعودي ، عن جابر ، عن أيب الضحى ، عن مسروق ، عن عبد اهللا ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٩٠
وال حتل ) ٢(خالبة  )١(بيع احملفالت « : أشهد على الصادق املصدوق أيب القاسم صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 

  »اخلالبة ملسلم 
__________  

  احليوانات اليت ُجِمَع اللنب يف ضروعها ِلُيتوهم أهنا كثرية اللنب: احملفالت ) ١(
  الغش واخلديعة: اخلالبة ) ٢(

حدثنا جرير بن حازم ، عن األعمش ، عن أيب الضحى ، عن مسروق ، عن عبد اهللا : حدثنا أبو داود قال  - ٢٩١
دعا عليهم السنني حىت أكلوا امليتة والعظام حىت « قريشا ملا استصعبت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، أن 

  ») ) ١(يوم تأيت السماء بدخان مبني ( جعل الرجل يقوم فريى ما بينه وبني السماء مثل الدخان فذلك قوله تعاىل 
__________  

  ١٠: الدخان آية رقم : سورة ) ١(

حدثنا جرير بن حازم ، عن األعمش ، عن أيب الضحى ، عن مسروق ، عن عبد اهللا : أبو داود قال  حدثنا - ٢٩٢
فليقل  -أو قال من سئل عما مل يكن له به علم  -من كان عنده علم فليقل بعلمه ومن مل يكن عنده علم « : ، قال 

) ) ١(أسألكم عليه أجرا إال املودة يف القرىب  قل ال( اهللا أعلم ، فإن اهللا عز وجل قال لنبيه صلى اهللا عليه وسلم : 
«  

__________  
  ٢٣: الشورى آية رقم : سورة ) ١(

حدثنا أبو عوانة ، عن املغرية ، عن أيب الضحى ، عن مسروق ، عن عبد اهللا ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٩٣
وقالوا : هذا سحر ابن أيب كبشة ، قال : انشق القمر على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالت قريش « : 
  »فجاء السفار فقالوا ذاك : فإن حممدا ال يستطيع أن يسحر الناس كلهم قال ) ١(انتظروا ما تأتيكم به السفار : 

__________  
  املراد القوافل التجارية العائدة إىل مكة: السفار ) ١(



عن حيىي بن وثاب ، عن مسروق ، عن عبد اهللا ،  حدثنا قيس ، عن أيب حصني ،: حدثنا أبو داود قال  - ٢٩٤
  »إن اخلبيث ال يكفر السيئ ولكن الطيب يكفر السيئ « : يرفعه إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

مسعت زيد بن وهب ، حيدث عن عبد اهللا ، قال : حدثنا شعبة ، عن األعمش ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٩٥
يا رسول اهللا : ، قلنا » وأمورا تنكروهنا ) ١(إنكم سترون بعدي أثرة « :  عليه وسلم قال رسول اهللا صلى اهللا: 

  »أدوا إليهم حقهم الذي جعله هلم واسألوا اهللا حقكم « : فما تأمرنا ؟ قال 
__________  

  االنفراد بالشيء دون اآلخرين: األثرة واالستئثار ) ١(

مسعت : مسعت زيد بن وهب اجلهين ، يقول : عن األعمش ، قال حدثنا شعبة ، : حدثنا أبو داود قال  - ٢٩٦
إن خلق أحدكم ليجمع يف « : حدثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو الصادق املصدوق : عبد اهللا ، يقول 

مثل ذلك مث يبعث إليه ملك فيؤمر بأربع ) ٢(مثل ذلك مث يكون مضغة ) ١(بطن أمه أربعني ليلة مث يكون علقة 
ليعمل  -أو إن الرجل منكم  -رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد مث ينفخ فيه الروح واهللا إن أحدكم : ت كلما

عمل أهل اجلنة حىت ما يكون بينه وبينها إال ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل النار فيدخلها ، وإن الرجل 
وبينها إال ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل  ليعمل عمل أهل النار حىت ما يكون بينه -أو إن أحدكم  -منكم 

  »أهل اجلنة فيدخلها 
__________  

  القطعة من الدم الغليظ اجلامد: العلقة ) ١(
  القطعة من اللحم: املضغة ) ٢(

حدثنا شعبة ، عن منصور ، واألعمش ، عن إبراهيم ، عن عبيدة السلماين ، عن : حدثنا أبو داود قال  - ٢٩٧
مث الذين يلوهنم مث جييء قوم ) ١(خري أميت قرين مث الذين يلوهنم « : ن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال عبد اهللا ، أ

  »تسبق أمياهنم شهادهتم ويشهدون قبل أن يستشهدوا 
__________  

  يأتون بعدهم: يلوهنم ) ١(

أبا األحوص ، حيدث عن مسعت : أخربين أبو إسحاق ، قال : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٩٨
  »لو كنت متخذا من أميت خليال الختذت أبا بكر « : عبد اهللا ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

مسعت أبا األحوص ، حيدث عن : أخربين أبو إسحاق ، قال : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٩٩
إن الرجل ليصدق حىت يكتب صديقا ، وإن الرجل ليكذب « : ل إن حممدا صلى اهللا عليه وسلم قا: عبد اهللا ، قال 

  »حىت يكتب كذابا 

: أخربين أبو إسحاق ، مسع أبا األحوص ، عن عبد اهللا ، قال : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٣٠٠
فسكت مث عاودناه  أتينا النيب صلى اهللا عليه وسلم يف صاحب لنا نستأذنه يف الكي أن نكويه فسكت مث عاودناه



  ، وكره ذلك» أحرقوه ) ١(ارضفوه « : الثالثة فسكت مث عاودناه فقال 
__________  

  كَمِّدوه بالرَّضِف وهي احلجارة املُْحماة على النار: ارضفوه ) ١(

حدثنا شعبة ، عن أيب إسحاق ، مسع أبا األحوص ، حيدث عن عبد اهللا ، أن النيب : حدثنا أبو داود قال  - ٣٠١
  »اللهم إين أسألك اهلدى والتقى والعفاف والغىن « : صلى اهللا عليه وسلم كان يدعو هبذا الدعاء 

: قال عبد اهللا : حدثنا أبو إسحاق ، مسع أبا األحوص ، قال : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٣٠٢
وإن حممدا صلى اهللا عليه وسلم علم فواتح كنا ال ندري ما نقول يف كل ركعتني غري أن نسبح ونكرب وحنمد ربنا ، 

التحيات هللا والصلوات والطيبات ، السالم « : اخلري وجوامعه أو جوامعه وخوامته فأمرنا أن نقول يف كل ركعتني 
عليك أيها النيب ورمحة اهللا وبركاته السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني ، أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا 

ع  »بده ورسوله مث ليتخري أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به 

أتيت األسود بن يزيد وكان يل أخا وصديقا : حدثنا زهري ، عن أيب إسحاق ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٣٠٣
إن عبد اهللا : ائته فاهنه عن هذا وقل له « : واملباركات فقال : إن أبا األحوص يزيد يف التشهد عن عبد اهللا : فقلت 

  »علم علقمة التشهد يعقدهن يف يده 

أال : حدثنا شعبة ، عن أيب إسحاق ، مسع أبا األحوص ، حيدث عن عبد اهللا ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٣٠٤
أخاه ) ١(إن قتال املسلم كفر وسبابه فسق أال وال حيل ملسلم أن يهجر « : إن حممدا صلى اهللا عليه وسلم قال 

  »ث فوق الثال
__________  

الترك : واهلَْجر . ثُم غَلَب على اخلُُروج من أرض إىل أرض . االْسم من اهلَجْرِ، ِضّد الَوْصلِ: اِهلْجرة يف األْصل ) ١(
  .الفحش من الكالم: واهلُْجر . واإلعراض والغفلة

عن أيب األعني ، عن أيب حدثنا داود بن أيب الفرات ، عن حممد بن زيد العبدي ، : حدثنا أبو داود قال  - ٣٠٥
سألنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن القردة واخلنازير أهم من نسل اليهود : األحوص ، عن ابن مسعود ، قال 

فيكون هلم نسل ولكن هذا خلق كان ، فلما غضب ) ١(ال إن اهللا عز وجل مل يلعن قوما قط فمسخهم « : ؟ فقال 
  »لهم مثلهم اهللا عز وجل على اليهود فمسخهم جع

__________  
  قلب اِخللْقة من شيء إىل شيء أقبح: املسخ ) ١(

حدثنا شريك ، عن أيب إسحاق ، عن أيب األحوص ، عن عبد اهللا ، أن النيب صلى : حدثنا أبو داود قال  - ٣٠٦
  »سلم يف الصالة تسليمتني « اهللا عليه وسلم 



، عن النضر بن محيد الكندي أو العبدي ، عن اجلارود ، حدثنا جعفر بن سليمان : حدثنا أبو داود قال  - ٣٠٧
ال تسبوا قريشا فإن عاملها ميأل « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن أيب األحوص ، عن عبد اهللا ، قال 

  »األرض علما اللهم إنك أذقت أوهلا عذابا أو وباال فأذق آخرها نواال 

فر ، عن النضر بن محيد ، عن اجلارود ، عن أيب األحوص ، عن عبد اهللا ، حدثنا جع: حدثنا أبو داود قال  - ٣٠٨
ال يعجبنك رحب الذراعني يسفك الدماء فإن له عند اهللا قاتال ال « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال 

مل يبارك له فيه وإن ميوت ، وال يعجبنك امرؤ كسب ماال من حرام فإنه إن أنفقه أو تصدق به مل يقبل منه وإن تركه 
  »إىل النار ) ١(بقي منه شيء كان زاده 

__________  
  هو الطعام والشراب وما يَُتَبلَّغُ به، وُيطْلق على كل ما ُيتَوصَّل به إىل غاية بعينها: الزاد ) ١(

النيب  حدثنا شعبة ، عن علي بن األقمر ، عن أيب األحوص ، عن عبد اهللا ، عن: حدثنا أبو داود قال  - ٣٠٩
  »ال تقوم الساعة إال على شرار الناس « : صلى اهللا عليه وسلم قال 

إذا « : حدثنا شعبة ، عن إبراهيم اهلجري ، عن أيب األحوص ، عن عبد اهللا ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٣١٠
يد : األيدي ثالثة  ،) ٢(وال تالم على كفاف ) ١(آتاك اهللا ماال فلري عليك وارضخ من الفضل ، وابدأ مبن تعول 

  غري شعبة يرفعه: ، وقال » اهللا عز وجل العليا ، ويد املعطي اليت تليها ، ويد السائل السفلى إىل يوم القيامة 
__________  

  .إذا قام مبا َيْحَتاُجون إليه من قُوت وِكْسوة وغريمها: َعال الرجلُ ِعَيالَه َيعُولُهم ) ١(
  لناس وحفظ ماء الوجه وسد احلاجة من الرزقما أغىن عن سؤال ا: الكفاف ) ٢(

« : حدثنا املسعودي ، عن علي بن األقمر ، عن أيب األحوص ، عن عبد اهللا ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٣١١
من سره أن يلقى اهللا عز وجل غدا مسلما فليحافظ على هؤالء الصلوات اخلمس حيث ينادى هبن فإن اهللا قد شرع 

عليه وسلم سنن اهلدى ، وإهنن من سنن اهلدى ، وإين ال أحسب منكم أحدا إال له مسجد يصلي لنبيكم صلى اهللا 
فيه يف بيته ، ولو صليتم يف بيوتكم وتركتم مساجدكم لتركتم سنة نبيكم صلى اهللا عليه وسلم ، ولو تركتم سنة 

له بكل خطوة خيطوها حسنة  نبيكم لضللتم ، وما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء مث ميشي إىل الصالة إال كتب
ويرفع له هبا درجة ويكفر عنه هبا خطيئة حىت إن كنا لنقارب بني اخلطى ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إال منافق 

  »بني الرجلني حىت يقام يف الصف ) ١(معلوم نفاقه ولقد رأيت الرجل يهادى 
__________  

  من ضعفه ومتايله ميشي بينهما يعتمد عليهما: يهادى بني االثنني ) ١(

حدثنا شعبة ، عن إمساعيل بن رجاء ، عن عبد اهللا بن أيب اهلذيل ، عن أيب األحوص : حدثنا أبو داود قال  - ٣١٢
لو كنت متخذا خليال الختذت أبا بكر خليال ولكن « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ، عن عبد اهللا ، قال 

  »أخي وصاحيب وإن صاحبكم خليل اهللا 



حدثنا داود بن أيب الفرات ، عن حممد بن زيد ، عن أيب األعني ، عن أيب األحوص ، : حدثنا أبو داود قال  - ٣١٣
  »من قتل حية فكأمنا قتل كافرا « : عن عبد اهللا ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

قال : عن ابن مسعود ، قال حدثنا زهري ، عن أيب إسحاق ، عن أيب األحوص ، : حدثنا أبو داود قال  - ٣١٤
لقد مهمت أن آمر رجال يصلي بالناس مث أختلف على قوم يتخلفون عن اجلمعة « : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  »فأحرق عليهم بيوهتم 

حدثنا قيس بن الربيع ، عن أيب إسحاق ، عن عبد الرمحن بن يزيد ، عن عبد اهللا ، : حدثنا أبو داود قال  - ٣١٥
  ») إين أنا الرزاق ذو القوة املتني ( أقرأين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  «: قال 

مسعت عمارة بن عمري ، أو غريه ، عن عبد : حدثنا شعبة ، عن األعمش ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٣١٦
ركعتني ، ومع أيب فصلى مبىن « حججت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : الرمحن بن يزيد ، عن عبد اهللا ، قال 

  »بكر فصلى مبىن ركعتني ، ومع عمر فصلى ركعتني ، فليت حظي من أربع ركعتان متقبلتان 

حدثنا شعبة ، عن احلكم ، عن إبراهيم ، عن عبد الرمحن بن يزيد ، أنه حج مع : حدثنا أبو داود قال  - ٣١٧
هذا مقام الذي أنزلت عليه « : ميينه وقال عبد اهللا ورمى اجلمرة بسبع حصيات وجعل البيت على يساره ومىن عن 

  »سورة البقرة 

كنا يف غزاة فيها عبد الرمحن بن : حدثنا املسعودي ، عن جامع بن شداد ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٣١٨
السورة اليت يذكر : سورة البقرة ، وآل عمران حىت يقولوا : يزيد ، ففشا يف الناس أن ناسا يكرهون أن يقولوا 

الوادي ، ) ١(إين مع عبد اهللا مبىن إذ استبطن : يها البقرة والسورة اليت يذكر فيها آل عمران ، قال عبد الرمحن ف
: فجعل اجلمرة على حاجبه األمين ، مث استقبل الكعبة فرماها بسبع حصيات ، يكرب مع كل حصاة ، فلما فرغ قال 

  »سورة البقرة  من ها هنا والذي ال إله غريه رمى الذي أنزلت عليه« 
__________  

  قصد بطن الوادي ووقف يف وسطه: استبطن الوادي ) ١(

صلى : حدثنا يزيد بن عطاء ، عن أيب إسحاق ، عن عبد الرمحن بن يزيد ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٣١٩
الصالة يف هذا  كان ال يصلي هذه« إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وقال ) ١(عبد اهللا الصبح جبمع بغلس 

  »الوقت إال يف هذا املكان 
__________  

  ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح: الغلس ) ١(

حدثنا شريك ، عن حكيم بن جبري ، عن حممد بن عبد الرمحن بن يزيد ، عن أبيه ، : حدثنا أبو داود قال  - ٣٢٠
من سأل عن غىن جاء يوم القيامة كدوح « : يه وسلم قال رسول اهللا صلى اهللا عل: عن عبد اهللا بن مسعود ، قال 

  »مخسون درمها أو قيمتها من الذهب « : يا رسول اهللا وما يغنيه ؟ قال : ، قيل » أو مخوش يف وجهه ) ١(



__________  
  اخلدوش وكل أثر من خدش أو عّض واملراد أن السائل كأنه جيرح وجهه: الكدوح ) ١(

حدثنا قيس ، عن أيب إسحاق ، عن عبد الرمحن بن يزيد ، عن عبد اهللا بن مسعود ، : حدثنا أبو داود قال  - ٣٢١
) ٢(رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جربيل يف حلة « : قال ) ) ١(ما كذب الفؤاد ما رأى ( يف قوله عز وجل 

  »قد مأل ما بني السماء واألرض ) ٣(رفرف 
__________  

  ١١: النجم آية رقم : سورة ) ١(
  ثوَبان من جنس واحد: احلُلَّة ) ٢(
  مجع رفرفة وهي البسط والوسائد ، وفيها أقوال أخرى: الرفرف ) ٣(

أخربين أبو إسحاق ، عن عمرو بن ميمون ، عن عبد اهللا ، قال : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٣٢٢
» أترضون أن تكونوا ربع أهل اجلنة ؟ « : فقال  كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف قبة حنوا من أربعني: 

فوالذي نفسي بيده إين ألرجو « : نعم ، قال : قالوا » أترضون أن تكونوا ثلث أهل اجلنة ؟ « : نعم ، قال : قالوا 
أن تكونوا نصف أهل اجلنة وذاك أن اجلنة ال يدخلها إال نفس مسلمة وما أنتم يف الشرك إال كالشعرة البيضاء يف 

  »د الثور األسود ، أو كالشعرة السوداء يف جلد الثور األمحر جل

مسعت عمرو بن ميمون ، حيدث عن : حدثنا أبو إسحاق ، قال : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٣٢٣
الوا فق) ٢(سلى بعري ) ١(بينما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ساجدا وحوله ناس من قريش ومث : عبد اهللا ، قال 

أو البعري فيقذفه على ظهر النيب ؟ فجاء عقبة بن أيب معيط فقذفه على ظهر النيب ) ٣(من يأخذ سلى هذا اجلزور : 
فما رأيت رسول : صلى اهللا عليه وسلم فجاءت فاطمة فأخذته من ظهره ودعت على من صنع ذلك قال عبد اهللا 

اللهم عليك املأل من قريش ، اللهم عليك أبا جهل بن  «: اهللا صلى اهللا عليه وسلم دعا عليهم إال يومئذ فقال 
، شك شعبة ، قال » هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وعقبة بن أيب معيط ، وأمية بن خلف أو أيب بن خلف 

لف يف بئر غري أن أيب بن خلف أو أمية بن خ: أو قال ) ٤(فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر ، وألقوا يف القليب : عبد اهللا 
  فتقطع قبل أن يبلغ به البئر) ٥(كان رجال بادنا 

__________  
  اسم يشار به إىل املكان البعيد مبعىن هناك: ثَمَّ ) ١(
  ما صلح للركوب واحلمل من اإلبل ، وذلك إذا استكمل أربع سنوات ، ويقال للجمل والناقة: البعري ) ٢(
  اللَّفْظة ُمؤنثة، تقول اجلَزُوُر، َوإن أرْدت ذكَرا، واجلْمع جُُزٌر وجََزائر الَبِعري ذكرا كان أو أنثى، إال أنَّ: اجلَُزور ) ٣(
  البِئر اليت مل ُتطْو: القَِليب ) ٤(
  الضخم: البادن ) ٥(

: حدثنا مسلم البطني ، عن عمرو بن ميمون ، قال : حدثنا املسعودي ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٣٢٤
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال أنه جرى ذات : سنة ال أمسعه يقول فيها  اختلفت إىل عبد اهللا بن مسعود

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فعاله كرب وجعل العرق ينحدر عن عينيه مث قال « : يوم حديث ، فقال 



  »ذلك وإما قريبا من ذلك ) ١(إما فوق ذلك وإما دون 
__________  

  أقل من: دون ) ١(

حدثنا زهري ، عن أيب إسحاق ، عن عمرو بن ميمون ، عن عبد اهللا ، أن النيب صلى : حدثنا أبو داود قال  - ٣٢٥
  »كان يدعو ثالثا ويستغفر ثالثا « اهللا عليه وسلم 

حدثنا أبو وكيع ، عن أيب إسحاق ، عن عمرو بن ميمون ، عن عبد اهللا بن مسعود : حدثنا أبو داود قال  - ٣٢٦
كان يوم بدر انتهيت إىل أيب جهل وهو مصروع فضربته بسيفي فما صنع شيئا وندر سيفه فضربته به مث ملا : ، قال 

يا رسول اهللا هذا عدو اهللا أبو جهل قد : أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يف يوم حار كأمنا أقل من األرض فقلت 
هللا لقد قتل فانطلق بنا فأريناه فجاءه فنظر إليه آ: قلت » آهللا لقد قتل ؟ « : قتل فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  »هذا كان فرعون هذه األمة « : فقال 

حدثنا املسعودي ، عن سعيد بن عمرو بن جعدة ، عن أيب عبيدة ، عن عبد اهللا ، : حدثنا أبو داود قال  - ٣٢٧
» ؟ ) ١(يذكر ليلة الصهباوات أيكم « : أن رجال أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فسأله عن ليلة القدر فقال 

من الفجر ) ٢(أنا واهللا بأيب وأمي أذكرها فإن يف يدي لتمريات أتسحر هبن مستتر مبؤخر رحلي : قال عبد اهللا 
  وذلك حني يطلع القمر

__________  
  ليلة القدر حيث يضيء فيها القمر: ليلة الصهباوات ) ١(
  رج الفرسما يوضع على ظهر البعري للركوب كس: الرحل ) ٢(

« : حدثنا يزيد بن عطاء ، عن أيب إسحاق ، عن أيب عبيدة ، عن عبد اهللا ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٣٢٨
كانت األنبياء يركبون احلمر ويلبسون الصوف وحيتلبون الشاة وكان لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم محار امسه 

  »عفري 

« مسعت عبيدة ، حيدث عن عبد اهللا ، : عن سعد بن إبراهيم ، قال  حدثنا شعبة ،: حدثنا أبو داود قال  - ٣٢٩
فيحرك شفتيه » : قال « ) ١(كان يف الركعتني األوليني كأنه على الرضف » أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  «حىت يقوم » : حىت يقوم ؟ فيقول : فأقول « بشيء 
__________  

  لنار، واحدُتها َرْضفةاحلجارة املُْحماة على ا: الرَّضف ) ١(

حدثنا شعبة ، عن منصور ، عن عبيد بن نسطاس ، عن أيب عبيدة ، عن عبد اهللا بن : حدثنا أبو داود قال  - ٣٣٠
فإنه من ) ٢(األربع مث ليتطوع بعد أو ليذر ) ١(إذا اتبع أحدكم اجلنازة فليأخذ جبوانب السرير « : مسعود ، قال 

  »السنة 
__________  



  املراد هنا النعش:  السرير) ١(
  يترك: يذر ) ٢(

: حدثنا هشام ، عن أيب الزبري ، عن نافع بن جبري ، عن أيب عبيدة ، عن أبيه ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٣٣١
شغلنا املشركون عن صالة الظهر ، والعصر واملغرب والعشاء ، فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالال فأذن 

ما يف األرض « : ظهر مث أقام فصلينا العصر مث أقام فصلينا املغرب مث أقام فصلينا العشاء مث قال وأقام فصلينا ال
  »يذكرون اهللا عز وجل غريكم ) ١(عصابة 

__________  
  اجلماَعةُ من الناس من الَعَشَرة إىل األْرَبعني: العصابة ) ١(

 إسحاق ، عن أيب عبيدة ، عن عبد اهللا ، أن النيب حدثنا حديج بن معاوية ، عن أيب: حدثنا أبو داود قال  - ٣٣٢
  »كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد ) ١(من سره أن يقرأ القرآن غضا « : صلى اهللا عليه وسلم قال 

__________  
  الطري النضر اجلميل الذي مل يتغري: الغض ) ١(

حاق ، عن أيب عبيدة ، عن عبد اهللا ، عن النيب حدثنا سالم ، وقيس ، عن أيب إس: حدثنا أبو داود قال  - ٣٣٣
  »ارحم من يف األرض يرمحك من يف السماء « : صلى اهللا عليه وسلم قال 

حدثنا املسعودي ، عن احلسن بن سعد ، عن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن مسعود ، : حدثنا أبو داود قال  - ٣٣٤
يه وسلم يف سفر فدخل رجل غيضة فأخرج منها بيضة محرة كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عل: عن عبد اهللا ، قال 

» هذه ؟ ) ٢(أيكم فجع « : على رأس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه فقال ) ١(فجاءت احلمرة ترف 
  »رده رده رمحة هلا « : أنا أخذت بيضتها فقال : فقال رجل من القوم 

__________  
  ترفرف: ترف ) ١(
  نأوجع وأحز: فجع ) ٢(

مسعت عبد الرمحن بن عبد اهللا : أخربين مساك بن حرب ، قال : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٣٣٥
إنكم مصيبون ومنصورون ومفتوح لكم « : بن مسعود ، حيدث عن أبيه ، أنه مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول 

  »املنكر  فمن أدرك ذلك منكم فليتق اهللا وليأمر باملعروف ولينه عن

مسعت أبا عبيدة بن عبد اهللا ، حيدث : حدثنا أبو إسحاق ، قال : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٣٣٦
احلمد هللا أو إن احلمد هللا نستعينه « : علمنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خطبة احلاجة : عن أبيه ، قال 

ده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهللا ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا من يه
إىل آخر اآلية ) ) ١(يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا حق تقاته ( وأشهد أن حممدا عبده ورسوله مث يقرأ الثالث اآليات 

ا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا ي( اآلية مث يقرأ ) ) ٢(يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ( ويقرأ 



قلت أليب إسحاق : مث تتكلم حباجتك ، قال شعبة » إىل آخر اآلية ) ) ٣(وقولوا قوال سديدا يصلح لكم أعمالكم 
  يف كل حاجة: هذه يف خطبة النكاح أو يف غريها ؟ قال 

__________  
  ١٠٢: آل عمران آية رقم : سورة ) ١(
  ١: النساء آية رقم : سورة ) ٢(
  ٧٠: األحزاب آية رقم : سورة ) ٣(

مسعت أبا عبيدة ، حيدث عن أبيه ، أن النيب : حدثنا شعبة ، عن أيب إسحاق ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٣٣٧
إذا جاء نصر اهللا ( فلما نزلت » سبحانك ربنا وحبمدك اللهم اغفر يل « : صلى اهللا عليه وسلم كان يكثر أن يقول 

سبحانك وحبمدك اللهم اغفر يل إنك « : قال ) ) ٢(سبح حبمد ربك واستغفره إنه كان توابا ف( ، ) ) ١(والفتح 
  »أنت التواب الرحيم 
__________  

  ١: النصر آية رقم : سورة ) ١(
  ٣: النصر آية رقم : سورة ) ٢(

: أبيه ، قال  مسعت أبا عبيدة ، حيدث عن: حدثنا شعبة ، عن أيب إسحاق ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٣٣٨
بينما أنا أصلي ذات ليلة إذ مر يب النيب صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر وعمر فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

فاستبقت أنا وأبو بكر ما سابقت أبا بكر إىل خري إال وجدت قد سبقين إليه مث انطلقت : قال عمر » سل تعطه « : 
ال تبيد : أو قال  -عني ال تنقطع ) ١(اللهم إين أسألك إميانا ال يرتد وقرة :  إن يل دعاء ما أكاد أن أدعه: فقلت 

  ومرافقة النيب صلى اهللا عليه وسلم يف أعلى جنة اخللد -
__________  

  هدوء العني وسعادهتا ويعرب هبا عن املسرة ورؤية ما حيبه اإلنسان: قرة العني ) ١(

دخلت مسجد الكوفة يوم اجلمعة : دي ، عن عطاء بن السائب ، قال حدثنا املسعو: حدثنا أبو داود قال  - ٣٣٩
قال : فإذا رجل قد اجتمع الناس عليه ولو استطاعوا أن يدخلوه بطوهنم ألدخلوه من حبهم إياه وإذا هو حيدث قال 

استشهدوا ال تكثروا الشهادة قتل فالن شهيدا وقتل فالن شهيدا فإن كنتم ال بد مثنني على قوم أهنم : عبد اهللا 
إال يسريا حىت قام فينا ) ٣(بعثهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل حي فلم يلبثوا ) ٢(على سرية ) ١(فأثنوا 

أال إن إخوانكم قد لقوا رهبم أال وإهنم سألوا اهللا عز وجل أن يبلغ عنهم « : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال 
فإذا الرجل أبو : ، قال » ني على قوم أهنم شهداء فأثنوا على أولئك بأهنم قد رضوا ورضي عنهم فإن كنتم مثن

  عبيدة
__________  

  املدح والوصف باخلري: الثناء ) ١(
هي طائفةٌ من اجلَيش يبلغُ أقصاها أرَبعمائة ُتْبعث سرا إىل الَعدّو، ومجُعها السَّرَايا، وقد يراد هبا اجلنود : السرية ) ٢(



  مطلقا
  طاء والتأخري واالنتظار واإلقامةاإلب: اللبث ) ٣(

مسعت عبد الرمحن بن عبد اهللا ، حيدث عن : أخربنا مساك ، قال : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٣٤٠
  »مقعده من النار ) ١(من كذب علي متعمدا فليتبوأ « : أبيه ، أنه مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

__________  
فليتخذ لنفسه منزال فيها ، وهو أمر مبعىن اخلرب أو مبعىن التهديد أو مبعىن التهكم أو : عده من النار فليتبوأ مق) ١(

  دعاء على فاعل ذلك أي بوَّأُه اللَّه ذلك

مسعت عبد الرمحن بن : حدثنا شعبة ، ومحاد بن سلمة ، عن مساك بن حرب ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٣٤١
وشاهده « : أو قال » وشاهديه ) ١(لعن آكل الربا وموكله « أن النيب صلى اهللا عليه وسلم عبد اهللا ، عن أبيه ، 

  »وكاتبه 
__________  

  معطيه ملن يأخذه وإن مل يأكل منه نظراً إىل أن األكل هو األغلب أو األعظم: موكله ) ١(

مسعت عبد الرمحن بن : ، قال  حدثنا شعبة ، وعمرو بن ثابت ، عن مساك بن حرب: حدثنا أبو داود قال  - ٣٤٢
مثل الذي يعني قومه على غري احلق كمثل بعري ردى وهو جير بذنبه رفعه عمرو بن : عبد اهللا ، حيدث عن أبيه ، قال 

  ثابت ومل يرفعه شعبة

حدثنا املسعودي ، عن احلسن بن سعد ، عن عبد الرمحن بن عبد اهللا ، عن أبيه ، أن : حدثنا أبو داود قال  - ٣٤٣
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نزل منزال فانطلق حلاجته فجاء وقد أوقد رجل على قرية منل ، إما يف شجرة وإما 

أنا ، فقال رسول اهللا : فقال رجل من القوم » من فعل هذا ؟ « : يف األرض فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  »أطفها أطفها « : صلى اهللا عليه وسلم 

حدثنا حديج بن معاوية ، عن أيب إسحاق ، عن عبد اهللا بن عتبة ، عن عبد اهللا بن : بو داود قال حدثنا أ - ٣٤٤
بعثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل النجاشي وحنن مثانون رجال ومعنا جعفر بن أيب طالب ، « : مسعود ، قال 

دية إىل النجاشي فلما دخال عليه سجدا وعثمان بن مظعون وبعثت قريش عمارة وعمرو بن العاص وبعثوا معهما ه
هم : فأين هم ؟ قالوا : عن ديننا وقد نزلوا أرضك قال ) ١(إن ناسا من قومنا رغبوا : له ودفعا إليه اهلدية ، وقاال 

أنا خطيبكم اليوم فاتبعوه حىت دخلوا على النجاشي فلم : فقال جعفر : يف أرضك فبعث إليهم النجاشي قال 
إن اهللا عز وجل بعث إلينا نبيه صلى اهللا عليه وسلم فأمرنا : مالكم ال تسجدون للملك ؟ فقال : يسجدوا له فقال 

: إهنم خيالفونك يف عيسى قال : وما ذاك ؟ فأخرب ، فقال عمرو بن العاص : أن ال نسجد إال هللا ، فقال النجاشي 
اهللا وكلمته ألقاها إىل العذراء البتول اليت نقول كما قال اهللا عز وجل هو روح : فما تقولون يف عيسى وأمه ؟ قال 

يا معشر القسيسني والرهبان ما تزيدون على ما يقول : مل ميسسها بشر ومل يفرضها ولد فتناول النجاشي عودا فقال 
: هؤالء ما يزن هذه ، فمرحبا بكم ومبن جئتم من عنده فأنا أشهد له أنه نيب ولوددت أين عنده فأمحل نعليه أو قال 

  »مه ، فانزلوا حيث شئتم من أرضي فجاء ابن مسعود فبادر فشهد بدرا أخد



__________  
  تركه متعمدا وزهد فيه: رغب عن الشيء ) ١(

حدثنا حممد بن أيب محيد ، عن عون بن عبد اهللا بن عتبة ، عن أبيه ، عن عبد اهللا ، : حدثنا أبو داود قال  - ٣٤٥
عجبت للمؤمن وجزعه « : يا رسول اهللا مم تبسمت ؟ قال : م فتبسم فقلنا كنا عند النيب صلى اهللا عليه وسل: قال 

  »حىت يلقى اهللا عز وجل ) ٣(ولو يعلم ما يف السقم أحب أن يكون سقيما ) ٢(من السقم ) ١(
__________  

  اخلوف والفزع وعدم الصرب واحلزن: اجلزع ) ١(
  املرض: السقم ) ٢(
  املريض: السقيم ) ٣(

حدثنا حممد بن أيب محيد ، عن عون بن عبد اهللا ، عن أبيه ، عن عبد اهللا بن مسعود : داود قال  حدثنا أبو - ٣٤٦
يا رسول اهللا مم صنعت ؟ هذا قال : رفع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بصره إىل السماء مث خفضه فقلنا : ، قال 

يا : إىل رهبما فقاال ) ١(فلم جيداه ، مث عرجا عجبت مللكني من املالئكة نزال إىل األرض يلتمسان عبدا يف مصاله : 
رب كنا نكتب لعبدك املؤمن يف يومه وليلته من العمل كذا وكذا فوجدناه قد حبسته يف حبالتك فلم نكتب له شيئا 

اكتبوا لعبدي عمله يف يومه وليلته وال تنقصوه منه شيئا علي أجر ما حبسته وله أجر ما كان « : فقال عز وجل 
  »يعمل 

__________  
  الصعود: العروج ) ١(

حدثنا ابن أيب ذئب ، عن إسحاق بن يزيد اهلذيل ، عن عون بن عبد اهللا ، عن ابن : حدثنا أبو داود قال  - ٣٤٧
سبحان ريب العظيم فقد : من قال يف ركوعه ثالث مرات « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : مسعود ، قال 

  »سبحان ريب األعلى فقد مت سجوده وذلك أدناه : قال يف سجوده ثالث مرات  مت ركوعه وذلك أدناه ، ومن

حدثنا محاد بن سلمة ، عن سليمان التيمي ، عن أيب عثمان النهدي ، عن ابن : حدثنا أبو داود قال  - ٣٤٨
جع قائمكم ال يغرنكم أذان بالل من سحوركم فإمنا يؤذن لري« : مسعود ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

، ولكن الفجر الذي هو هكذا يعين املستطيل ) ١(وليستيقظ نائمكم وال هذا الفجر الذي هو هكذا يعين الساطع 
«  

__________  
  سَطَع الصُّْبح يسطع فهو ساطع، أول ما َيْنَشقُّ ُمسَتطِيالً: الصُّْبَح األوَّلَ املُستطيل يقال : الساطع ) ١(

حدثنا أبو عوانة ، وثابت أبو زيد ، عن عاصم األحول ، عن أيب عثمان ، عن ابن : حدثنا أبو داود قال  - ٣٤٩
إن الذي « : قد ذيلها وهو يصلي فقال له ) ١(مسعود ، رفعه أبو عوانة ومل يرفعه ثابت أنه رأى أعرابيا عليه مشلة 

  »يف الصالة ليس من اهللا يف حل وال حرام ) ٢(جير ثوبه من اخليالء 
__________  



  كساء ُيَتَغطَّى به وُيَتلفَّف فيه: الشملة ) ١(
  الِكْبُر والُعْجُب والزَّهْو: اخليالء ) ٢(

حدثنا محاد بن سلمة ، عن عاصم بن هبدلة ، عن زر بن حبيش ، عن عبد اهللا بن : حدثنا أبو داود قال  - ٣٥٠
واجلبل ) ١(أيت أميت قد ملئوا السهل أريت األمم باملوسم فر« : مسعود ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

ومع هؤالء سبعون ألفا يدخلون اجلنة بغري : ، قال « نعم » : أرضيت ؟ قلت : فأعجبين كثرهتم وهيأهتم فقيل يل 
، فقام عكاشة بن حمصن األسدي » وعلى رهبم يتوكلون ) ٣(وال يسترقون ) ٢(حساب ال يكتوون وال يتطريون 

، فقام » اللهم اجعله منهم « : اهللا أن جيعلين منهم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يا رسول اهللا ادع : فقال 
  »سبقك هبا عكاشة « : ادع اهللا عز وجل أن جيعلين منهم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : آخر فقال 

__________  
  أرض منبسطة ال تبلغ اهلضبة: السهل ) ١(
اؤم بالطري ، وذلك إذا شرع أحدهم يف حاجة وطار الطري عن ميينه يراه مباركا ، وإن التفاؤل والتش: التطري ) ٢(

  طار عن يساره يراه غري مبارك
طلب الرقية وهي العوذة أو التعويذة الىت تقرأ على صاحب اآلفة مثل احلمى أو الصرع أو احلسد : استرقى ) ٣(

  طلبا لشفائه

كنت غالما يافعا : بن سلمة ، عن عاصم ، عن زر ، عن عبد اهللا ، قال حدثنا محاد : حدثنا أبو داود قال  - ٣٥١
أرعى غنما لعقبة بن أيب معيط مبكة فأتى علي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر وقد فرا من املشركني فقال 

مل ينز ) ١( فهل عندك من جذعة« : إين مؤمتن ولست بساقيكما قاال : قلت » يا غالم عندك لنب تسقينا ؟ « : 
نعم فأتيتهما هبا فاعتقلها أبو بكر وأخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الضرع فدعا : قلت » عليها الفحل بعد ؟ 

: فحلب فيها مث شرب هو وأبو بكر مث سقياين مث قال للضرع ) ٣(الضرع وأتاه أبو بكر بصخرة منقعرة ) ٢(فحفل 
علمين من هذا القول : يت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلت فلما كان بعد أت) ٥(، فقلص » ) ٤(اقلص « 

، فأخذت من فيه سبعني سورة ما » إنك غالم معلم « : الطيب يعين القرآن فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  ينازعين فيها أحد

__________  
  أو السنة الثانية من البقر واملعز ما مت ستة أشهر إىل سنة من الضأن أو السنة اخلامسة من اإلبل: اجلذع ) ١(
  اجتمع لبنه وكَثَُر: حفل الضرع ) ٢(
  ذات قعر تشبه اإلناء: منقعرة ) ٣(
  تداىن وانضم وانقبض وانزوى: قلص ) ٤(
  احنصر وانزوى: قلص ) ٥(

، قال  حدثنا محاد بن سلمة ، عن عاصم ابن هبدلة ، عن زر بن حبيش ، عن عبد اهللا: حدثنا أبو داود قال  - ٣٥٢
وثالثة على بعري وكان زميل النيب صلى اهللا عليه وسلم علي ، وأبو لبابة ) ١(كنا يوم بدر اثنني على بعري : 

إنكما لستما بأقوى على « : يا رسول اهللا اركب منش عنك فقال : قاال ) ٢(األنصاري وكان إذا حانت عقبتهما 



  »املشي مين وال أرغب عن األجر منكما 
__________  

  ما صلح للركوب واحلمل من اإلبل ، وذلك إذا استكمل أربع سنوات ، ويقال للجمل والناقة: البعري ) ١(
  التناوب يف الركوب طائفة بعد طائفة: العقبة ) ٢(

) ١(حدثنا محاد بن سلمة ، عن عاصم ، عن زر ، عن عبد اهللا ، أنه كان جيتين : حدثنا أبو داود قال  - ٣٥٣
فضحك أصحاب ) ٣(لنيب صلى اهللا عليه وسلم وكانت الريح تكفؤه وكان يف ساقه دقة ل) ٢(سواكا من أراك 

« : لدقة ساقه قال النيب صلى اهللا عليه وسلم : قالوا » ما يضحككم ؟ « : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال 
  »والذي نفسي بيده هلو أثقل يف امليزان من أحد 

__________  
  حصد ومجع: جىن ) ١(
  هو شجر معروف له َحْملٌ كعناقيد العنب، وامسه الكباث بفتح الكاف، وإذا َنِضج يسمى املرَْد: األراك ) ٢(
  املراد أنه رفيع حنيف الساقني: دقة ) ٣(

حدثنا شعبة ، عن سلمة بن كهيل ، عن عيسى بن عاصم ، عن زر بن حبيش ، عن : حدثنا أبو داود قال  - ٣٥٤
  ، وما منا إال أن اهللا يذهبه بالتوكل» شرك ) ١(الطرية « :  عليه وسلم قال عبد اهللا ، عن النيب صلى اهللا

__________  
التشاؤم بالطري ، فقد كان أحدهم إذا كان له أمر فرأى طريا طار مينة استبشر واستمر بأمره ، وإن : الطرية ) ١(

  رآه طار يسرة تشاءم به ورجع ، وتطلق على التشاؤم مطلقا

تويف : حدثنا محاد بن زيد ، عن عاصم ابن هبدلة ، عن زر ، عن عبد اهللا ، قال : و داود قال حدثنا أب - ٣٥٥
  »كيتان « : دينارين فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ) ١(رجل من أهل الصفة فوجدوا يف مشلته 

__________  
  كساء ُيَتَغطَّى به وُيَتلفَّف فيه: الشملة ) ١(

مر بنا زر بن حبيش فقمت إليه فسألته : حدثنا شعبة ، عن سليمان الشيباين ، قال : قال حدثنا أبو داود  - ٣٥٦
رأى جربيل يف صورته « : قال عبد اهللا : ، فقال زر ) ) ١(لقد رأى من آيات ربه الكربى ( عن قول اهللا عز وجل 

  »له ستمائة جناح 
__________  

  ١٨: النجم آية رقم : سورة ) ١(

ما رأيت « : حدثنا شيبان ، عن عاصم ، عن زر بن حبيش ، عن عبد اهللا ، قال : داود قال  حدثنا أبو - ٣٥٧
  »رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مفطرا يوم اجلمعة 



حدثنا شيبان ، عن عاصم ، عن زر ، عن عبد اهللا ، أن رسول صلى اهللا عليه وسلم : حدثنا أبو داود قال  - ٣٥٨
  »كل شهر ) ١(رة كان يصوم ثالثة أيام من غ« 

__________  
  غرة كل شيء أوله: الغرة ) ١(

يا رسول : قلنا : حدثنا محاد بن سلمة ، عن عاصم ، عن زر ، عن عبد اهللا ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٣٥٩
 )٢(حمجلون ) ١(غر « : اهللا كيف تعرف من مل تر من أمتك يوم القيامة ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  »بلق من أثر الطهور 
__________  

  مجع األغر من الغرة وبياض الوجه: الغر ) ١(
  الذين يسطع النور يف أيديهم وأرجلهم من أثر الوضوء كأنه حتجيل فرس: احملجلون ) ٢(

مسعت النيب صلى : حدثنا محاد بن سلمة ، عن عاصم ، عن زر ، عن عبد اهللا ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٣٦٠
  »مقعده من النار ) ١(من كذب علي متعمدا فليتبوأ « :  عليه وسلم يقول اهللا

__________  
فليتخذ لنفسه منزال فيها ، وهو أمر مبعىن اخلرب أو مبعىن التهديد أو مبعىن التهكم أو : فليتبوأ مقعده من النار ) ١(

  دعاء على فاعل ذلك أي بوَّأُه اللَّه ذلك

حدثنا قيس ، عن منصور ، عن جماهد ، عن أيب معمر األزدي ، عن ابن مسعود ، : حدثنا أبو داود قال  - ٣٦١
ترون اهللا يسمع ما نقول ؟ فقال : قعد ناس يف املسجد قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي فقال أحدمها « : قال 

ء فهو يسمعه كله ، إن كان يسمع منه شي: إذا رفعنا أصواتنا مسع وإذا مل نرفع مل يسمع ، فقال اآلخر : أحدمها 
وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم ( فأتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فذكرت ذلك له فأنزل اهللا عز وجل 

  »اآلية ) ) ١(مسعكم 
__________  

  ٢٢: فصلت آية رقم : سورة ) ١(

إماما ألهل مكة سلم حدثنا شعبة ، عن احلكم ، عن جماهد ، عن أيب معمر ، أن : حدثنا أبو داود قال  - ٣٦٢
  ؟» ) ١(أىن علقها « : تسليمتني ، فقال عبد اهللا 

أىن علقها ؟ كان رسول اهللا صلى اهللا : وحدثت أن غري أيب داود قال عن شعبة قال عبد اهللا : حدثنا يونس قال  -
  عليه وسلم يفعله

__________  
  جب من معرفة ذلك الرجل بسنة التسليممن أين حصل على هذه السنة وظفر هبا ؟ فكأنه تع: أىن علقها ) ١(

مسعت خيثمة بن عبد الرمحن ، حيدث : أخربين منصور ، قال : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٣٦٣
  »ملسافر أو مصل : بعد الصالة إال ألحد رجلني ) ١(ال مسر « : عن عبد اهللا ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 



__________  
  وهو احلديثُ بالليل: سامرة املُ) ١(

قال رسول اهللا : حدثنا حممد بن طلحة ، عن زبيد ، عن مرة ، عن عبد اهللا ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٣٦٤
  »شغلونا عن الصالة الوسطى صالة العصر مأل اهللا بيوهتم وقبورهم نارا « : صلى اهللا عليه وسلم 

: مسعت مرة ، حيدث عن عبد اهللا ، قال : ، عن عمرو بن مرة ، قال  حدثنا شعبة: حدثنا أبو داود قال  - ٣٦٥
وإمنا ) ١(إن أصدق احلديث كتاب اهللا وإن أحسن اهلدي هدي حممد صلى اهللا عليه وسلم وشر األمور حمدثاهتا 

ا حدثنيه وإمنا بعيد ما ليس آتي: هذا احلرف : توعدون آلت وما أنتم مبعجزين وإن ما بعيد ما ليس آتيا قال عمرو 
  مرة عن عبد اهللا أو رجل عن عبد اهللا

__________  
  ُمبَتَدعة: حمدثة ) ١(

حدثنا املسعودي ، عن قيس بن مسلم ، عن طارق بن شهاب ، عن عبد اهللا ، عن : حدثنا أبو داود قال  - ٣٦٦
فعليكم بألبان البقر ) ١(رم إن اهللا عز وجل مل ينزل داء إال أنزل له شفاء إال اهل« : النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

  »من كل الشجر ) ٢(فإهنا ترم 
__________  

  ِكرب الّسن وضعفه: اهلرم ) ١(
  تأكل وتطعم: ترم ) ٢(

حدثنا املسعودي ، عن قيس بن مسلم ، عن طارق بن شهاب ، عن عبد اهللا ، عن : حدثنا أبو داود قال  - ٣٦٧
رجل أعطاه اهللا ماال فسلطه على هلكته يف احلق ، : ال يف اثنتني ال حتاسد إ« : النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

  »ورجل أعطاه اهللا عز وجل حكمة وعلما ، فهو يقضى هبا ويعلمها الناس 

حدثنا حممد بن خازم ، عن األعمش ، عن إبراهيم التيمي ، عن احلارث بن سويد ، : حدثنا أبو داود قال  - ٣٦٨
يا رسول اهللا : فمسسته فقلت ) ١(سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يوعك دخلت على ر: عن عبد اهللا ، قال 

وذاك ألن لك : قلت : ، قال » أجل إين أوعك كما يوعك الرجالن منكم « : إنك توعك وعكا شديدا قال 
اهللا عز ) ٢(نعم والذي نفسي بيده ما من مسلم يصيبه أذى ، مرض فما سواه إال حط « : األجر مرتني ؟ قال 

  »الشجرة ورقها ) ٣(وجل عنه خطاياه كما حتط 
__________  

  أصابه أمل من شدة املرض واحلمى والتعب: وعك ) ١(
  أسقط وحما: حط ) ٢(
  ُتسقط: حتط ) ٣(



حدثنا محاد بن سلمة ، عن عطاء بن السائب ، عن أيب عبد الرمحن ، عن ابن : حدثنا أبو داود قال  - ٣٦٩
مل يرفعه أبو داود » ) ٢(ونفثه ومهزه ) ١(الصالة من الشيطان الرجيم من نفخه  كان يتعوذ يف« مسعود ، أنه 
  ورفعه غريه

__________  
  كربه ؛ ألن املتكرب يتعاظم وجيمع َنفَْسه وَنفََسه فيحتاج أن ينفخ: نفخه ) ١(
الِغيَبةُ : واهلَْمز أيضا . صرع النَّْخُس والَغْمُز، وفُّسر اهلمز يف احلديث بأنه املُوتة وهي اجلنون وال: اهلَْمز ) ٢(

  .والَوِقيَعةُ يف النَّاسِ، وِذكُْر ُعيوبِهم، ومهَّاز َوُهَمَزة للمبالغة

سألت أبا عمرو الشيباين قال : أخربين الوليد بن العيزار ، قال : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٣٧٠
أي العمل أفضل : سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال حدثنا صاحب هذا الدار وأشار إىل دار عبد اهللا : 

، » الوالدين ) ١(مث بر « : قال  -شك أبو داود  -مث ماذا : مث أي أو قال : ، قلت » الصالة لوقتها « : ؟ قال 
  ، فحدثين هبن ولو استزدت لزادين» اجلهاد يف سبيل اهللا « : مث ماذا أو مث أي ؟ قال : قلت 

__________  
  التوسع يف اإلحسان إليهما ووصلهما: بر الوالدين ) ١(

أخربين عاصم ، عن عوسجة ، عن ابن أيب اهلذيل ، عن ابن : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٣٧١
مل يرفعه » اللهم أنت السالم ومنك السالم تباركت يا ذا اجلالل واإلكرام « : كان يقول إذا سلم : مسعود ، قال 

  بة ورفعه غريهشع

حدثنا ثابت أبو زيد ، عن عاصم ، عن عوسجة ، عن ابن أيب اهلذيل ، عن عبد اهللا : حدثنا أبو داود قال  - ٣٧٢
هكذا » اللهم كما أحسنت خلقي فحسن خلقي « : ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يقول يف بعض دعائه 

عن ابن أيب اهلذيل ، عن عبد اهللا عن النيب صلى اهللا عليه عن عاصم ، عن عوسجة ، : رواه أبو داود قال حماضر 
  وسلم

إن رجال أتى أبا موسى فسأله « : مسعت اهلزيل : حدثنا شعبة ، عن أيب قيس ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٣٧٣
ى عبد اهللا لالبنة النصف ولألخت النصف وائت عبد اهللا فسيتابعين فأت: عن رجل ترك ابنته وابنة ابنه وأخته فقال 

: لقد ضللت إذا وما أنا من املهتدين ألقضني فيها بقضاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : فذكر ذلك له فقال 
ال تسألونا عن شيء ما دام هذا : لالبنة النصف والبنة االبن السدس ولألخت ما بقي فأتى أبا موسى فأخربه فقال 

  »فيكم ) ١(احلرب 
__________  

  لعامل املتبحر يف العلما: احلرب ) ١(

كان النيب صلى اهللا « : مسعت اهلزيل ، قال : حدثنا شعبة ، عن أيب قيس ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٣٧٤
مل يقل شعبة » عليه وسلم يف سفر فأخر الظهر وعجل العصر ومجع بينهما وأخر املغرب وعجل العشاء ومجع بينهما 

  ابن أيب ليلى أنه وصله عن عبد اهللا عن النيب صلى اهللا عليه وسلموروي عن : عن عبد اهللا قال : فيه 



حدثنا شعبة ، واملسعودي ، عن جامع بن شداد ، عن عبد الرمحن بن أيب علقمة : حدثنا أبو داود قال  - ٣٧٥
اهللا كنا مع رسول اهللا صلى : وحديث املسعودي أحسن قال : القاري من بين قارة ، عن عبد اهللا بن مسعود ، قال 

» ؟ ) ٢(من يكلؤنا « : وقال شعبة » من حيرسنا لصالتنا ؟ « : فقال ) ١(عليه وسلم مرجعه من احلديبية فعرسنا 
قلت : فقال ابن مسعود » من حيرسنا لصالتنا ؟ « : ، قال » إنك تنام « : أنا قال املسعودي يف حديثه : قال بالل 

فحرستهم حىت إذا كان يف وجه الصبح أدركين : ، قال » إنك تنام « : أنا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : 
ما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فنمت فما استيقظنا إال بالشمس فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فصنع 

ملن بعدكم إن اهللا عز وجل لو أراد أن ال تناموا عنها مل تناموا ولكن أراد أن يكون « : كما كان يصنع مث قال 
، وقال املسعودي » هكذا فافعلوا من نام منكم أو نسي « : ، قال شعبة يف حديثه » فهكذا ملن نام منكم أو نسي 

إن راحلة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ضلت فطلبناها فوجدناها عند :  -وليس يف حديث شعبة  -يف حديثه 
  ما كانت لتحلها األيدي يا رسول اهللا: شجرة قد تعلق خطامها بالشجرة فقلت 

__________  
  نزول املسافر آخر الليل من أجل النوم واالستراحة: التعريس ) ١(
  حيرس ويراقب: يكأل ) ٢(

حدثنا الصعق بن حزن ، عن عقيل اجلعدي ، عن أيب إسحاق ، عن سويد بن غفلة ، : حدثنا أبو داود قال  - ٣٧٦
اإلسالم ) ١(يا عبد اهللا أتدري أي عرى « :  صلى اهللا عليه وسلم قال رسول اهللا: عن عبد اهللا بن مسعود ، قال 

الوالية يف اهللا واحلب يف اهللا والبغض يف اهللا ، يا عبد اهللا أتدري أي « : اهللا ورسوله أعلم ، قال : ، قلت » أوثق ؟ 
اختلف الناس وإن كان  فإن أعلم الناس أعلمهم باحلق إذا« : اهللا ورسوله أعلم ، قال : ، قلت » الناس أعلم ؟ 

  »زحفا ) ٢(مقصرا يف العلم وإن كان يزحف على استه 
__________  

  ما ُيستمسك به وُيعتصم من الدين: العروة ) ١(
  العجز واملؤخرة ويطلق على حلقة الدبر: االست ) ٢(

املغرية بن سعد بن مسعت : أخربين مشر بن عطية األسدي ، قال : حدثنا قيس ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٣٧٧
ال تتخذوا « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : األخرم الطائي ، عن أبيه ، عن عبد اهللا بن مسعود ، قال 

  .براذان ما براذان وباملدينة ما باملدينة : ، قال عبد اهللا » فترغبوا يف الدنيا ) ١(الضيعة 
__________  

  ةالبستان والقرية واملزرع: الضيعة ) ١(

مسعت مشر بن عطية األسدي ، حيدث عن رجل : حدثنا شعبة ، عن األعمش ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٣٧٨
  .، من طيئ عن أبيه ، عن عبد اهللا بن مسعود ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مبثله

ن أبيه ، عن عبد اهللا أخربين أبو مجرة ، عن رجل من طيئ ، ع: حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٣٧٩
  يعين الكثرة يف املال والولد» ) ١(هنى عن التبقر « بن مسعود ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه 



__________  
  الكثرة والسَّعَة: التبقر ) ١(

،  حدثنا زهري بن معاوية ، عن عبد الكرمي اجلزري ، عن زياد ، وليس بابن أيب مرمي: حدثنا أبو داود قال  - ٣٨٠
أمسعت من رسول : كنت مع أيب وأنا إىل جنبه عند عبد اهللا بن مسعود فقال له أيب : عن عبد اهللا بن معقل ، قال 

  نعم مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ؟ ، فقال » الندم توبة « : اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 

من أتى « : عن هبرية بن يرمي ، عن عبد اهللا ، قال حدثنا شعبة ، عن أيب إسحاق ، : حدثنا أبو داود قال  - ٣٨١
  »فصدقه مبا يقول فقد كفر مبا أنزل على حممد صلى اهللا عليه وسلم ) ١(كاهنا 

__________  
  الذي يتعاطى اخلرب عن الكائنات يف مستقبل الزمان ويدعي معرفة األسرار: الكاهن ) ١(

إن : قال عبد اهللا : جامع بن شداد عن األسود بن هالل قال حدثنا املسعودي عن : حدثنا أبو داود قال  - ٣٨٢
  العرافني كهان العجم فمن آمن بكاهن فقد كفر مبا أنزل على حممد صلى اهللا عليه وسلم

حدثنا شيبان ، عن منصور ، عن ربعي بن حراش ، عن الرباء بن ناجية الكاهلي ، : حدثنا أبو داود قال  - ٣٨٣
اإلسالم خلمس أو ست أو سبع ) ١(تدور رحى « : أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال عن عبد اهللا بن مسعود ، 

يا رسول اهللا مبا مضى : ، فقال عمر » وثالثني سنة فإن يهلكوا فسبيل من هلك وإن يقم هلم دينهم يقم سبعني عاما 
  »مبا بقي « : أو مبا بقي ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

__________  
  األداة اليت يطحن هبا واملراد استقامة أمر الدين واستمراره أو احلرب والقتال: الرحى ) ١(

حدثنا شعبة ، عن احلكم ، عن ذر ، عن وائل بن مهانة ، عن عبد اهللا بن مسعود ، : حدثنا أبو داود قال  - ٣٨٤
، فقالت امرأة ليست من علية »  تصدقن فإنكن أكثر أهل النار« : عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال للنساء 

  ») ١(ألنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشري « : يا رسول اهللا فيم أو مب أو مل ؟ قال : النساء أو من أعقلهن 
__________  

  بوزن فعيل وهو الزوج واملقصود ما قدمه الزوج من فضل وإحسان: الَعِشري ) ١(

أخربين عمرو بن مرة ، مسع عبد اهللا بن سلمة ، مسع عبد اهللا بن : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٣٨٥
أعطي نبيكم صلى اهللا عليه وسلم « : نعم أكثر من مخسني مرة قال : مسعته منه ؟ قال : قلت : مسعود ، قال 

  »إىل آخر السورة ) ) ١(إن اهللا عنده علم الساعة ( مفاتيح الغيب إال اخلمس 
__________  

  ٣٤: مان آية رقم لق: سورة ) ١(



حدثنا شعبة ، عن يزيد بن أيب زياد ، عن أيب سعد األزدي ، عن أيب الكنود ، عن : حدثنا أبو داود قال  - ٣٨٦
  «حلقة الذهب » أو « هنى عن خامت الذهب » أن النيب صلى اهللا عليه وسلم « عبد اهللا ، 

مسعت النزال بن سربة ، : امللك بن ميسرة ، قال أخربين عبد : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٣٨٧
قرأت آية وقرأ رجل خالفها فأتينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فذكرنا : حيدث عن عبد اهللا بن مسعود ، قال 

ال ختتلفا فإن من كان قبلكم « : فأكرب علمي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال هلما : ذلك له فقال شعبة 
  ، فأما الباقي فصحيح» ال ختتلفوا « : ، شك شعبة يف » فهلكوا  اختلفوا

كان « : حدثنا زهري ، عن أيب إسحاق ، عن سعد بن عياض ، عن عبد اهللا ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٣٨٨
 إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الذراع ، ذراع الشاة وقد كان قد سم فيها وكان يرى أن) ١(أحب العراق 
  »اليهود مسوه 

__________  
  مجع عرق وهو العظم بعد فراغه من معظم اللحم: العراق ) ١(

« : حدثنا حيىي بن سلمة بن كهيل ، عن أبيه ، عن أيب الزعراء ، عن عبد اهللا ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٣٨٩
 -ليل اهللا مث يقوم عيسى أو موسى مث يأذن اهللا عز وجل يف الشفاعة فيقوم روح القدس جربيل مث يقوم إبراهيم خ

مث يقوم نبيكم صلى اهللا عليه وسلم رابعا فيشفع ال يشفع ألحد بعده » : ال أدري أيهما قال :  -قال أبو الزعراء 
  «) ) ١(عسى أن يبعثك ربك مقاما حممودا ( يف أكثر مما يشفع وهو املقام احملمود الذي قال اهللا عز وجل 

__________  
  ٧٩: اإلسراء آية رقم : سورة ) ١(

حدثنا عبد امللك بن عمري ، عن العريان بن اهليثم النخعي ، : حدثنا أبو عوانة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٣٩٠
يلعن « مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن قبيصة بن جابر األسدي ، عن عبد اهللا بن مسعود ، قال 

  »ملستومشات الاليت يغرين خلق اهللا و ا) ٢(واملتفلجات ) ١(املتنمصات 
__________  

  اليت تطلب إزالة الشعر من الوجه أو احلاجب: املتنمصة ) ١(
  املفرقات بني األسنان طلبا للجمال: املتفلجات ) ٢(

إن من « : قال عبد اهللا : حدثنا املسعودي ، عن وبرة ، عن مهام بن احلارث ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٣٩١
  »نة الغسل يوم اجلمعة الس

حدثنا سليمان بن املغرية ، ومهدي بن ميمون ، وابن فضالة كلهم عن محيد بن : حدثنا أبو داود قال  - ٣٩٢
كنا جلوسا عند عبد اهللا بن مسعود إذ هبت ريح محراء : هالل ، عن أيب قتادة العدوي ، عن أسري بن جابر ، قال 

يا عبد اهللا جاءت الساعة يا أبا عبد الرمحن جاءت الساعة واستوى جالسا : إال قوله ) ١(فأقبل رجل ما له هجريى 
إن الساعة ال تقوم حىت ال يقسم مرياث وال يفرح بغنيمة : يعرف الغضب يف وجهه وكان متكئا على سرير له فقال 



: نعم ، قال : ل الشام يعين ؟ قا: قلت أليب قتادة : بيده قال ) ٢(عدو للمسلمني جيمع هلم ، وأومأ : مث قال 
مث : ويستمد املسلمون بعضهم بعضا فيلتقون ويقتتلون قتاال شديدا قال : ويكون عند ذلك القتال ردة شديدة قال 

للموت ال ترجع إال غالبة ، فيلتقون فيقتتلون حىت حيجز بينهم الليل ويفيء هؤالء وهؤالء وكل ) ٣(يشرط شرطة 
الثاين يشرط شرطة للموت فيلتقون فيقتتلون حىت حيجز بينهم الليل فيفيء غري غالب وتفىن الشرطة فإذا كان اليوم 

هؤالء وهؤالء وكل غري غالب وتفىن الشرطة فإذا كان اليوم الثالث يشرط شرطة للموت فيلتقون فيقتتلون ) ٤(
إليهم ) ٥( حىت حيجز بينهم الليل فيفيء هؤالء وهؤالء وكل غري غالب وتفىن الشرطة فإذا كان اليوم الرابع هند

بقية املسلمني فيفتح اهللا عز وجل عليهم فينظر بنو األب كانوا يتعادون على مائة مل يبق منهم إال رجل فأي مرياث 
) ٦(فبينما هم كذلك إذ مسعوا أمرا أكرب منه ، الدجال قد خلفهم على ذراريهم : يقسم أو بأي غنيمة يفرح ؟ قال 

عشرة فوارس إين ألعلم ) ٧(فيبعث أمريهم طليعة « :  عليه وسلم وقال رسول اهللا صلى اهللا: وأهاليهم قال 
  »أمساءهم وأمساء آبائهم وألوان خيوهلم هم يومئذ خري فوارس يف األرض أو من خري فوارس يف األرض 

__________  
  .الدَّأُب والَعاَدةُ والدَّْيدَنُ: اِهلجُِّري واِهلجَِّريى ) ١(
  اجلسد كالرأس واليد والعني وحنوهاإلشارة بأعضاء : اإلمياء ) ٢(
ُنْخبة السلطان وأصحابه الذين يُقدِّمهم على غَريهم من ُجْنده، واملراد أول طائفة من اجليش : الشرطة والشَُّرط ) ٣(

  تشهد املعركة وتكون طليعة ملن بعدهم
  رجع وعاد: فاء ) ٤(
  هنض وقام وأسرع: هند ) ٥(
  اإلنسان من ذَكَرٍ وأَنثَى وقد تطلق على الزوجة اسٌم َيْجمُع َنسل: الذُّرِّية ) ٦(
  الذي َيْنظُُر للقوم لَئالَّ َيْدَهَمهم عدوٌّ أو مقدمة اجليش: الطَِّليَعة ) ٧(

حدثنا شعبة ، عن حصني ، عن عبد األعلى ، عن خارجة بن الصلت ، عن عبد اهللا : حدثنا أبو داود قال  - ٣٩٣
الساعة أن تتخذ املساجد طرقا وأن يسلم الرجل على الرجل ) ١(أشراط  إن من: كان يقال : بن مسعود ، قال 

باملعرفة وأن يتجر الرجل وامرأته مجيعا وأن تغلو مهور النساء ، واخليل ، مث ترخص فال تغلو إىل يوم القيامة قال أبو 
عن حصني عن عبد مل نسمع عن ابن مسعود كان يقال إال هذا وروى الثوري هذا احلديث ، : قال شعبة : داود 

: دخلت مع عبد اهللا املسجد فركع فمر عليه رجل وهو راكع فسلم عليه قال عبد اهللا : األعلى ، عن الصلت قال 
  كان يقال: صدق اهللا ورسوله فلما انصرف قال 

__________  
  العالمات: األشراط ) ١(

م عن أيب يعفور ، عن ابن أيب عقرب ، حدثنا شريك ، وأبو عوانة ، وشيبان ، كله: حدثنا أبو داود قال  - ٣٩٤
يا أبا عبد الرمحن ، ما هذا : صدق اهللا ورسوله ، صدق اهللا ورسوله ، قلنا : أتينا ابن مسعود فسمعناه يقول : قال 

ليلة القدر يف النصف من السبع ، تصبح الشمس ليس هلا « : إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال : ؟ قال 
  فإذا هي كما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فرمقتها» شعاع 



رأيت النيب « : حدثنا زهري ، عن أيب إسحاق ، عمن حدثه ، عن عبد اهللا ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٣٩٥
  »صلى اهللا عليه وسلم يصلي يف النعلني واخلفني 

قاسم بن حسان ، عن عبد الرمحن بن حدثنا قيس ، عن الركني بن الربيع ، عن ال: حدثنا أبو داود قال  - ٣٩٦
يعين  -الصفرة : كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يكره عشرة « : حرملة ، عن عبد اهللا بن مسعود ، قال 

إال باملعوذات ، وعزل املاء عن حمله ، والتربج بالزينة لغري حملها ، ) ٢(والتختم بالذهب ، والرقى  -) ١(اخللوق 
  ») ٦(، والضرب بالكعاب ) ٥(، وإفساد الصيب غري حمرمه ، وتغيري الشيب ) ٤(وجر اإلزار ، ) ٣(وعقد التمائم 

__________  
  عطر وطيب مركب يتخذ من الزعفران وغريه: اخللوق ) ١(
  العوذة أو التعويذة الىت تقرأ على صاحب اآلفة مثل احلمى أو الصرع أو احلسد طلبا لشفائه: الرقية ) ٢(
يعلق ويعتقد فيه دفع األذى، وهي عادة جاهلية أرادوا هبا دفْع املقادير املكتوبة عليهم، فطلبوا دفْع  ما: التميمة ) ٣(

  .األذَى من غري اللّه الذي هو داِفعه
  ثوب حييط بالنصف األسفل من البدن: اإلزار ) ٤(
  بياض الشعر: الشيب ) ٥(
  فُُصوص النَّرِْد: الِكعاب ) ٦(

حدثين شيخ ، عن شيخ ، لنا مل أدركه قال : حدثنا شعبة ، عن عمرو بن مرة ، قال :  حدثنا أبو داود قال - ٣٩٧
أما علمت أنا قد هنينا عن هذا ، فكره « : دخلت مع عبد اهللا بن مسعود على خباب وقد اكتوى ، فقال عبد اهللا : 

ما كنت أخافك على « : اهللا  ال دواء لك إال ذلك ، فقال عبد: اشتد البالء فقالت األطباء : قال خباب » لنا ؟ 
  »هذا 

حدثنا أبو عوانة ، وشيبان ، وقيس ، كلهم عن جابر ، عن القاسم بن عبد الرمحن ، : حدثنا أبو داود قال  - ٣٩٨
فجعل يعطي أهل البيت ) ١(أيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بسيب « : عن أبيه ، عن عبد اهللا بن مسعود ، قال 

  »أن يفرق بينهم كلهم مجيعا ، وكره 
__________  

  األسرى: السيب ) ١(

بايع عبد اهللا األشعث بن قيس برقيق من : حدثنا املسعودي ، عن القاسم ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٣٩٩
بعتك بعشرين ألفا ، قال : بعتين بعشرة آالف ، وقال عبد اهللا : رقيق اإلمارة ، فأرسل إليه يتقاضاه ، فقال األشعث 

أما : أما واهللا ألختارن ، أنت بيين وبني نفسك ، فقال عبد اهللا : اختر بيين وبينك رجال ، فقال األشعث : اهللا  عبد
إذا اختلف البيعان ومل يكن بينهما « : واهللا ألقضني بيين وبينك بقضاء مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  يرويه هشيم عن القاسم ، عن أبيه ، عن عبد اهللاو» بينة ، فهو مبا يقول رب السلعة أو يتتاركان 

حدثنا عمران القطان ، عن قتادة ، عن عبد ربه ، عن أيب عياض ، عن عبد اهللا بن : حدثنا أبو داود قال  - ٤٠٠
إياكم وحمقرات األعمال إهنن ليجتمعن على الرجل حىت « : مسعود ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 



فحضر صنيع ) ١(ضرب هلن مثال كمثل قوم نزلوا بأرض فالة « ن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فإ» يهلكنه 
القوم فجعل الرجل جييء بالعود والرجل جييء بالعويد حىت مجعوا من ذلك سوادا مث أججوا نارا فأنضجت ما قذف 

  »فيها 
__________  

  الصحراء واألرض الواسعة اليت ال ماء فيها: الفالة ) ١(

حدثنا حممد بن خازم ، عن األعمش ، عن عبد اهللا بن مرة ، عن احلارث األعور ، : حدثنا أبو داود قال  - ٤٠١
، ) ٢(واملستومشة للحسن ، واملستحل ) ١(إن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه والوامشة « : عن عبد اهللا ، قال 

  »هجرته ، ملعونون على لسان حممد يوم القيامة  الصدقة ، واملرتد أعرابيا بعد) ٣(واملستحل له ، والوي 
__________  

  هي فاعلة الوشم وهو أن يغرز اجللد بإبرة مث حيشى بكحل أو نيل فيزرق أثره أو خيضر: الوامشة ) ١(
  الذي يتزوج املطلقة ثالثا بقصد الطالق حىت حتل لزوجها األول: املُستِحل ) ٢(
  املانع: الالوي ) ٣(

حدثنا املسعودي ، عن احلسن بن سعد ، عن عبدة النهدي ، عن عبد اهللا بن : و داود قال حدثنا أب - ٤٠٢
إن اهللا عز وجل مل حيرم حرمة إال وقد علم أنه سيطلعها « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : مسعود ، قال 

  ») ٣(ذبان يف النار كما هتافت ال) ٢(أن هتافتوا ) ١(منكم مطلع ، أال وإين ممسك حبجزكم 
__________  

  مكان عقد اإلزار والسراويل: احلجزة ) ١(
  التساقط والتتابع: التهافت ) ٢(
  مجع ذباب: الذبان ) ٣(

بلغين عن : حدثنا عبد الواحد بن واصل ، عن عوف بن أيب مجيلة األعرايب ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٤٠٣
إين امرؤ مقبوض فتعلموا القرآن « : سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال ر: سليمان بن جابر ، عن عبد اهللا ، قال 

وعلموه الناس وتعلموا العلم وعلموه الناس فإين مقبوض وإنه سينقص العلم ) ١(وعلموه الناس وتعلموا الفرائض 
  »وتظهر الفنت حىت خيتلف االثنان يف الفريضة فال جيدان من يفصل بينهما 

__________  
  األنصبة املقدرة يف كتاب اهللا: املواريث ، وعلم تعرف به قسمتها ، وهي أيضا : الفرائض ) ١(

حدثنا هشام ، عن قتادة ، عن احلسن ، عن عمران بن حصني ، عن عبد اهللا بن : حدثنا أبو داود قال  - ٤٠٤
إىل أهالينا فلما كنا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذات ليلة حىت أكرينا احلديث مث رجعنا : مسعود ، قال 
عرض علي « : إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ) ١(أصبحنا غدونا 

من أمته والنيب مير معه ) ٢(األنبياء بأممها وأتباعها من أممها فجعل مير النيب معه الثالثة من أمته والنيب معه العصابة 
الرجل من أمته والنيب ما معه أحد من أمته حىت مر علي موسى بن عمران يف كبكبة  النفر من أمته والنيب مير معه

هذا أخوك موسى بن عمران ومن تبعه : يا رب من هذا ؟ قال : من بين إسرائيل فلما رأيتهم أعجبوين فقلت ) ٣(



مكة ) ٥(ظراب ) ٤(فنظرت فإذا الظراب « انظر عن ميينك » : يا رب فأين أميت ؟ قال : من بين إسرائيل قلت 
نعم قد : ، قلت « أرضيت ؟ » : هؤالء أمتك قيل : رب من هؤالء ؟ قيل : قد سدت بوجوه الرجال قلت يا 

» : يا رب من هؤالء ؟ قيل : فنظرت فإذا األفق قد سد بوجوه الرجال قلت « انظر عن يسارك » : رضيت قيل 
فإن مع هؤالء سبعني ألفا يدخلون اجلنة بغري » : نعم رب رضيت ، قيل : قلت « أرضيت ؟ : هؤالء أمتك قيل 

اللهم اجعله : يا رسول اهللا ادع اهللا أن جيعلين منهم فقال : ، فأنشأ عكاشة بن حمصن أخو بين أسد فقال « حساب 
: سبقك هبا عكاشة بن حمصن ، قال : يا رسول اهللا ادع اهللا أن جيعلين منهم قال : منهم ، فأنشأ رجل آخر فقال 

فداكم أيب وأمي إن استطعتم أن تكونوا من السبعني فكونوا فإن : لنا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  وذكر
ناسا ) ٦(عجزمت وقصرمت فكونوا من أهل الظراب فإن عجزمت وقصرمت فكونوا من أهل األفق فإين قد رأيت مث 

ما ترون : ناسا من املؤمنني تراجعوا بينهم فقالوا  وذكر لنا أن رجاال من املؤمنني أو: كثريا ، قال ) ٧(يتهاوشون 
ناس ولدوا يف اإلسالم فلم يزالوا يعملون به حىت موتوا : هؤالء السبعني ألفا ؟ حىت صريوا من أمورهم أن قالوا 
) ٨(ليس كذاكم ولكنهم الذين ال يكتوون وال يسترقون » : عليه فبلغ حديثهم نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال 

إين ألرجو أن يكون من » : وذكر لنا أن نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال « وعلى رهبم يتوكلون ) ٩(وال يتطريون 
وتال هذه : فكربوا قال : قال » ) ١٠(إين ألرجو أن يكونوا الشطر : فكربنا فقال « يتبعين من أميت ربع أهل اجلنة 

  ) )١١(ثلة من األولني وثلة من اآلخرين ( اآلية 
__________  

  السري أول النهار: الُغُدو ) ١(
  اجلماَعةُ من الناس من الَعَشَرة إىل األْرَبعني: العصابة ) ٢(
  اجلماعة: الكبكبة ) ٣(
  مجع ظَرِب وهو اجلبل الصغري: الظراب ) ٤(
  مجع ظَرِب وهي اجلبال الصغار: الظراب ) ٥(
  ناكاسم يشار به إىل املكان البعيد مبعىن ه: ثَمَّ ) ٦(
  أن يدخل بعضهم يف بعض: االختالط : التهوش ) ٧(
طلب الرقية وهي العوذة أو التعويذة الىت تقرأ على صاحب اآلفة مثل احلمى أو الصرع أو احلسد : استرقى ) ٨(

  طلبا لشفائه
كا ، وإن التفاؤل والتشاؤم بالطري ، وذلك إذا شرع أحدهم يف حاجة وطار الطري عن ميينه يراه مبار: التطري ) ٩(

  طار عن يساره يراه غري مبارك
  النصف: الشطر ) ١٠(
  ٣٩: الواقعة آية رقم : سورة ) ١١(

مسعت ابن : حدثنا عمرو بن ثابت ، عن أيب إسحاق ، عن مخري بن مالك ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٤٠٥
ومن يغلل ( هللا عز وجل قال مصحفا فليفعل فإن ا) ١(إين غال مصحفي فمن استطاع أن يغل « : مسعود ، يقول 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سبعني سورة ، وإن زيد بن ) ٣(ولقد أخذت من يف ) ) ٢(يأت مبا غل يوم القيامة 
  »ثابت لصيب من الصبيان ، فأنا أدع ما أخذت من يف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

__________  



  اخليانة والسرقة: الغلول ) ١(
  ١٦١: آل عمران آية رقم : سورة ) ٢(
  فم: يف ) ٣(

  أحاديث حذيفة بن اليمان رمحه اهللا

حدثنا شعبة ، عن األعمش ، مسع أبا وائل ، عن حذيفة ، أن : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٤٠٦
أ ومسح على خفيه قوم فبال قائما ، مث دعا مباء فأتيته مباء فتوض) ١(أتى سباطة « رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

«  
__________  

املوضُع الذي ُيرَْمى فيه التراُب واألوساخ وما ُيكَْنس من املَنازل ، وقيل هي الكُناسة : السُّباطة والكُناسة ) ١(
  نفُْسها

إن : قيل حلذيفة : مسعت أبا وائل ، حيدث قال : حدثنا شعبة ، عن منصور ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٤٠٧
إن أبا موسى كان يبول يف قارورة ويشدد : قال جرير يف هذا احلديث : يشدد يف البول ، قال أبو داود  أبا موسى

) ١(فأتى سباطة « وددت أنه ال يفعل هذا ، إين كنت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : يف البول ، قال حذيفة 
  »قوم فبال قائما 

__________  
ُع الذي ُيرَْمى فيه التراُب واألوساخ وما ُيكَْنس من املَنازل ، وقيل هي الكُناسة املوض: السُّباطة والكُناسة ) ١(

  نفُْسها

حدثنا شعبة ، عن األعمش ، ومحاد بن سلمة ، عن عاصم ، كليهما عن أيب وائل ، : حدثنا أبو داود قال  - ٤٠٨
يا أمري املؤمنني ، فتنة الرجل يف : فقال أنت ؟ : أنا ، قال : من حيدثنا عن الفتنة ؟ فقال حذيفة : قال عمر : قال 

لست عن هذا أسألك ، إمنا أسألك : أهله وماله يكفرها الصوم والصدقة واألمر باملعروف والنهي عن املنكر ، قال 
: فقال عمر : يا أمري املؤمنني بينك وبينها باب مغلق قال : عن الفتنة اليت قبل الساعة متوج كموج البحر ، فقال 

إذا ال يغلق إىل يوم القيامة قال : بل يكسر كسرا فقال عمر : عن الباب يكسر كسرا أم يفتح فتحا ؟ قال  فأخربين
الباب عمر وروى الناس هذا احلديث أن عمر : سل حذيفة عن الباب من هو فسأله فقال : قلنا ملسروق : أبو وائل 

  ؟ من حيدثنا عن حديث النيب صلى اهللا عليه وسلم يف الفتنة: قال 

كان « » : مسعت أبا وائل حيدث ، عن حذيفة ، قال : حدثنا شعبة ، عن حصني ، قال : حدثنا داود قال  - ٤٠٩
  «فاه بالسواك ) ١(رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا قام للتهجد يشوص 

__________  
  يدلك أسنانه وينقيها: يشوص ) ١(



املنافقون اليوم شر « : عمش ، عن أيب وائل ، قال حذيفة حدثنا شعبة ، عن األ: حدثنا أبو داود قال  - ٤١٠
  »منهم على عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم كانوا يومئذ يكتمونه وهم اليوم يظهرونه 

حدثنا محاد بن سلمة ، عن عاصم ابن هبدلة ، عن زر بن حبيش ، عن حذيفة ، أن : حدثنا أبو داود قال  - ٤١١
ظهره هو وجربيل ) ١(أيت بالرباق وهو دابة أبيض فوق احلمار ودون البغل فلم يزايال « النيب صلى اهللا عليه وسلم 

هل صلى : مث قال يل » حىت انتهينا إىل بيت املقدس فصعد به جربيل إىل السماء فاستفتح جربيل فأراه اجلنة والنار 
قلت أنا : دري ما امسك ، قال ما امسك يا أصلع ؟ إين ألعرف وجهك وما أ: نعم ، قال : يف بيت املقدس ؟ قلت 

فإنه لو : إىل آخر اآلية قال ) ) ٢(سبحان الذي أسرى بعبده ( فأين جتده صلى ؟ فتلوت اآلية : زر بن حبيش قال 
أربط الدابة باحللقة اليت كانت تربط هبا : قلت حلذيفة : صلى فيه لصليتم كما تصلون يف املسجد احلرام قال 

  ف أن تذهب منه وقد أتاه اهللا هباأكان خيا: األنبياء ؟ قال 
__________  

  يفارق: يزايل ) ١(
  ١: اإلسراء آية رقم : سورة ) ٢(

مسعت صلة بن زفر ، حيدث عن حذيفة ، قال : حدثنا شعبة ، عن أيب إسحاق ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٤١٢
ألبعثن إليكم » : إلينا رجال أمينا ، فقال ابعث « : جاء أهل جنران إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالوا : 

: هلا أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال ) ١(رجال أمينا حق أمني أمينا حق أمني أمينا حق أمني فاستشرف 
  فبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أبا عبيدة بن اجلراح

__________  
  رفع نظره ورغب وتطلع: استشرف ) ١(

مسعت صلة بن زفر ، حيدث عن حذيفة ، قال : حدثنا شعبة ، عن أيب إسحاق ، قال : بو داود قال حدثنا أ - ٤١٣
، واحلج سهم ، وصوم رمضان سهم ) ١(اإلسالم مثانية أسهم ، اإلسالم سهم ، والصالة سهم ، والزكاة سهم « : 

» ، وقد خاب من ال سهم له  ، واألمر باملعروف سهم ، والنهي عن املنكر سهم ، واجلهاد يف سبيل اهللا سهم
  وذكروا أن غري شعبة يرفعه

__________  
  النصيب: السهم ) ١(

مسعت صلة بن زفر ، حيدث عن حذيفة ، قال : حدثنا شعبة ، عن أيب إسحاق ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٤١٤
لبيك « : وسلم فيقول  واحد فال تكلم نفس فيكون أول مدعو حممد صلى اهللا عليه) ١(جيمع الناس يف صعيد : 

وسعديك واخلري يف يديك والشر ليس إليك واملهدي من هديت وعبدك بني يديك ، أنا بك وإليك تباركت ربنا 
  ) )٢(عسى أن يبعثك ربك مقاما حممودا ( ، فذلك قوله عز وجل » وتعاليت سبحانك رب البيت 

__________  
  األرض الواسعة املستوية: الصعيد ) ١(
  ٧٩: اإلسراء آية رقم  :سورة ) ٢(



مسعت سعد بن عبيدة ، حيدث عن املستورد بن : حدثنا شعبة ، عن األعمش ، قال : حدثنا داود قال  - ٤١٥
األحنف ، عن صلة بن زفر العبسي ، عن حذيفة ، أنه صلى مع النيب صلى اهللا عليه وسلم بالليل فكان يقول يف 

، وما أتى على آية رمحة إال » سبحان ريب األعلى « : يف سجوده ، وكان يقول » سبحان ريب العظيم « : ركوعه 
  وقف فسأل وال أتى على آية عذاب إال وقف فتعوذ

 -أخربين عمرو بن مرة ، مسع أبا محزة ، حيدث عن رجل من عبس : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا داود قال  - ٤١٦
يعين صالة الليل : ى اهللا عليه وسلم ، قال أبو داود عن حذيفة أنه صلى مع النيب صل -شعبة يرى أنه صلة بن زفر 

مث ركع فكان : مث قرأ البقرة قال : ، قال » اهللا أكرب ذو امللكوت واجلربوت والكربياء والعظمة « : فلما كرب قال 
، مث رفع رأسه من الركوع » سبحان ريب العظيم سبحان ريب العظيم « : ركوعه مثل قيامه فجعل يقول يف ركوعه 

« : ، مث سجد وكان يف سجوده مثل قيامه وكان يقول يف سجوده » إن لريب احلمد « : فقام مثل ركوعه فقال 
، » رب اغفر يل رب اغفر يل « : ، مث رفع رأسه من السجود وكان يقول بني السجدتني » سبحان ريب األعلى 

آل عمران ، والنساء ، واملائدة أو فصلى أربع ركعات يقرأ فيهن البقرة و: وجلس بقدر سجوده ، قال حذيفة 
  األنعام شك شعبة

مسعت رجال يف جنازة حذيفة وأظنه ربعي بن : حدثنا شعبة ، عن منصور ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٤١٧
ما يب بأس بعد ما مسعت من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ولئن : مسعت صاحب هذا السرير يقول : حراش قال 
  بإمثي وإمثك) ١(ها بؤ : ن بييت فإن دخل علي ألقولن اقتتلتم ألدخل

__________  
  انقلب ورجع: باء ) ١(

حدثنا أبو عوانة ، عن أيب مالك األشجعي ، عن ربعي بن حراش ، عن حذيفة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٤١٨
كصفوف املالئكة وجعلت جعل صفوفنا : فضلنا على الناس بثالث « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : 

  »األرض لنا مسجدا وتراهبا طهورا ، وأعطيت آخر سورة البقرة فهن من كنز من بيت من حتت العرش 

قال : حدثنا أبو عوانة ، عن أيب مالك ، عن ربعي بن حراش ، عن حذيفة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٤١٩
  »كل معروف صدقة « : نبيكم صلى اهللا عليه وسلم 

حدثنا شعبة ، عن محاد ، عن ربعي بن حراش ، عن حذيفة ، عن النيب صلى اهللا : حدثنا أبو داود قال  - ٤٢٠
النار ) ١(ليخرجن قوم من النار منتنني قد حمشتهم « : قال  -قال أحيانا يرفعه وأحيانا ال يرفعه  -عليه وسلم 

  »فيدخلون اجلنة برمحة اهللا وشفاعة الشافعني فيسمون اجلهنميون 
__________  

  أحرقته: حمشته النار ) ١(

حدثنا هشام ، عن قتادة ، عن أيب الطفيل ، عن حذيفة ، مسعت رسول اهللا صلى اهللا : حدثنا أبو داود قال  - ٤٢١
إن هذا احلي من مضر ال يدع عبدا هللا يف األرض صاحلا إال فتنه وأهلكه حىت يدركهم اهللا بعد « : عليه وسلم يقول 



  ») ١(أو من السماء فيذهلا حىت ال مينع ذنب تلعة  جبنود من عنده
__________  

مسيل املاء بني مرتفعني يتردد فيهما السيل، وال َيمنع ذنَب تلعة أي الحيمي وال حيفظ مثل هذا : ذنب تلعة ) ١(
  املكان لضعفه وهوانه

قيل حلذيفة : ن احلارث ، قال حدثنا شعبة ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن مهام ب: حدثنا أبو داود قال  - ٤٢٢
ال يدخل اجلنة قتات « : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : إن هذا يبلغ األمراء فقال حذيفة : يف رجل 

)١ («  
__________  

  النمام الذي يتسّمع كالم الناس من حيث ال يعلمون مث ينقل ما مسع: القتات ) ١(

شعبة ، عن يزيد أيب خالد ، مسع أبا عبيدة بن حذيفة ، حيدث عن حذيفة ،  حدثنا: حدثنا أبو داود قال  - ٤٢٣
وروي هذا احلديث عن وهب بن جرير ، عن شعبة » من باع دارا مث مل جيعل مثنها يف دار مل يبارك له « : قال 

  .مرفوعا 

  .، رفعه مثلهحدثنا قيس ، عن يوسف ، عن أيب عبيدة بن حذيفة عن حذيفة : حدثنا أبو داود قال  - ٤٢٤

: قال حذيفة : حدثنا املسعودي ، وقيس ، عن األعمش ، عن زيد بن وهب ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٤٢٥
إن األمانة نزلت يف « : حدثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حديثني قد رأيت أحدمها وأنا أنتظر اآلخر حدثنا 

ينام الرجل النومة « : ، مث حدثنا عن رفعها قال » من السنة  قلوب الرجال فعلموا من القرآن وعلموا) ١(جذر 
يف جوفه كاجملل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه ) ٣(سوداء فيظل أثرها ) ٢(فيكم فينكت يف قلبه نكتة 

 ليس فيه شيء فيصبح الناس ليس فيهم أمني ، ولقد أتى علي زمان وما أبايل من بايعت منكم ، فإن كان) ٤(منتربا 
مسلما لريدنه علي إسالمه ، وإن كان يهوديا أو نصرانيا لريدنه علي ساعيه ، ولقد أصبحت فيكم ما أبايع منكم إال 

ما أظرفه وما أعقله ، وما يف قلبه من اإلميان مثقال شعرية : فالنا وفالنا ، وليأتني على الناس زمان يقال للرجل فيه 
«  

__________  
  وقيل أراد أصل احلائط .أْصل كُلّ شيء: اجلذر ) ١(
  الُنقطة والعالمة واألثر، وأصله من النكت يف األرض وهو التأثري فيها بعصا أو بغريه: الُنكتة ) ٢(
  بقية الشيء وعالمته: األثر ) ٣(
  متورما: منتربا ) ٤(

حذيفة ، مسعت مسلم بن نذير ، حيدث عن : حدثنا شعبة ، عن أيب إسحاق ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٤٢٦
فإىل ) ٢(إىل هاهنا فإن أبيت ) ١(حق اإلزار « : أخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعضلة ساقي وقال : قال 

  »هاهنا فإن أبيت فال حق لإلزار يف الكعبني أو ال حق للكعبني يف اإلزار 
__________  



  ثوب حييط بالنصف األسفل من البدن: اإلزار ) ١(
  رفض وامتنع: أىب ) ٢(

قلنا : مسعت عبد الرمحن بن يزيد ، يقول : حدثنا شعبة ، عن أيب إسحاق ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٤٢٧
ما : من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت نلزمه فقال ) ٢(والسمت ) ١(أخربنا برجل قريب اهلدي « : حلذيفة 

، قال » جدار بيته من ابن أم عبد ) ٣(حىت يواريه  أعلم أحدا أقرب هديا ومستا من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
لقد علم احملفوظون من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم أن ابن أم عبد من أقرهبم « : وقال حذيفة : عبد الرمحن 

  »إىل اهللا وسيلة 
__________  

  السرية واهليئة والطريقة: اهلدي ) ١(
ونُ عليها اإلنسانُ من السَّكينة والَوقار، وُحْسن السِّرية والطَّريقة واستقامِة عبارةٌ عن احلالة اليت يك: والسَّْمت ) ٢(

  املَْنظر واهليئة
  ستر وأخفى وغيب وغطى: وارى ) ٣(

يا : قلت : حدثنا شعبة ، عن أيب إسحاق ، عن الوليد بن املغرية ، عن حذيفة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٤٢٨
فأين أنت من االستغفار إين ألستغفر ريب يف « : اللسان وعامة ذلك على أهلي قال  )١(رسول اهللا إين رجل ذرب 

  »اليوم مائة مرة 
__________  

  فساد اللسان وبذاؤه: الذرب ) ١(

صالة « : حدثنا شريك ، عن أيب إسحاق ، عن سليم بن عبد ، عن حذيفة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٤٢٩
  »أمر فقد حل لك القتال والكالم ) ١(فإن أعجلك اخلوف ركعتان وأربع سجدات 

__________  
  أسرع إليه وفجأه: أعجله ) ١(

حدثنا احلكم ، عن ابن أيب ليلى ، أن حذيفة ، استسقى فأتاه : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا داود قال  - ٤٣٠
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هنى إمنا فعلت هذا ألين تقدمت إليه فيه ، إن : دهقان بإناء من فضة فرماه به وقال 

  »هو هلم يف الدنيا ولكم يف اآلخرة « : واحلرير وقال ) ١(أن يشرب يف آنية الذهب والفضة وعن لبس الديباج 
__________  

  هو الثِّياُب املُتَّخذة من اإلبْرِيَسم أي احلرير الرقيق: الديباج ) ١(

قال رسول : منصور ، عن عبد اهللا بن يسار ، عن حذيفة ، قال  حدثنا شعبة ، عن: حدثنا أبو داود قال  - ٤٣١
  »ما شاء اهللا وحده : ال تقولوا ما شاء اهللا وشاء فالن ولكن قولوا « : اهللا صلى اهللا عليه وسلم 



« : حدثنا إسرائيل ، عن احلكم ، عن املغرية بن حذف ، عن حذيفة ، أو علي قال : حدثنا أبو داود قال  - ٤٣٢
عن : وغري أيب داود يقول » البقرة عن سبعة ) : ١(ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني املسلمني يف هديهم أشرك رس

  حذيفة بغري شك
__________  

  من مال أو متاع: ما يهدى إىل احلرم من النََّعم ، وقيل أيضا : اهلدي ) ١(

مسعت أبا البختري الطائي ، : ، قال  أخربين عمرو بن مرة: حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٤٣٣
كنت جالسا مع حذيفة بن اليمان ، وأيب مسعود البدري حيث خرج أهل الكوفة إىل « : حيدث عن أيب ثور ، قال 

ما كنت أرى أن يرجع ومل يهرق فيها دم : مسعت أبا مسعود يقول : سعيد بن العاص فردوه وهو يوم اجلرعة قال 
دم وما علمت من ذلك شيئا ) ١(لقد علمت لترجعن على عقبيها ومل يهرق فيها حمجمة  ولكين واهللا: فقال حذيفة 

الرجل يصبح مؤمنا وميسي ما معه من دينه شيء وميسي » إال شيئا علمته وحممد صلى اهللا عليه وسلم حي ، إن 
يقتله اهللا غدا ينكس  -د فتنة اليوم شك أبو داو: أو قال  -مؤمنا ويصبح ما معه من دينه شيء يقاتل يف فئة القوم 

  «استه » : قال « أسفله ؟ » : قلت : ، قال « ) ٢(قلبه وتعلوه استه 
__________  

  املشرط الذي يستخدمه احلجام لتشريط موضع احلجامة من اجللد: احملجم ) ١(
  العجز واملؤخرة ويطلق على حلقة الدبر: االست ) ٢(

قام « : عن عدي بن ثابت ، عن عبد اهللا بن يزيد ، عن حذيفة ، قال حدثنا شعبة ، : حدثنا أبو داود قال  - ٤٣٤
ما خيرج أهل املدينة من : إال أين مل أسأله » فينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأخربنا مبا هو كائن إىل يوم القيامة 

  املدينة

أهل املدينة ، عن رجل ، من  حدثنا عمر موىل غفرة من: حدثنا أبو عتبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٤٣٥
سيكون يف آخر « : األنصار من بين عبد األشهل ، عن حذيفة بن اليمان ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

الدجال وحق ) ٢(وإن ماتوا فال تشهدوهم فإهنم شيعة ) ١(ال قدر فإن مرضوا فال تعودوهم : الزمان قوم يقولون 
  »على اهللا عز وجل أن يلحقهم به 

__________  
  زيارة الغري: العيادة ) ١(
  الِفْرقةُ من النَّاس وشيعة اإلنسان أْولياُؤه وأنصارُه: الشِّيعة ) ٢(

حدثنا شعبة ، عن قتادة ، عن الحق بن محيد ، أن رجال قعد وسط احللقة ، فقال : حدثنا أبو داود قال  - ٤٣٦
لعن الذي » إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : و قال ملعون على لسان حممد صلى اهللا عليه وسلم أ« : حذيفة 

  «جيلس وسط احللقة 



أمل تر أن فالنا : حدثنا مهام ، عن قتادة ، عن أيب جملز ، أن رجال أتى حذيفة فقال : حدثنا أبو داود قال  - ٤٣٧
هللا صلى اهللا عليه وسلم قم فإن رسول ا: إن الذي أماته قادر أن مييتك ، فجلس وسط احللقة فقال له : مات ؟ قال 

  »لعن الذي جيلس وسط احللقة « 

خيرج الدجال « : حدثنا هشام ، عن قتادة ، عن سبيع بن خالد ، عن حذيفة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٤٣٨
  »أجره ومن دخل ناره وجب أجره وحط وزره ) ٢(وحط ) ١(ومعه هنر ونار فمن دخل هنره وجب وزره 

__________  
َوَزَر َيزِرٌُ ، إذا حَمل ما ُيثِْقل : يقال . احلِْمل والثِّقْل، وأكثر ما ُيطْلَق يف احلديث على الذَّْنب واإلمث: ْزر الوِ) ١(

  .ظَْهَره من األشياء املُثْقَلة ومن الذنوب
  أُْسِقطَ وُمِحَي: ُحط ) ٢(

مسعت : حبيب بن سامل ، قال  مسعت: حدثنا داود الواسطي ، وكان ثقة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٤٣٩
كنا قعودا يف املسجد مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وكان بشري رجال : النعمان بن بشري بن سعد ، قال 

يا بشري بن سعد ، أحتفظ حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف األمراء : يكف حديثه ، فجاء أبو ثعلبة ، فقال 
قال رسول اهللا : أنا أحفظ خطبته ، فجلس أبو ثعلبة ، فقال حذيفة :  ، فقال حذيفة ؟ وكان حذيفة قاعدا مع بشري

إنكم يف النبوة ما شاء اهللا أن تكون ، مث يرفعها إذا شاء أن يرفعها ، مث تكون خالفة على « : صلى اهللا عليه وسلم 
، فيكون ما ) ١(، مث تكون ملكا عاضا  منهاج النبوة ، فتكون ما شاء اهللا أن تكون ، مث يرفعها إذا شاء أن يرفعها

، فتكون ما شاء اهللا أن تكون ، مث يرفعها إذا ) ٢(شاء اهللا أن يكون ، مث يرفعها إذا شاء أن يرفعها ، مث تكون جربية 
فقدم عمر ومعه يزيد بن النعمان يف : ، مث سكت ، قال » شاء أن يرفعها ، مث تكون خالفة على منهاج النبوة 

إىن أرجو أن يكون أمري املؤمنني بعد امللك العاض واجلربية قال : كتبت إليه أذكره احلديث فكتبت إليه صحابته ، ف
  فأخذ يزيد الكتاب فأدخله على عمر ، فسر به وأعجبه: 

__________  
  الظامل املتعسف: العاض ) ١(
  القهر واحلمل على الفعل: اجلرب ) ٢(

 -عيل بن جعفر ، عن عمرو بن أيب عمرو موىل املطلب عن املطلب ، حدثنا إمسا: حدثنا أبو داود قال  - ٤٤٠
ال تقوم الساعة حىت تقتلوا إمامكم « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : هكذا قال أبو داود عن حذيفة ، قال 

  »بأسيافكم ويرث دنياكم شراركم ) ١(وجتتلدوا 
__________  

  تتقاتلوا: جتتلدوا ) ١(

« : قال حذيفة : حدثنا سالم ، عن سعيد بن مسروق ، عن نعيم بن أيب هند ، قال : و داود قال حدثنا أب - ٤٤١
يعين الكوفة قال أبو داود » ما رأيت أخصاصا إال أخصاصا كانت مع حممد صلى اهللا عليه وسلم ما يدفع عن هذه 

  األخصاص بيوت عندنا بالبصرة من قصب: 



حدثنا زاذان ، عن حذيفة ، : حدثنا عثمان بن عمري ، قال : ريك ، قال حدثنا ش: حدثنا أبو داود قال  - ٤٤٢
لو استخلفت فعصيتم نزل بكم العذاب ولكن ما أقرأكم ابن « : فقال ) ١(يا رسول اهللا لو استخلفت : قلنا : قال 

  »فامسعوا « : ، أو قال » مسعود فاقرءوا وما حدثكم حذيفة فاقبلوا 
__________  

  اختيار ويل األمر ملن خيلفه وينوب عنه يف غيابه أو بعد موته :االستخالف ) ١(

حدثنا سليمان بن املغرية القيسي ، عن محيد بن هالل العدوي ، عن نصر بن عاصم : حدثنا أبو داود قال  - ٤٤٣
: فقال جئنا نسألك عن حديث حذيفة : قلنا : ما جاء بكم يا بين ليث ؟ قال : أتيت اليشكري فقال : الليثي ، قال 

أدخل املسجد فإذا كانت السوق خرجت إليها : غلت الدواب فأتينا الكوفة جنلب منها دواب فقلت لصاحيب 
من : من هذا ؟ قال : فدخلت املسجد فإذا حلقة كأمنا قطعت رءوسهم جمتمعون على رجل فجئت فقمت فقلت 

لكوفة ما سألت عن هذا ، هذا حذيفة بن لو كنت من أهل ا: ال بل من أهل البصرة قال : أهل الكوفة أنت ؟ قلت 
، قلت » يا حذيفة تعلم كتاب اهللا واتبع ما فيه « : يا رسول اهللا هل بعد هذا اخلري شر ؟ قال : قلت : اليمان قال 

يا رسول اهللا ما اهلدنة على دخن : ، قلت » ) ١(هدنة على دخن « : يا رسول اهللا هل بعد هذا اخلري شر ؟ فقال : 
مث تكون فتنة « : ، مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم » ال ترجع قلوب أقوام إىل ما كانت عليه  «: ؟ قال 

خري لك من أن تتبع أحدا  -يعين شجرة  -) ٢(عمياء صماء دعاة ضاللة أو قال دعاة النار فألن تعض على جذل 
  »منهم 

__________  
  طب الرطب ملا بينهم من الفساد الباطن حتت الصَّالح الظاهرالفساد واالختالف تشبيها بُدخان احل: الدخن ) ١(
  األصل أو ساق الشجرة: اجلذل ) ٢(

وحدثنا محاد بن : حدثنا هشام الدستوائي ، عن قتادة ، عن سبيع بن خالد ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٤٤٤
يد الضبعي ، عن صخر بن بدر ، عن زيد وأبو عبيد عبد الوارث ومحاد بن جنيح كلهم عن أيب التياح يزيد بن مح

غلت الدواب فأتينا الكوفة جنلب منها دواب فدخلت املسجد فإذا رجل : سبيع بن خالد أو خالد بن سبيع قال 
ال تعجلوا : يعرف أنه من رجال احلجاز وإذا ناس مشرئبون عليه فقال ) ٢(من الرجال حسن الثغر ) ١(صدع 

اهلية فلما جاء اإلسالم فإذا أمر مل أر قبله مثله وكان اهللا رزقين فهما يف علي أحدثكم ، فإنا كنا حديث عهد جب
يا رسول اهللا هل : القرآن وكان الناس يسألون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن اخلري وأسأله عن الشر فقلت 

» السيف « :  ؟ قال يا رسول اهللا) ٣(فما العصمة : ، قلت » نعم « : بعد هذا اخلري شر كما كان قبله شر ؟ قال 
فما يكون : قلت : ، قال » ) ٤(تكون هدنة على دخن « : فهل للسيف من بقية ؟ فما يكون بعده ؟ قال : ، قلت 

دعاة الضاللة فإن رأيت يومئذ هللا عز وجل يف األرض خليفة فالزمه وإن ضرب ظهرك وأخذ « : بعد اهلدنة ؟ قال 
يا رسول اهللا فما : ، قلت » شجرة ) ٥(املوت وأنت عاض على جذل مالك وإن مل تر خليفة فاهرب حىت يدركك 

  »الدجال « : يكون بعد ذلك ؟ قال 
__________  

  رجلٌ بني الرُجلني أو مجاعة يف موضع من املسجد: صدع من الرجال ) ١(
  ما تقدم من األسنان: الثغر ) ٢(



  احلفظ والنجاة: العصمة ) ٣(
  بيها بُدخان احلطب الرطب ملا بينهم من الفساد الباطن حتت الصَّالح الظاهرالفساد واالختالف تش: الدخن ) ٤(
  األصل أو ساق الشجرة: اجلذل ) ٥(

  أحاديث أيب ذر الغفاري رضي اهللا عنه

حدثنا شعبة ، عن حبيب بن أيب ثابت ، واألعمش ، وعبد العزيز بن رفيع ، عن زيد : حدثنا أبو داود قال  - ٤٤٥
يا أبا ذر بشر الناس أنه من قال ال إله « : قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ر ، قال بن وهب ، عن أيب ذ

  »إال اهللا دخل اجلنة 

دخلنا على زيد بن وهب فحدثنا ، عن : حدثنا شعبة ، عن مهاجر أيب احلسن ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٤٤٦
سفر ومعه بالل فأراد أن يقيم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه  أيب ذر ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يف

، ثالثا يعين يف الظهر » أبرد « : ، مث أراد أن يقيم فقال » أبرد « : ، مث أراد أن يقيم فقال » ) ١(أبرد « : وسلم 
) ٣(ر من فيح إن شدة احل« : التلول مث أقام فصلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث قال ) ٢(حىت رأينا يفء 

  »جهنم فأبردوا عن الصالة 
__________  

  اْنِكسار الوَهج واحلر، أو الدخول يف الربد، واملراد احلث على جتنب الصالة يف شدة احلر: اإلبراد ) ١(
  الظل بعد الزوال: الفيء ) ٢(
  سطوع احلر وفورانه وشدته: الفيح ) ٣(

: اد بن أيب سليمان ، عن زيد بن وهب ، عن أيب ذر ، قال حدثنا هشام ، عن مح: حدثنا أبو داود قال  - ٤٤٧
  »املكثرون هم األسفلون أو املقلون يوم القيامة « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

مسعت زيد بن وهب ، عن أيب ذر ، قال : حدثنا شعبة ، عن يزيد بن أيب زياد ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٤٤٨
« : يا رسول اهللا أكلتنا الضبع فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم : لنيب صلى اهللا عليه وسلم فقال جاء أعرايب إىل ا: 

  »أنا لغري الضبع أخوف عليكم مين من الضبع إذا صبت عليكم الدنيا صبا فيا ليت أميت ال يلبسون الذهب 

ثنا محيد بن هالل ، مسع عبد اهللا بن حد: حدثنا شعبة ، وسليمان بن املغرية ، قاال : حدثنا أبو داود قال  - ٤٤٩
التحليق يقرءون ) ١(إن ناسا من أميت سيماهم « : الصامت ، عن أيب ذر ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

هم شر اخللق ) ٤(السهم من الرمية ) ٣(من الدين أو من اإلسالم كما ميرق ) ٢(القرآن ال جياوز حلوقهم ميرقون 
  »واخلليقة 

__________  
  العالمة أو الدليل: السيما ) ١(
  جيوزون وخيرقون وخيرجون: ميرقون ) ٢(



  اخترقها وخرج من اجلانب اآلخر يف سرعة: مرق السهم من الرمية ) ٣(
  اهلدف الذي يرمى: الرمية ) ٤(

، حيدث مسعت عبد اهللا بن الصامت : أخربين أبو عمران ، قال : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٤٥٠
إنه سيكون أمراء يؤخرون الصالة عن مواقيتها أال فصل الصالة « : عن أيب ذر ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

  ») ٢(صالتك وإال صليت معهم فكانت لك نافلة ) ١(لوقتها مث ائتهم فإن كانوا قد صلوا كنت قد أحرزت 
__________  

  ُصنت وحفظَت وأديَت: أحرزت ) ١(
  ما كان زيادة على األصل الواجب: لة الناف) ٢(

حدثنا أبو عمران ، مسع عبد اهللا بن الصامت ، حيدث عن أيب : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٤٥١
إذا صنعت مرقة فأكثر ماءها مث انظر أهل بيت من جريانك « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ذر ، قال 

  »فأصبهم منها مبعروف 

أخربين أبو عمران ، مسع عبد اهللا بن الصامت ، عن أيب ذر ، : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٤٥٢
يا أمري املؤمنني أحتسب أين من قوم واهللا ما أنا منهم وال أدركهم « : ملا قدم أبو ذر على عثمان من الشام قال : قال 

ال يرجعون ) ٤(السهم من الرمية ) ٣(من اإلسالم كما ميرق ) ٢(ن ميرقو) ١(، يقرءون القرآن ال جياوز تراقيهم 
التحليق واهللا لو أمرتين أن أقوم ما قعدت ما ملكتين رجالي ولو ) ٥(إليه حىت يرجع السهم على فوقه ، سيماهم 

  »وثقتين بعرقويت قتب ما حللته حىت تكون أنت الذي حتلين 
__________  

  وهي عظمة مشرفة بني ثغرة النحر والعاتق ومها ترقوتان: ة مجع َتْرقَُو: التَّراِقي ) ١(
  جيوزون وخيرقون وخيرجون: ميرقون ) ٢(
  اخترقها وخرج من اجلانب اآلخر يف سرعة: مرق السهم من الرمية ) ٣(
  اهلدف الذي يرمى: الرمية ) ٤(
  العالمة أو الدليل: السيما ) ٥(

« : أيب عمران ، مسع عبد اهللا بن الصامت ، عن أيب ذر ، قال  حدثنا شعبة ، عن: حدثنا أبو داود قال  - ٤٥٣
  »األطراف ) ١(أمرين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن أمسع وأطيع ولو لعبد حبشي جمدع 

__________  
  املقطوع: اجملدع ) ١(

بن الصامت ،  مسعت عبد اهللا: حدثنا شعبة ، عن محيد بن هالل العدوي ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٤٥٤
يقطع صالة الرجل إذا مل يكن بني يديه مثل مؤخرة « : حيدث عن أيب ذر ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

يا ابن أخي : ما بال األسود من األمحر ؟ فقال : قلت أليب ذر : قال » ، املرأة واحلمار والكلب األسود ) ١(الرحل 
  »الكلب األسود شيطان « : كما سألتين فقال  سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم



__________  
  ما يوضع على ظهر البعري للركوب: الرحل ) ١(

مسعت عبد اهللا بن الصامت ، : حدثنا شعبة ، عن بديل ، عن أيب العالية الرباء ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٤٥٥
كيف أنت إذا بقيت يف قوم يؤخرون الصالة ؟ «  :عن أيب ذر ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ضرب فخذه فقال 

  »فصل الصالة لوقتها مث ائتهم فإن كنت يف املسجد حني تقام فصل معهم 

مسعت عبد اهللا بن الصامت ، عن أيب : حدثنا شعبة ، عن أيب عمران اجلوين ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٤٥٦
تلك عاجل بشرى « : ل لنفسه حيبه الناس على ذلك ؟ فقال يا رسول اهللا ، الرجل يعمل العم: قلت : ذر ، قال 

  »املؤمن 

حدثنا محيد بن هالل ، عن : حدثنا سليمان بن املغرية وكان خيارا من الرجال قال : حدثنا أبو داود قال  - ٤٥٧
يه وسلم دخل رسول اهللا صلى اهللا عل« كنت بني الكعبة وأستارها إذ : عبد اهللا بن الصامت ، عن أيب ذر ، قال 

  »املسجد فبدأ باحلجر فاستلمه مث طاف بالبيت سبعا وصلى خلف املقام ركعتني 

حدثنا محيد بن هالل ، عن عبد اهللا بن الصامت ، : حدثنا سليمان بن املغرية ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٤٥٨
« : السالم عليك ، قال : ت انتهيت إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم حني قضى صالته ، فقل: عن أيب ذر ، قال 

  فكنت أول من حياه بتحية اإلسالم: ، قال » وعليك 

حدثنا سليمان بن املغرية ، عن محيد بن هالل ، عن عبد اهللا بن الصامت ، عن أيب : حدثنا أبو داود قال  - ٤٥٩
منذ ثالثني يوما وليلة :  قلت: قال » منذ كم أنت هاهنا ؟ « : قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ذر ، قال 

ما كان يل طعام وال شراب : قلت » فما كان طعامك ؟ « : نعم ، قال : قلت » منذ ثالثني يوما وليلة ؟ « : ، قال 
فقال : جوع ، قال ) ٢(بطين ، وما أجد على كبدي سخفة ) ١(إال ماء زمزم ، ولقد مسنت حىت تكسرت عكن 

  ») ٣(هنا مباركة ، وهي طعام طعم ، وشفاء سقم إ« : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
__________  

  ما انطوى وتثىن من حلم البطن مسنا: العكن ) ١(
  الرقة واهلزال من اجلوع: السخفة ) ٢(
  املرض: السقم ) ٣(

، حدثنا محيد بن هالل ، عن عبد اهللا بن الصامت : حدثنا سليمان بن املغرية ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٤٦٠
مث قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه ) ١(فغربت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما غربت : عن أيب ذر ، قال 

إنه قد رفعت يل أرض ذات خنل وال أراها إال يثرب فهل أنت مبلغ عين قومك ما ينفعهم اهللا بك « : وسلم 
: أسلمت وصدقت فقال : ما صنعت ؟ قلت : يل فانطلقت فلقيت أنيسا فقال : نعم قال : قلت » ويأجرك فيهم ؟ 

ما يب رغبة عن دينكما : وأتينا أمنا فعرضنا عليها اإلسالم فقالت : ما يب رغبة عن دينك فقد أسلمت وصدقت قال 
إذا قدم : وأتينا قومنا فعرضنا عليهم اإلسالم فأسلم نصفهم وقال النصف اآلخر : أسلمت وصدقت ، قال : فقالت 



فكان يؤمهم إمياء بن رحضة الغفاري وكان سيدهم فلما قدم رسول : ى اهللا عليه وسلم أسلمنا ، قال رسول اهللا صل
نسلم على ما أسلم عليه إخواننا من : اهللا صلى اهللا عليه وسلم أسلم النصف الباقي وجاء إخواننا من أسلم فقالوا 

  »هلا ، وأسلم ساملها اهللا  إهنا غفار غفر اهللا« : غفار فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
__________  

  بقيت ما بقيت: غربت ما غربت ) ١(

حدثنا محاد بن زيد ، عن أيب عمران اجلوين ، عن املنبعث بن طريف ، عن عبد اهللا : حدثنا أبو داود قال  - ٤٦١
لبيك وسعديك : قلت ، » يا أبا ذر « : قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : بن الصامت ، عن أيب ذر ، قال 

كيف أنت إذا أصاب الناس جوع تأيت فراشك وال تقدر أن ترجع إىل مسجدك ، وتأيت « : يا رسول اهللا ، قال 
« : ، قال » عليك بالعفة « : اهللا ورسوله أعلم قال : قلت : قال » مسجدك وال تقدر أن ترجع إىل فراشك ؟ 

اهللا ورسوله : قلت : قال » ؟ ) ١(يت يعين القرب بالوصيف كيف أنت إذا أصاب الناس موت كثري حىت يكون الب
: قلت : قال » كيف أنت إذا رأيت أحجار الزيت قد غرقت بالدماء ؟ « : ، مث قال » عليك بالصرب « : أعلم قال 

  »احلق مبن أنت منه  -أو  -عليك مبن أنت منه « : اهللا يل ورسوله قال ) ٢(اهللا ورسوله أعلم أو ما خار 
__________  

  الغالم اخلادم والعبد ، أراد أن مواضع القبور َتِضيق فَيْبَتاُعون كلَّ قَْبر بَوِصيف: الوِصيف ) ١(
  من االختيار: خار ) ٢(

حدثنا سالم بن سليم ، عن األعمش ، عن إبراهيم التيمي ، عن أبيه ، عن أيب ذر ، : حدثنا أبو داود قال  - ٤٦٢
: قلت : قال » يا أبا ذر أتدري أين تذهب الشمس إذا غابت ؟ « : هللا عليه وسلم قال يل رسول اهللا صلى ا: قال 

ارجعي من حيث جئت فترجع من : فإهنا تأيت العرش فتسجد ويؤذن هلا يف الرجوع وكان قد قيل هلا « : ال قال 
  »حيث جاءت فذلك مستقرها 

« : م التيمي ، عن أبيه ، عن أيب ذر ، قال حدثنا قيس ، عن األعمش ، عن إبراهي: حدثنا أبو داود قال  - ٤٦٣
مل يرفعه أبو داود ورفعه حيىي بن » بىن اهللا له بيتا يف اجلنة ) ٢(قطاة ) ١(من بىن هللا عز وجل مسجدا ولو كمفحص 

، عن األعمش   آدم ، عن قطبة 
__________  

  احلفرة اليت حتفرها القطاة يف األرض لتبيض وترقد فيها: املفحص ) ١(
  نوع من اليمام: قطاة ال) ٢(

: حدثنا شعبة ، عن األعمش ، عن إبراهيم التيمي ، عن أبيه ، عن أيب ذر ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٤٦٤
: قلت : ، قال » املسجد احلرام مث املسجد األقصى « : يا رسول اهللا أي مسجد وضع للناس أوال ؟ قال : قلت 

  »مسجد ) ١(ما أدركتك الصالة فصل فثم أربعون سنة وحيث« : وكم بينهما ؟ قال 
__________  

  اسم يشار به إىل املكان البعيد مبعىن هناك: ثَمَّ ) ١(



حدثنا مهام ، عن قتادة ، عن أيب قالبة ، عن أيب أمساء الرحيب ، عن أيب ذر ، عن : حدثنا أبو داود قال  - ٤٦٥
حرمت الظلم على نفسي وحرمته على عبادي « : ىل قال النيب صلى اهللا عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعا

  »فال تظاملوا ، كل بين آدم خيطيء بالليل والنهار مث يستغفرين فأغفر له وال أبايل 

قال رسول : حدثنا شعبة ، عن واصل ، عن املعرور بن سويد ، عن أيب ذر ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٤٦٦
احلسنة بعشرة والسيئة بواحدة أو أغفرها ، ومن لقيين بقراب « : بكم عز وجل قال ر: اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

األرض خطيئة ال يشرك يب لقيته بقراب األرض مغفرة ، ومن هم حبسنة فلم يعملها كتبت له حسنة ومن هم ) ١(
عا تقربت منه بسيئة فلم يعملها مل يكتب عليه شيء ، ومن تقرب مين شربا تقربت منه ذراعا ، ومن تقرب مين ذرا

  مل يرفعه شعبة عن واصل ورفعه الناس عن األعمش ، عن املعرور» ) ٢(باعا 
__________  

  ما يقارب مألها: قُراب األرض ) ١(
  وهو قَْدر َمّد الَيدْين وما بينهما من الَبدن: البُوع والبَاُع سواء ) ٢(

قال : ع سويد بن احلارث ، مسع أبا ذر ، يقول حدثنا شعبة ، عن عمرو بن مرة ، مس: حدثنا أبو داود قال  - ٤٦٧
أو قال مثقال  -ما يسرين أن يل أحدا ذهبا يأيت علي ثالثة وعندي منه دينار « : يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ») ٢(إال أن أرصده لغرمي  -) ١(
__________  

  .ِليل أو كثريِمقَْداٌر من الَوْزن، أيَّ شيء كان من قَ: اِملثْقال يف األصل ) ١(
  الذي له الدين والذي عليه الدين ، مجيعا: الغرمي ) ٢(

حدثنا وهيب ، عن داود بن أيب هند ، عن الوليد بن عبد الرمحن ، عن جبري بن نفري : حدثنا أبو داود قال  - ٤٦٨
هر حىت إذا كانت صمنا رمضان مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلم يقم بنا شيئا من الش: ، عن أيب ذر ، قال 

ليلة أربع وعشرين السابعة مما يبقى ، صلى بنا حىت كاد أن يذهب ثلث الليل فلما كانت ليلة مخس وعشرين مل 
يا : الليل فقلت ) ١(يصل بنا ، فلما كانت ليلة ست وعشرين اخلامسة مما يبقى صلى بنا حىت كاد أن يذهب شطر 

، » ال إن الرجل إذا صلى مع اإلمام حىت ينصرف كتبت له قيام ليلة « : ل بقية ليلتنا ، فقا) ٢(رسول اهللا لو نفلتنا 
فلما كانت ليلة سبع وعشرين مل يصل بنا فلما كانت ليلة مثان وعشرين رجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل 

: ا من الشهر ، قال مث يا ابن أخي مل يصل بنا شيئ) ٣(أهله واجتمع له الناس فصلى بنا حىت كاد أن يفوتنا الفالح 
  والفالح السحور

__________  
  النصف: الشطر ) ١(
  زِْدتَنا من صالة النَّافلة: نفلتنا ) ٢(
  السحور ُسّمي بذلك ألن بقاء الصَّوم به: الفالح ) ٣(

مسعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير ، : حدثنا شعبة ، عن علي بن مدرك ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٤٦٩
ثالثة ال ينظر اهللا إليهم « : قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : خرشة بن احلر ، عن أيب ذر ، قال  حيدث عن



« : يا رسول اهللا فمن هؤالء فقد خابوا وقد خسروا ؟ فقال : ، قلت » يوم القيامة وال يكلمهم وهلم عذاب أليم 
  »لف الكاذب سلعته باحل) ٤(واملنفق ) ٣(إزاره ) ٢(واملسبل ) ١(املنان 

__________  
  الفخور على من أعطى حىت ُيفِسَد عطاءَُه: املنان ) ١(
  إرخاء الثوب وإطالته إىل أسفل الكعبني: اإلسبال ) ٢(
  ثوب حييط بالنصف األسفل من البدن: اإلزار ) ٣(
  املروُِّج لسلعته: من النَّفاق وهو ضدُّ الكساِد ، أي : املنفق ) ٤(

حدثنا األسود بن شيبان ، عن يزيد بن عبد اهللا بن الشخري ، عن مطرف بن عبد اهللا : د قال حدثنا أبو داو - ٤٧٠
يا أبا ذر إنه كان يبلغين : كان احلديث يبلغين عن أيب ذر ، وكنت أشتهي لقاءه فلقيته فقلت : بن الشخري ، قال 

ين أنك حتدث أن رسول اهللا صلى بلغ: هللا أبوك فقد لقيت فهات ، قلت : عنك احلديث فكنت أشتهي لقاءك قال 
أن أكذب على خليلي ) ١(ما إخالين : أن اهللا عز وجل حيب ثالثة ويبغض ثالثة ، قال « اهللا عليه وسلم حدثكم 

إن اهللا ( وإنكم لتجدون ذلك يف الكتاب عندكم » رجل لقي العدو فقاتل : فمن الثالثة الذين حيب ؟ قال : قلت 
رجل له جار سوء فهو يؤذيه ويصرب على أذاه « : ومن ؟ قال : قلت ) ) ٢(صفا  حيب الذين يقاتلون يف سبيله

وقد شق ) ٣(رجل كان مع قوم يف سفر فنزلوا فعرسوا « : ومن ؟ قال : ، قال » فيكفيه اهللا إياه حبياة أو موت 
فمن : قلت  ،» والنعاس ووضعوا رءوسهم فناموا وقام فتوضأ وصلى رهبة هللا ورغبة إليه ) ٤(عليهم الكرى 

إن اهللا ال ( وإنكم لتجدون يف كتاب اهللا » واملختال الفخور ) ٥(البخيل املنان « : الثالثة الذين يبغضهم اهللا ؟ قال 
  »البائع احلالف « أو » التاجر احلالف « : فمن الثالث ؟ قال : قال ) ) ٦(حيب كل خمتال فخور 

__________  
  أحسب وأظن: إخال ) ١(
  ٤: ف آية رقم الص: سورة ) ٢(
  نزول املسافر آخر الليل من أجل النوم واالستراحة: التعريس ) ٣(
  النعاس: الكرى ) ٤(
  الفخور على من أعطى حىت ُيفِسَد عطاءَُه: املنان ) ٥(
  ١٨: لقمان آية رقم : سورة ) ٦(

لغفاري ، عن أيب ذر ، حدثنا محاد بن سلمة ، عن عمرو بن دينار ، عن أيب بصرة ا: حدثنا أبو داود قال  - ٤٧١
  )١(مسح احلصى واحدة وأن ال أفعلها أحب إيل من مائة ناقة سود احلدقة : قال 

__________  
  سواد مستدير وسط العني: احلدقة ) ١(

سألت : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن ابن أيب جنيح ، عن جماهد ، عن أيب ذر ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٤٧٢
وقال سفيان ، عن األعمش ، » واحدة « : هللا عليه وسلم عن كل شيء حىت مسح احلصى فقال رسول اهللا صلى ا

  عن جماهد ، عن ابن أيب ليلى ، عن أيب ذر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم حنوه



حدثنا شعبة ، عن عمرو بن مرة ، مسع أبا البختري ، حيدث أن رسول اهللا صلى اهللا : حدثنا أبو داود قال  - ٤٧٣
يا رسول اهللا كيف وهي شهوته يقضيها : أهله فقيل ) ١(يه وسلم قال يف أشياء يؤجر فيها الرجل حىت يف غشيانه عل

مل يرفعه شعبة وقال » فكذلك يؤجر « : بلى قال : قالوا » أرأيتم لو كان يف حرام أليس كان يؤزر ؟ « : ؟ قال 
  عن عمرو ، عن أيب البختري ، عن أيب ذر: األعمش 

__________  
  إتيان الرجل املرأة ومجاعها: الغشيان ) ١(

حدثنا شعبة ، عن واصل ، عن جماهد ، عن أيب ذر ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم : حدثنا أبو داود قال  - ٤٧٤
جعلت يل األرض مسجدا وطهورا ونصرت بالرعب على عدوي مسرية : أوتيت مخسا مل يؤهتن نيب قبلي « : قال 

ومل حتل لنيب كان قبلي ، وأعطيت الشفاعة وهي نائلة ) ١(األمحر واألسود ، وأحلت يل الغنائم شهر ، وبعثت إىل 
هكذا رواه شعبة وقال جرير ، عن األعمش عن جماهد عن عبيد » من أميت من مات منهم ال يشرك باهللا شيئا ) ٢(

  بن عمري ، عن أيب ذر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم حنوه
__________  

  مجع الغنيمة ، وهي ما يؤخذ من احملاربني يف احلرب قهرا: غنائم ال) ١(
  واقعة وواصلة ومستحقة: نائلة ) ٢(

حدثنا محاد بن سلمة ، عن أيب احلسني ، عن أيوب بن بشري ، أو رجل آخر عن : حدثنا أبو داود قال  - ٤٧٥
هللا صلى اهللا عليه وسلم يصافحكم هل كان رسول ا: أنه قال أليب ذر  -أو قاص شك أبو بشر  -قاضي أهل مصر 

إن النيب صلى اهللا عليه وسلم طلبك : ما لقيين قط إال صافحين ولقد جئت مرة فقيل يل « : إذا لقيتموه ؟ قال 
  »فجئته فلقيين فاعتنقين فكان ذلك أجود وأجود 

: قلت أليب ذر : ق ، قال حدثنا يزيد بن إبراهيم ، عن قتادة ، عن عبد اهللا بن شقي: حدثنا أبو داود قال  - ٤٧٦
كنت أسأله هل رأيت ربك عز : ما هو ؟ قلت : لو رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سألته عن شيء ، فقال 

  »نور أىن أراه « : سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هل رأيت ربك ؟ فقال : وجل ؟ فقال أبو ذر 

مسعت موسى بن طلحة ، : األعمش ، عن حيىي بن سام ، قال  حدثنا شعبة ، عن: حدثنا أبو داود قال  - ٤٧٧
يا أبا ذر إذا صمت من الشهر « : قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : مسعت أبا ذر بالربذة يقول : يقول 

  »ثالثة أيام فصم ثالث عشرة وأربع عشرة ومخس عشرة 

قال رسول : ري ، عن األحوص ، عن أيب ذر ، قال حدثنا ابن أيب ذئب ، عن الزه: حدثنا أبو داود قال  - ٤٧٨
برجله ) ١(إن الرجل إذا كان يف صالته استقبله الرمحة فال ميسحن احلصى أو احلصباء « : اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

«  
__________  

  احلجارة الصغرية: احلصباء ) ١(



، عن أبيه ، عن عبيد اهللا بن عدي بن اخليار حدثنا ابن أيب ذئب ، عن سعيد املقربي : حدثنا أبو داود قال  - ٤٧٩
) ٢(من دهنه ) ١(من اغتسل يوم اجلمعة وادهن « : ، عن سلمان اخلري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

وتطيب من طيب بيته مث أتى اجلمعة فلم يفرق بني اثنني فصلى فإذا تكلم اإلمام استمع وأنصت غفر له ما بينه وبني 
هكذا قال ابن أيب ذئب عن سلمان ، وحدثنا أصحابنا ، عن حيىي بن سعيد ، عن ابن عجالن ، » خرى اجلمعة األ

  عن سعيد ، عن أبيه ، عن عبد اهللا بن وديعة ، عن أيب ذر
__________  

  تطلى بالدهن: ادهن ) ١(
  الطيب والعطر: الدهن ) ٢(

الشامي ، عن عبيد بن اخلشخاش ، عن أيب ذر ، حدثنا املسعودي ، عن أيب عمرو : حدثنا أبو داود قال  - ٤٨٠
« : لبيك قال : ، قلت » يا أبا ذر « : أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو يف املسجد فجلست إليه فقال : قال 

يا أبا ذر أستعذت باهللا من « : ، فصليت مث أتيته فجلست إليه فقال » قم فصل « : ال ، قال : قلت » أصليت ؟ 
أال أدلك على « : ، مث قال يل » نعم يا أبا ذر « : وهل لإلنس شياطني ؟ قال : قلت » اجلن واإلنس ؟ شر شياطني 

ال حول وال قوة إال باهللا فإهنا كنز من « : بلى يا رسول اهللا بأيب أنت وأمي قال : قلت » كنز من كنوز اجلنة ؟ 
: ، قلت » وع فمن شاء أقل ومن شاء أكثر خري موض« : فالصالة يا رسول اهللا ؟ قال : قلت » كنوز اجلنة 

أضعاف مضاعفة وعند « : فالصدقة يا رسول اهللا ؟ قال : ، قلت » فرض جمزئ « : فالصوم يا رسول اهللا ؟ قال 
يا رسول اهللا أميا أنزل اهللا عليك : ، قلت » جهد من مقل وسر إىل فقري « : فأيها أفضل ؟ قال : ، قلت » اهللا مزيد 

، » آدم « : فأي األنبياء كان أول يا رسول اهللا ؟ قال : ، قلت » اهللا ال إله إال هو احلي القيوم «  :أعظم ؟ قال 
ثالمثائة ومخس « : كم كان املرسلون يا رسول اهللا ؟ قال : ، قلت » نعم نيب مكلم « : أونيب كان ؟ قال : قلت 

  ») ٢(غفريا ) ١(عشرة مجا 
__________  

  الكثري: اجلم ) ١(
  كثريا: غفريا ) ٢(

حدثنا شعبة ، عن األعمش ، عن منذر الثوري ، عن أصحاب له ، عن أيب ذر ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٤٨١
  لقد تركنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وما يتقلب يف السماء طري إال ذكرنا منه علما: 

مسعت منذرا الثوري ، حيدث عن : ، قال  أخربنا األعمش: حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٤٨٢
يا أبا ذر أتدري « : رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شاتني ينتطحان فقال يل : أصحاب له ، عن أيب ذر ، قال 

  »ولكن ربك يدري وسيقضي بينهما يوم القيامة « : ال ، قال : قلت » فيما ينتطحان ؟ 

: ، وقيس ، عن أيب هاشم ، عن أيب جملز ، عن قيس بن عباد ، قال  حدثنا شعبة: حدثنا أبو داود قال  - ٤٨٣
إال يف هؤالء ) ) ١(هذان خصمان اختصموا يف رهبم ( أقسم باهللا إن نزلت هذه اآلية « : مسعت أبا ذر ، يقول 

  »النفر الستة محزة وعلي وعبيدة بن احلارث وعتبة وشيبة والوليد بن عتبة 



__________  
  ١٩: آية رقم  احلج: سورة ) ١(

كنا على : حدثنا محاد بن سلمة ، عن األزرق بن قيس ، عن رجل من بين متيم قال : حدثنا أبو داود قال  - ٤٨٤
فنظرت إليه : باب معاوية رمحه اهللا ومعنا أبو ذر فذكر أنه صائم فلما دخلنا ووضعت املوائد جعل أبو ذر يأكل قال 

أمل ختربنا أنك صائم ؟ أو قلت أمل تزعم أنك صائم ؟ : ين عن طعامي ؟ قلت يا أمحر ما لك ، أتريد أن تشغل: فقال 
من جاء ( لعلك قرأت املفردة منه ومل تقرأ املضاعف : نعم قال : أقرأت القرآن ؟ قلت : بلى مث قال يل : قال 

شهر الصرب وثالثة صوم « : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : مث قال ) ) ١(باحلسنة فله عشر أمثاهلا 
قلت : ، قال « ولكن هذا الذي ال شك فيه يذهب مغلة الصدر » صوم الدهر  -حسبته قال  -أيام من كل شهر 

  رجز الشيطان: ما مغلة الصدر ؟ قال : 
__________  

  ١٦٠: األنعام آية رقم : سورة ) ١(

 عيينة ، عن حيىي بن عقيل عن حيىي بن حدثنا مهدي بن ميمون ، عن واصل موىل أيب: حدثنا أبو داود قال  - ٤٨٥
عرضت « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : يعمر ، ورمبا ذكر ، عن أيب األسود الدؤيل ، عن أيب ذر ، قال 

عن الطريق ، ورأيت من سيئ أعماهلم ) ١(علي أعمال أميت حسنها وسيئها فرأيت من أحسن أعماهلم األذى مياط 
  » تدفن النخاعة يف املسجد ال

__________  
  اإلزالة والتنحية: اإلماطة ) ١(

حدثنا محاد بن سلمة ، ومحاد بن زيد ، عن أيوب ، عن أيب قالبة ، عن رجل من بين : حدثنا أبو داود قال  - ٤٨٦
قطري فسلمت عليه فلم يرد علي فلما قضى صالته ) ١(رأيت أبا ذر يف مسجد قباء يصلي وعليه برد : عامر قال 

املدينة فأمر يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بذود ) ٢(اجتويت : نعم ، قال : أنت أبو ذر ؟ قال : ي قلت رد عل
ورأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف  -مث سكت أيوب عند أبواهلا  -وأمرين أن أشرب من ألباهنا وأبواهلا ) ٣(

وما أهلكك ؟ « : هلكت يا رسول اهللا قال : ، قلت » ذر  يا أبا« : نفر من أصحابه يف ظل املسجد فلما رآين قال 
أفأصلي بغري وضوء أو ) ٤(يا رسول اهللا إين أعزب عن املاء فتصيبين اجلنابة : ، قلت » وما ذاك ؟ : « ، أو قال » 

ما هو مبآلن فاستترت ) ٦(فيه ماء يتخضخض ) ٥(بغري طهور ؟ فدعا يل مباء فجاءت جارية حبشية بعس : قال 
الطيب كافيك وإن ) ٧(يا أبا ذر إن الصعيد « : وقال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : لبعري واغتسلت ، قال با

وحدثنا أبو حفص ، ثنا يزيد بن زريع ، عن : قال أبو بشر » مل جتد املاء عشر سنني فإذا وجدت املاء فأمسه جلدك 
  مسعت أبا ذر: ال خالد احلذاء ، عن أيب قالبة ، عن عمرو بن جبدان ، ق

__________  
  الشَّْملَةُ املخطَّطة، وقيل ِكساء أسود ُمَربَّع فيه صوٌر: الْبُرُد والُبرْدة ) ١(
وُهو املَرض وَداء اجلَْوف إذا تَطاولَ، وذلك إذا مل يَُواِفقْه َهواء البلد واْستَْوَخمه، : أصابه اجلَوى : اجتوى ) ٢(

  ا كَرِْهَت املُقام فيه وإن كُْنت يف نْعمَةاْجتََوْيُت الَبلََد إذ: ويقال 



واللفْظَة ُمَؤنثةٌ، وال واحَد هلا من . وقيل ما بني الثَّالِث إىل الَعْشر. ما بني الثَّنتني إىل التِّْسع: الذَّْوُد من اإلبل ) ٣(
  لَفِْظَها كالنََّعم

وُسّمي . البُْعد: َنابة االْسم، وهي يف األصل الذي جيب عليه الُغْسل باِجلماع وُخروجِ املّّين، واجل: اجلُُنب ) ٤(
  وقيل ملَُجانََبِته الناَس حىت َيغَْتسل. اإلنسان ُجُنبا ألنه نُهَِي أن َيقَْرب مواضع الصالة ما مل َيتَطَهَّر

  ِعساس وأعساس: القدح الكبري ومجعه : العس ) ٥(
  يتحرك ويضطرب: يتخضخض ) ٦(
  التراب: الصعيد ) ٧(

حدثنا سالم بن سليم ، عن حيىي بن سعيد ، عن احلارث بن يزيد ، عن أيب ذر ، قال : أبو داود قال  حدثنا - ٤٨٧
وندامة إال من ) ١(يا أبا ذر إنك ضعيف وإهنا أمانة فهي يوم القيامة خزي « : يا رسول اهللا استعملين قال : قلت : 

  »أخذها حبقها وأدى الذي عليه فيها 
__________  

  لذل والعار واهلوان واالستحياء من القبيحا: اخلزي ) ١(

  أحاديث أيب موسى األشعري رمحه اهللا

حدثنا شعبة ، عن األعمش ، عن أيب وائل ، عن أيب موسى ، أن : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٤٨٨
من « : بيل اهللا ؟ قال يا رسول اهللا الرجل يقاتل لريى مكانه ويقاتل للذكر ويقاتل للمغنم فمن يف س: رجال قال 

  »قاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا فهو يف سبيل اهللا 

: قال يل عمرو بن مرة ، حدثين أبو وائل حديثا أعجبين ، قال : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٤٨٩
الرجل يقاتل ليذكر  يا رسول اهللا: حدثنا أبو موسى األشعري ، أن رجال أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال 

من قاتل لتكون كلمة « : ويقاتل لريى مكانه ويقاتل لكذا فمن يف سبيل اهللا ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  »اهللا هي أعلى فهو يف سبيل اهللا 

 أتى رجل: حدثنا محاد بن سلمة ، عن عاصم ، عن أيب وائل ، عن أيب موسى ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٤٩٠
يا رسول اهللا الرجل يقاتل ليذكر ويقاتل لكذا ؟ فقال : على عصا فقال ) ١(النيب صلى اهللا عليه وسلم متوكئ 

  »من قاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا فهو يف سبيل اهللا عز وجل « : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
__________  

  االستناد على شيء وامليل عليه: االتكاء ) ١(

حدثنا قيس ، وجرير ، عن منصور ، عن أيب وائل ، عن أيب موسى ، أن النيب صلى : ثنا أبو داود قال حد - ٤٩١
  »املريض ) ٢(وعودوا ) ١(أطعموا اجلائع وفكوا العاين « : اهللا عليه وسلم قال 
__________  



  األسري أو صاحب الدين أو املريض: العاين ) ١(
  زيارة الغري: العيادة ) ٢(

  عن أيب موسىأبو عبيدة 

حدثنا شعبة ، عن عمرو بن مرة ، مسع أبا عبيدة ، حيدث عن أيب : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٤٩٢
إن اهللا عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : موسى األشعري ، قال 

  »الشمس من مغرهبا النهار وبالنهار ليتوب مسيء الليل حىت تطلع 

حدثنا شعبة ، واملسعودي ، عن عمرو بن مرة ، مسع أبا عبيدة ، حيدث عن أيب : حدثنا أبو داود قال  - ٤٩٣
إن اهللا عز وجل ال ينام وال ينبغي له أن ينام ، « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : موسى األشعري ، قال 

حجابه النار ، لو « : زاد املسعودي » لليل بالنهار وعمل النهار بالليل ويرفعه يرفع إليه عمل ا) ١(خيفض القسط 
بورك من يف النار ومن حوهلا ( ، مث قرأ أبو عبيدة » وجهه كل شيء أدركه بصره ) ٢(كشفها ألحرقت سبحات 
  ) )٣(وسبحان اهللا رب العاملني 

__________  
  إليه، وأْرزاقهم النازِلة من عنده امليزان، ميزان أعمال العباد املُْرتِفعة: القسط ) ١(
  مجع سبحة وهي النور والضياء والبهاء: السبحات ) ٢(
  ٨: النمل آية رقم : سورة ) ٣(

مسى : حدثنا املسعودي ، عن عمرو بن مرة ، عن أيب عبيدة ، عن أيب موسى ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٤٩٤
أنا حممد ، وأمحد ، واملقفي ، واحلاشر ، « : منها ما حفظناها فقال لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نفسه أمساء 

  »ونيب التوبة ، ونيب امللحمة 

  أبو عثمان النهدي عن أيب موسى

حدثنا شعبة ، وثابت أبو زيد ، عن عاصم ، عن أيب عثمان : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٤٩٥
ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف سفر فصعدنا واديا فلما هبطوا فيه كنا مع رس: النهدي ، عن أيب موسى ، قال 

يا أيها الناس « : فقال  -أو بغل  -رفعوا أصواهتم بالتكبري والتهليل ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على بغلة 
  »وال غائبا إنكم تدعون مسيعا بصريا ) ٢(على أنفسكم فإنكم ال تدعون أصم ) ١(اربعوا 

__________  
  ارفقوا بأنفسكم واخفضوا أصواتكم: اربعوا على أنفسكم ) ١(
  الذي ال يسمع: األصم ) ٢(

  أنس بن مالك عن أيب موسى ، رمحهما اهللا



حدثنا مهام ، عن قتادة ، عن أنس بن مالك ، عن أيب موسى ، : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٤٩٦
رحيها طيب ) ١(مثل املؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل األترجة « : م قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل: قال 

وطعمها طيب ، ومثل املؤمن الذي ال يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب وال ريح هلا ، ومثل الفاجر الذي يقرأ 
طعمها خبيث ) ٢(القرآن كمثل الرحيانة رحيها طيب وطعمها مر ، ومثل الفاجر الذي ال يقرأ القرآن كمثل احلنظلة 

  »ورحيها خبيث 
__________  

قيل هو التفاح ، وقيل هو مثر طيب الطعم والرائحة يشبه الليمون حامض يسكن شهوة النساء وجيلو : األترج ) ١(
  اللون والكلف وقشره مينع السوس

  نوع من النبات طعمه شديد املرارة: احلنظلة ) ٢(

  أبو بردة بن أيب موسى عن أبيه

حدثنا شعبة ، عن سعيد بن أيب بردة ، عن أبيه ، عن أيب موسى : حدثنا أبو داود قال : نس قال حدثنا يو - ٤٩٧
يا رسول اهللا فإن مل : ، قالوا » على كل مسلم صدقة يف كل يوم « : األشعري ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

، » ) ١(يعني ذا احلاجة امللهوف « : عل ؟ قال فإن مل يف: ، قالوا » يعتمل بيده فينفع نفسه ويتصدق « : جيد ؟ قال 
ليمسك عن « : فإن مل يستطع ؟ قال : ، قالوا » يأمر باملعروف وينهى عن املنكر « : فإن مل يستطع ؟ قال : قالوا 

  »الشر فإن ذلك له صدقة 
__________  

  املكروب واملُضْطَرُّ املستغيث املَُتَحسِّر: امللهوف ) ١(

حدثنا شعبة ، عن سعيد بن أيب بردة ، عن أبيه ، عن أيب موسى األشعري ، أن : داود قال حدثنا أبو  - ٤٩٨
وبشرا وال تنفرا ) ١(تطاوعا ويسرا وال تعسرا « : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعثه ومعاذا إىل اليمن فقال هلما 

«  
__________  

  التشديد: التعسري ) ١(

يا : قلت : شعبة ، عن سعيد بن أيب بردة ، عن أبيه ، عن أيب موسى ، قال  حدثنا: حدثنا أبو داود قال  - ٤٩٩
املزر ، ومها يسكران فقال : البتع وشراب من الشعري يقال له : رسول اهللا يصنع عندنا شراب من العسل يقال له 

  »كل مسكر حرام « : النيب صلى اهللا عليه وسلم 

قال : ن طلحة اليامي ، عن أيب بردة ، عن أيب موسى ، قال حدثنا حريش ، ع: حدثنا أبو داود قال  - ٥٠٠
  »كل مسكر حرام « : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

: حدثنا مهام ، عن قتادة عن سعيد بن أيب بردة ، عن أبيه ، عن أيب موسى ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٥٠١
فقدم : قال » أدخل اهللا مكانه النار يهوديا أو نصرانيا  ال ميوت مؤمن إال« : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 



أبو بردة على عمر بن عبد العزيز فسأله عن احلديث فحدثه فاستحلفه ثالث مرات لقد حدثه هبذا أبو موسى عن 
  النيب صلى اهللا عليه وسلم

بن أيب موسى ، عن أبيه ،  محاد بن زيد ، عن غيالن بن جرير ، عن أيب بردة: حدثنا : حدثنا أبو داود قال  - ٥٠٢
، مث أيت » واهللا ال أمحلكم وما عندي ما أمحلكم « : فقال ) ١(أتينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نستحمله : قال 

واهللا ال يبارك اهللا لنا ، حلف رسول اهللا : فلما رجعنا قلت ألصحايب ) ٣(الذرى ) ٢(بإبل فحملنا على ثالثة غر 
ما أنا محلتكم ما « : يا رسول اهللا إنك حلفت أن ال حتملنا فقال : أن ال حيملنا ارجعوا ، قلنا صلى اهللا عليه وسلم 

  »محلكم إال اهللا ، واهللا إن شاء اهللا ال أحلف على ميني فأرى غريها خريا منها إال كفرت مييين وأتيت الذي هو خري 
__________  

  طلب دابة يركبها وحيمل عليها: استحمل ) ١(
  .أي بيضِ األْسنَِمة ِسمانِها: رِّ الذَُّرى غُ) ٢(
  أعلى كل شيء: الذروة ) ٣(

قال : حدثنا أبو بكر احلناط ، عن أيب حصني ، عن أيب بردة ، عن أيب موسى ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٥٠٣
  » إذا أعتق الرجل أمته مث مهرها مهرا جديدا كان له أجران« : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

حدثين أبو بردة ، : حدثنا شعبة ، عن صاحل بن صاحل الثوري ، عن الشعيب ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٥٠٤
فأدهبا ) ١(ثالثة يؤتون أجرهم مرتني رجل كانت له أمة « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن أبيه ، قال 

ا ، ورجل من أهل الكتاب آمن بنبيه مث أدرك النيب صلى اهللا فأحسن أدهبا وعلمها فأحسن تعليمها مث أعتقها فتزوجه
خذها بغري مثن : مث قال الشعيب لرجل عنده : ، قال » ) ٢(عليه وسلم فآمن به ، وعبد أدى حق اهللا وحق مواليه 

  فلقد كان يرحل إىل املدينة فيما دون هذا
__________  

  اجلارية اململوكة: األمة ) ١(
  أو من يلتحق هبم الرجل أو العبد ساداته: مواليه ) ٢(

حدثنا عبد اهللا بن املبارك ، عن أيب بردة بن عبد اهللا بن أيب بردة بن أيب موسى ، عن : حدثنا أبو داود قال  - ٥٠٥
املؤمن للمؤمن كالبنيان يقوي بعضه « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ، عن جده عن أيب موسى ، قال 

  »بعضا 

  موسى مرة عن أيب

حدثنا عمرو بن مرة ، مسع مرة ، حيدث عن : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٥٠٦
كمل من الرجال كثري ، ومل يكمل من النساء إال مرمي « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أيب موسى ، قال 

  »على سائر الطعام ) ١(ساء كفضل الثريد بنت عمران وآسية امرأة فرعون وفضل عائشة على الن



__________  
  الطعام الذي يصنع خبلط اللحم واخلبز املفتت مع املرق وأحيانا يكون من غري اللحم: الثريد ) ١(

  محيد بن عبد الرمحن احلمريي عن أيب موسى

عن محيد بن عبد الرمحن  حدثنا أبو عوانة ، عن داود األودي ،: حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٥٠٧
غزا أصبهان مع األشعري وفتحت أصبهان  -رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم  -احلمريي ، أن محمة 

له بصدقه ) ١(اللهم إن محمة يزعم أنه حيب لقاءك اللهم إن كان صادقا فاعزم : يف زمان عمر رضي اهللا عنه قال 
: اللهم ال ترجع محمة من سفره هذا ، فمات بأصبهان فقام األشعري فقال وإن كان كاذبا فامحله عليه وإن كره ، 

  »يا أيها الناس ، إنا واهللا فيما مسعنا من نبيكم صلى اهللا عليه وسلم وال مبلغ علمنا إال أن محمة شهيد « 
__________  

  قضى: عزم ) ١(

  سعيد بن أيب هند عن أيب موسى

د ، حدثنا عبد اهللا بن نافع ، عن أبيه ، عن سعيد بن أيب هند ، عن أيب حدثنا أبو داو: حدثنا يونس قال  - ٥٠٨
  »أحل احلرير والذهب إلناث أميت وحرم على ذكورها « : موسى ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

  يزيد بن أوس عن أيب موسى

هيم ، عن يزيد بن أوس ، حدثنا شعبة ، عن منصور ، عن إبرا: حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٥٠٩
فسألت : أما علمتم ما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ قال : أن األشعري ، ملا ثقل بكت عليه امرأته فقال 

  ») ٣(وخرق ) ٢(وسلق ) ١(برئ ممن حلق « : ما قال ؟ فقالت : املرأة بعد 
__________  

  حلق الشعر عند املصيبة: احللق ) ١(
  َصوَته عند املصِيبة َرفع: َسلَق ) ٢(
  شق ثوبه عند املصيبة: خرق ) ٣(

  الضحاك بن عبد الرمحن عن أيب موسى

دفنت ابين سنانا ، : حدثنا محاد بن سلمة ، عن أيب سنان ، قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٥١٠
قال : محن ، عن أيب موسى قال حدثين الضحاك بن عبد الر: وأبو طلحة اخلوالين جالس على شفري القرب فقال 

محدك : قالوا » ما قال عبدي ؟ « : إذا قبض اهللا عز وجل ابن العبد قال ملالئكته : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  »ابنوا له بيتا ومسوه بيت احلمد « : واسترجع قال 

  سعيد بن جبري وغريه عن أيب موسى



مسعت سعيد بن جبري ، حيدث عن أيب موسى ، : أيب بشر ، قال  حدثنا شعبة ، عن: حدثنا أبو داود قال  - ٥١١
ال يسمع يب أحد من هذه األمة وال يهودي وال نصراين وال يؤمن يب إال « : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

  »كان من أهل النار 

ن أيب هند ، عن أيب موسى حدثنا محاد بن زيد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن سعيد ب: حدثنا أبو داود قال  - ٥١٢
  »من لعب بالنرد فقد عصى اهللا ورسوله « : ، قال 

حدثنا أوس بن مسروق أو مسروق بن : حدثنا شعبة ، عن غالب التمار ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٥١٣
إصبع يف كل : ، قلت » األصابع سواء « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أوس ، عن أيب موسى ، قال 

  »نعم « : عشر من اإلبل ؟ قال 

  أبو جملز وغريه عن أيب موسى

: حدثنا ثابت أبو زيد ، عن عاصم األحول ، عن أيب جملز ، قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٥١٤
و البقرة ، صلى األشعري وهو فيما بني مكة واملدينة بأصحابه العشاء مث صلى ركعة قرأ فيها مبائة من النساء ، أ

ما ألوت أن أضع قدمي حيث وضع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأن أصنع ما صنع « : ما هذا ؟ قال : فقيل له 
«  

من صام الدهر « : حدثنا شعبة ، عن قتادة ، عن أيب متيمة ، عن أيب موسى ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٥١٥
  فعه شعبة ورفعه سعيدوعقد على تسعني مل ير» ضيقت عليه جهنم هكذا 

حدثنا الضحاك بن يسار ، عن أيب متيمة ، عن أيب موسى ، عن النيب صلى اهللا عليه : حدثنا أبو داود قال  - ٥١٦
  »من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا وعقد تسعني « : وسلم قال 

مثل اجلليس « : وسى ، قال حدثنا محاد بن سلمة ، عن ثابت ، عن أنس ، عن أيب م: حدثنا أبو داود قال  - ٥١٧
إن مل يصبك ) ١(الصاحل كمثل العطار إن مل حيذك من عطره أصابك من رحيه ومثل جليس السوء كصاحب الكري 

  مل يرفعه أبو داود» من ناره أصابك من دخانه 
__________  

  النار إلذكائهازِقٌّ أو وعاء من جلد أو حنوه يشبه الكيس يستخدمه احلداد وغريه للنفخ يف : الكري ) ١(

مسعت طارق بن شهاب ، حيدث عن أيب : حدثنا شعبة ، عن قيس بن مسلم ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٥١٨
قال » كيف أهللت ؟ « : بالبطحاء فقال يل ) ١(قدمت على النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو منيخ : موسى ، قال 

أحسنت طف بالبيت وبني الصفا واملروة مث « : ليه وسلم قال كإهالل النيب صلى اهللا ع) ٢(لبيك بإهالل : قلت : 
يا عبد اهللا بن : ، ففعلت وأتيت امرأة من بين قيس ففلت رأسي فجعلت أفيت به الناس فقال يل رجل » ) ٣(أحل 

من أفتيته بشيء : قلت : قيس رويدا ببعض فتياك فإنك ال تدري ما أحدث أمري املؤمنني يف شأن النسك بعدك قال 
إن نأخذ بكتاب اهللا فإن : فقدم فأتيته فذكرت له فقال : فإن أمري املؤمنني قادم عليه فبه فائتموا قال ) ٤(فليتئد 



كتاب اهللا يأمرنا بالتمام وإن نأخذ بسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل حيل 
  )٦(حمله ) ٥(حىت بلغ اهلدي 

__________  
  أبرك فيه بعريه وأجلسه وأقام فيه: أناخ باملكان ) ١(
  رفع الصوت بالتلبية: اإلهالل ) ٢(
  خرج من إحرامه فجاز له ما كان ممنوعا منه: حل احملرم وأحل ) ٣(
  التأين: التؤدة ) ٤(
  من مال أو متاع: ما يهدى إىل احلرم من النََّعم والذبائح ، وقيل أيضا : اهلدي ) ٥(
  املوضع والوقت الذي حيل فيه ذحبه:  حمل اهلدي) ٦(

حدثنا هشام ، عن قتادة ، عن يونس بن جبري ، عن حطان بن عبد اهللا الرقاشي ، : حدثنا أبو داود قال  - ٥١٩
أقرت الصالة بالرب والزكاة : أن األشعري ، صلى بأصحابه صالة فلما جلس يف صالته قال رجل من القوم خلفه 

ما : يا حطان لعلك قلتها قلت : أيكم القائل كلمة كذا وكذا ؟ فأرم القوم فقال : ال فلما قضى األشعري صالته ق
أما تعلمون ما تقولون يف صالتكم ، إن رسول اهللا صلى اهللا : قلتها ولقد رهبت أن تبكعين هبا ، فقال األشعري 

كم أحدكم فإذا كرب اإلمام فكربوا أقيموا صفوفكم مث ليؤم« : عليه وسلم خطبنا فعلمنا سنتنا وبني لنا صالتنا فقال 
قال » آمني جيبكم اهللا ، وإذا ركع فاركعوا فإن اإلمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم : وال الضالني فقولوا : وإذا قال 

اللهم ربنا لك احلمد يسمع اهللا : مسع اهللا ملن محده فقولوا : فتلك بتلك وإذا قال « : نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
مسع اهللا ملن محده ، وإذا كرب وسجد فكربوا : اهللا عز وجل قال على لسان نبيه صلى اهللا عليه وسلم  لكم فإن

فتلك بتلك فإذا كان « : ، قال نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم » واسجدوا فإن اإلمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم 
ت هللا ، السالم عليك أيها النيب ورمحة اهللا التحيات هللا الطيبات الصلوا: عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم 

  »السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا عبده ورسوله 

حدثنا وهيب بن خالد ، عن داود ، عن أيب نضرة ، عن أيب سعيد اخلدري ، أن : حدثنا أبو داود قال  - ٥٢٠
إين استأذنت ثالثا فلم يؤذن : ما ردك ؟ فقال : ثا فلم يأذن له فرجع فأرسل إليه األشعري ، استأذن على عمر ثال

، فقال » إذا استأذن املستأذن ثالثا فلم يؤذن له فلريجع « : يل ، وإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 
ي يرعد قد اصفر وجهه فقام على جاءين األشعر: لتأتيين مبن يعلم هذا أو ألفعلن بك وألفعلن ، قال أبو سعيد : 

أنشد اهللا رجال علم من هذا علما إال قام به فإين قد خفت هذا : حلقة من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال 
  وأنا معك فسري عنه: أنا معك فقال آخر : الرجل على نفسي فقلت 

عت رجال أسود كان قدم مع ابن عباس مس: حدثنا شعبة ، عن أيب التياح ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٥٢١
ملا قدم ابن عباس البصرة حدث بأحاديث عن أيب موسى ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ، فكتب : البصرة قال 

إنك رجل من أهل زمانك وإين مل أحدث عن النيب صلى اهللا عليه : إليه ابن عباس يسأله عنها فكتب إليه األشعري 
حائط فبال ) ١(كنت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأراد أن يبول فمال إىل دمث وسلم منها بشيء إال أين 

فإذا أراد : ، قال أبو سعيد » باملقراضني ) ٢(إن بين إسرائيل كان إذا أصاب أحدهم البول قرضه « : وقال 



  أحدكم أن يبول فلريتد لبوله
__________  

  ل فال يرتد على البائلاملكان السهل الذي خيد فيه البو: الَدمث ) ١(
  القطع: القرض ) ٢(

حدثنا أبو بكر اهلذيل ، عن أيب بردة بن أيب موسى عن أبيه ، عن النيب صلى اهللا عليه : حدثنا أبو داود قال  - ٥٢٢
: ، قال األشعري » أن ال جترح مسلما أو خترق ثوبه ) ١(إذا كانت معك أسهم فخذ بنصوهلا « : وسلم قال 

  أن أستقبل هبا حدق املسلمني وهؤالء يأمروين
__________  

  هو حديدة السهم والرمح: النصل ) ١(

حدثنا شعبة ، عن ليث ، عن أيب بردة ، عن أيب موسى ، أن النيب صلى اهللا عليه : حدثنا أبو داود قال  - ٥٢٣
  »م السكينة ليكن عليك« : وسلم مر عليه جنازة يسرعون هبا املشي فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

حدثنا زائدة ، عن ليث ، عن أيب بردة ، عن أيب موسى ، أن النيب صلى اهللا عليه : حدثنا أبو داود قال  - ٥٢٤
« : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ) ١(وسلم مر عليه جبنازة وهي يسرع هبا وهي متخض متخض الزق 

  »يف املشي جبنائزكم ) ٢(عليكم بالقصد 
__________  

  وعاء من جلد جيز شعره وال ينتف للشراب وغريه: الزِّق ) ١(
  التوسط واالعتدال يف األمور بال غلو أو تفريط: القصد ) ٢(

حدثنا أبو عوانة ، عن أيب إسحاق ، عن أيب بردة ، عن أيب موسى ، أن النيب صلى : حدثنا أبو داود قال  - ٥٢٥
  »ال نكاح إال بويل « : اهللا عليه وسلم قال 

كان رسول اهللا صلى : حدثنا عمران ، عن قتادة ، عن أيب بردة ، عن أبيه ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٥٢٦
  »وأعوذ بك من شرورهم ) ١(اللهم إين أجعلك يف حنورهم « : اهللا عليه وسلم إذا دعا على قوم قال 

__________  
  موضع الذبح من الرقبة: النحر ) ١(

لو رأيتنا مع نبينا « : حدثنا أبو عوانة ، عن قتادة ، عن أيب بردة ، عن أبيه ، قال :  حدثنا أبو داود قال - ٥٢٧
  »صلى اهللا عليه وسلم وقد أصابتنا السماء ما شبهت رحينا إال بريح الضأن 

لقي : حدثنا املسعودي ، عن عدي بن ثابت ، عن أيب بردة ، عن أيب موسى ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٥٢٨
نعم القوم أنتم لوال أنا سبقناكم إىل اهلجرة فذكرت ذلك للنيب صلى اهللا عليه وسلم : مساء بنت عميس فقال عمر أ
  »بل لكم اهلجرة مرتني هجرة إىل أرض احلبشة وهجرة إىل املدينة « : فقال 



قد طلقتك : كان رجل يقول : حدثنا زهري ، عن أيب إسحاق ، عن أيب بردة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٥٢٩
وقال موسى بن » ما بال رجال يلعبون حبدود اهللا « : قد راجعتك ، فبلغ ذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال 

  مسعود ، عن سفيان ، عن أيب إسحاق ، عن أيب بردة ، عن أيب موسى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

  عبد اهللا بن سخربة عن أيب موسى

: حدثنا زائدة ، عن ليث بن أيب سليم ، عن جماهد ، عن عبد اهللا بن سخربة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٥٣٠
إذا مرت بكم جنازة رجل مسلم أو يهودي أو « : حدثنا أبو موسى ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

  »نصراين فقوموا هلا ؛ فإنا لسنا نقوم هلا ، ولكن نقوم ملن معها من املالئكة 

  أيب موسى عن أيب موسىأبو بكر بن 

حدثنا احلارث بن قدامة ، عن أيب عمران اجلوين ، عن أيب بكر بن أيب موسى ، عن : حدثنا أبو داود قال  - ٥٣١
جنان الفردوس أربعة ، جنتان من ذهب حليتهما وآنيتهما وما « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أبيه ، قال 

وآنيتهما وما فيهما وما بينهم وبني أن يروا رهبم عز وجل إال رداء الكربياء على  فيهما ، وجنتان من فضة حليتهما
  »يف جنة عدن مث تصدع يف اجلنة أهنارا ) ١(وجهه يف جنة عدن ، مث تصدع بأهنار يف جوبة 

__________  
  احلفرة املستديرة الواسعة: اجلوبة ) ١(

، عن أيب عمران اجلوين ، عن أيب بكر بن أيب موسى ، عن حدثنا جعفر بن سليمان : حدثنا أبو داود قال  - ٥٣٢
  »اجلنة حتت ظالل السيوف « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أبيه ، قال 

  محيد بن هالل عن أيب موسى

: قال أبو موسى األشعري : حدثنا سليمان بن املغرية ، عن محيد بن هالل ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٥٣٣
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومعي رجالن من قومي فانتهينا إليه ومعه مسواك يستاك به فسأاله العمل أتيت 
واهللا يا رسول اهللا ما هلذا جئت وال أطلعاين على ما يف أنفسهما : قلت : قال » يا أبا موسى أهلذا جئتم ؟ « : فقال 
، فبعثين وتركهما وروى هذا »  نعطيها من طلبها منكم واهللا ال« : فرأيته رفع شفته العليا بسواكه وقال : قال 

  احلديث حيىي بن سعيد ، عن قرة عن محيد بن هالل ، عن أيب بردة عن أيب موسى

لقد أتيت رسول اهللا صلى « : قال األشعري : حدثنا شعبة ، عن أيب إسحاق ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٥٣٤
ورواه سفيان ، عن أيب إسحاق ، عن األسود ، عن » ال من أهله من لطفه هبم اهللا عليه وسلم وما أرى ابن مسعود إ

  أيب موسى

حدثنا حيىي بن كثري ، وأبو عبيدة كالمها ، عن علي بن زيد ، عن صفوان بن حمرز : حدثنا أبو داود قال  - ٥٣٥
) ١(باملدينة خليط البسر  أال إن اخلمر اليت حرمت« : خطبنا األشعري على منرب البصرة فقال : املازين ، قال 



  »والتمر 
__________  

  متر النخل قبل أن ُيْرِطَب: البسر ) ١(

حدثنا شعبة ، عن زياد بن عالقة ، عن رجل ، عن أيب موسى ، أن النيب صلى اهللا : حدثنا أبو داود قال  - ٥٣٦
الطعن قد عرفناه فما الطاعون ؟ قال يا رسول اهللا هذا : ، قالوا » فناء أميت بالطعن والطاعون « : عليه وسلم قال 

وأبو عوانة يرويه عن أيب بلج ، عن أيب بكر بن أيب موسى ، عن أبيه » طعن أعدائكم من اجلن ويف كل شهادة « : 
  عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

 عليه حدثنا هشام ، عن قتادة ، عن احلسن ، عن أيب موسى ، أن النيب صلى اهللا: حدثنا أبو داود قال  - ٥٣٧
والذي نفسي بيده إن املعروف واملنكر خلليقتان ينصبان للناس يوم القيامة فأما املعروف فيعد أهله « : وسلم قال 

  »إليكم إليكم وما يستطيعون له إال لزوما : اخلري ويهنئهم وأما املنكر فيقول 

  أحاديث أيب بن كعب رمحه اهللا

ينار ، عن سعد بن أوس ، عن مصدع بن حيىي ، عن ابن عباس ، حدثنا حممد بن د: حدثنا أبو داود قال  - ٥٣٨
  ») ) ١(تغرب يف عني محئة ( أهنا : أقرأه « عن أيب بن كعب ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

__________  
  ٨٦: الكهف آية رقم : سورة ) ١(

مسعت ابن عباس ، : ار ، قال حدثنا عمار بن أيب عم: حدثنا محاد بن سلمة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٥٣٩
أطفال املسلمني مع املسلمني ، وأطفال املشركني مع املشركني حىت حدثين فالن : أتى علي زمان وأنا أقول : يقول 

اهللا أعلم مبا « : عن فالن ، فلقيت الذي حدثين عنه فحدثين أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سئل عنهم فقال 
وحدثين موسى بن عبد الرمحن ، عن روح عن محاد ، عن عمار ، عن ابن عباس : نس قال حدثنا يو» كانوا عاملني 

  حدثين أيب عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مبثله: قال 

حدثنا حممد بن أبان ، عن ابن إسحاق ، عن سعيد بن جبري ، عن ابن عباس ، عن : حدثنا أبو داود قال  - ٥٤٠
  »الذي قتله اخلضر عليه السالم طبع كافرا وألقي على أبويه حمبة منه  الغالم« : أيب بن كعب ، رفعه قال 

أخربين عاصم ابن هبدلة ، عن زر بن حبيش ، عن أيب بن كعب : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٥٤١
قرأ عليه مل يكن ف: ، قال » إن اهللا عز وجل أمرين أن أقرأ عليك القرآن « : ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

ال املشركة وال اليهودية وال النصرانية ومن يعمل خريا فلن ) ٢(الدين عند اهللا احلنيفية ) ١(إن دأب « : وقرأ عليه 
لو كان البن آدم واد البتغى إليه ثانيا ولو أعطي ثانيا البتغى إليه ثالثا وال ميأل جوف ابن : ، وقرأ عليه » يكفروه 

  «اهللا على من تاب  آدم إال التراب ويتوب
__________  



  الشأن والعادة: الدأب ) ١(
  املائلة عن الباطل إىل احلق وهي املسلمة: احلنيفية ) ٢(

» يا زر « : قال يل أيب بن كعب : حدثنا ابن فضالة ، عن عاصم ، عن زر ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٥٤٢
إن كانت لتضاهي سورة البقرة ، وإن كنا » : آية قال  كذا وكذا: قلت : قال « كأين تقرأ سورة األحزاب ؟ 

  «والشيخ والشيخة إذا زنيا فارمجومها ألبتة نكاال من اهللا ورسوله ، فرفع فيما رفع : لنقرأ فيها 

سألت : سألت أبيا عن املعوذتني ، فقال : حدثنا شعبة ، عن عاصم ، عن زر ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٥٤٣
فقال لنا رسول اهللا صلى اهللا : ، قال أيب » قيل يل فقلت لكم فقولوا « : لى اهللا عليه وسلم فقال عنهما النيب ص

  عليه وسلم وحنن نقول

: حدثين يزيد بن أيب سليمان ، قال : حدثنا جابر بن يزيد بن رفاعة العجلي ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٥٤٤
انكم لوضعت يدي يف أذين مث ناديت أال إن ليلة القدر يف العشر لوال خمافة سلط« : مسعت زر بن حبيش ، يقول 

يعين أيب بن : قال أبو داود » األواخر يف السبع قبلها ثالث وبعدها ثالث نبأ من مل يكذبين عن نبأ من مل يكذبه 
  كعب عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

زر ، عن أيب بن كعب ، أن جربيل ، صلى  حدثنا محاد بن سلمة ، عن عاصم ، عن: حدثنا أبو داود قال  - ٥٤٥
يا جربيل إين بعثت إىل أمة أمية فيهم « : اهللا عليه وسلم أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم عند أحجار املرى فقال له 
إن القرآن أنزل : فقال جربيل : ، قال » العجوز والشيخ والغالم واجلارية والرجل القاسي الذي مل يقرأ كتابا قط 

  «عة أحرف على سب

مسعت عبد اهللا بن أيب اهلذيل ، حيدث : حدثنا شعبة ، عن حبيب بن الزبري ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٥٤٦
ذكر الدجال عند : مسعت أيب بن كعب ، قال : مسعت عبد اهللا بن خباب يقول : عن عبد الرمحن بن أبزى ، قال 

إحدى عينيه كأهنا زجاجة « : اهللا عليه وسلم الدجال فقال  ذكر النيب صلى: النيب صلى اهللا عليه وسلم أو قال 
  »خضراء وتعوذوا باهللا من عذاب القرب 

حدثنا ابن املبارك ، عن األجلح ، عن ذر ، عن ابن عبد الرمحن بن أبزى ، عن أبيه : حدثنا أبو داود قال  - ٥٤٧
  ») ) ١(فبذلك فلتفرحوا ( أقرأين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم « : ، عن أيب بن كعب ، قال 

__________  
  :سورة ) ١(

حدثنا شعبة ، عن سلمة بن كهيل ، وزبيد اإليامي ، عن ذر ، عن ابن عبد الرمحن ، : حدثنا أبو داود قال  - ٥٤٨
عن أبيه ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يقرأ يف الوتر سبح اسم ربك األعلى ، و قل يا أيها الكافرون ، و قل 

ثالث مرات يرفع بالثالث صوته رواه األعمش عن طلحة » سبحان امللك القدوس « : و اهللا أحد فإذا سلم قال ه
  وزبيد عن ذر ، عن ابن أبزى ، عن أبيه ، عن أيب بن كعب عن النيب صلى اهللا عليه وسلم



احلسن ، عن عيت حدثنا يونس بن عبيد ، عن : حدثنا خارجة بن مصعب ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٥٤٩
» الوهلان فاحذروه : للوضوء شيطان يقال له « : السعدي ، عن أيب بن كعب ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

  »فاتقوه « : ، أو قال 

أال إن طعام ابن آدم « : حدثنا أبو األشهب ، عن احلسن عن أيب بن كعب ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٥٥٠
رواه سفيان ، عن يونس ، عن احلسن ، عن عيت ، عن أيب عن النيب صلى » ن ملحه وقزحه ضرب مثال للدنيا وإ

  اهللا عليه وسلم

حدثنا خارجة بن مصعب ، عن يونس ، عن احلسن ، عن عيت السعدي ، عن أيب : حدثنا أبو داود قال  - ٥٥١
: صلى اهللا عليه وسلم املوت قال  ملا نزل بآدم« : بن كعب ، وحدثنا ابن فضالة ، عن احلسن ، رفع احلديث قال 

: أين تريدون يا بين آدم ؟ فقالوا : أي بين ، إين أشتهي من مثر اجلنة فانطلق بنوه يلتمسون فرأوا املالئكة فقالوا 
ارجعوا فقد أمر بقبض أبيكم فأقبلوا حىت انتهوا إىل آدم : اشتهى أبونا من مثرة اجلنة فانطلقنا نطلب ذلك له فقال 

إليك عين فمن قبلك أتيت دعيين ومالئكة ريب : عليه وسلم فلما رأهتم حواء عرفتهم فلصقت بآدم فقال  صلى اهللا
فقبضوه وهم ينظرون وغسلوه وهم ينظرون وكفنوه وهم ينظرون وحنطوه وهم ينظرون وصلوا عليه مث : ، قال 

  »يا بين آدم هذه سنتكم يف موتاكم وهذا سبيلكم : أقبلوا عليهم فقالوا 

حدثنا سعيد اجلريري ، عن عبد اهللا بن رباح : حدثنا جعفر بن سليمان ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٥٥٢
» يا أبا املنذر أي آية يف كتاب اهللا أعظم ؟ « : قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : األنصاري ، عن أيب قال 

فوالذي نفسي بيده إن هلا للسانا يوم القيامة يقدس اهللا ليهنك العلم أبا املنذر « : آية الكرسي ؟ فقال يل : قلت 
  عن سعيد عن أيب السليل ، عن عبد اهللا بن رباح: وسفيان يقول » عند ساق العرش 

حدثنا ثابت أبو زيد ، عن عاصم األحول ، عن أيب عثمان النهدي ، عن أيب بن : حدثنا أبو داود قال  - ٥٥٣
وهو حيدث يف : قال أبو عثمان : وكان بيته أقصى بيت باملدينة قال  )١(كان رجل من حلميت : كعب ، قال 

إن كان أقصى بيت : فذكرت حملمد بن سريين فقال : قال عاصم : ما بينك وبني اجلسر أو أبعد قال : األشياخ 
« : وسلم إمنا كنت أحتسب األثر فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه : باملدينة فهو أبعد من اجلسر فقال يف آخر ذلك 

  »لك ما احتسبت 
__________  

  القرابة: اللحمة ) ١(

: مسعت سويد بن غفلة ، يقول : أخربين سلمة بن كهيل ، قال : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٥٥٤
ال ولكين أعرفه : ألقه فقلت : غدوت أنا وزيد بن صوحان ، وسلمان بن ربيعة ، فوجدت سوطا فأخذته فقال يل 

إن وجدت من يعرفه وإال استمتعت به فأبيت عليهما فلما رجعنا من غزاتنا قضي يل أين حججت فأتيت املدينة ف
فيها مائة دينار على ) ١(وجدت صرة : فلقيت أيب بن كعب فأخربته بشأن السوط وبقوهلما ، فقال أيب بن كعب 

عرفها حوال « : ه وسلم فذكرت ذلك له فقال عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأتيت رسول اهللا صلى اهللا علي
ووعاءها فإن جاء صاحبها ) ٣(احفظ عددها ووكاءها « : ، فعرفتها فلم أجد من يعرفها ثالث مرات فقال » ) ٢(



ال أدري ثالثة أحوال أو حوال : فلقيت سلمة بعد ذلك فقال : فاستمتعت هبا قال شعبة : ، قال » وإال فاستمتع هبا 
  تعال فامسعه منه:  هذا احلديث فقلت أليب صادق واحدا فأعجبين

__________  
  ما جيمع فيه الشيء وُيشدُّ: الصرة ) ١(
  العام أو السنة: احلول ) ٢(
  .اخلَْيط الذي ُتَشدُّ به الصُّرَّة والِكيُس، وغريمها: الوِكاء ) ٣(

فع ، عن أيب بن كعب ، أن النيب صلى حدثنا محاد بن سلمة ، عن ثابت ، عن أيب را: حدثنا أبو داود قال  - ٥٥٥
كان يعتكف العشر األواخر من رمضان فسافر عاما فلم يعتكف فلما كان من قابل اعتكف « اهللا عليه وسلم 

  »عشرين يوما 

مسعت عبد اهللا بن أيب بصري ، حيدث : حدثنا أبو إسحاق ، قال : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٥٥٦
« : ال قال : ، قالوا » أشاهد فالن ؟ « : صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال : ب ، قال عن أيب بن كع

، ) ١(أثقل على املنافقني ولو يعلمون ما فيهما ألتومها ولو حبوا  -يعين العشاء والصبح  -إن هاتني الصالتني 
) ٣(، وصالة الرجل مع الرجل أزكى ) ٢(والصف األول على مثل صف املالئكة ولو تعلمون فضيلته البتدرمتوه 

» من صالته وحده ، وصالته مع الرجلني أزكى من صالته مع الرجل ، وما كان أكثر فهو أحب إىل اهللا عز وجل 
  ورواه زهري ، عن أيب إسحاق ، عن عبد اهللا بن أيب بصري ، عن أبيه ، عن أيب عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

__________  
  الزحف كمشي الطفل على األيدي والركب: احلبو ) ١(
  عجل إليه واستبق وسارع: ابتدر الشيَء وله وإليه ) ٢(
  أكثر أجرا: أزكى ) ٣(

مسعت إياس بن قتادة ، عن قيس بن : أخربين أبو مجرة ، قال : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٥٥٧
هللا عليه وسلم فلم يكن فيهم أحد أحب إيل لقاء من أيب بن قدمت املدينة للقاء أصحاب حممد صلى ا: عباد ، قال 

كعب فقمت يف الصف األول وخرج عمر مع أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم فجاء رجل فنظر يف وجوه القوم 
يا فىت ال يسوءك اهللا ، فإين مل آت الذي : فعرفهم غريي فنحاين وقام يف مكاين فما عقلت صاليت فلما صلى قال يل 

، وإين نظرت يف » كونوا يف الصف الذي يليين « : جبهالة ولكن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال لنا  أتيت
فسمعته : أعناقها إىل شيء متوحها إليه قال ) ١(وجوه القوم فعرفتهم غريك مث حدث فما رأيت الرجال متحت 

عليهم ولكين آسى على من ) ٢(ا إين ال آسى هلك أهل العقدة ورب الكعبة قاهلا ثالثا هلكوا وأهلكوا ، أم: يقول 
  أهل العقدة ما أهراق عليه الدماء واغتصبه مث اعتقده: يهلكون من املسلمني فإذا الرجل أيب بن كعب قال أبو داود 

__________  
  َمدَّت: متحت ) ١(
  أحزن: آسى ) ٢(



يب بكر بن عبد الرمحن ، عن مروان بن حدثنا إبراهيم بن سعد ، عن الزهري ، عن أ: حدثنا أبو داود قال  - ٥٥٨
إن « : احلكم ، عن عبد الرمحن بن األسود بن عبد يغوث ، عن أيب بن كعب ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

  »من الشعر حكما 

حدثنا شعبة ، عن احلكم ، عن جماهد ، عن عبد الرمحن بن أيب ليلى ، عن أيب بن : حدثنا أبو داود قال  - ٥٥٩
إن اهللا : بين غفار فأتاه جربيل صلى اهللا عليه وسلم فقال ) ١(، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان عند أضاة كعب 

أسأل اهللا معافاته ومغفرته فإن أميت ال تطيق ذلك « : عز وجل يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على حرف واحد قال 
أسأل اهللا معافاته « : رئ أمتك القرآن على حرفني قال إن اهللا عز وجل يأمرك أن تق: ، مث أتاه الثانية فقال » 

إن اهللا يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على ثالثة أحرف : ، مث أتاه الثالثة فقال » ومغفرته وإن أميت ال تطيق ذلك 
ئ أمتك إن اهللا يأمرك أن تقر: ، مث جاء الرابعة قال » أسأل اهللا معافاته ومغفرته وإن أميت ال تطيق ذلك « : قال 

  القرآن على سبعة أحرف فأميا حرف قرءوا عليه فقد أصابوا
__________  

  املاء املستنقع كالغدير: األضاة ) ١(

  أحاديث معاذ بن جبل رمحه اهللا

مسعت احلارث بن : أخربين أبو عون الثقفي ، قال : شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٥٦٠
إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا : وقال مرة عن معاذ : اب معاذ من أهل محص قال عمرو ، حيدث عن أصح

فإن مل جتده « : أقضي بكتاب اهللا قال : قال » كيف تقضي إن عرض لك قضاء ؟ « : بعث معاذا إىل اليمن قال له 
قال »  جتده يف سنة رسول اهللا ؟ فإن مل« : أقضي بسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال : قال » يف كتاب اهللا ؟ 

احلمد هللا الذي وفق رسول رسول اهللا ملا يرضي « : فضرب بيده يف صدري وقال : أجتهد رأيي ال آلو قال : 
  »رسول اهللا 

حدثنا شعبة ، عن احلكم ، عن عروة بن النزال أو النزال بن عروة عن معاذ بن : حدثنا أبو داود قال  - ٥٦١
بخ لقد سألت عن عظيم وإنه ليسري ) ١(بخ « : يا رسول اهللا أخربين بعمل يدخلين اجلنة قال : قلت : جبل ، قال 

؟ ) ٢(صل الصالة املكتوبة وأد الزكاة املفروضة أفال أخربك برأس األمر وعموده وذروة سنامه : على من يسره اهللا 
اد يف سبيل اهللا أال أدلك على أبواب أما رأس األمر فاإلسالم من أسلم سلم ، وعموده الصالة وذروة سنامه اجله

تتجاىف جنوهبم عن املضاجع ( الليل وتال ) ٤(والصدقة تكفر اخلطيئة وقيام العبد من جوف ) ٣(الصوم جنة : اخلري 
فاطلع ركب أو راكب فأشار رسول اهللا صلى اهللا عليه : إىل آخر اآلية أوال أخربك بأملك ذلك كله ؟ قال ) ) ٥(

ثكلتك » : وإنا لنؤاخذ مبا نتكلم بألسنتنا ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : انه فقلت وسلم بيده إىل لس
  «الناس على مناخرهم يف النار إال حصائد ألسنتهم ) ٧(أمك يا معاذ وهل يكب ) ٦(

__________  
  كلمة تقال الستحسان األمر وتعظيم اخلري: بخ ) ١(
  أعلى كل شيء وذروته: السنام ) ٢(
  وقاية ومحاية: جنة  )٣(



  ثلثه األخري: جوف الليل ) ٤(
  ١٦: السجدة آية رقم : سورة ) ٥(
  دعاء بالفقد واملراد به التعجب: من فقدت ولدها ، وثكلتك أمك : الثكلى ) ٦(
  اإللقاء والطرح: الكب ) ٧(

 عليه وسلم قال يف حدثنا حممد بن راشد ، عن مكحول ، أن رسول اهللا صلى اهللا: حدثنا أبو داود قال  - ٥٦٢
  »إنك ما كنت ساكتا فأنت سامل فإذا تكلمت فلك أو عليك « : هذا احلديث ملعاذ 

مسعت أبا رملة حيدث عن عبيد اهللا بن أيب : حدثنا شعبة ، عن قيس بن مسلم ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٥٦٣
فقلت : ، قال معاذ » أوجب ذو الثالثة « :  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: مسلم ، عن معاذ بن جبل ، قال 

، قال يعين من قدم بني يديه » وذو االثنني « : يا رسول اهللا وذو االثنني ؟ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : 
  ثالثة من ولده

ن حدثنا رجل ، ع: حدثنا محاد بن سلمة ، عن ثابت ، عن شهر بن حوشب ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٥٦٤
من نام طاهرا فتعار من الليل مل يسأل اهللا شيئا من أمر اآلخرة « : معاذ ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

  فقدم علينا الرجل الذي حدثنا شهر عنه فحدثنا هبذا احلديث: ، قال ثابت » والدنيا إال أعطاه إياه 

عن حيىي بن أيوب ، عن عبيد اهللا بن زحر ، عن خالد  حدثنا عبد اهللا بن املبارك ،: حدثنا أبو داود قال  - ٥٦٥
إن شئتم أنبأتكم : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : بن أيب عمران ، عن أيب عياش ، عن معاذ بن جبل ، قال 

منني يقول للمؤ: نعم يا رسول اهللا قال : بأول ما يقول اهللا عز وجل للمؤمنني يوم القيامة وبأول ما يقولون ، قالوا 
فإين « : رجونا عفوك ورمحتك فيقول : فيقولون » مل ؟ « : نعم يا ربنا فيقول : فيقولون » هل أحببتم لقائي ؟ « 

  »قد أوجبت لكم رمحيت 

حدثنا شعبة ، وسالم ، عن أيب إسحاق ، عن عمرو بن ميمون األودي ، عن معاذ : حدثنا أبو داود قال  - ٥٦٦
اهللا ورسوله أعلم قال : قال » أتدري ما حق اهللا على العباد ؟ « : يه وسلم قال له بن جبل ، أن النيب صلى اهللا عل

فإن حق اهللا على العباد أن يعبدوه وال يشركوا به شيئا ، وحقهم على اهللا عز وجل إذا فعلوا ذلك أن ال يعذهبم « : 
«  

عن ابن أيب ليلى ، عن معاذ بن  حدثنا عمرو بن مرة ،: حدثنا املسعودي ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٥٦٧
قدم املدينة فصلى سبعة عشر شهرا حنو بيت املقدس مث نزلت عليه هذه » أن النيب صلى اهللا عليه وسلم « جبل ، 

  «فوجهه اهللا إىل الكعبة : إىل آخر اآلية قال ) ) ١(قد نرى تقلب وجهك يف السماء ( اآلية 
__________  

  ١٤٤: البقرة آية رقم : سورة ) ١(



أن « مسعت أبا وائل ، حيدث عن مسروق ، : حدثنا شعبة ، عن األعمش ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٥٦٨
دينارا أو قيمته معافر ) ١(يأخذ من كل حامل » رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا بعث معاذا إىل اليمن أمره أن 

  اذوقد قال غري شعبة عن أيب وائل ، عن مسروق ، عن مع« ) ٢(
__________  

  البالغ: احلامل ) ١(
  ثياب مينية: املعافر ) ٢(

حدثنا شعبة ، عن عمرو بن أيب حكيم ، عن عبد اهللا بن بريدة ، عن حيىي بن يعمر ، : حدثنا أبو داود قال  - ٥٦٩
ثه منه أيت معاذ بن جبل يف رجل قد مات علي غري اإلسالم وترك ابنه مسلما فور: عن أيب األسود الديلي ، قال 

  »اإلسالم يزيد وال ينقص « : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : معاذ وقال 

حدثنا أبو الطفيل عامر بن : حدثنا أبو الزبري ، قال : حدثنا قرة بن خالد ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٥٧٠
وذلك  -اهللا عليه وسلم يف غزوة غزاها مجع رسول اهللا صلى « : حدثنا معاذ بن جبل ، قال : واثلة الليثي ، قال 

  أراد أال حيرج أمته: ما أراد بذلك قال : قلت : ، قال » بني الظهر والعصر وبني املغرب والعشاء  -يف غزوة تبوك 

حدثنا جرير الضيب ، عن عبد امللك بن عمري ، عن عبد الرمحن بن أيب ليلى ، عن : حدثنا أبو داود قال  - ٥٧١
تساب رجالن عند النيب صلى اهللا عليه وسلم فغضب أحدمها حىت متزع أنفه من الغضب : قال معاذ بن جبل ، 

أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم : أما إين أعلم كلمة لو قاهلا لذهب غضبه « : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
«  

بن عبد الرمحن ، عن أيب إدريس  حدثنا شعبة ، عن يعلى بن عطاء ، عن الوليد: حدثنا أبو داود قال  - ٥٧٢
دخلت املسجد وفيه حنو من عشرين من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم وإذا فيهم رجل أدعج : العائذي ، قال 

إذا اختلفوا يف شيء قال قوال انتهوا إىل قوله فسألت عنه فإذا هو معاذ بن جبل فلما كان ) ٢(العني أغر الثنايا ) ١(
: فجلست إليه فلما فعلت ذلك حذف من صالته فقلت ) ٣(إذا هو قائم يصلي إىل سارية الغد دخلت املسجد ف

فإن املتحابني من جالل اهللا يف ظل اهللا عز وجل « : آهللا قال : ؟ قلت » آهللا « : واهللا إين ألحبك من جالل اهللا قال 
  » النبيون والشهداء والصاحلون بقرهبم من اهللا) ٤(يوم ال ظل إال ظله يغبطهم  -أحسبه يوم القيامة : قال  -

__________  
  شدة سواد العينني مع سعتهما: الدعج ) ١(
  األسنان األربع يف مقدم الفم اثنان من أسفل واثنان من أعلى: الثنايا ) ٢(
  واحدة السواري وهي األعمدة اليت يقام عليها السقف: السارية ) ٣(
  من النعمة من غري أن يتمىن زواهلا عنه أن يتمىن املرء مثل ما للمغبوط: الغبطة ) ٤(

  أحاديث عبادة بن الصامت رمحه اهللا



حدثنا يعلى بن عطاء ، عن الوليد بن عبد : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٥٧٣
عت على لسان حممد ال أحدثك إال ما مس: أتيت عبادة بن الصامت فقال : الرمحن ، عن أيب إدريس العائذي ، قال 

يف ، وحقت حمبيت للمتواصلني يف ، وحقت حمبيت للمتصافني يف ) ١(حقت حمبيت للمتحابني « : صلى اهللا عليه وسلم 
  »يف ) ٢(حقت حمبيت للمتباذلني : ، أو قال 

__________  
  رة ديينالذين يتبادلون املودة واحملبة وحيرصون عليها إلجاليل وتعظيمي ونص: املتحابني يفَّ ) ١(
  أعطاه وجاد به وكل من طابت نفسه بإِعطاء شيء فهو باذل له: َبذَلَ الشيء ) ٢(
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طيالسي: كتاب  ل ود ا أيب دا   مسند 
بن اجلارود : املؤلف  ود  بن دا  سليمان 

كنت يف جملس من : حدثنا زمعة ، عن الزهري ، عن أيب إدريس اخلوالين ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٥٧٤
:  واجب وقال بعضهم: أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم فيهم عبادة بن الصامت فذكروا الوتر فقال بعضهم 

أتاين جربيل صلى : أما أنا فأشهد أين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : سنة فقال عبادة بن الصامت 
إين قد فرضت على أمتك مخس « : يا حممد إن اهللا عز وجل يقول : اهللا عليه وسلم من عند اهللا تبارك وتعاىل فقال 

وسجودهن فإن له عندي هبن عهدا أن أدخله هبن اجلنة ، صلوات من واىف هبن على وضوئهن ومواقيتهن وركوعهن 
  »ومن لقيين قد انتقص من ذلك شيئا أو كلمة شبهها فليس له عندي عهد إن شئت عذبته وإن شئت رمحته 

حدثنا شعبة ، عن قتادة ، عن أنس ، عن عبادة بن الصامت ، أن النيب صلى اهللا : حدثنا أبو داود قال  - ٥٧٥
  »من أحب لقاء اهللا أحب اهللا لقاءه ومن كره لقاء اهللا كره اهللا لقاءه « : عليه وسلم قال 

حدثنا شعبة ، عن قتادة ، عن أنس ، عن عبادة بن الصامت ، أن النيب صلى اهللا : حدثنا أبو داود قال  - ٥٧٦
  »رؤيا املؤمن جزء من ستة وأربعني جزءا من النبوة « : عليه وسلم قال 

حدثنا محاد ، عن ثابت ، ومحيد ، عن أنس ، عن عبادة بن الصامت ، أن رسول اهللا : ال حدثنا أبو داود ق - ٥٧٧
رجالن فقال رسول اهللا صلى اهللا ) ١(صلى اهللا عليه وسلم خرج وهو يريد أن خيرب أصحابه بليلة القدر فتالحى 

اطلبوها يف العشر األواخر خرجت وأنا أريد أن أخربكم بليلة القدر فتالحى رجالن فاختلجت مين ف« : عليه وسلم 
  »يف سابعة تبقى أو تاسعة تبقى أو خامسة تبقى 

__________  
  التشاجر والتنازع والتناقش بصوت مرتفع: التالحي ) ١(

حدثين الوليد بن : حدثنا عبد الواحد بن سليم ، عن عطاء بن أيب رباح ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٥٧٨
يا بين اتق اهللا واعلم أنك لن تتقي اهللا حىت تؤمن باهللا وتؤمن بالقدر : ين أيب فقال دعا: عبادة بن الصامت ، قال 

إن أول ما : كله خريه وشره إن مت على غري هذا دخلت النار إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 
  »ان وما هو كائن إىل األبد اكتب القدر ما ك« : يا رب ما أكتب ؟ قال : فقال » اكتب « : خلق اهللا القلم فقال 

حدثنا هشام ، عن قتادة ، عن راشد ، عن عبادة بن الصامت ، أن رسول اهللا صلى : حدثنا أبو داود قال  - ٥٧٩
  »إىل اجلنة ) ٢(جيرها ولدها يوم القيامة بسرره ) ١(والنفساء « : اهللا عليه وسلم قال 
__________  

  الوالدة واحلامل واحلائض: النفساء ) ١(
  ما يبقى بعد القطع من السرة: السرر ) ٢(



حدثنا شعبة ، عن خالد ، مسع أبا قالبة ، حيدث عن أيب األشعث ، عن عبادة بن : حدثنا أبو داود قال  - ٥٨٠
أخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم علينا كما أخذ على النساء أن ال نشرك باهللا شيئا وال « : الصامت ، قال 

) ١( نقتل أوالدنا وال نعصيه يف معروف فمن أتى منكم حدا مما هني عنه فأقيم عليه فهو كفارة نسرق وال نزين وال
  »له ومن أخر فأمره إىل اهللا عز وجل إن شاء عذبه وإن شاء غفر له 

__________  
  املاحية للخطأ والذنب: الكفارة ) ١(

بة ، حيدث عن أيب األشعث ، عن عبادة بن حدثنا شعبة ، عن خالد ، مسع أبا قال: حدثنا أبو داود قال  - ٥٨١
  النميمة: العضه : قال أبو حممد » ال يعضه بعضكم بعضا « : الصامت ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

حدثنا حممد بن سريين ، عن ابن الصامت ، أن : حدثنا الربيع بن صبيح ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٥٨٢
بالرب ) ٢(بالورق والذهب بالذهب والتمر بالتمر والرب ) ١(الورق « : عليه وسلم قال رسول اهللا صلى اهللا 

وحدثنا أبو سفيان : هكذا رواه الربيع قال » وزنا بوزن « : ، أو قال » والشعري بالشعري وامللح بامللح عينا بعني 
ضمتنا : حممد ، عن أيب األشعث قال  وحممد بن املغرية مجيعا عن النعمان ، عن إبراهيم بن طهمان ، عن هشام ، عن

هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فذكر حنوه وقال سلمة بن علقمة ، عن حممد بن : كنيسة أنا وعبادة فقال 
  سريين ، عن مسلم بن يسار ، عن عبادة

__________  
  .األمسر: واألورق . الفضة: الورق ) ١(
  القمح: الرب ) ٢(

مسعت ابن مصبح أو أبا مصبح حيدث : حدثنا شعبة ، عن أيب بكر بن حفص ، قال : ل حدثنا أبو داود قا - ٥٨٣
له ) ١(عاد النيب صلى اهللا عليه وسلم عبد اهللا بن رواحة فما حتوز : ، عن شرحبيل بن السمط ، عن عبادة ، قال 

من قتل يف سبيل اهللا فقال  :فقال » ما تعدون شهداء أميت ؟ « : عن فراشه ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
إن شهداء أميت إذا لقليل القتل شهادة والطاعون شهادة والبطن شهادة واملرأة « : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  »يقتلها ولدها مجعا شهادة 
__________  

  تنحى وتنازل: حتوز ) ١(

حدثنا أبو سلمة بن : ن أيب كثري ، قال حدثنا حيىي ب: حدثنا حرب بن شداد ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٥٨٤
هلم ( نبئت أن عبادة بن الصامت ، سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن قول اهللا عز وجل : عبد الرمحن ، قال 

  »هي الرؤيا الصاحلة يراها الرجل املسلم أو ترى له « : قال ) ) ١(البشرى يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة 
__________  

  ٦٤: يونس آية رقم : سورة ) ١(



وذكره ابن فضالة : حدثنا جرير بن حازم ، عن احلسن ، عن عبادة ، قال أبو داود : حدثنا أبو داود قال  - ٥٨٥
، عن احلسن ، عن حطان بن عبد اهللا الرقاشي ، عن عبادة ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان إذا نزل عليه 

فلما ارتفع الوحي قال رسول اهللا صلى اهللا عليه ) ) ١(جيعل اهللا هلن سبيال أو ( الوحي عرف ذلك فيه فلما أنزلت 
بالثيب جلد مائة ) ٣(بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب ) ٢(خذوا خذوا قد جعل اهللا هلن سبيال البكر « : وسلم 

  »ورجم باحلجارة 
__________  

  ١٥: النساء آية رقم : سورة ) ١(
  لنساء من مل يتزوج وجيامع يف نكاح صحيح وهو حرٌّ بالغ عاقلمن الرجال وا: البكر ) ٢(
َمن ليس ببكر، ويقع علي الذكر واألنثى، َرُجل ثُّيب وامرأة ثيب، وقد ُيطْلق على املرأة البالغة وإن : الثّيب ) ٣(

  .كانت بكْرا، َجمازا واّتساعا

عن األحوص بن حكيم ، عن خالد بن  حدثنا حممد بن مسلم بن أيب الوضاح ،: حدثنا أبو داود قال  - ٥٨٦
إذا أحسن الرجل الصالة فأمت « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : معدان ، عن عبادة بن الصامت ، قال 

حفظك اهللا كما حفظتين فترفع ، وإذا أساء الصالة فلم يتم ركوعها وسجودها : ركوعها وسجودها قالت الصالة 
  »فيضرب هبا وجهه ) ١(ضيعتين فتلف كما يلف الثوب اخللق  ضيعك اهللا كما: قالت الصالة 

__________  
  القدمي البايل: اخللق ) ١(

مسعت عبد : أخربين أبو بكر بن حفص بن عمر بن سعد ، قال : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٥٨٧
من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم اهللا بن حمرييز ، عن رجال من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم أو رجل 

وروي هذا » إن ناسا من أميت يشربون اخلمر يسموهنا بغري امسها « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال 
احلديث عن أيب بكر بن حفص ، عن ابن حمرييز ، عن ثابت بن السمط ، عن عبادة بن الصامت عن النيب صلى اهللا 

  عليه وسلم

قال عبادة بن : حدثنا حممد بن أبان ، عن علقمة بن مرثد ، عن الشعيب ، قال : أبو داود قال  حدثنا - ٥٨٨
) ١(من أصيب جبسده بقدر نصف ديته « : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : الصامت عند معاوية 

هللا لسمعته من رسول اهللا صلى آ: ، فقال رجل » فعفا كفر عنه نصف سيئاته وإن كان ثلثا أو ربعا فعلى قدر ذلك 
  واهللا لسمعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: اهللا عليه وسلم ؟ فقال عبادة 

__________  
  مال يعطى لويل املقتول مقابل النفس أو مال يعطى للمصاب مقابل إصابة أو تلف عضو من اجلسم: الدية ) ١(

  أحاديث أيب أيوب األنصاري رمحه اهللا



حدثنا شعبة ، عن عون بن أيب جحيفة ، عن أبيه ، عن الرباء بن : حدثنا أبو داود قال : ا يونس قال حدثن - ٥٨٩
اليهود تعذب يف « : عازب ، عن أيب أيوب ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم خرج عند املغرب فسمع صوتا فقال 

  »قبورها 

: مسعت جابر بن مسرة ، يقول : ن حرب ، قال حدثنا شعبة ، ومحاد ، عن مساك ب: حدثنا أبو داود قال  - ٥٩٠
نزل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على أيب أيوب األنصاري فكان إذا أكل طعاما بعث إليه بفضله فينظر إىل 
موضع يد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيضع يده فيه فبعث يوما إليه بطعام فلم ير فيه أثر أصابع رسول اهللا 

إنه كان فيه « : يا رسول اهللا مل أر أثر أصابعك فقال : وسلم فأتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال صلى اهللا عليه 
يا : وقال محاد يف حديثه « ال » : أحرام هو ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ثوم قال شعبة يف حديثه 

هكذا أخربنا أبو داود « تيين امللك ولست مثلك إنك لست مثلي إنه يأ» : رسول اهللا بعثت إيل مبا مل تأكل ، فقال 
  وروى غندر ، عن شعبة ، عن مساك ، عن جابر ، عن أيب أيوب

« : حدثنا شعبة ، عن عدي بن ثابت ، عن عبد اهللا بن يزيد ، عن أيب أيوب ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٥٩١
  »عشاء مجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعين جبمع بني املغرب وال

حدثنا شعبة ، عن ابن أيب ليلى ، عن أخيه ، عن عبد الرمحن بن أيب ليلى ، عن أيب : حدثنا أبو داود قال  - ٥٩٢
: احلمد هللا على كل حال وليقل : إذا عطس أحدكم فليقل « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أيوب ، قال 
  »هللا ويصلح بالكم يهديكم ا: يرمحكم اهللا وليقل ) : ١(الذي يشمته 

__________  
  دعاء للعاطس بالرمحة إذا محد اللَّه: التشميت ) ١(

حدثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن عطاء بن يزيد الليثي ، عن أيب أيوب : حدثنا أبو داود قال  - ٥٩٣
أخاه فوق ثالث يلتقيان ) ١(ال حيل ملسلم أن يهجر « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : األنصاري ، قال 

  »فيصد هذا ويصد هذا وأفضلهما الذي يبدأ بالسالم 
__________  

الترك : واهلَْجر . ثُم غَلَب على اخلُُروج من أرض إىل أرض . االْسم من اهلَجْرِ، ِضّد الَوْصلِ: اِهلْجرة يف األْصل ) ١(
  .الفحش من الكالم: واهلُْجر . واإلعراض والغفلة

حدثنا عبد اهللا بن بديل اخلزاعي ، عن الزهري ، عن عطاء بن يزيد الليثي ، عن أيب : بو داود قال حدثنا أ - ٥٩٤
واجب من شاء أوتر بسبع ومن شاء أوتر خبمس ومن شاء أوتر « أو » الوتر حق « : أيوب األنصاري ، قال 

عن سفيان بن حسني عن  روى يزيد بن هارون ،» ) ١(بثالث ومن شاء أوتر بواحدة فمن غلب فليومئ إمياء 
  الزهري ، عن عطاء بن يزيد ، عن أيب أيوب األنصاري ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

__________  
  اإلشارة بأعضاء اجلسد كالرأس واليد والعني وحنوه: اإلمياء ) ١(



ب ، أن رسول حدثنا ورقاء ، عن سعد بن سعيد ، عن عمر بن ثابت ، عن أيب أيو: حدثنا أبو داود قال  - ٥٩٥
  »من صام رمضان مث أتبعه بست من شوال فذلك صيام السنة « : اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

حدثنا عبد اهللا بن املبارك ، عن عبد اهللا بن عقبة ، عن بكري بن عبد اهللا بن األشج ، : حدثنا أبو داود قال  - ٥٩٦
) ١(هنى عن صرب « ي ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم عن أبيه ، عن عبيد وهو ابن تعلى ، عن أيب أيوب األنصار

لو كانت دجاجة ما صربهتا قال عبد الرمحن وكان قتل أربعة أعالج ملا مسع هذا احلديث : ، قال أبو أيوب » الدابة 
  أعتق أربع رقاب: 

__________  
  أن ميسك حبي مث ُيرمى بشيء حىت ميوت وأصل الصرب احلبس: الصرب ) ١(

أتيت أبا أيوب األزدي : حدثنا قريش بن حيان ، عن واصل بن سليم ، قال : ا أبو داود قال حدثن - ٥٩٧
يسألين أحدهم عن خرب « : أتى رجل النيب صلى اهللا عليه وسلم يسأله فقال : فصافحته فرأى أظفاري طواال قال 

عود ، عن العقدي ، عن قريش ، قال أبو مس» والتفث ) ١(السماء ويدع أظفاره كأظفار الطري جيمع فيها اجلنابة 
  األزدي فذكر حنوه: لقيت أبا أيوب األنصاري ومل يقل : عن سليمان بن فروخ ، قال 

__________  
وُسّمي . البُْعد: الذي جيب عليه الُغْسل باِجلماع وُخروجِ املّّين، واجلَنابة االْسم، وهي يف األصل : اجلُُنب ) ١(

  وقيل ملَُجانََبِته الناَس حىت َيغَْتسل. َيقَْرب مواضع الصالة ما مل َيتَطَهَّراإلنسان ُجُنبا ألنه نُهَِي أن 

حدثنا شعبة ، وغريه ، عن عبيدة ، عن إبراهيم ، عن سهم بن منجاب ، عن قزعة ، : حدثنا أبو داود قال  - ٥٩٨
ربعا قبل الظهر فسألته عن نزل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فكان يصلي أ: عن قرثع ، عن أيب أيوب ، قال 

يا رسول اهللا أتسلم بينهن ؟ : قلت : ، قال » إن أبواب السماء تفتح فال تغلق حىت تصلى الظهر « : ذلك فقال 
  »ال ، إال يف آخرهن « : قال 

 حدثنا أبو الصباح الشامي ، عن عبد العزيز الشامي ، عن أبيه ، عن أيب أيوب ، أن: حدثنا أبو داود قال  - ٥٩٩
بلى : قال » يا أبا أيوب أال أدلك على صدقة يرضى اهللا ورسوله موضعها ؟ « : النيب صلى اهللا عليه وسلم قال له 

  »تصلح بني الناس إذا تفاسدوا وتقرب بينهم إذا تباعدوا « : قال 

يب ، عن أسلم حدثنا عبد اهللا بن املبارك ، عن حيوة بن شريح ، عن يزيد بن أيب حب: حدثنا أبو داود قال  - ٦٠٠
كنا بالقسطنطينية وعلى أهل الشام فضالة بن عبيد األنصاري ، وعلى أهل : أيب عمران التجييب ، موىل جتيب قال 

مصر عقبة بن عامر اجلهين فخرج إلينا صف عظيم من الروم وخرج منا صف عظيم من املسلمني فحمل رجل من 
سبحان اهللا ألقى بيده إىل التهلكة ، فقام : صاح الناس فقالوا املسلمني على صف الروم فقتل فيهم مث جاء مقبال ، ف

يا أيها الناس إنكم تأولون هذه اآلية على غري هذا التأويل وإمنا نزلت هذه اآلية فينا « : أبو أيوب األنصاري فقال 
إن أموالنا : ليه وسلم معشر األنصار ملا أعز اهللا عز وجل دينه وكثر ناصريه قلنا بيننا سرا من رسول اهللا صلى اهللا ع

قد ضاعت ولو أقمنا فيها فأصلحنا منها ما قد ضاعت منها ، فأنزل اهللا عز وجل هذه اآلية يرد علينا ما مهمنا به يف 



، فما زال » أنفسنا أن نقيم يف أموالنا فنصلح ما قد ضاع منها فكانت التهلكة اليت أردنا أن نفعل ، وأمرنا بالغزو 
  بضه اهللا عز وجلأبو أيوب يغزو حىت ق

حدثين رجل ، مسع أبا أيوب ، : حدثنا ابن أيب ذئب ، عن يزيد بن أيب حبيب ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٦٠١
  »كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي املغرب فطر الصائم مبادرة طلوع النجم « : يقول 

  أحاديث زيد بن ثابت رضي اهللا عنه

أخربين عمرو بن مرة ، مسع أبا البختري ، : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٦٠٢
قرأها رسول اهللا صلى اهللا عليه ) ) ١(إذا جاء نصر اهللا والفتح ( ملا نزلت هذه اآلية : حيدث عن أيب سعيد ، قال 
قال أبو سعيد فحدثت هبذا » الفتح والناس حيز ال هجرة بعد ) ٢(أنا وأصحايب حيز « : وسلم حىت ختمها مث قال 

أما إن : كذبت وعنده زيد بن ثابت وزيد بن أرقم فقلت : احلديث مروان بن احلكم وكان أمريا على املدينة فقال 
هذين لو شاءا حلدثاك ولكن هذا خيشى أن تنزعه عن الصدقة وهذا خيشى أن تنزعه عن عرافة قومه فرفع علي 

  صدق: الدرة فلما رأيا ذلك قاال 
__________  

  ١: النصر آية رقم : سورة ) ١(
  القسم أو اجلانب: الناحية واملراد : احليز ) ٢(

ملا تويف : حدثنا وهيب ، عن داود بن أيب هند ، عن أيب نضرة ، عن أيب سعيد ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٦٠٣
يا معشر املهاجرين ، إن رسول اهللا صلى :  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قام خطباء األنصار فجعل بعضهم يقول

، فنحن نرى أن يلي هذا األمر رجالن ، رجل منكم » كان إذا بعث رجال منكم قرنه برجل منا « اهللا عليه وسلم 
إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان من املهاجرين ، فكنا أنصار « : ورجل منا ، فقام زيد بن ثابت ، فقال 

هللا عليه وسلم ، فإمنا يكون اإلمام من املهاجرين ، حنن أنصاره كما كنا أنصار رسول اهللا صلى اهللا رسول اهللا صلى ا
جزاكم اهللا من حي خريا يا معشر األنصار ، وثبت قائلكم ، واهللا لو قلتم : ، فقال أبو بكر رمحه اهللا » عليه وسلم 

  غري هذا ما صاحلناكم

تسحرنا مع « : م ، عن قتادة ، عن أنس ، عن زيد بن ثابت ، قال حدثنا هشا: حدثنا أبو داود قال  - ٦٠٤
  »رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، مث خرجنا إىل الصالة 

نظر رسول : حدثنا عمران القطان ، عن قتادة ، عن أنس ، عن زيد بن ثابت ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٦٠٥
اللهم أقبل « : ، مث نظر قبل الشام ، فقال » اللهم أقبل بقلوهبم  «: اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبل اليمن ، فقال 

  ») ٢(ومدنا ) ١(اللهم أقبل بقلوهبم ، وبارك لنا يف صاعنا « : مث نظر قبل العراق ، فقال » بقلوهبم 
__________  

  مكيال املدينة تقدر به احلبوب وسعته أربعة أمداد ، واملد هو ما ميأل الكفني: الصاع ) ١(
  كيل ُيساوي ربع صاع وهو ما ميأل الكفني وقيل غري ذلك: املد ) ٢(



مشيت مع أنس فجعل يقارب بني : حدثنا حممد بن ثابت ، عن أبيه ثابت ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٦٠٦
بت ففعل إين مشيت مع زيد بن ثا: ومل تفعله ؟ قال : يا ثابت ، مل ال تسألين مل أفعل بك هذا ؟ قال : اخلطى ، فقال 

هكذا فعل يب رسول اهللا صلى اهللا : فسألته ، فقال زيد : مل ال تسألين مل أفعل بك هذا ؟ قال : يب مثل هذا ، وقال 
أردت أن تكثر خطانا « : ومل فعلته ؟ قال : ، قلت » يا زيد ، أتدري مل أفعل بك هذا ؟ « : عليه وسلم ، وقال يل 

  »إىل املسجد 

مسعت عبد اهللا بن يزيد األنصاري ، : حدثنا شعبة ، عن عدي بن ثابت ، قال : ل حدثنا أبو داود قا - ٦٠٧
ملا خرج إىل أحد رجعت طائفة ممن كان معه ، « حيدث عن زيد بن ثابت ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

، فنزلت هذه اآلية  ال: نقتلهم ، وفرقة تقول : فرقة تقول : فكان أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم فيهم فرقتني 
  »اآلية كلها ) ) ١(فما لكم يف املنافقني فئتني واهللا أركسهم مبا كسبوا ( 

__________  
  ٨٨: النساء آية رقم : سورة ) ١(

مسعت عبد اهللا بن يزيد األنصاري ، : حدثنا شعبة ، عن عدي بن ثابت ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٦٠٨
، كما ) ١(إهنا طيبة ، وإهنا تنفي خبثها « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : حيدث عن زيد بن ثابت ، قال 

  »تنفي النار خبث الفضة 
__________  

  األوساخ والشوائب: اخلبث ) ١(

أخربين عبيد بن السباق ، أن زيد بن : حدثنا إبراهيم بن سعد ، عن الزهري ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٦٠٩
أرسلين أبو بكر رضي اهللا عنه مقتل أهل اليمامة ، وإذا عنده عمر بن اخلطاب ، رضي اهللا « : ال ثابت ، حدثه ، ق

وإين أخاف أن  -يعين يوم اليمامة  -بقراء القرآن ) ١(إن هذا أتاين فأخربين أن القتل قد استحر : عنه ، فقال 
كيف تفعلون أمرا مل : يت أن جتمعه ، فقلت يستحر القتل بقراء القرآن يف سائر املواطن ، فيذهب القرآن ، وقد رأ

  »يفعله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ فواهللا لو كلفوين نقل جبل من اجلبال كان أحب إيل مما كلفوين 
__________  

  اشتد وكثر: استحر ) ١(

د ، عن زيد بن أخربين خارجة بن زي: حدثنا إبراهيم بن سعد ، عن الزهري ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٦١٠
افتقدت آية كنت أمسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقرؤها ، فالتمستها ، فوجدهتا عند خزمية « : ثابت ، قال 

  »فأحلقتها يف سورهتا ) ) ١(من املؤمنني رجال صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه ( بن ثابت 
__________  

  ٢٣: األحزاب آية رقم : سورة ) ١(

: حدثنا عبد الرمحن بن أيب الزناد ، عن أبيه ، عن خارجة بن زيد ، عن أبيه ، قال : داود قال حدثنا أبو  - ٦١١
  »صالحها ) ١(إن هذا املال خضر حلو ، فال تبيعوا الثمار حىت يبدو « : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 



__________  
  وضح وظهر: بدا ) ١(

ن سعد ، عن الزهري ، حدثنا عبيد بن السباق ، أن زيد بن ثابت ، حدثنا إبراهيم ب: حدثنا أبو داود قال  - ٦١٢
فقدت آية كنت أمسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقرأ هبا ، فالتمستها ، فوجدهتا عند خزمية بن « : حدثه قال 

  »اآلية ، فأحلقتها يف سورهتا ) ) ١(لقد جاءكم رسول من أنفسكم ( ثابت 
__________  

  ١٢٨: وبة آية رقم الت: سورة ) ١(

: حدثنا قيس بن الربيع ، عن الركني بن الربيع ، عن القاسم بن حسان ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٦١٣
أرسلين وديعة األنصاري إىل زيد بن ثابت أسأله عن صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف اخلوف ، فأتيته فسألته 

فرقة تلقاء وجوه عدوهم ، وفرقة تلقاءه : صلى بأصحابه ، ففرقهم « سلم ، فحدث أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و
إخواهنم ، مث جاء اآلخرون فصلى هبم ركعة ، فكان ) ٢(ركعة مث انطلقوا إىل مصاف ) ١(، فصلى بالذين يلونه 

  »لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ركعتان وللقوم ركعة ركعة 
__________  

  فه يف املكان أو املكانةيكون بعده وخل: يليه ) ١(
  مجع مصف وهو موضع احلرب الذي تكون فيه الصفوف: املصاف ) ٢(

حدثنا ابن أيب ذئب ، عن يزيد بن عبد اهللا بن قسيط ، عن عطاء بن يسار ، عن زيد : حدثنا أبو داود قال  - ٦١٤
  »فيها قرأت عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم النجم ، فلم يسجد « : بن ثابت ، قال 

مسعت يونس بن جبري ، حيدث عن كثري بن الصلت : حدثنا شعبة ، عن قتادة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٦١٥
مسعت رسول اهللا : ، أهنم كانوا يكتبون املصاحف عند زيد بن ثابت ، فأتوا على هذه اآلية ، فقال زيد بن ثابت 

  »نيا فارمجومها ألبتة نكاال من اهللا ورسوله والشيخ والشيخة إذا ز« : صلى اهللا عليه وسلم يقول 

: حدثنا شعبة ، عن عمر بن سليمان ، عن عبد الرمحن بن أبان ، عن أبيه ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٦١٦
عليهن قلب ) ١(ثالث ال يغل « : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : مسعت زيد بن ثابت ، يقول 

  »والة األمر ، ولزوم اجلماعة ؛ فإن دعوهتم حتيط من ورائهم ) ٢(هللا عز وجل ، ومناصحة مسلم ، إخالص العمل 
__________  

من الغل واإلغالل وهو اخليانة يف كل شيء ، واملعىن أن هذه الثالث تستصلح هبا القلوب فمن متسك : ال يغل ) ١(
  هبا طهر قلبه من اخليانة والدغل والشر

  رة واإلرشاد إىل الصوابإخالص املشو: النصح ) ٢(

حدثنا شعبة ، عن عمر بن سليمان ، عن عبد الرمحن بن أبان ، عن أبيه ، عن زيد : حدثنا أبو داود قال  - ٦١٧
من كانت الدنيا نيته فرق اهللا عز وجل عليه أمره « : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : بن ثابت ، قال 



يأته من الدنيا إال ما كتب له ، ومن كانت اآلخرة نيته جعل اهللا عز وجل غناه يف قلبه ، وجعل فقره بني عينيه ، ومل 
  ») ١(، ومجع له أمره ، وأتته الدنيا وهي راغمة 

__________  
  ذليلة حقرية تابعة له ال حيتاج يف طلبها إىل سعي كثري: راغمة ) ١(

: ان ، عن عبد الرمحن بن أبان ، عن أبيه ، قال حدثنا شعبة ، عن عمر بن سليم: حدثنا أبو داود قال  - ٦١٨
اهللا امرأ مسع منا حديثا ) ١(نضر « : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : مسعت زيد بن ثابت ، يقول 

  »حفظه حىت يبلغه فرب حامل فقه إىل من هو أفقه منه ، ورب حامل فقه ليس بفقيه 
__________  

  بالنضارة وهي النعمة والبهجة معناه الدعاء له: نضر ) ١(

أتيت زيد : حدثنا سهل بن سليمان ، عن سعيد بن سنان ، عن ابن الديلمي ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٦١٩
إن اهللا عز وجل لو عذب أهل مساواته وأهل « : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : بن ثابت ، فقال 

رمحهم كانت رمحته خريا هلم من أعماهلم ، ولو كان لك مثل أحد ذهبا ، فأنفقته يف  أرضه عذهبم غري ظامل هلم ، ولو
هكذا قال أبو داود » سبيل اهللا ما تقبل منك حىت تؤمن بالقدر كله خريه وشره وإن مت على غري هذا دخلت النار 

  ، والناس يروونه عن سعيد بن سنان ، عن وهب بن خالد ، عن ابن الديلمي

حدثنا شعبة ، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس ، عن حجر املدري ، عن زيد بن : أبو داود قال  حدثنا - ٦٢٠
سبيلها سبيل املرياث « : ، أو قال » هي للوارث ) ١(العمرى « : ثابت ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

«  
__________  

يسترده صاحبه بعد موت املوهوب له حبسب  هبة الشيء للغري لالنتفاع به مدة عمره على أن: العمرى ) ١(
  الشروط اليت أقرها الواهب

  أحاديث أيب قتادة ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

حدثنا هشام ، عن حيىي بن أيب كثري ، عن عبد اهللا بن أيب قتادة ، : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٦٢١
فال يستنجني بيمينه ، وال ميس ذكره ) ١(إذا أتى أحدكم اخلالء « : ل عن أبيه ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قا

  »بيمينه 
__________  

قََضاء احلاجة واإلخراج ، والشعور باحلاجة إىل اإلخراج ، ومكان قضاء : يطلق ويراد به أحد املعاين : اخلَالَء ) ١(
  احلاجة

ىي بن أيب كثري ، حيدثين عن عبد اهللا بن أيب قتادة ، كتب إيل حي: حدثنا هشام ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٦٢٢
  »بالصالة ، فال تقوموا حىت تروين ) ١(إذا ثوب « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن أبيه ، قال 



__________  
  الصالة خري من النوم: الدعاء إىل الصالة ، وإقامتها ، وقول املؤذن وترديده يف الفجر : التثويب ) ١(

حدثنا ابن املبارك ، عن معمر ، عن حيىي بن أيب كثري ، عن عبد اهللا بن أيب قتادة ، : حدثنا أبو داود قال  - ٦٢٣
  »إذا أقيمت الصالة فال تقوموا حىت تروين قد جئت « : عن أبيه ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

: ثري ، عن عبد اهللا بن أيب قتادة ، عن أبيه ، قال حدثنا هشام ، عن حيىي بن أيب ك: حدثنا أبو داود قال  - ٦٢٤
التمر والزبيب مجيعا ، وانتبذوا كل واحد منهما على حدته ) ١(ال تنتبذوا « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

)٢ («  
__________  

ن خيتمر ويصبح مسكرا أن يوضع الزبيب أو التمر أو حنومها يف املاء ، ويشرب نقيعه قبل أ: النبذ واالنتباذ ) ١(
  وإال ختمر وأسكر

  أي منفردا وحده: على حدته ) ٢(

« : حدثنا هشام ، عن حيىي بن أيب كثري ، عن عبد اهللا بن أيب قتادة ، عن أبيه ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٦٢٥
  »كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يتنفس يف اإلناء ، أو يتنفس ثالثا ثالثا 

« : حدثنا هشام ، عن حيىي بن أيب كثري ، عن عبد اهللا بن أيب قتادة ، عن أبيه ، قال : بو داود قال حدثنا أ - ٦٢٦
كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يقرأ يف الركعتني األوليني من الظهر والعصر ، يسمعنا اآلية أحيانا ، ويطيل يف 

  »غرب الركعة األوىل ، ويقصر يف الثانية ، ويقرأ يف الركعتني من امل

حدثنا ابن أيب ذئب ، عن سعيد املقربي ، عن عبد اهللا بن أيب قتادة ، عن أبيه ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٦٢٧
  »خطب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فذكر اجلهاد ، فلم يفضل عليه شيئا إال املكتوبة « : 

ملقربي ، عن عبد اهللا بن أيب قتادة ، عن أبيه ، قال حدثنا ابن أيب ذئب ، عن سعيد ا: حدثنا أبو داود قال  - ٦٢٨
إن قتلت يف سبيل اهللا صابرا « : يا رسول اهللا ، أرأيت إن قتلت يف سبيل اهللا ، أين أنا ؟ فقال : قام رجل ، فقال : 

، » ل ؟ أين الرج« : ، مث سكت ورئينا أنه ينزل عليه ، مث قال » ، مقبال غري مدبر ، فأنت يف اجلنة ) ١(حمتسبا 
  »إال أن يكون عليه دين فإنه مأخوذ به ، كذلك زعم جربيل صلى اهللا عليه وسلم « : هاأنذا ، قال : فقال 

__________  
  الذي يطلب من اللَّه دفع البالء أو األجر إن أصيب: احملتسب ) ١(

قتادة األنصاري ، عن أبيه ،  حدثنا إبراهيم بن سعد ، عن أبيه ، عن عبد اهللا بن أيب: حدثنا أبو داود قال  - ٦٢٩
عليها خريا صلى عليها ، وإن أثين ) ١(أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان إذا أيت جبنازة سأل عنها ، فإن أثين 

  ، ومل يصل عليها» شأنكم هبا « : عليها شرا قال ألهلها 



__________  
  املدح والوصف باخلري: الثناء ) ١(

حدثنا ابن أيب ذئب ، عن صاحل بن أيب حسان ، عن عبد اهللا بن أيب قتادة ، عن أبيه :  حدثنا أبو داود قال - ٦٣٠
فرأينا محارا : ، وأصحابه حمرمون ، وهو غري حمرم ، قال ) ١(، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعثه طليعة 

فأبوا أن ) ٥(بته فنحرته من بعضهم ، فأص) ٤(أن يعريوين ، فاختلسته ) ٣(، فأبوا ) ٢(فاستعرت منهم سوطا 
يا رسول اهللا ، إنا صنعنا شيئا ال ندري ما هو فأخربوه : يأكلوا معي ، فأتوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فقال 

  »كلوا وأطعمونا « : ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
__________  

  عدوٌّ أو مقدمة اجليش الذي َيْنظُُر للقوم لَئالَّ َيْدَهَمهم: الطَِّليَعة ) ١(
  أداة جِلْدية تستخدم يف اجلَلْد والضرب: السوط ) ٢(
  رفض وامتنع: أىب ) ٣(
  السلب واألخذ خفية: االختالس ) ٤(
  الذبح: النحر ) ٥(

حدثنا هشام ، عن حيىي بن أيب كثري ، عن عبد اهللا بن أيب قتادة ، عن أبيه ، أنه : حدثنا أبو داود قال  - ٦٣١
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عام احلديبية ، فأحرم أصحايب ومل أحرم ، فانطلق النيب صلى اهللا عليه انطلق مع 

وسلم ، وكنت مع أصحايب ، فجعل بعضهم يضحك إىل بعض فنظرت ، فإذا محار وحش ، فحملت عليه فطعنته 
ومي ، فانطلقت أرفع فرسي أطلب أن يعينوين فأكلنا منه ، وخشيت أن يقتطع ق) ١(وأثبته فاستعنت هبم ، فأبوا 

أين تركت النيب صلى اهللا عليه : الليل من غفار ، فقلت ) ٢(النيب صلى اهللا عليه وسلم ، فلقيت رجال يف جوف 
يا رسول اهللا ، إن أصحابك يقرءون عليك السالم ورمحة اهللا ، وقد خشوا أن : بالسقيا ، فقلت : وسلم ؟ قال 

يا رسول اهللا ، إين أصبت محار وحش ، ومعي منه فاضلة : يا رسول اهللا ، فقلت  دونك ، فانتظرهم) ٣(يقتطعوا 
  وهم حمرمون» كلوا « : فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم للقوم 

__________  
  رفض وامتنع: أىب ) ١(
  ثلثه األخري: جوف الليل ) ٢(
  يتأخروا وال يصلوا إليك: يقتطعوا ) ٣(

« دثنا مهام ، حدثنا حيىي بن أيب كثري ، عن عبد اهللا بن أيب قتادة ، عن أيب قتادة ، ح: حدثنا أبو داود قال  - ٦٣٢
كان يقرأ يف الركعتني األوليني من الظهر بفاحتة الكتاب وسورتني ، يسمعنا » أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ة الكتاب ويقرأ بنا يف صالة الصبح يطيل يف اآلية ، ويطيل يف الركعة األوىل ما ال يطيل يف الثانية ، ويف األخريني فاحت
  «الركعة األوىل ما ال يطيل يف الثانية 



حدثنا مالك بن أنس ، عن عامر بن عبد اهللا بن الزبري ، عن عمرو بن سليم الزرقي : حدثنا أبو داود قال  - ٦٣٣
جد ، فليصل ركعتني قبل أن جيلس إذا دخل أحدكم املس« : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم : ، عن أيب قتادة ، قال 

«  

مسعت أبا سلمة بن عبد : حدثنا شعبة ، عن عبد ربه بن سعيد األنصاري ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٦٣٤
وأنا إن كنت ألرى الرؤيا : إن كنت ألرى الرؤيا فتمرضين ، فذكرت ذلك أليب قتادة ، فقال : الرمحن ، يقول 

الرؤيا الصاحلة من اهللا ، فإذا رأى أحدكم ما حيب « : صلى اهللا عليه وسلم يقول مترضين ، حىت مسعت رسول اهللا 
فال حيدث هبا إال من حيب ، وإذا رأى ما يكره فاستيقظ فليتفل عن يساره ثالثا ، وليتعوذ باهللا من شرها ومن شر 

  »الشيطان وال خيرب هبا أحدا ، فإهنا لن تضره 

، عن قتادة ، عن غيالن ، عن عبد اهللا بن معبد الزماين ، عن أىب قتادة ،  حدثنا أبو داود ، حدثنا هشام - ٦٣٥
إين ألحتسب على اهللا عز وجل ، أن يكفر السنة « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف صوم عاشوراء : قال 

  »بعده إين ألحتسب على اهللا أن يكفر السنة اليت قبله ، والسنة اليت « : وقال يف صوم يوم عرفة » 

عن غيالن بن جرير ، : حدثنا محاد بن زيد ، وهشام ، ومهدي ، قال محاد ومهدي : حدثنا أبو داود قال  - ٦٣٦
وهشام عن قتادة ، عن غيالن ، عن عبد اهللا بن معبد الزماين ، عن أيب قتادة ، أن أعرابيا سأل رسول اهللا صلى اهللا 

رضينا باهللا : ه ، فقام عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فقال عليه وسلم عن صومه ، فغضب حىت عرف ذلك يف وجه
ربا ، وباإلسالم دينا ، وبك نبيا ، أعوذ باهللا من غضب اهللا وغضب رسوله ، فلم يزل عمر يردد ذلك حىت سكن ، 

ال ال صام و« : يا رسول اهللا ، ما تقول يف رجل يصوم الدهر كله ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : فقال 
« : يا رسول اهللا ، كيف مبن يصوم يومني ويفطر يوما ؟ فقال : فقال » ما صام وما أفطر « : ، أو قال » أفطر 

) ١(لوددت أين طوقت « : يا رسول اهللا ، فكيف مبن يفطر يومني ويصوم يوما ؟ فقال : فقال » ومن يطيق ذلك ؟ 
، » ذاك يوم ولدت فيه ، وأنزل علي فيه « : ثنني ؟ قال يا رسول اهللا ، فما تقول يف صوم يوم اال: ، فقال » ذلك 
يا : ، قالوا » ذاك صوم أخي داود « : يا رسول اهللا ، فما تقول يف رجل يصوم يوما ويفطر يوما ؟ فقال : قالوا 

ل يا رسو: ، قال » إين ألحتسب على اهللا أن يكفر السنة « : رسول اهللا ، فما تقول يف صوم يوم عاشوراء ؟ قال 
إين ألحتسب على اهللا عز وجل أن يكفر السنة اليت قبلها والسنة اليت « : اهللا ، فما تقول يف صوم يوم عرفة ؟ قال 

  »بعدها 
__________  

  ُجِعلَ ذلك الشيء داخال يف قدريت: طوقت ) ١(

اخلدري ، أن  حدثنا وهيب ، عن داود بن أيب هند ، عن أيب نضرة ، عن أيب سعيد: حدثنا أبو داود قال  - ٦٣٧
من وجع ) ٢(لبنة ، وعمار ناقه ) ١(رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا حفر اخلندق ، وكان الناس حيملون لبنة 

فحدثين أصحايب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان : كان به ، فجعل حيمل لبنتني لبنتني ، قال أبو سعيد 
، وروي هذا احلديث عن أيب نضرة ، » مسية ، تقتلك الفئة الباغية  وحيك يا ابن« : ينفض التراب عن رأسه ويقول 
  عن أيب سعيد ، عن أيب قتادة

__________  



  واحدة اللَّبِن وهي اليت ُيْبَنى هبا اِجلدَار: اللَّبَِنة ) ١(
  املريض إذا برأ وأفاق وكان قريب العهد باملرض مل يرجع إليه كمال صحته وقوته: الناقه ) ٢(

حدثنا عبد اهللا بن املبارك ، عن عبد اهللا بن عقبة احلضرمي ، عن علي بن رباح ، : ثنا أبو داود قال حد - ٦٣٨
، األدهم ) ١(خري اخليل األقرح ، األرمث « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن أيب قتادة األنصاري ، قال 

  ») ٥(على هذه الشية ) ٤(، طلق اليمني ، فإن مل يكن أدهم ، فكميت ) ٣(، احملجل ) ٢(
__________  

  الشهوة والرغبة يف النكاح: اإلربة ) ١(
  األسود: األدهم ) ٢(
  اخليل اليت يف أرجلها بياض عند احلافر وال يبلغ الركبتني: احملجل ) ٣(
  خيل لونه بني السواد واحلمرة: الكميت ) ٤(
  السمة أو العالمة: الشية ) ٥(

حدثين كعب بن عبد الرمحن األزدي ، عن : حدثنا حممد بن درهم األزدي ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٦٣٩
« : أتانا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحنن نبين املسجد ، فقال : ابن أيب قتادة األنصاري ، عن أبيه ، قال 

  »أوسعوه متلئوه 

مر بن عبد اهللا بن الزبري ، عن عمرو بن حدثنا عا: حدثنا فليح بن سليمان ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٦٤٠
وقد  -يعين بالناس  -كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي للناس « : سليم الزرقي ، عن أيب قتادة ، قال 

  »محل أمامة بنت أيب العاص ، حاملها على عنقه ، إذا ركع وضعها ، وإذا رفع رفعها 

  مسند أيب داود الطيالسي
  اجلارود سليمان بن داود بن

  ـه ٢٠٤املتوىف سنة 
  حتقيق

  الدكتور حممد بن عبد احملسن التركي
  بالتعاون مع

  مركز البحوث والدراسات العربية واإلسالمية
  بدار هجر

  
  اجلزء الثاين

  
  هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن

______________  



  أبو مسعود البدري

أخربين إمساعيل بن أيب خالد ، عن قيس بن : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٦٤١
يا رسول اهللا ، إين أصلي خلف فالن وإنه يطيل الصالة حىت : قال رجل : أيب حازم ، عن أيب مسعود البدري ، قال 

إن منكم « : فغضب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غضبا ما رأيته غضبه يف موعظة قط مث قال : رمبا تأخرت قال 
  »منفرين فمن أم الناس فليخفف هبم الصالة فإن فيهم الضعيف والكبري وذا احلاجة 

مسعت أبا وائل ، حيدث عن أيب مسعود البدري : حدثنا شعبة ، عن األعمش ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٦٤٢
تعال أنت ومخسة معك فقال :  صنع رجل منا يكىن أبا شعيب لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم طعاما فقال: ، قال 

  »تأذن يل يف السادس ؟ « : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

مسعت أبا وائل ، حيدث عن أيب مسعود : حدثنا شعبة ، عن سليمان األعمش ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٦٤٣
) ١(ء الرجل بنصف صاع مراء ، وجيي: كنا نتحامل فيجيء الرجل بالصدقة العظيمة فيقال « : البدري ، قال 

  ») عذاب أليم ( إىل قوله ) ) ٢(الذين يلمزون املطوعني من املؤمنني يف الصدقات ( فنزلت هذه اآلية 
__________  

  مكيال املدينة تقدر به احلبوب وسعته أربعة أمداد ، واملد هو ما ميأل الكفني: الصاع ) ١(
  ٧٩: التوبة آية رقم : سورة ) ٢(

مسعت أبا عمرو الشيباين ، حيدث عن أيب : حدثنا شعبة ، حدثنا األعمش ، قال : و داود قال حدثنا أب - ٦٤٤
أن رجال جاء إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم بناقة مزمومة صدقة فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه : مسعود البدري 

  »لك يوم القيامة هبا سبعمائة ناقة مزمومة « : وسلم 

مسعت أبا عمرو الشيباين ، حيدث عن أيب : حدثنا شعبة ، عن األعمش ، قال : داود قال حدثنا أبو  - ٦٤٥
يب فقال رسول اهللا صلى ) ١(امحلين فإنه قد أبدع : مسعود ، أن رجال أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال 

من دل على « : اهللا عليه وسلم فأتاه فسأله فحمله فقال رسول اهللا صلى » ائت فالنا فاسأله « : اهللا عليه وسلم 
  »عامله « : أو قال » خري فله مثل أجر فاعله 

__________  
  عطبت راحلُتُه وكلَّْت وبقي بعيدا عن الرفاق: أُْبِدعَ بفالن ) ١(

مسعت عمارة بن عمري ، حيدث عن أيب معمر : حدثنا شعبة ، عن األعمش ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٦٤٦
أو  -ال جتزئ صالة لرجل ال يقيم صلبه « : يب مسعود البدري ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال األزدي ، عن أ

  »يف الركوع والسجود  -ظهره : قال 

حدثنا شعبة ، عن األعمش عن عمارة بن عمري عن أيب معمر ، عن أيب مسعود : حدثنا أبو داود قال  - ٦٤٧
استووا وال ختتلفوا « : يعين يف الصالة ويقول ) ١(وسلم يسوي مناكبنا كان النيب صلى اهللا عليه : البدري ، قال 



قال أبو « مث الذين يلوهنم ) ٤(مث الذين يلوهنم » ) ٣(والنهى ) ٢(فتختلف قلوبكم وليلين منكم أولو األحالم 
  مسعود فأنتم اليوم أشد اختالفا

__________  
  ُمْجَتَمع رأس الكتف والعضد: املنكب ) ١(
  مجع حلم ، واحللم األناة وضبط النفس ، والعقل: حالم األ) ٢(
الُعقول واأللباُب، واِحَدُتها نُْهَية، بالضَّم؛ ُسمّيت بذلك ألهنا َتنَْهى صاحَبَها عن القَبيح، ومعناها أيضا : النَُّهى ) ٣(

  .االنتهاء 
  يكون بعده يف املَنْزِلة والعلم: يليه ) ٤(

ثنا شعبة ، عن األعمش ، ومنصور ، عن إبراهيم ، عن عبد الرمحن بن يزيد ، حد: حدثنا أبو داود قال  - ٦٤٨
بلغين عنه حديث فلقيته وهو يطوف بالبيت فسألته فحدثين أن النيب صلى اهللا عليه : عن أيب مسعود البدري ، قال 

  ») ١(من قرأ اآليتني من سورة البقرة يف ليلة كفتاه « : وسلم قال 
__________  

  أغنتاه عن قيام الليل: حفظتاه من الشر ووقتاه من املكروه ، وقيل : كفتاه ) ١(

مسعت عبد اهللا بن يزيد ، حيدث عن أيب : حدثنا شعبة ، عن عدي بن ثابت ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٦٤٩
فهي له ) ١(إذا أنفق الرجل على أهله النفقة حيتسبها « : مسعود البدري ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

  عن النيب صلى اهللا عليه وسلم: أعن النيب صلى اهللا عليه وسلم ؟ قال : قلت : قال » صدقة 
__________  

باألعمال الصاحلة، وعند املكروهات هو البِدَاُر إىل طَلَب األْجر . طَلَب وْجه اللّه وثوابه: االحتساب واحلسبة ) ١(
  أنواع البِّر والِقيام هبا على الوْجه املْرُسوم فيها طَلَباً للثَّواب املْرُجّو منها وحتصيله بالتَّْسليم والصَّرب، أو باستعمال

حدثنا هشام ، عن محاد ، عن إبراهيم ، عن أيب عبد اهللا اجلديل ، عن أيب مسعود : حدثنا أبو داود قال  - ٦٥٠
  »ه وآخره كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوتر أول الليل وأوسط« : البدري ، قال 

حدثنا شعبة ، عن أيب قيس ، عن عمرو بن ميمون ، عن أيب مسعود ، أن النيب صلى : حدثنا أبو داود قال  - ٦٥١
ومن يطيق ذلك يا رسول اهللا ؟ قال : قلنا » أيغلب أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن كل ليلة ؟ « : اهللا عليه وسلم قال 

  »قل هو اهللا أحد ثلث القرآن « : 

مسعت أوس بن ضمعج ، : حدثنا شعبة ، عن إمساعيل بن رجاء الزبيدي ، قال : نا أبو داود قال حدث - ٦٥٢
لكتاب ) ٢(القوم أقرؤهم ) ١(يؤم « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : حيدث عن أيب مسعود البدري ، قال 

اهلجرة سواء فأكربهم سنا وال تؤم  اهللا وأقدمهم قراءة فإن كانوا يف القراءة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا يف
  »إال أن يأذن لك « : أو قال » إال بإذنه ) ٣(الرجل يف بيته وال يف سلطانه ، وال جتلس على تكرمته 

__________  
  يصلي إماما: يؤم ) ١(



  أكثرهم قراءة للقرآن وحفظا له: أقرؤهم ) ٢(
  املوضع اخلاص جللوس الرجل مما يعد إلكرامه: التكرمة ) ٣(

حدثنا شعبة ، عن حبيب بن أيب ثابت ، عن القاسم بن عبيد اهللا ، عن عبد اهللا بن : حدثنا أبو داود قال  - ٦٥٣
إن هذا « : دخلنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف بيت فقال : عتبة بن مسعود ، عن أيب مسعود البدري ، قال 

ذا أحدثتموها سلط اهللا عز وجل عليكم من شرار خلقه األمر ال يزال فيكم وأنتم والته ما مل حتدثوا أعماال فإ
  يعين ينحت كما ينحت القضيب: قال أبو داود » ) ٣(القضيب ) ٢(كما يلتحى ) ١(فالتحوكم 

__________  
  أََخذوا ما عندكم، ومل َيَدعوا لكم شيئا: التحوكم ) ١(
  ينزع قشره: يلتحى القضيب ) ٢(
  العود: القضيب ) ٣(

: قال لنا أبو مسعود : حدثنا مهام ، عن عطاء بن السائب ، عن سامل الرباد ، قال : داود قال  حدثنا أبو - ٦٥٤
فصلى بنا أربع ركعات الظهر أو « : بلى قال : قلنا : أال أصلي بكم صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ قال 

ستوى قائما حىت استقر كل شيء منه مث رفع رأسه فا: العصر فوضع يديه على ركبتيه وفرج بني أصابعه ، قال 
  هكذا كانت صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: مث قال » ففعل ذلك حىت قضى صالته 

: حدثنا شعبة ، عن منصور ، عن ربعي بن حراش ، عن أيب مسعود البدري ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٦٥٥
  »الناس من كالم النبوة األوىل إذا مل تستحي فاصنع ما شئت إن مما أدرك « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  أسامة بن زيد رمحه اهللا

حدثنا محاد بن زيد ، عن عبيد اهللا بن أيب يزيد ، عن ابن عباس ، : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٦٥٦
  »يئة إمنا الربا يف النس« : عن أسامة بن زيد ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

حدثين عمري موىل ابن : حدثنا ابن أيب ذئب ، عن عبد الرمحن بن مهران ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٦٥٧
فدعا : دخلت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الكعبة ورأى صورا قال : عباس عن أسامة بن زيد ، قال 

  »هللا قوما يصورون ما ال خيلقون قاتل ا« : من ماء فأتيته به فجعل ميحوها ويقول ) ١(بدلو 
__________  

  إناء ُيستقى به من البئر وحنوه: الدلو ) ١(

حدثنا محاد بن سلمة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن أسامة بن زيد ، أنه : حدثنا أبو داود قال  - ٦٥٨
  ») ٣(ص ن) ٢(فإذا أتى فجوة ) ١(فكان يسري العنق « أفاض مع النيب صلى اهللا عليه وسلم 

__________  
  التوسط يف السري مع امليل إىل اإلسراع: العنق ) ١(



  املوضع املتسع بني شيئني: الفجوة ) ٢(
  اجلري بسرعة: النص ) ٣(

حدثنا صاحل بن أيب األخضر ، عن الزهري ، عن عروة بن الزبري ، عن أسامة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٦٥٩
  »يه وسلم أن أغري على أبىن صباحا وأحرق أمرين النيب صلى اهللا عل« : 

حدثنا خالد بن عبد اهللا الواسطي ، عن عطاء بن السائب ، عن أيب عبد الرمحن : حدثنا أبو داود قال  - ٦٦٠
يا « : السيف فقتلته فقال يل ) ١(ال إله إال اهللا فأوجرته : محلت على رجل فقال : السلمي ، عن أسامة ، قال 

  «فرددها مرارا حىت متنيت أين مل أكن أسلمت إال تلك الساعة »  إله إال اهللا يوم القيامة ؟ أسامة كيف تصنع بال
__________  

  وضعه يف فمه: أوجره السيف ) ١(

حدثنا ابن أيب ذئب ، عن خاله احلارث بن عبد الرمحن ، عن كريب ، عن أسامة بن : حدثنا أبو داود قال  - ٦٦١
« : يا رسول اهللا ، ما شأنك ؟ قال : فقلت ) ١(صلى اهللا عليه وسلم وعليه الكآبة رأيت رسول اهللا : زيد ، قال 

فظهر كلب خرج من بعض البيوت فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال » وعدين جربيل فلم أره منذ ثالث 
ال ندخل بيتا فيه كلب وال إنا : يا جربيل كنت إذا وعدتين أتيتين فما لك اآلن ؟ فقال « : بقتله فظهر جربيل فقال 

  »تصاوير 
__________  

  تغيُّر النَّفْس باالنكسار من شّدة اهلمِّ واحلُزن: الكآبة ) ١(

كنا جلوسا عند زيد بن : حدثنا ابن أيب ذئب ، عن الزبرقان ، عن زهرة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٦٦٢
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه « هي الظهر : طى ، فقال ثابت فأرسلوا إىل أسامة بن زيد فسألوه عن الصالة الوس

  ») ١(وسلم يصليها باهلجري 
__________  

  اشتداُد احلَرِّ نصَف النهار: اهلَجري واهلاجِرة ) ١(

حدثنا ابن أيب ذئب ، عن شعبة موىل ابن عباس عن ابن عباس ، عن أسامة بن زيد ، : حدثنا أبو داود قال  - ٦٦٣
املاء مث مل ) ٢(رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من عرفة إىل مجع فأتى على شعب فنزل فأهراق ) ١(ردفت « : قال 

  »يصل حىت أتى مجعا 
__________  

  ركب خلفه: ردفه ) ١(
  صب وسيالن املاء وكل مائع بشدة: اإلراقة واهلراقة ) ٢(



بلغين عن عامر بن سعد ، فلم ألقه  حدثنا شعبة ، عن حبيب بن أيب ثابت ، قال: حدثنا أبو داود قال  - ٦٦٤
ولقيت إبراهيم بن سعد فسألته فأخربين أنه مسع أسامة بن زيد ، حيدث سعدا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  »إذا وقع بأرض وأنتم هبا فال خترجوا منها وإذا كان بأرض ولستم هبا فال تدخلوها « : قال يف الطاعون 

حدثنا عبد اهللا بن بديل ، عن الزهري ، عن علي بن حسني ، عن عمرو بن عثمان  :حدثنا أبو داود قال  - ٦٦٥
  »ال يرث الكافر املسلم وال املسلم الكافر « : ، عن أسامة بن زيد ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

بان حدثه أن موىل حدثنا هشام ، عن حيىي بن أيب كثري ، أن عمر بن احلكم بن ثو: حدثنا أبو داود قال  - ٦٦٦
قدامة بن مظعون حدثه أن موىل أسامة بن زيد حدثه ، أن أسامة بن زيد كان يركب إىل مال بوادي القرى فكان 

إين رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أتصوم وقد كربت ورققت ؟ فقال : يصوم االثنني واخلميس فقلت له 
إن األعمال تعرض يوم « :  أتصوم يوم االثنني واخلميس ؟ فقال يا رسول اهللا: يصوم يوم اإلثنني واخلميس فقلت 

  »االثنني واخلميس 

حدثين عياض خنت أسامة ، عن أسامة : حدثنا إبراهيم بن سعد ، عن الزهري ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٦٦٧
إين ألرجو أن ال يطلع « : ، أن رجال قدم من األرياف فأخذه الوجع فرجع فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  املدينة) ٢(يعين نقاب » ) ١(علينا نقاهبا 
__________  

  الطريق بني اجلبلني ، أراد أنه ال يطلع إلينا من طرق املدينة: مجع نقب : نقاهبا ) ١(
  طرق املدينة وحدودها: الطريق بني اجلبلني ، واملراد : النقب ) ٢(

مررت بعلي : عوانة ، عن عمر بن أيب سلمة ، عن أبيه ، عن أسامة ، قال  حدثنا أبو: حدثنا أبو داود قال  - ٦٦٨
يا رسول : يا أسامة استأذن لنا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلت : والعباس ومها قاعدان يف املسجد فقاال 
لكين أدري ما « : ري قال ال واهللا ما أد: قلت » أتدري ما جاء هبما ؟ « : اهللا ، هذا علي والعباس يستأذنان فقال 

فاطمة « : يا رسول اهللا ، أي أهلك أحب إليك ؟ قال : فأذن هلما فدخال فسلما مث قعدا فقاال : قال » جاء هبما 
  »بنت حممد 

حدثنا قيس ، عن جامع بن شداد ، عن كلثوم اخلزاعي ، عن أسامة ، أن رسول اهللا : حدثنا أبو داود قال  - ٦٦٩
بربدة ) ١(فدخلوا عليه وهو متقنع » أدخلوا علي أصحايب « : قال يف مرضه الذي مات فيه  صلى اهللا عليه وسلم

  »لعن اهللا اليهود اختذوا قبور أنبيائهم مساجد « : فقال ) ٣(معافري ) ٢(
__________  

  تغطية الرأس وأكثر الوجه برداء أو غريه: التقنع ) ١(
  طة، وقيل ِكساء أسود ُمَربَّع فيه صوٌرالشَّْملَةُ املخطَّ: الْبُرُد والُبرْدة ) ٢(
  نوع من الثياب اليمنية منسوب إىل صانعها معافر: املعافري ) ٣(



حدثين أسامة بن زيد ، أنه : حدثنا مهام ، عن قتادة ، عن عزرة ، عن الشعيب ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٦٧٠
  »يدا غادية حىت أتى املزدلفة ) ١(فع راحلته أفاض مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من عرفة فلم تر« 

__________  
  الَبعُري القوّي على األسفار واألمحال، وَيقَُع على الذكر واألنثى: الراحلة ) ١(

حدثنا شعبة ، وثابت أبو زيد ، وغريمها ، كلهم عن عاصم بن سليمان ، عن أيب : حدثنا أبو داود قال  - ٦٧١
) ١(زيد ، أن ابنة لرسول اهللا ، صلى اهللا عليه وسلم أرسلت إليه أن ابنها يقضي  عثمان النهدي ، عن أسامة بن

إن هللا ما أخذ وما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى ولتصرب « : حتب أن تأتيه فأرسل يقرأ السالم ويقول 
ذ بن جبل وسعد فردت الرسول تعزم عليه ملا جاء فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومعه معا» ) ٢(ولتحتسب 

عينا ) ٤(يف صدره ففاضت ) ٣(فرفع الصيب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ونفسه تقعقع : وأيب بن كعب قال 
هذه رمحة جيعلها اهللا يف قلوب من « : يا رسول اهللا ، ما هذه ؟ قال : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال سعد 
  »ل من عباده الرمحاء يشاء من عباده ، وإمنا يرحم اهللا عز وج

__________  
  حيتضر يف النزع األخري: يقضي ) ١(
باألعمال الصاحلة، وعند املكروهات هو البِدَاُر إىل طَلَب األْجر . طَلَب وْجه اللّه وثوابه: االحتساب واحلسبة ) ٢(

  ملْرُسوم فيها طَلَباً للثَّواب املْرُجّو منهاوحتصيله بالتَّْسليم والصَّرب، أو باستعمال أنواع البِّر والِقيام هبا على الوْجه ا
تضطرب والقعقعة حكاية صوت الشن اليابس إذا ُحرَِّك ، شبه البدن باجللد اليابس اخللق وحركة : تقعقع ) ٣(

  الروح فيه مبا يطرح يف اجللد من حصاة أو حنوها
  سال دمعها: فاضت عيناه ) ٤(

  عمار بن ياسر

حدثنا ابن أيب ذئب ، عن الزهري ، عن عبيد اهللا ، عن : قال : نا أبو داود قال حدث: حدثنا يونس قال  - ٦٧٢
ظفار يف سفر من أسفار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، ) ١(هلك عقد لعائشة من جزع : عمار بن ياسر ، قال 

هر الليل فجاء أبو عائشة عقدها حىت انب) ٢(وعائشة مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف ذلك السفر فالتمست 
: فجاء أبو بكر فقال ) ٣(فأنزلت آية الصعيد : حبست الناس مبكان ليس فيه ماء قال : بكر فتغيظ عليها وقال 

يومئذ ميسحون ) ٤(وكان عمار حيدث أن الناس طفقوا : مباركة فقال عبيد اهللا  -ما علمت  -أنت واهللا يا بنية 
ودون فيضربون ضربة أخرى فيمسحون هبا أيديهم إىل املناكب واآلباط بأكفهم األرض فيمسحون هبا وجوههم مث يع

  مث يصلون روى هذا احلديث حممد بن إسحاق ، عن الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا عن ابن عباس عن عمار
__________  

  اخلوف والفزع وعدم الصرب واحلزن: اجلزع ) ١(
  طلبه: التمس الشيء ) ٢(
  التراب: الصعيد ) ٣(
  أخذ يف فعله واستمر فيه: طفق يفعل الشيء ) ٤(



حدثنا شعبة ، عن احلكم ، مسع ذر بن عبد اهللا ، حيدث عن ابن عبد الرمحن بن : حدثنا أبو داود قال  - ٦٧٣
: ال يصلي ، فقال عمار : أتى رجل عمر فذكر أنه كان يف سفر فأجنب ومل جيد املاء فقال : أبزى ، عن أبيه ، قال 

) ١(أمري املؤمنني إذ كنت أنا وأنت يف سرية فأجنبنا فلم جند املاء فأما أنت فلم تصل وأما أنا فتمعكت أما تذكر يا 
أما أنت فلم يكن : يف التراب وصليت فلما قدمنا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذكرنا ذلك له فقال لك 

 -كما تتمعك الدابة إمنا كان جيزئك ) ٢(متعك ينبغي لك أن تدع الصالة وأما أنت يا عمار فلم يكن ينبغي لك أن 
هكذا فنفخ فيها ومسح وجهه ويديه إىل  -وضرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيده األرض إىل التراب مث قال 

  .الذراعني : املفصل وليس فيه 
__________  

  التمرُّغ والتقلُّب: التمعُّك ) ١(
  التقلُّب يف التراب: التمعك ) ٢(

مسعت ذرا ، حيدث عن ابن عبد الرمحن : حدثنا شعبة ، عن سلمة بن كهيل ، قال : دثنا أبو داود قال ح - ٦٧٤
  .مث شك سلمة فلم يدر إىل الكوعني أو إىل املرفقني: بن أبزى ، عن أبيه ، أن رجال أتى عمر فذكر حنوه قال شعبة 

أجنبت وأنا : جية ، عن عمار بن ياسر ، قال حدثنا سالم ، عن أيب إسحاق ، عن نا: حدثنا أبو داود قال  - ٦٧٥
كما تتمعك الدابة مث أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فذكرت ) ٢(، فلم أجد املاء فتمعكت ) ١(يف اإلبل 

  ») ٣(إمنا كان يكفيك التيمم « : ذلك له فقال 
__________  

  اجلمال والنوق ليس له مفرد من لفظه: اإلبل ) ١(
  لتقلُّب يف الترابا: التمعك ) ٢(
القَْصد والتََّعمد والتَّوخِّي، مث كَثُر االستعمال حىت صار التَّيمُّم اْسما َعلَما لَمْسح الَوجه والَيَدين : التيمم ) ٣(

  .بالتُّراب

حدثنا محاد بن سلمة ، عن علي بن زيد ، عن سلمة بن حممد ، عن عمار بن ياسر ، : حدثنا أبو داود قال  - ٦٧٦
الفطرة املضمضة ، واالستنشاق ، والسواك ، وقص الشارب ، وتقليم « :  صلى اهللا عليه وسلم قال عن النيب

  ») ٤(، وغسل الرباجم ) ٣(، واخلتان ) ٢(، واالنتضاح ) ١(األظفار ، ونتف اإلبط ، واالستحداد 
__________  

  حلق شعر العانة: االستحداد ) ١(
  يال من املاء فُريشَّ به َمذاكَريه بعد الوضوء، ِلَيْنفَي عنه الَوسْواسهو أن يأُخذ قل: النضح واالنتضاح ) ٢(
  قطع اجللدة اليت تكون على الفرج من الذكر أو األنثى: اخلتان ) ٣(
  العُقَد اليت يف ظهور األصابع َيْجتمع فيها الَوَسخ، الواحدة ُبْرُجمة بالضم: الرباجم ) ٤(

حدثين رجل من آل سهل بن حنيف ، عن حممد بن عمار ، عن : بة ، قال حدثنا شع: حدثنا أبو داود قال  - ٦٧٧
  »ال يدخل اجلنة ديوث « : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم : عمار ، قال 



رأيت : أخربين عمرو بن مرة ، مسع عبد اهللا بن سلمة ، يقول : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٦٧٨
وإن يف يده احلربة وإهنا لترعد فنظر إىل عمرو بن العاص وبيده الراية فقال ) ١(ا آدم عمار بن ياسر يوم صفني شيخ

إن هذه لراية قد قاتلتها مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثالث مرات ، واهللا لو ضربونا حىت يبلغوا بنا « : 
  »سعفات هجر لعرفت أن مصلحتنا على احلق وأهنم على الضاللة 

__________  
  األمسر: آلدم ا) ١(

حدثنا شريك ، عن الركني بن الربيع ، عن حصني بن قبيصة ، عن عمار بن ياسر ، : حدثنا أبو داود قال  - ٦٧٩
وروى هذا احلديث أبو نعيم وغريه عن » إن ذا الوجهني يف الدنيا يوم القيامة له وجهان يف النار « : رفعه قال 

  شريك عن الركني عن نعيم بن حنظلة عن عمار

رأيت عمارا : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن عبد الكرمي ، عن حسان بن بالل ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٦٨٠
  «وقال هكذا رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يفعل » حليته ) ١(توضأ وخلل « 

__________  
  تفريق شعر اللحية وتوصيل املياه إىل منابت الشعر: التخليل ) ١(

حدثنا محاد بن سلمة ، عن عطاء اخلراساين ، عن حيىي بن يعمر ، عن عمار بن ياسر : ثنا أبو داود قال حد - ٦٨١
قدمت على أهلي من سفر فضمخوين بالزعفران فلما أصبحت أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ، قال 

فغسلته عين فجئت وقد بقي : قال » اذهب فاغسل هذا عنك « : فسلمت عليه فلم يرحب يب ومل يبش يب وقال 
فغسلته عين مث أتيت » اذهب فاغسل هذا عنك « : علي منه شيء فسلمت عليه فلم يرحب يب ومل يبش يب وقال 

إن املالئكة ال حتضر جنازة « : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فسلمت عليه فرد علي السالم ورحب يب وقال 
  ورخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو ينام أن يتوضأ» ال اجلنب بالزعفران و) ١(الكافر خبري وال املتضمخ 

__________  
  التلطخ بالطيب وغريه ، واإلكثَار منه: التضمخ ) ١(

أن النيب صلى اهللا : حدثنا صاحب لنا عن عمار : حدثنا عمران ، عن قتادة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٦٨٢
  »يدرى أوله خري أم آخره  مثل أميت مثل املطر ال« : عليه وسلم قال 

قلت : حدثين قيس بن عباد ، قال : حدثنا مهام ، عن قتادة ، عن أيب نضرة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٦٨٣
يا أبا اليقظان أرأيت هذا األمر الذي أتيتموه برأيكم أم شيء عهده إليكم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : لعمار 

  »ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم شيئا إال شيئا عهده إىل الناس ما عهد إلينا رسو« : قال 

حدثنا شعبة ، عن أيب التياح ، عن عبد اهللا بن أيب اهلذيل العنزي ، أن عمارا ، رضي : حدثنا أبو داود قال  - ٦٨٤
ك الفئة وحيك يا ابن مسية تقتل« : اهللا عنه كان ينقل معهم يعين الصخر فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

وروى هذا احلديث عبد الوارث عن أيب التياح عن ابن أيب اهلذيل عن عمار أن النيب صلى اهللا عليه » ) ١(الباغية 



  »وحيك يا ابن مسية « : وسلم قال 
__________  

  الظاملة اخلارجة عن طاعة اإلمام: الباغية ) ١(

يد املقربي ، عن أيب بكر بن عبد الرمحن بن حدثين سع: حدثنا العمري ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٦٨٥
يا أبا : رأيت عمار بن ياسر صلى ركعتني فأخفهما فقلت له أو قال له رجل : احلارث بن هشام املخزومي ، قال 

) ١(ال قال إين بادرت : يا ابن أخي هل رأيتين انتقصت من حدودمها شيئا ؟ قال : اليقظان أخففتهما ؟ قال 
إن الرجل ليصلي الصالة ما له منها النصف وإنه « : ت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول بالوسواس وإين مسع

  »حىت بلغ العشر : ليصلي الصالة ما له منها الثلث وإنه ليصلي الصالة ما له منها الربع قال 
__________  

  عجل إليه واستبق وسارع: بادر الشيَء وله وإليه ) ١(

حدثنا شعبة ، عن أيب إسحاق ، عمن مسع عمارا ، وذكر رجل عنده عائشة فنال :  حدثنا أبو داود قال - ٦٨٦
  »أتؤذي حبيبة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ ) ٢(منبوحا ) ١(اسكت مقبوحا « : منها فقال 

__________  
  مذموما مبعدا: مقبوحا ) ١(
  ِحقَتْنِي َشتَاِئُمك وأََْصله من ُنباَح الكَلب ، وهو ِصيَاحُهأي لَ: نََبَحتْنِي ِكالُبك : املَْشُتوم يقال : املَْنُبوح ) ٢(

  سلمان رمحه اهللا

: حدثنا محاد بن سلمة ، عن علي بن زيد ، عن أيب عثمان ، قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٦٨٧
ومل : ين مل أفعل هذا ؟ قلت أال تسأل: كنت مع سلمان حتت شجرة فأخذ غصنا منها يابسا فهزه فتحاتت ورقه فقال 

: قلت » يا سلمان أال تسألين مل أفعل هذا ؟ « : هكذا فعله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث قال : تفعله ؟ قال 
: قال » إن املسلم إذا توضأ فأحسن الوضوء مث صلى الصلوات اخلمس « : ومل تفعل هذا يا رسول اهللا ؟ قال 

( وتال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم » خطاياه كما حتات ورق هذه الشجرة ) ١(تت يف مجاعة حتا« : أحسبه قال 
  ) )٢(وأقم الصالة طريف النهار وزلفا من الليل إن احلسنات يذهنب السيئات 

__________  
  تساقط ووقع: حتات ) ١(
  ١١٤: هود آية رقم : سورة ) ٢(

أبا عثمان ، قال ذكر اجلراد عند النيب صلى اهللا عليه وسلم حدثنا شعبة ، عمن مسع : حدثنا أبو داود قال  - ٦٨٨
وروى هذا احلديث أبو العوام عن أيب عثمان عن سلمان عن النيب » أكثر خلق اهللا ال أحلها وال أحرمها « : فقال 

  صلى اهللا عليه وسلم



قال : بن يزيد ، قال حدثنا شعبة ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن عبد الرمحن : حدثنا أبو داود قال  - ٦٨٩
قد علمكم صاحبكم حىت علمكم كيف : رجل من أهل الكتاب لرجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم 

وأمرنا أن نستنجي بثالثة أحجار ليس ) ٢(هنانا أن نستقبل القبلة بفروجنا أو نستدبرها « : فقال ) ١(تأتون اخلالء 
  األعمش عن إبراهيم عن عبد الرمحن بن يزيد عن سلمانوروى هذا احلديث » ) ٣(فيها عظم وال رجيع 

__________  
قََضاء احلاجة واإلخراج ، والشعور باحلاجة إىل اإلخراج ، ومكان قضاء : يطلق ويراد به أحد املعاين : اخلَالَء ) ١(

  احلاجة
  جعله خلفه: استدبر الشيء ) ٢(
مسي رجيعا ألنه رجع من حالته األوىل . روث والَعِذَرة اخلارج من اإلنسان أو احليوان ، يشمل ال: الرجيع ) ٣(

  فصار ما صار بعد أن كان علفا أو طعاما

إن بركة : يف التوراة : حدثنا قيس ، عن أيب هاشم ، عن زاذان ، عن سلمان ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٦٩٠
  »كة الطعام الوضوء قبله وبعده بر« : الطعام الوضوء قبله فذكرت ذلك للنيب صلى اهللا عليه وسلم فقال 

حدثنا حممد بن زيد العبدي ، عن أيب شريح ، : حدثنا داود بن أيب الفرات ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٦٩١
يف الوضوء ) ١(رأيت سلمان الفارسي ورأى رجال يريد أن ينزع خفيه : عن أيب مسلم ، موىل زيد بن صوحان قال 

رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ميسح « : يه وعمامته وشعره وقال سلمان فأمره سلمان أن ميسح على خف
  »وخفيه ) ٢(على مخاره 

__________  
  ما ُيلَْبسُ يف الرِّجل من جلد رقيق: اخلف ) ١(
  العمامة: اخلمار ) ٢(

حيدث عن رجل من أخربين عمرو بن مرة ، مسع أبا البختري ، : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٦٩٢
إن الذي أعطاكموه وخولكموه وفتحه لكم ملمسك « : صحبت سلمان فذكر كنوز كسرى فقال : بين عبس قال 

من طعام فبم ) ١(خزانته وحممد صلى اهللا عليه وسلم حي قد كانوا يصبحون وما عندهم دينار وال درهم وال مد 
إن الذي أعطاكموه وخولكموه وفتحه لكم ملمسك « :  مث مر ببيادر تذرى فقال: قال » ذاك يا أخا بين عبس ؟ 

خزانته وحممد صلى اهللا عليه وسلم حي قد كانوا يصبحون وما عندهم دينار وال درهم وال مد من طعام فبم ذلك 
  »يا أخا بين عبس ؟ 
__________  

  كيل ُيساوي ربع صاع وهو ما ميأل الكفني وقيل غري ذلك: املد ) ١(

: حدثنا شجاع بن الوليد ، عن قابوس بن أيب ظبيان ، عن أبيه ، عن سلمان ، قال : ود قال حدثنا أبو دا - ٦٩٣
يا رسول اهللا ، وكيف : قلت » يا سلمان ال تبغضين فتفارق دينك « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  »تبغض العرب فتبغضين « : أبغضك وبك هدانا اهللا ؟ قال 



حدثنا ابن أيب ذئب ، عن سعيد املقربي ، عن أبيه ، عن عبيد اهللا بن عدي بن اخليار : حدثنا أبو داود قال  - ٦٩٤
) ٢(من دهنه ) ١(من اغتسل يوم اجلمعة وادهن « : ، عن سلمان اخلري ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

تمع وأنصت غفر له ما بينه وبني وتطيب من طيب بيته مث أتى اجلمعة فلم يفرق بني اثنني وصلى فإذا تكلم اإلمام اس
  »اجلمعة األخرى 

__________  
  تطلى بالدهن: ادهن ) ١(
  الطيب والعطر: الدهن ) ٢(

  أحاديث جرير بن عبد اهللا البجلي

شهدت جرير بن عبد : حدثنا شعبة ، عن زياد بن عالقة ، قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٦٩٥
اشفعوا ألمريكم فإنه كان حيب العافية وامسعوا : ملغرية بن شعبة فسمعت جريرا ، خيطب فقال اهللا البجلي ملا هلك ا

بايعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على اإلسالم واشترط علي النصح « وأطيعوا حىت يأتيكم أمري أما بعد فإين 
  ورب هذا املسجد إين لكم لناصح» لكل مسلم 

مسعت : مسعت جرير بن عبد اهللا ، يقول : دثنا قيس ، عن زياد بن عالقة ، قال ح: حدثنا أبو داود قال  - ٦٩٦
  »من ال يرحم الناس ال يرمحه اهللا « : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 

كنا مع جرير بن عبد اهللا يف غزوة : حدثنا شعبة ، عن أيب إسحاق ، عن أبيه ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٦٩٧
من ال يرحم الناس ال « : فكتب جرير إىل معاوية مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول ) ١(مصة فأصابتنا خم
  فأنا أدركت قطيفة مما متعهم: فكتب معاوية أن يقفلوا قال ومتعهم قال أبو إسحاق : قال » يرمحه اهللا 

__________  
  اجملاعة: املخمصة ) ١(

أن النيب صلى : بة ، عن أيب إسحاق ، عن عبيد اهللا بن جرير ، عن أبيه حدثنا شع: حدثنا أبو داود قال  - ٦٩٨
ما من قوم يعمل بينهم باملعاصي هم أعز وأكثر ممن يعمله مث ال يغريونه إال عمهم اهللا عز « : اهللا عليه وسلم قال 

  »وجل بعقاب 

زرعة بن عمرو بن جرير ،  مسعت أبا: حدثنا شعبة ، عن علي بن مدرك ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٦٩٩
» يا جرير استنصت الناس « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : حيدث عن جرير بن عبد اهللا البجلي ، قال 

  »ال ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض « : يعين يف حجة الوداع قال 

: مري ، عن املنذر بن جرير ، عن جرير ، قال حدثنا أبو عوانة ، عن عبد امللك بن ع: حدثنا أبو داود قال  - ٧٠٠
  ») ١(خطبنا النيب صلى اهللا عليه وسلم على منرب صغري فحثنا على الصدقة وهنانا عن املثلة « 



__________  
  جدع األطراف أو قطعها أو تشويه اجلسد تنكيال، وقد تطلق على النذر مبا يرهق النفس أو يشوهها: املُثْلة ) ١(

حدثنا شعبة ، عن األعمش ، عن متيم بن سلمة ، عن عبد الرمحن بن هالل العبسي : بو داود قال حدثنا أ - ٧٠١
  »من حيرم الرفق حيرم اخلري « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ، عن جرير ، قال 

عبد اهللا حدثنا هشيم ، عن إمساعيل بن أيب خالد ، عن الشعيب ، عن جرير بن : حدثنا أبو داود قال  - ٧٠٢
  »فال يصدر عنكم إال وهو راض ) ١(إذا أتاكم املصدق « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : البجلي ، قال 

__________  
  عاملُ الزَّكَاِة الذي َيْسَتْوفِيها من أرْباهبا: املصدق ) ١(

ن احلارث ، عن جرير بن عبد حدثنا شعبة ، عن األعمش ، عن إبراهيم ، عن مهام ب: حدثنا أبو داود قال  - ٧٠٣
كان يعجبهم هذا احلديث ؛ : قال إبراهيم » أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مسح على اخلفني « اهللا البجلي 

  ألن إسالم جرير كان بعد نزول املائدة

هللا ، حدثنا شريك ، وقيس ، عن عثمان بن عمري ، عن زاذان ، عن جرير بن عبد ا: حدثنا أبو داود قال  - ٧٠٤
  »لغرينا ) ٢(لنا والشق ) ١(أحلدوا وال تشقوا فإن اللحد « : أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

__________  
  الشق الذي يكون يف جانب القرب موضع امليت ، وقيل الذي حيفر يف عرض القرب: اللحد ) ١(
  حفرة يف وسط القرب: الشق ) ٢(

مسعت املنذر بن جرير ، حيدث عن : ، عن عون بن أيب جحيفة ، قال حدثنا شعبة : حدثنا أبو داود قال  - ٧٠٥
كنا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جلوسا يف صدر النهار فجاء قوم حفاة عراة : أبيه جرير بن عبد اهللا قال 

رأيت متقلدي السيوف عامتهم من مضر بل كلهم من مضر ف: أو قال ) ٣(عليهم العباء ) ٢(النمار ) ١(جمتايب 
فدخل مث خرج فأمر بالال فأقام فصلى الظهر ) ٤(وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يتغري ؛ ملا رأى هبم من الفاقة 

يا أيها : ( إىل آخر اآلية مث قال ) ) ٥(يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ( « : فخطب فقال 
إىل آخر اآلية تصدق رجل من ديناره من درمهه من ثوبه من ) ) ٦(ت لغد الذين آمنوا اتقوا اهللا ولتنظر نفس ما قدم

قد ) ٩(فأتاه رجل من األنصار بصرة : قال » ولو بشق مترة « : حىت قال » من صاع متره ) ٨(بره ) ٧(صاع 
لصدقات كادت كفه أن تعجز عنها بل قد عجزت عنها فدفعها إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فتتابع الناس يف ا

فرأيت بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كومني من طعام وثياب وجعل وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه 
من سن يف اإلسالم سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل هبا « : وقال ) ١١(كأنه مذهبة ) ١٠(وسلم يتهلل 

سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل هبا من من بعده من غري أن ينتقص من أجورهم شيئا ومن سن يف اإلسالم 
  »بعده من غري أن ينتقص من أوزارهم شيئا 

__________  
  مرتدين: جمتابني ) ١(



كلُّ َشْملٍَة ُمَخطَّطة من َمآزِر : والنمار أيضا . َنِمر: جلود النُّمور، وهي السِّباع املعروفة، واِحُدها : النمار ) ٢(
  .نِمار: رة، ومجُعها وسراويل األعراب فهي َنِم

  كساء مشقوق واسع بال كمني ُيلبس فوق الثياب: العباء ) ٣(
  الفقر واحلاجة: الفاقة ) ٤(
  ١: النساء آية رقم : سورة ) ٥(
  ١٨: احلشر آية رقم : سورة ) ٦(
  مكيال املدينة تقدر به احلبوب وسعته أربعة أمداد ، واملد هو ما ميأل الكفني: الصاع ) ٧(
  القمح:  الرب) ٨(
  ما جيمع فيه الشيء وُيشدُّ: الصرة ) ٩(
  استنار وظهرت عليه أمارات السرور: هتلل وجهه ) ١٠(
  املطلي بالذهب ، يقصد صفاء الوجه ومجاله: املذهب ) ١١(

حدثنا سليمان بن معاذ ، عن عاصم ، عن أيب وائل ، عن جرير بن عبد اهللا ، عن : حدثنا أبو داود قال  - ٧٠٦
  »بعض يف الدنيا واآلخرة ) ١(املهاجرون واألنصار بعضهم أولياء « : ى اهللا عليه وسلم قال النيب صل

__________  
من املشترك اللفظي الذي يطلق على عدة معان منها الرَّبُّ، واملَالُك، والسَّيِّد واملُنِْعم، واملُْعِتُق، : الويل واملوىل ) ١(

اُر، وابُن الَعّم، واحلَِليُف، والعَقيد، والصِّْهر، والعْبد، واملُْعَتُق، واملُنَْعم َعلَيه وكل من والنَّاصر، واملُِحّب، والتَّابِع، واجل
  ويل أمرا أو قام به فهو وليه ومواله

حدثنا محاد ، عن يونس بن عبيد ، عن سعيد األصلع ، عن أيب زرعة بن عمرو بن : حدثنا أبو داود قال  - ٧٠٧
غض « : فقال ) ١(سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن نظرة الفجاءة : هللا ، قال جرير ، عن جرير بن عبد ا

  »بصرك 
__________  

  أن يقع نظره على األجنبية من غري قصد: نظر الفجأة ) ١(

حدثنا شعبة ، عن منصور بن عبد الرمحن الغداين ، مسع الشعيب ، عن جرير بن عبد : حدثنا أبو داود قال  - ٧٠٨
  ») ٢(ال تقبل له صالة حىت يرجع إىل مواليه ) ١(العبد اآلبق « : عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  اهللا ،

__________  
  اهلارب: اآلبق ) ١(
  ساداته أو من يلتحق هبم الرجل أو العبد: مواليه ) ٢(

  ما أسند زيد بن أرقم



أخربين عمرو بن مرة ، مسع ابن أيب ليلى ، :  حدثنا شعبة ، قال: حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٧٠٩
إن النيب « : كان زيد بن أرقم يصلي على جنائزنا ويكرب أربعا فكربها يوما مخسا فقيل له يف ذلك فقال : يقول 

  »صلى اهللا عليه وسلم كربها مخسا 

: قالت األنصار : ، يقول  أخربين عمرو بن مرة ، مسع أبا محزة: حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٧١٠
: قال عمرو » فدعا هلم « يا رسول اهللا ، إن لكل قوم أتباعا وإنا قد تبعناك كلنا فادع اهللا لنا أن جيعل أتباعنا منا 

  زعم ذاك زيد بن أرقم: فنميت ذلك إىل ابن أيب ليلى فقال 

كنا جنلس إىل : مسع ابن أيب ليلى ، قال  أخربين عمرو بن مرة ،: شعبة ، قال : حدثنا حدثنا أبو داود قال  - ٧١١
إنا قد كربنا ونسينا واحلديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم « : حدثنا حديثا ، فيقول : زيد بن أرقم ونقول 

  »شديد 

مسعت أبا محزة ، عن زيد بن أرقم : أخربين عمرو بن مرة ، قال : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٧١٢
» ) ١(ما أنتم جبزء من مائة ألف أو سبعني ألف جزء ممن يرد علي احلوض « : أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ، 

  وكانوا يومئذ مثامنائة أو تسعمائة
__________  

  هنر الكوثر: احلوض ) ١(

، عن زيد بن أرقم مسعت أبا محزة : أخربين عمرو بن مرة ، قال : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٧١٣
  »أول من صلى مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم علي « : ، قال 

أن النيب صلى : حدثنا شعبة ، عن قتادة ، مسع النضر بن أنس ، عن زيد بن أرقم : حدثنا أبو داود قال  - ٧١٤
أعوذ باهللا من : فليقل ) ٣(، فإذا أتى أحدكم اخلالء ) ٢(حمتضرة ) ١(إن هذه احلشوش « : اهللا عليه وسلم قال 

  ») ٥(واخلبائث ) ٤(اخلبث 
__________  

  مجع حش وهو البستان وكانوا يقضون حوائجهم إليها قبل اختاذ املراحيض يف البيوت: احلشوش ) ١(
  حتضرها اجلن والشياطني: حمتضرة ) ٢(
باحلاجة إىل اإلخراج ، ومكان قضاء  قََضاء احلاجة واإلخراج ، والشعور: يطلق ويراد به أحد املعاين : اخلَالَء ) ٣(

  احلاجة
  ذكران الشياطني: اخلبث ) ٤(
  املراد إناث الشياطني: اخلبائث ) ٥(

أن النيب صلى : حدثنا شعبة ، عن قتادة ، مسع النضر بن أنس ، عن زيد بن أرقم : حدثنا أبو داود قال  - ٧١٥
  »نصار وألبناء أبناء األنصار اللهم اغفر لألنصار وألبناء األ« : اهللا عليه وسلم قال 



حدثنا شعبة ، عن علي بن زيد ، عن النضر بن أنس ، أن أنسا هلك له بنون فكتب : حدثنا أبو داود قال  - ٧١٦
  »اللهم اغفر لألنصار وألبناء األنصار وألبناء أبناء األنصار « : إليه زيد بن أرقم أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

كم غزا رسول اهللا : قلت لزيد بن أرقم : حدثنا شعبة ، عن أيب إسحاق ، قال : داود قال حدثنا أبو  - ٧١٧
  »تسع عشرة غزوة « : صلى اهللا عليه وسلم من غزوة ؟ قال 

كم غزوت أنت مع : قلت لزيد بن أرقم : حدثنا شعبة ، عن أيب إسحاق ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٧١٨
  »سبع عشرة غزوة « : م ؟ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل

ما أول غزوة غزاها : قلت لزيد بن أرقم : حدثنا شعبة ، عن أيب إسحاق ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٧١٩
  »ذو العشرية أو ذو العسرية « : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ قال 

املغرية ، عن إياس بن أيب رملة الشامي ، حدثنا عثمان بن : حدثنا إسرائيل ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٧٢٠
أشهدت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عيدين اجتمعا يف يوم ؟ قال : شهدت معاوية سأل زيد بن أرقم : قال 

  »من شاء أن يصلي فليصل « : صلى العيد مث رخص يف اجلمعة فقال : كيف صنع ؟ قال : نعم قال : 

نا شعبة ، عن خالد احلذاء ، عن رجل ، عن زيد بن أرقم ، أن النيب صلى اهللا حدث: حدثنا أبو داود قال  - ٧٢١
  »اهلندي والزيت ) ٢(بالعود ) ١(أمرهم أن يتداووا من ذات اجلنب « عليه وسلم 

__________  
  مرض يف البطن: ذات اجلنب ) ١(
  نوع من البخور: العود ) ٢(

اسم الشيباين ، عن زيد بن أرقم ، أنه رأى أناسا جلوسا إىل حدثنا هشام ، عن الق: حدثنا أبو داود قال  - ٧٢٢
إن رسول اهللا صلى اهللا عليه : يصلون فقال زيد بن أرقم ) ٢(إىل السواري ) ١(قاص فلما طلعت الشمس ابتدروا 

  ») ٥(الفصال ) ٤(إذا رمضت ) ٣(صالة األوابني « : وسلم قال 
__________  

  إليه واستبق وسارع عجل: ابتدر الشيَء وله وإليه ) ١(
  مجع سارية وهي العمود: السواري ) ٢(
  وقيل هو املطيع، وقيل املُسَبُِّح. هو الكثري الرجوع إىل اللّه بالتوبة: األواب ) ٣(
  أن َتحَْمى الرَّْمضاء وهي الرّْمل، فَتبْرك الِفصال من شّدة حرِّها وإْحراقها أْخفافَها: رمض الفصال ) ٤(
  ار من أوالد اإلبل ، واملعىن أنه احترقت أخفافها من شدة حر الرملالصغ: الفصال ) ٥(

: مسعت أبا املنهال ، يقول : أخربين حبيب بن أيب ثابت ، قال : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٧٢٣
أفضل  سل اآلخر فإنه: ، فجعلت أسأل أحدمها فيقول ) ١(سألت زيد بن أرقم ، والرباء بن عازب عن الصرف 

  »نساء ) ٢(هنى عن بيع الذهب بالورق « مين فسألتهما فحدثاين أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 



__________  
  تبادل األمثان يف الذهب والفضة بفرق يف السعر: الصرف واالصطراف ) ١(
  .األمسر: واألورق . الفضة: الورق ) ٢(

: مسعت معاوية ، خيطب وهو يقول : عبد اهللا الشامي ، قال  حدثنا شعبة ، عن أيب: حدثنا أبو داود قال  - ٧٢٤
ال تزال طائفة من « : يا أهل الشام حدثين األنصاري يعين زيد بن أرقم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

  وإين أراكموهم يا أهل الشام» أميت يقاتلون على احلق حىت يأيت أمر اهللا 

  ما أسند عن املغرية بن شعبة

مسعت ميمون بن : حدثنا شعبة ، عن حبيب بن أيب ثابت ، قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٧٢٥
من روى عين حديثا وهو يرى أنه « : أيب شبيب ، حيدث عن املغرية بن شعبة ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

  »كذب فهو أحد الكذابني 

بت أبو زيد ، أو غريه عن عاصم األحول ، عن بكر ، عن املغرية بن شعبة حدثنا ثا: حدثنا أبو داود قال  - ٧٢٦
رأيت رسول اهللا صلى « صالة الرجل خلف الرجل من رعيته فقد : أمران ال أسأل عنهما أحدا من الناس : ، قال 

 عليه فقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا) ١(اهللا عليه وسلم صلى خلف عبد الرمحن بن عوف ، واملسح على اخلفني 
  »وسلم ميسح عليهما 
__________  

  ما ُيلَْبسُ يف الرِّجل من جلد رقيق: اخلف ) ١(

« حدثنا ابن أيب الزناد ، عن أبيه ، عن عروة بن املغرية ، عن املغرية بن شعبة ، أن : حدثنا أبو داود قال  - ٧٢٧
  ») ١(النيب صلى اهللا عليه وسلم مسح ظاهر خفيه 

__________  
  ما ُيلَْبسُ يف الرِّجل من جلد رقيق :اخلف ) ١(

حدثنا شريك ، وأبو عوانة ، وقيس ، وشيبان عن زياد بن عالقة ، عن املغرية بن : حدثنا أبو داود قال  - ٧٢٨
يا رسول اهللا ، أتصنع هذا وقد : شعبة ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يصلي حىت ترم قدماه فقيل له 

  »أفال أكون عبدا شكورا « : نبك وما تأخر ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غفر لك ما تقدم من ذ

ملا : حدثنا شيبان بن عبد الرمحن ، عن زياد بن عالقة ، عن املغرية بن شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٧٢٩
انكسفت الشمس ملوت : الشمس فقال الناس ) ١(مات إبراهيم ابن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم انكسفت 

يا أيها الناس إن الشمس والقمر ال ينكسفان ملوت أحد « : إبراهيم فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال 
  ») ٢(وال حلياته ولكنهما آيتان من آيات اهللا عز وجل فإذا كان ذلك فصلوا حىت تنجلي 

__________  



  ااحتجاب الشمس أو القمر وذهاب ضوئهم: الكسوف ) ١(
  عادت إىل السطوع وانكشف عنها ما كان حيجبها: اجنلت ) ٢(

صلى بنا املغرية بن شعبة فقام يف « : حدثنا املسعودي ، عن زياد بن عالقة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٧٣٠
هكذا فعل رسول اهللا : وقال » الركعتني األوليني فسبحوا به فمضى يف صالته فلما فرغ سجد سجدتني مث سلم 

  صلى اهللا عليه وسلم

مسعت إبراهيم ، حيدث عن عبيد بن : أخربين منصور ، قال : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٧٣١
) ١(نضلة ، عن املغرية بن شعبة ، أن رجال من هذيل كانت له امرأتان فرمت إحدامها األخرى بعمود فسطاط 

كسجع اجلاهلية ) ٣(أسجعا « ؟ فقيل ) ٢(ال صاح وال استهل أرأيت من ال أكل وال شرب ، و: فأسقطت ، فقال 
  املرأة) ٥(وجعله على عاقلة ) ٤(فقضى فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بغرة : قال » ؟ 

__________  
  بيت من شعر ، وضرب من األبنية ، واجلماعة من الناس: الفسطاط ) ١(
  أول صياح املولود عند والدته: االستهالل ) ٢(
  كالم مقفى غري موزون: السجع ) ٣(
  عْبد أو أََمة بلغ نصف ُعْشر الدية وقيل الُعشْر: الغُّرة ) ٤(
  العصبة واألقارب من ِقَبلِ األب الذي ُيعطون دية القتيل: العاقلة ) ٥(

بيه ، أن حدثنا شعبة ، عن منصور ، عن جماهد ، عن عقار بن املغرية بن شعبة ، عن أ: حدثنا أبو داود قال  - ٧٣٢
  »أو اكتوى ) ١(مل يتوكل من استرقى « : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

__________  
طلب الرقية وهي العوذة أو التعويذة الىت تقرأ على صاحب اآلفة مثل احلمى أو الصرع أو احلسد : استرقى ) ١(

  طلبا لشفائه

ين أبو عون الثقفي حممد بن عبيد اهللا عن املغرية بن أخرب: حدثنا املسعودي ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٧٣٣
رأى رجال طويل الشارب فدعا بسواك وشفرة فوضع السواك حتت « أن النيب صلى اهللا عليه وسلم : شعبة 

  »الشارب فقص عليه 

 حدثنا سعيد بن عبد الرمحن ، عن حممد بن سريين ، عن عمرو بن وهب الثقفي ،: حدثنا أبو داود قال  - ٧٣٤
  ») ١(رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مسح على العمامة واخلفني « : عن املغرية بن شعبة ، قال 

__________  
  ما ُيلَْبسُ يف الرِّجل من جلد رقيق: اخلف ) ١(

حدثنا طعمة بن عمرو اجلعفري ، عن عمر بن بيان ، عن عروة بن املغرية بن شعبة ، : حدثنا أبو داود قال  - ٧٣٥
  »اخلنازير ) ١(من باع اخلمر فليشقص « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أبيه ، قال عن 



__________  
  يذحبها ويقطعها باملشقص وهو النصل العريض واملراد يستحل أكلها: يشقص اخلنازير ) ١(

وال : رية بن شعبة ، قال حدثنا ابن فضالة ، عن زياد بن جبري ، عن أبيه ، عن املغ: حدثنا أبو داود قال  - ٧٣٦
الراكب خلف اجلنازة واملاشي حيث شاء منها أمامها قريبا ، أو عن ميينها قريبا ، أو « : أعلمه إال مرفوعا قال 

  »يسارها قريبا 

حدثنا ابن فضالة ، عن زياد بن جبري بن حية ، عن أبيه ، عن املغرية بن شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٧٣٧
  »يصلى عليه ويدعى لوالديه باملغفرة والرمحة ) ١(السقط « : اه إال مرفوعا قال وال أر: 

__________  
  الولد الذي يسقط من بطن أمه قبل متامه: السقط ) ١(

انطلقنا مع النعمان بن مقرن : حدثنا ابن فضالة ، عن زياد بن جبري ، عن أبيه ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٧٣٨
فاختار الناس يومئذ املغرية بن شعبة قال : علج ذا احلاجب فأرسلوا إلينا أن ابعثوا إيل رجال ألكلمه قال فانتهينا إىل ال

بعث اهللا عز وجل « : فكأين أنظر إىل رجل أعور معه حجفة له فإذا هو املغرية بن شعبة فانتهينا إىل العلج فقال : أيب 
  »صلى اهللا عليه وسلم بشيء إال وجدناه كما أخربنا فينا نبيا وعده اهللا النصر فما أخربنا رسول اهللا 

  الرباء بن عازب

مسعت الرباء بن : أخربين أبو إسحاق ، قال : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٧٣٩
يقرآن القرآن  أول من قدم علينا املدينة يعين يف اهلجرة مصعب بن عمري ، وابن أم مكتوم فكانا« : عازب ، يقول 

مث قدم سعد وبالل وعمار مث قدم عمر بن اخلطاب يف عشرين مث قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فما رأيت أهل 
جاء رسول اهللا : املدينة فرحوا بشيء فرحهم بقدوم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جعلت اإلماء يف الطرق تقول 

لى اهللا عليه وسلم حىت قرأت سبح اسم ربك األعلى ، والليل إذا يغشى صلى اهللا عليه وسلم فما قدم رسول اهللا ص
  ») ١(يف سور من املفصل 
__________  

بسم اهللا الرمحن الرحيم ، : مفصال ؛ لقصرها ، وكثرة الفصول فيها بسطر : قصار السور ، مسيت : املفصل ) ١(
  وهو السبع األخري من القرآن الكرمي

( ملا نزلت هذه اآلية « : مسعت الرباء ، يقول : حدثنا شعبة ، عن أيب إسحاق ، قال :  حدثنا أبو داود قال - ٧٤٠
ليكتبه ) ٢(دعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم زيد بن ثابت ودعا بالكتف ) ) ١(ال يستوي القاعدون من املؤمنني 

  ») غري أويل الضرر ( فيها وجاء ابن أم مكتوم فذكر ضرره فنزلت هذه اآلية 
__________  
  ٩٥: النساء آية رقم : سورة ) ١(
  ما يكتب عليه من عظم الكتف: الكتف ) ٢(



أصاب الناس محرا يوم : مسعت الرباء ، يقول : حدثنا شعبة ، عن أيب إسحاق ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٧٤١
  »أكفئوا القدور  «خيرب يعين احلمر األهلية فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مناديا فنادى أن 

مسعت الرباء ، وقال له : حدثنا شعبة ، وعمر بن أيب زائدة ، عن أيب إسحاق ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٧٤٢
لكن رسول اهللا صلى اهللا : يا أبا عمارة أفررمت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم حنني فقال الرباء : رجل 

قوما رماة ، فلما لقيناهم ومحلنا عليهم اهنزموا فأقبل الناس على الغنائم عليه وسلم مل يفر إن هوازن كانوا 
واستقبلونا بالسهام فاهنزم الناس فلقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يومئذ وأبو سفيان بن احلارث آخذ 

النيب ال كذب أنا ابن  أنا« : البغلة ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على بغلته البيضاء والنيب يقول ) ١(بلجام 
  »عبد املطلب 

__________  
  احلديدة اليت توضع يف فم الفرس وما يتصل هبا من سيور: اللجام ) ١(

أمر رسول اهللا صلى : مسعت الرباء ، يقول : حدثنا شعبة ، عن أيب إسحاق ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٧٤٣
اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك « : شه أن يقول اهللا عليه وسلم رجال من األنصار إذا أوى إىل فرا

وال منجا منك إال إليك آمنت ) ٣(ورهبة إليك ال ملجأ ) ٢(ظهري إليك رغبة ) ١(وفوضت أمري إليك وأجلأت 
  ») ٤(فإن مات مات على الفطرة « : قال » بكتابك الذي أنزلت ورسولك الذي أرسلت 

__________  
  أسندت: أجلأت ) ١(
  طمعا يف ثوابك: رغبة  )٢(
  املعقل واملالذ: امللجأ ) ٣(
  اإلسالم: السنة ، واخللقة األوىل ، والطبيعة السليمة مل تشب بعيب ، ودين اهللا : الفطرة ) ٤(

حدثنا شعبة ، عن أيب إسحاق ، عن الرباء ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان : حدثنا أبو داود قال  - ٧٤٤
  »اللهم قين عذابك يوم تبعث عبادك « : اشه وضع يده حتت خده وقال إذا أوى إىل فر

أهديت إىل رسول اهللا : مسعت الرباء ، يقول : حدثنا شعبة ، عن أيب إسحاق ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٧٤٥
« : يه وسلم حرير فجعلوا يلمسوهنا ويتعجبون من لينها فقال رسول اهللا صلى اهللا عل) ١(صلى اهللا عليه وسلم حلة 

  »ملنديل من مناديل سعد بن معاذ يف اجلنة ألني من هذا 
__________  

  ثوَبان من جنس واحد: احلُلَّة ) ١(

مسعته منه ؟ : قلت : قال  -حدثنا شعبة ، عن أيب إسحاق ، عن الرباء بن عازب : حدثنا أبو داود قال  - ٧٤٦
إن كنتم البد فاعلني « : لى قوم جلسوا يف الطريق فقال أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أتى ع -ال : قال 

  »فردوا السالم وأعينوا املظلوم واهدوا السبيل 



لقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا : حدثنا شعبة ، عن أيب إسحاق ، عن الرباء ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٧٤٧
واهللا لوال « : شعره وهو يقول : ض بطنه أو قال عليه وسلم يوم اخلندق حيفر معنا حىت رأيت التراب قد وارى بيا

: حفظي : قال شعبة يف حديثه » اهللا ما اهتدينا وال تصدقنا وال صلينا فأنزلن سكينة علينا وثبت األقدام إن القينا 
 صلى فيقول رسول اهللا: إن املال قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا قال ) : ٢(قد بغوا ويف الصحيفة ) ١(إن األىل 

  يرفع هبا صوته» أبينا أبينا « : اهللا عليه وسلم 
__________  

  اسم موصول مبعىن الذين: األىل ) ١(
  ما يكتب فيه من ورق وحنوه: الصحيفة ) ٢(

ملا صاحل رسول اهللا صلى اهللا : حدثنا شعبة ، عن أيب إسحاق ، عن الرباء ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٧٤٨
فقالوا » هذا ما صاحل عليه حممد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم « : ريش كتب بينهم كتابا عليه وسلم مشركي ق

فأىب فمحاه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيده وكتب » احمه « : لو علمنا أنك رسول اهللا مل نقاتلك فقال لعلي : 
) ١(ثا وال يدخلوا مكة بسالح إال جلبان واشترطوا عليه أن يقيموا ثال» هذا ما صاحل عليه حممد بن عبد اهللا « : 

  السيف بقرابه أو مبا فيه: ما جلبان السالح ؟ قال : قلت أليب إسحاق : السالح قال شعبة 
__________  

  غمد السيف: اجللبان ) ١(

 بينما رجل يقرأ سورة الكهف: حدثنا شعبة ، عن أيب إسحاق ، عن الرباء ، يقول : حدثنا أبو داود قال  - ٧٤٩
فذكر  -مثل الغمامة : أو قال  -فنظر فإذا مثل الضبابة  -فرسه تركض : أو قال  -ليلة إذ رأى دابته تركض 

  »نزلت للقرآن أو تنزلت على القرآن ) ١(تلك السكينة « : ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال 
__________  

  الطمأنينة واملهابة والوقار: السكينة ) ١(

: ملا أنزلت حترمي اخلمر قالوا « : حدثنا شعبة ، عن أيب إسحاق ، عن الرباء ، قال : أبو داود قال حدثنا  - ٧٥٠
ليس على الذين آمنوا وعملوا الصاحلات جناح فيما ( كيف مبن كان يشرهبا قبل أن حترم ؟ فنزلت هذه اآلية 

  »اآلية ) ) ١(طعموا 
__________  

  ٩٣: املائدة آية رقم : سورة ) ١(

أخربين الربيع بن الرباء بن عازب ، عن أبيه ، : حدثنا شعبة ، عن أيب إسحاق ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٧٥١
  »آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون « : أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان إذا قدم من سفر قال 

كانت األنصار إذا قدموا من « : ، قال  حدثنا شعبة ، عن أيب إسحاق ، عن الرباء: حدثنا أبو داود قال  - ٧٥٢
وليس الرب بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن الرب من اتقى ( سفر مل يدخل الرجل من قبل بابه فنزلت هذه اآلية 

  ») ) ١(وأتوا البيوت من أبواهبا 



__________  
  ١٨٩: البقرة آية رقم : سورة ) ١(

مسعت عبد اهللا بن يزيد األنصاري ، خيطب : ن أيب إسحاق ، قال حدثنا شعبة ، ع: حدثنا أبو داود قال  - ٧٥٣
كانوا إذا صلوا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم « حدثين الرباء بن عازب ، وكان غري كذوب أهنم : وهو يقول 

  »فرفعوا رءوسهم من الركوع مل يسجد أحد منهم حىت يروا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ساجدا مث يسجدوا 

استصغرت أنا وابن عمر يوم « : حدثنا شعبة ، عن أيب إسحاق ، مسع الرباء ، يقول : حدثنا أبو داود قال  - ٧٥٤
  »بدر 

« حدثنا سالم ، عن أيب إسحاق ، عن الرباء ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : حدثنا أبو داود قال  - ٧٥٥
فول وجهك شطر املسجد احلرام ( ا مث نزلت عليه هذه اآلية ملا قدم املدينة صلى حنو بيت املقدس ستة عشر شهر

فلقد نزلت وإن قوما ليصلون حنو بيت املقدس فلما مسعوها وهم يف الصالة قلبوا وجوههم حنو الكعبة وهم ) ) ١(
  »يف الصالة 

__________  
  ١٤٤: البقرة آية رقم : سورة ) ١(

غزوت مع رسول « : ة ، عن أيب إسحاق ، عن الرباء ، قال حدثنا حديج بن معاوي: حدثنا أبو داود قال  - ٧٥٦
  »اهللا صلى اهللا عليه وسلم مخس عشرة غزوة 

كان رسول اهللا « : مسعت الرباء ، يقول : حدثنا شعبة ، عن أيب إسحاق ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٧٥٧
) ٣(إىل أذنيه عليه حلة ) ٢(ن الناس مجته بعيد ما بني املنكبني أعظم الناس وأحس) ١(صلى اهللا عليه وسلم مربوعا 

  »محراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه 
__________  

  املتوسط القامة بني الطول والقصر: املربوع ) ١(
  ما ترامى من شعر الرأس على املنكبني: اجلمة ) ٢(
  ثوَبان من جنس واحد: احلُلَّة ) ٣(

مات قوم كانوا « : ، عن أيب إسحاق ، عن الرباء ، قال  حدثنا شريك ، وحديج: حدثنا أبو داود قال  - ٧٥٨
( كيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يصلون حنو بيت املقدس ؟ فأنزل اهللا عز وجل : يصلون حنو بيت املقدس فقالوا 

  »صالتكم إىل بيت املقدس ) ) ١(وما كان اهللا ليضيع إميانكم 
__________  

  ١٤٣: البقرة آية رقم : سورة ) ١(



رأيت « : حدثنا أيوب بن جابر ، عن أيب إسحاق ، عن الرباء بن عازب ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٧٥٩
  »بياض إبط رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو ساجد 

حدثنا أبو وكيع ، عن أيب إسحاق ، عن الرباء ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : حدثنا أبو داود قال  - ٧٦٠
يف احلديد ، فعرض عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اإلسالم فأسلم ) ١(العدو فجاء رجل مقنع كان يقاتل 

فقاتلهم حىت قتل فقال رسول اهللا » تقاتل قوما جئت من عندهم « : أي عمل أفضل كي أعمله ؟ فقال : فقال 
  »عمل قليال وجزي كثريا « : صلى اهللا عليه وسلم 

__________  
  هواملَُتغَطّي بالسالح أو الذي على رأسه اخلَوذة ألنَّ الرأس موضع الِقناع: باحلديد  املُقَنَّع) ١(

استعمل رسول اهللا صلى اهللا عليه : حدثنا زهري ، عن أيب إسحاق ، عن الرباء ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٧٦١
) ١(كونوا مكانكم ال تربحوا « : م وسلم على رماة الناس يوم أحد عبد اهللا بن جبري وكانوا مخسني رجال وقال هل

وأنا واهللا رأيت النساء باديات خالخيلهن قد استرخت ثياهبن يصعدن اجلبل : قال الرباء » وإن رأيتم الطري ختطفنا 
فكيف تصنعون بقول رسول اهللا : فلما كان من األمر ما كان والناس يغريون مضوا فقال عبد اهللا بن جبري أمريهم 

أفيكم حممد ؟ : وسلم ، فمضوا فكان الذي كان فلما كان الليل جاء أبو سفيان بن حرب فقال صلى اهللا عليه 
أفيكم حممد ؟ : أفيكم حممد ؟ فلم جييبوه مث قال : مث قال » ال جتيبوه « : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

أفيكم ابن اخلطاب ؟ قاهلا ثالثا فلم : ثا مث قال أفيكم ابن أيب قحافة ؟ فلم جييبوه قاهلا ثال: الثالثة فلم جييبوه فقال 
كذبت يا عدو اهللا هاهو ذا رسول اهللا صلى اهللا : أما هؤالء فقد كفيتموهم فلم ميلك عمر نفسه فقال : جييبوه قال 

اعل هبل فقال : وقال ) ٢(يوم بيوم بدر واحلرب سجال : عليه وسلم وأبو بكر وأنا أحياء ولك منا يوم سوء فقال 
» اهللا أعلى وأجل : قولوا « : يا رسول اهللا ، وما نقول ؟ قال : قالوا » أجيبوه « : ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رس

يا رسول اهللا ، وما نقول : قالوا » أجيبوه « : لنا العزى وال عزى لكم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال 
مل آمر هبا مث قال ) ٣(إنكم سترون يف القوم مثلة : مث قال أبو سفيان »  اهللا موالنا وال موىل لكم: قولوا « : ؟ قال 

  ومل تسؤين: 
__________  

  زال عنه وغادره: برح املكان ) ١(
  َمرَّة لنا وَمرَّة علينا ونصرهتا متداولة بني الفريقني: احلرب سجال ) ٢(
  جدع األطراف أو قطعها أو تشويه اجلسد تنكيال: املُثْلة ) ٣(

كان وجه رسول اهللا صلى اهللا : قيل للرباء : حدثنا زهري ، عن أيب إسحاق ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٧٦٢
  »ال ، بل كالقمر « : عليه وسلم كالسيف ؟ قال 

« حدثنا قيس ، عن أيب إسحاق ، عن الرباء ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : حدثنا أبو داود قال  - ٧٦٣
  »قعدة اعتمر يف ذي ال



مسعت الرباء بن عازب ، يقول : حدثنا شعبة ، عن عدي بن ثابت األنصاري ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٧٦٤
إال منافق ، فمن أحبهم ) ١(ال حيبهم إال مؤمن وال يبغضهم « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف األنصار : 

  إياي أخرب الرباء: من حدثك عن الرباء ؟ قال : لعدي فقلت : قال » أحبه اهللا ومن أبغضهم أبغضه اهللا 
__________  

  عكس احلب وهو الكُْرُه واملقت: البغض ) ١(

قال رسول اهللا : مسعت الرباء ، يقول : حدثنا شعبة ، عن عدي بن ثابت ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٧٦٥
  »يف اجلنة إن له مرضعا « : صلى اهللا عليه وسلم ملا مات ابنه إبراهيم 

قال رسول اهللا : مسعت الرباء ، يقول : أخربين عدي ، قال : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٧٦٦
  »وجربيل معك  -يعين املشركني أو قال هاجهم  -) ١(اهجهم « : صلى اهللا عليه وسلم حلسان بن ثابت 

__________  
  بالشعر غالبا السَّبُّ وتعديد املعايب، ويكون: اهلجاء ) ١(

مسعت الرباء ، وابن أيب أوىف ، حيدثان أن : حدثنا شعبة ، عن عدي بن ثابت ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٧٦٧
  »هنى عن حلوم احلمر األهلية فأكفئت القدور « رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

رأيت النيب صلى : ت الرباء ، يقول مسع: حدثنا شعبة ، عن عدي بن ثابت ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٧٦٨
  »من أحبين فليحبه « : وقال ) ١(اهللا عليه وسلم واضعا احلسن على عاتقه 

__________  
  ما بني املنكب والعنق: العاتق ) ١(

كنت مع رسول اهللا صلى اهللا : حدثنا شعبة ، عن عدي بن ثابت ، مسع الرباء ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٧٦٩
  »فقرأ يف املغرب يف الركعة الثانية بالتني والزيتون « م يف سفر عليه وسل

حدثنا شعبة ، عن األعمش ، عن عبد اهللا موىل لقريش عن عبد الرمحن بن أيب ليلى : حدثنا أبو داود قال  - ٧٧٠
ه وسئل عن فأمر ب) ١(سئل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن الوضوء من حلوم اإلبل « : ، عن الرباء بن عازب ، قال 

  »اإلبل فنهى عنه ) ٢(الصالة يف مبارك 
__________  

  اجلمال والنوق ليس له مفرد من لفظه: اإلبل ) ١(
  مجع مربك وهو اسم للمكان الذي تنيخ فيه اإلبل: املَبارِك ) ٢(

ليلى ،  مسعت عبد اهللا موىل قريش عن ابن أيب: حدثنا شعبة ، عن األعمش ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٧٧١
سئل عن الوضوء من حلوم الغنم فرخص يف الوضوء منها ، وسئل عن « عن الرباء ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  »فرخص فيه ) ١(الصالة يف مرابضها 



__________  
  مأوى املاشية: املربض ) ١(

ملا ظهر على الكوفة أمر  أخربين احلكم ، أن مطر بن ناجية ،: حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٧٧٢
أبا عبيدة بن عبد اهللا أن يصلي بالناس فصلى بالناس فكان إذا رفع رأسه من الركوع أطال القيام فحدثت به ابن أيب 

كانت صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا صلى فركع وإذا رفع « : ليلى فحدث عن الرباء بن عازب قال 
  »رفع رأسه من السجود بني السجدتني قريبا من السواء رأسه من الركوع وإذا سجد وإذا 

حدثين عمرو بن مرة ، مسع ابن أيب ليلى ، حيدث عن الرباء ، : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٧٧٣
  »يف الصبح واملغرب ) ١(كان يقنت « أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

__________  
  ة قبل الركوع أو بعدهالدعاء يف الصال: القنوت ) ١(

حدثنا شعبة ، عن طلحة بن مصرف ، عن عبد الرمحن بن عوسجة ، عن الرباء بن : حدثنا أبو داود قال  - ٧٧٤
فنسيت هذا احلرف حىت : قال شعبة » زينوا القرآن بأصواتكم « : عازب ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

  ذكرنيه الضحاك بن مزاحم

حدثنا عيسى بن عبد الرمحن ، عن طلحة اليامي ، عن عبد الرمحن بن عوسجة ، عن : اود قال حدثنا أبو د - ٧٧٥
« : يا رسول اهللا ، أخربين بعمل يدخلين اجلنة قال : جاء أعرايب إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال : الرباء ، قال 

يا رسول اهللا ، أوما مها سواء ؟ قال : ال ق» لئن قصرت يف اخلطبة لقد عرضت املسألة ، أعتق النسمة وفك الرقبة 
على ذي الرحم ) ٢(والفيء ) ١(ال ، عتق النسمة أن تفرد هبا وفك الرقبة أن تعني يف مثنها ، واملنحة الوكوف « : 

مر « : فإن مل أستطع ؟ قال : قال » فأطعم اجلائع واسق الظمآن « : فمن مل يطق ذلك ؟ قال : قال » الظامل 
  »فكف لسانك إال من خري « : قال ، فمن مل يطق ذاك ؟ قال » ه عن املنكر باملعروف وان

__________  
  غزيرة اللنب: الوكوف ) ١(
  اإلخراج والنفقة من املال عليهم: الفيء ) ٢(

سألت طلحة بن مصرف عن هذا احلديث ، أكثر من عشرين : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٧٧٦
مسعت عبد الرمحن بن عوسجة حيدث عن الرباء بن عازب أن رسول اهللا : ثالثني مرة قال : ي قال مرة ولو كان غري

أو سقى لبنا كان ) ٢(أو أهدى زقاقا  -ورقا : أو قال  -) ١(من منح منيحة ورق « : صلى اهللا عليه وسلم قال 
امللك وله احلمد وهو على كل شيء ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له : نسمة أو رقبة ومن قال ) ٣(له كعدل 

  »نسمة أو رقبة ) ٤(قدير عشر مرات كن له عدل 
__________  

  .األمسر: واألورق . الفضة: الورق ) ١(
أو أرَاَد من تصدَّق بُزقَاق من النَّخل ، وهي . الطَّريق أي من َدلَّ الضَّال أو األعمى على طَرِيقه : الزُّقاق ) ٢(



  السِّكة منها
  املثل: ل العد) ٣(
  املساوي والنظري واملثيل: العدل ) ٤(

مسعت عبد الرمحن بن عوسجة ، حيدث : حدثنا شعبة ، عن طلحة بن مصرف ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٧٧٧
) ١(كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يأتينا إذا قمنا إىل الصالة فيمسح عواتقنا : عن الرباء بن عازب ، قال 

أو قال » ال ختتلفوا فتختلف قلوبكم ، إن اهللا عز وجل ومالئكته يصلون على الصف األول « : قول وصدورنا وي
  »الصفوف األول « : 

__________  
  ما بني املنكب والعنق: العاتق ) ١(

ا حدثنا شعبة ، عن جابر ، عن الشعيب ، عن الرباء ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل: حدثنا أبو داود قال  - ٧٧٨
  »إن له مرضعا ترضعه يف اجلنة « : مات ابنه إبراهيم قال 

مسعت الشعيب ، حيدث عن الرباء ، أن رسول اهللا : حدثنا شعبة ، عن زبيد ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٧٧٩
 فمن) ١(إن أول ما نبدأ يف يومنا هذا أن نصلي مث نرجع فننحر « : صلى اهللا عليه وسلم خطب يوم النحر فقال 

فقام خايل » فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل الصالة فإمنا هو حلم قدمه ألهله ليس من النسك يف شيء 
: ، فقال ) ٣(أحب إيل من مسنة ) ٢(يا رسول اهللا ، عندي جذعة : أبو بردة بن نيار وكان ذبح قبل الصالة فقال 

  »ضح هبا ولن تويف أو جتزئ عن أحد بعدك « 
__________  

  الذبح: النحر ) ١(
  ما مت ستة أشهر إىل سنة من الضأن أو السنة اخلامسة من اإلبل أو السنة الثانية من البقر واملعز: اجلذع ) ٢(
  من البقر والغنم اليت متت سنتني ودخلت يف الثالثة ومن اإلبل اليت متت مخس سنوات فما فوق: املسنة ) ٣(

مسعت سعد بن عبيدة ، عن الرباء : أخربين عمرو بن مرة ، قال : ال حدثنا شعبة ، ق: حدثنا أبو داود قال  - ٧٨٠
اللهم أسلمت نفسي إليك ، « : ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر رجال إذا أخذ مضجعه من الليل أن يقول 

وال ) ٢(ظهري إليك رغبة ورهبة إليك ، ال ملجأ ) ١(ووجهت وجهي إليك ، وفوضت أمري إليك ، وأجلأت 
فإن مات مات على الفطرة « : قال » منك إال إليك ، آمنت بكتابك الذي أنزلت ورسولك الذي أرسلت منجا 

)٣ («  
__________  

  أسندت: أجلأت ) ١(
  املعقل واملالذ: امللجأ ) ٢(
  اإلسالم: السنة ، واخللقة األوىل ، والطبيعة السليمة مل تشب بعيب ، ودين اهللا : الفطرة ) ٣(



حدثنا شعبة ، عن علقمة بن مرثد ، عن سعد بن عبيدة ، عن الرباء ، عن النيب : داود قال  حدثنا أبو - ٧٨١
  »يف القرب إذا سئل « : قال ) ) ١(يثبت اهللا الذين آمنوا بالقول الثابت ( صلى اهللا عليه وسلم يف قوله 

__________  
  ٢٧: إبراهيم آية رقم : سورة ) ١(

أخربين معاوية بن سويد بن مقرن ، عن الرباء بن : شعبة ، عن أشعث ، قال  حدثنا: حدثنا أبو داود قال  - ٧٨٢
املريض واتباع اجلنائز ) ١(أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بسبع وهنانا عن سبع أمرنا بعيادة « : عازب ، قال 

أو » ا عن حلقة الذهب املقسم ونصر املظلوم وإجابة الداعي وهنان) ٣(العاطس وإبرار ) ٢(ورد السالم وتشميت 
  ») ٦(واالستربق واحلرير والديباج ) ٥(والقسي ) ٤(خامت الذهب وآنية الذهب والفضة وامليثرة « : قال 

__________  
  زيارة الغري: العيادة ) ١(
  دعاء للعاطس بالرمحة إذا محد اللَّه: التشميت ) ٢(
  ما طلبه منكالتصديق واملعىن تصديق من أقسم عليك بفعل : اإلبرار ) ٣(
  غطاء للسرج من حرير أو جلد وقيل هي الفراش اللني: امليثرة ) ٤(
  ثياب من كَتَّان َمْخلوط حبَريِر: القَسِّي ) ٥(
  هو الثِّياُب املُتَّخذة من اإلبْرِيَسم أي احلرير الرقيق: الديباج ) ٦(

عن معاوية بن سويد بن مقرن ، عن حدثنا جرير ، عن ليث ، عن عمرو بن مرة ، : حدثنا أبو داود قال  - ٧٨٣
: قلنا » اإلميان أوثق ؟ ) ١(أتدرون أي عرى « : كنا عند النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال : الرباء بن عازب ، قال 

الصيام فقال مثل ذلك حىت ذكرنا اجلهاد ، فقال مثل ذلك مث : قلنا » الصالة حسنة وليس بذاك « : الصالة قال 
  »أوثق عرى اإلميان احلب يف اهللا والبغض يف اهللا « : اهللا عليه وسلم  قال رسول اهللا صلى
__________  

  ما ُيستمسك به وُيعتصم من الدين: العروة ) ١(

قال يل : حدثين أيب ، عن الرباء ، قال : حدثنا عبيد اهللا بن إياد بن لقيط ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٧٨٤
  ») ١(إذا سجدت فضع يدك وارفع مرفقيك «  :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

__________  
  مفصل الذراع مع العضد: املرفق ) ١(

: مسعت عبيد بن فريوز ، قال : حدثنا شعبة ، عن سليمان بن عبد الرمحن ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٧٨٥
قام فينا رسول اهللا : ؟ قال  سألت الرباء بن عازب ما كره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أو هنى عن األضاحي

عورها ، واملريضة ) ٢(العوراء البني ) : ١(أربع ال جيزئن « : صلى اهللا عليه وسلم هكذا ويدي أقصر من يده فقال 
إين أكره أن يكون يف السن نقص : قلت » ) ٤(، والكسرية اليت ال تنقي ) ٣(البني مرضها ، والعرجاء البني ظلعها 

  »فما كرهت منه فدعه وال حترمه على أحد « : يف األذن نقص قال أو يف القرن نقص أو 
__________  



  يكفي ويغين ويقضي: جيزئ ) ١(
  الواضح الظاهر اجللي: البني ) ٢(
  العرج: الظلع ) ٣(
  أي اليت ال مخ هلا لضعفها وهزاهلا: ال تنقي ) ٤(

سألت : مسعت أبا املنهال ، يقول : قال  حدثنا شعبة ، عن حبيب بن أيب ثابت ،: حدثنا أبو داود قال  - ٧٨٦
. سل اآلخر فإنه خري مين وأعلم : ، فجعلت أسأل أحدمها فيقول ) ١(الرباء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف 

  »بالذهب نساء ) ٢(هنى عن بيع الورق « فسألتهما فحدثاين أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
__________  

  تبادل األمثان يف الذهب والفضة بفرق يف السعر: الصرف واالصطراف ) ١(
  .األمسر: واألورق . الفضة: الورق ) ٢(

حدثنا هشيم ، وأبو عوانة عن أيب بلج ، عن زياد أيب احلكم البجلي ، عن الرباء بن : حدثنا أبو داود قال  - ٧٨٧
محدا اهللا عز وجل واستغفراه غفر اهللا إذا لقي املسلم أخاه فصافحه و« : عازب ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

  »هلما 

مسعت أبا جحيفة ، حيدث عن الرباء ، : حدثنا شعبة ، عن سلمة بن كهيل ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٧٨٨
يا رسول اهللا ، ليس : فقال » أبدهلا « : قال ذبح أبو بردة قبل الصالة فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  »اجعلها مكاهنا ولن جتزي أو تويف عن أحد بعدك « : قال ) ٢(خري من مسنة ) ١(عة عندي إال جذ
__________  

  ما مت ستة أشهر إىل سنة من الضأن أو السنة اخلامسة من اإلبل أو السنة الثانية من البقر واملعز: اجلذع ) ١(
  إلبل اليت متت مخس سنوات فما فوقمن البقر والغنم اليت متت سنتني ودخلت يف الثالثة ومن ا: املسنة ) ٢(

حدثنا أبو عوانة ، عن األعمش ، عن املنهال بن عمرو ، عن زاذان ، عن الرباء بن : حدثنا أبو داود قال  - ٧٨٩
عازب ، قال أبو داود وحدثناه عمرو بن ثابت ، مسعه من املنهال بن عمرو ، عن زاذان ، عن الرباء بن عازب ، 

خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف جنازة رجل من األنصار : ما قال الرباء وحديث أيب عوانة ، أمته
 -فجلس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وجلسنا حوله كأمنا على رءوسنا الطري ) ١(فانتهينا إىل القرب وملا يلحد 

ء وخيفض بصره وينظر إىل فجعل يرفع بصره وينظر إىل السما -وقع ومل يقله أبو عوانة : قال عمرو بن ثابت 
إن العبد املؤمن إذا كان يف قبل من اآلخرة « : قاهلا مرارا مث قال » أعوذ باهللا من عذاب القرب « : األرض مث قال 

اخرجي أيتها النفس املطمئنة إىل مغفرة من اهللا ورضوان : وانقطاع من الدنيا جاءه ملك فجلس عند رأسه فيقول 
وإن كنتم ترون غري « : قال عمرو يف حديثه ومل يقله أبو عوانة » ) ٢(ل قطر السقاء فتخرج نفسه وتسيل كما يسي

من ) ٣(ذلك وتنزل مالئكة من اجلنة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم أكفان من أكفان اجلنة وحنوط 
( وله عز وجل عني فذلك ق) ٥(البصر فإذا قبضها امللك مل يدعوها يف يده طرفة ) ٤(حنوطها فيجلسون منه مد 

فتخرج نفسه كأطيب ريح وجدت فتعرج به املالئكة فال يأتون على « : قال » ) ) ٦(توفته رسلنا وهم ال يفرطون 
فالن ، بأحسن أمسائه حىت ينتهوا به إىل باب مساء : ما هذا الروح ؟ فيقال : جند بني السماء واألرض إال قالوا 



) ٧(اكتبوا كتابه يف عليني : ها حىت ينتهى هبا إىل السماء السابعة فيقول الدنيا فيفتح له ويشيعه من كل مساء مقربو
ردوه إىل األرض فإين : فيكتب كتابه يف عليني مث يقال ) ) ٨(وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده املقربون ( 

د روحه يف جسده فيأتيه أخرى فريد إىل األرض وتعا) ٩(وعدهتم أين منها خلقتهم وفيها نعيدهم ومنها خنرجهم تارة 
ريب اهللا وديين اإلسالم : من ربك ؟ وما دينك ؟ فيقول : فينتهرانه وجيلسانه فيقوالن ) ١٠(ملكان شديدا االنتهار 

جاءنا : هو رسول اهللا فيقوالن وما يدريك ؟ فيقول : فما تقول يف هذا الرجل الذي بعث فيكم ؟ فيقول : فيقوالن 
يثبت اهللا الذين آمنوا بالقول الثابت يف : ( وذلك قوله عز وجل « : قال » وصدقته  بالبينات من ربنا فآمنت به

وينادي مناد من السماء أن قد صدق عبدي فألبسوه من اجلنة وأفرشوه « : قال » ) ) ١١(احلياة الدنيا ويف اآلخرة 
د بصره وميثل له عمله يف صورة منها وأروه منزله منها فيلبس من اجلنة ويفرش منها ويرى منزله منها ويفسح له م

أبشر مبا أعد اهللا عز وجل لك ، أبشر برضوان اهللا وجنات : رجل حسن الوجه طيب الريح حسن الثياب فيقول 
هذا يومك الذي كنت : بشرك اهللا خبري من أنت ؟ فوجهك الوجه الذي جاء باخلري فيقول : فيها نعيم مقيم فيقول 

عملك الصاحل ، فواهللا ما علمتك إال كنت سريعا يف طاعة اهللا بطيئا عن معصية توعد واألمر الذي كنت توعد أنا 
وإن كان فاجرا فكان يف قبل من : يا رب أقم الساعة كي أرجع إىل أهلي ومايل ، قال : اهللا فجزاك اهللا خريا فيقول 

ثة أبشري بسخط اهللا اخرجي أيتها النفس اخلبي: اآلخرة وانقطاع من الدنيا جاءه ملك فجلس عند رأسه فقال 
: فإذا قبضها امللك قاموا فلم يدعوها يف يده طرفة عني قال ) ١٢(وغضبه فتنزل مالئكة سود الوجوه معهم مسوح 

فتغرق يف جسده فيستخرجها يقطع معها العروق والعصب كالسفود الكبري الشعب يف الصوف املبلول فتؤخذ من 
ما هذا الروح اخلبيث ؟ : د فيما بني السماء واألرض إال قالوا امللك فتخرج كأننت ريح وجدت فال متر على جن

ردوه إىل األرض إين وعدهتم أين : هذا فالن بأسوإ أمسائه حىت ينتهوا إىل مساء الدنيا فال تفتح له ، فيقول : فيقولون 
( فتال هذه اآلية  «: قال » فريمى به من السماء « : قال » منها خلقتهم وفيها نعيدهم ومنها خنرجهم تارة أخرى 

ويعاد إىل األرض وتعاد فيه روحه ويأتيه ملكان « : قال » اآلية ) ) ١٣(ومن يشرك باهللا فكأمنا خر من السماء 
فما تقول يف هذا : ال أدري فيقوالن : شديدا االنتهار فينتهرانه وجيلسانه فيقوالن من ربك ؟ وما دينك ؟ فيقول 

ال دريت : فيقال : ال أدري مسعت الناس يقولون ذاك قال : المسه فيقول الرجل الذي بعث فيكم ؟ فال يهتدي 
: فيضيق عليه قربه حىت ختتلف أضالعه وميثل له عمله يف صورة رجل قبيح الوجه مننت الريح قبيح الثياب فيقول 

ك اخلبيث أنا عمل: من أنت فوجهك الوجه الذي جاء بالشر ؟ فيقول : فيقول ) ١٤(أبشر بعذاب من اهللا وسخطه 
قال عمرو يف حديثه عن املنهال عن زاذان عن » واهللا ما علمتك إال كنت بطيئا عن طاعة اهللا سريعا إىل معصية اهللا 

لو ضرب هبا جبل صار ترابا ) ١٥(فيقيض له ملك أصم أبكم معه مرزبة « : الرباء عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  »مث تعاد فيه الروح فيضربه ضربة أخرى ) ١٦(ا اخلالئق إال الثقلني فيضربه هبا ضربة يسمعه -رميما : أو قال  -

__________  
  الشق الذي يكون يف جانب القرب موضع امليت ، وقيل الذي حيفر يف عرض القرب: اللحد ) ١(
  إناء يشرب فيه وهو ظرُف املاِء من اجللِْد، وُيْجمع على أْسِقية: السقاية والسِّقاء ) ٢(
  ما ُيْخلط من الطِّيب ألكفان املوَْتى وأْجَساِمهم خاصَّة: احلنوط ) ٣(
  منتهى ما يراه النظر على البعد: مد البصر ) ٤(
  غمضتها: طرفة العني ) ٥(
  ٦١: األنعام آية رقم : سورة ) ٦(



الصاحلني من العباد،  هو اسٌم لِديَوان املالئكة احلَفَظَة، ُتْرفَع إليه أعمالُ: اسم للسماء السابعة، وقيل : ِعلِّيُّون ) ٧(
  .أراد أْعلَى األْمِكَنة وأْشَرَف املَراِتب من اللّه يف الدار اآلخرة: وقيل 

  ١٩: املطففني آية رقم : سورة ) ٨(
  مرة: تارة ) ٩(
  الزجر والنهي والتعنيف: االنتهار ) ١٠(
  ٢٧: إبراهيم آية رقم : سورة ) ١١(
  من الشعرمجع ِمْسح ، وهو كساء غليظ : املسوح ) ١٢(
  ٣١: احلج آية رقم : سورة ) ١٣(
  الغضب أو كراهية الشيء وعدم الرضا به: السخط ) ١٤(
  املطرقة الكبرية تكسر هبا احلجارة: املرزبة ) ١٥(
  اإلنس واجلن: الثقالن ) ١٦(

  جابر بن مسرة

مسعت جابر بن مسرة ، : حدثنا شعبة ، عن مساك بن حرب ، قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٧٩٠
  »شهدت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رد ماعزا مرتني مث أمر برمجه « : يقول 

مسعت : مسعت جابر بن مسرة ، يقول : حدثنا شعبة ، عن مساك بن حرب ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٧٩١
فقال كلمة مل أفهمها فقلت » بني إن بني يدي الساعة كذا« : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيطب وهو يقول 

  »فاحذروهم « : ما قال ؟ قال : أليب 

مسعت : مسعت جابر بن مسرة ، يقول : حدثنا شعبة ، عن مساك بن حرب ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٧٩٢
حىت تقوم من املسلمني ) ١(ال يزال هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة « : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 

  »الساعة 
__________  

  اجلماَعةُ من الناس من الَعَشَرة إىل األْرَبعني: العصابة ) ١(

رأيت : مسعت جابر بن مسرة ، يقول : حدثنا شعبة ، عن مساك بن حرب ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٧٩٣
  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيطب قائما مث يقعد مث يقوم فيخطب

ما كان رسول اهللا : قلت جلابر بن مسرة : حدثنا شعبة ، عن مساك بن حرب ، قال : نا أبو داود قال حدث - ٧٩٤
  »كان يقعد يف مقعده حىت تطلع الشمس « : ؟ قال ) ١(صلى اهللا عليه وسلم يصنع إذا صلى الغداة 

__________  
  الصبح: الغداة ) ١(



رأيت اخلامت « : مسعت جابرا ، يقول : بن حرب ، قال  حدثنا شعبة ، عن مساك: حدثنا أبو داود قال  - ٧٩٥
  »على كتف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كأنه بيضة 

كنا مع رسول اهللا صلى « : مسعت جابرا ، يقول : حدثنا شعبة ، عن مساك ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٧٩٦
  .» به وحنن نسعى حوله  )١(اهللا عليه وسلم يف جنازة ابن الدحداحة وهو على فرس يتوقص 

__________  
  أن ترفع الفرس يديها وتثب به وثًبا متقاربا: التوقص ) ١(

وزعم قيس ، عن مساك بن حرب ، حيدث عن جابر بن مسرة ، أن رسول اهللا صلى : حدثنا أبو داود قال  - ٧٩٧
  »إمنا ركب الفرس بعد أن فرغ من دفنه « اهللا عليه وسلم 

كانوا : مسعت جابر بن مسرة ، يقول : حدثنا شعبة ، عن مساك بن حرب ، قال : د قال حدثنا أبو داو - ٧٩٨
  »فسماها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم طيبة « يسمون املدينة يثرب 

النيب ) ١(مسعت جابر بن مسرة ، وذكر ، مشط : حدثنا شعبة ، عن مساك ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٧٩٩
  »مل ير ، وإذا مل يدهن تبني ) ٢(كان إذا ادهن « : قال  صلى اهللا عليه وسلم
__________  

  الشَّعَرات البيض اليت كانت يف شَْعر رأسِه: الشيُب، والشََّمطاَت : الشََّمط ) ١(
  تطلى بالدهن: ادهن ) ٢(

كان « : مسعت جابر بن مسرة ، يقول : حدثنا شعبة ، عن مساك بن حرب ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٨٠٠
  »رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقرأ يف الظهر والعصر بالليل إذا يغشى وحنوها ويقرأ يف الصبح بأطول من ذلك 

شهدت : مسعت جابر بن مسرة ، يقول : حدثنا شعبة ، عن مساك بن حرب ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٨٠١
كلما « : رجل قصري ذو عضالت فلما فرغ من رمجه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني رجم ماعز بن مالك 

أما إن اهللا مل ميكين ) ٤(مينح إحداهن الكثبة ) ٣(نبيب التيس ) ٢(غازين يف سبيل اهللا خيلف أحدهم ينب ) ١(نفرنا 
  »من أحد منهم إال نكلته وجعلته نكاال 

__________  
  خرج واستعد للقتال: نفر ) ١(
  د اجلماع واملراد شدة الشهوةصوت التيس عن: النبيب ) ٢(
  الذَّكَُر من الظَِّباء واملَْعزِ والُوُعولِ، أو إذا أََتى عليه َسنَةٌ: التيس ) ٣(
  الشيء القليل: الكثبة ) ٤(

كان « : مسعت جابر بن مسرة ، يقول : أخربين مساك ، قال : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٨٠٢
  »الفم ) ٢(العقب ضليع ) ١(يه وسلم أشهل العني منهوس رسول اهللا صلى اهللا عل



__________  
  النحيل قليل اللحم: املنهوس ) ١(
  عظيم الفم واسعه: ضليع الفم ) ٢(

مسعت أبا ثور ، حيدث عن جابر : أخربين مساك بن حرب ، قال : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٨٠٣
سئل عن الوضوء من حلوم الغنم فرخص فيه وسئل عن الصالة يف «  عليه وسلم بن مسرة ، أن رسول اهللا صلى اهللا

فأمر ) ٣(فرخص فيه وسئل عن الوضوء من حلوم اإلبل  -شك أبو داود ) ٢(مباهتا : أو قال  -الغنم ) ١(مرابض 
  »اإلبل فنهى عنها وكرهه ) ٤(به وسئل عن الصالة يف مبارك 

__________  
  اشيةمأوى امل: املربض ) ١(
  مكان املبيت واالستقرار: املبات ) ٢(
  اجلمال والنوق ليس له مفرد من لفظه: اإلبل ) ٣(
  مجع مربك وهو اسم للمكان الذي تنيخ فيه اإلبل: املَبارِك ) ٤(

مسعت : مسعت جابر بن مسرة ، يقول : حدثنا محاد بن سلمة ، عن مساك ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٨٠٤
مث قال » إن اإلسالم ال يزال عزيزا إىل اثين عشر خليفة « : اهللا عليه وسلم خيطب وهو يقول  رسول اهللا صلى

  »كلهم من قريش « : ما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ فقال : كلمة مل أفهمها فقلت أليب 

ول اهللا صلى اهللا حدثنا محاد بن سلمة ، عن مساك بن حرب ، عن جابر ، أن رس: حدثنا أبو داود قال  - ٨٠٥
  ومل يذكر جلدا» رجم ماعزا « عليه وسلم 

وحدثنيه سيار : حدثنا محاد بن سلمة ، عن مساك بن حرب ، عن جابر ، قال محاد : حدثنا أبو داود قال  - ٨٠٦
« : وقال اآلخر » الشمس ) ١(كان بالل يؤذن إذا دلكت « : بن سالمة ، عن أيب برزة األسلمي ، قال أحدمها 

  »الشمس ) ٢(بالل يؤذن إذا دحضت كان 
__________  

  مالت عن وسط السماء ، وهو أول وقت الظهر: دلكت ) ١(
  زالت عن وسط السماء إىل جهة املغرب: دحضت الشمس ) ٢(

كان بالل ال خيرم األذان « : حدثنا شريك ، عن مساك ، عن جابر بن مسرة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٨٠٧
  »اإلقامة شيئا  وكان رمبا أخر

أكنت : قلت جلابر بن مسرة : حدثنا شريك ، وقيس ، عن مساك بن حرب ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٨٠٨
كان طويل الصمت قليل الضحك وكان أصحابه رمبا تناشدوا « نعم ، : جتالس النيب صلى اهللا عليه وسلم ؟ قال 

  »عنده الشعر والشيء من أمورهم فيضحكون ورمبا تبسم 



قلت جلابر بن مسرة كيف كان خيطب رسول اهللا : حدثنا قيس ، عن مساك ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٨٠٩
شهدته « من حدثك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خطب قاعدا فكذبه فأنا : صلى اهللا عليه وسلم ؟ قال 

ن يقرأ آيات من كتاب اهللا ويتكلم ، كا) ١(كان قصدا « : فكيف كانت خطبته ؟ قال : قلت » خيطب قائما 
  »بكلمات يعظ هبن الناس 

__________  
  التوسط واالعتدال يف األمور بال غلو أو تفريط: القصد ) ١(

كان رسول اهللا صلى اهللا « : حدثنا قيس ، عن مساك ، عن جابر بن مسرة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٨١٠
  »صر حنو صالتكم واملغرب حنو صالتكم وكان يؤخر العشاء شيئا عليه وسلم يصلي الظهر حنو صالتكم والع

كان يقرأ « حدثنا محاد ، عن مساك ، عن جابر ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : حدثنا أبو داود قال  - ٨١١
  »يف الظهر والعصر والسماء والطارق والسماء ذات الربوج 

مة ، عن مساك ، عن جابر بن مسرة ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه حدثنا محاد بن سل: حدثنا أبو داود قال  - ٨١٢
  »رجم يهوديا ويهودية « وسلم 

حدثنا شريك ، عن مساك ، عن جابر ، أن رجال كانت له ناقة باحلرة فدفعها إىل : حدثنا أبو داود قال  - ٨١٣
أكلنا منها فأىب وأتى رسول اهللا و) ١(لو حنرهتا : رجل وقد كانت مرضت فلما أرادت أن متوت قالت له امرأته 

وكانت قد ماتت » فكلوها « : ال قال : قال » أعندكم ما يغنيكم ؟ « : صلى اهللا عليه وسلم فذكر ذلك له فقال 
أال كنت حنرهتا قال : وحلمها وشحمها حنوا من عشرين يوما مث لقي صاحبها فقال له ) ٢(فأكلنا من ودكها : قالت 

  إين استحييت منك: 
__________  

  الذبح: النحر ) ١(
  .َدَسم اللَّْحمِ ودُْهُنه الذي ُيسَْتْخَرج منه: الوََدك ) ٢(

حدثنا شريك ، عن مساك ، عن جابر بن مسرة ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : حدثنا أبو داود قال  - ٨١٤
  »كان ال يؤذن له يف العيدين « 

عن مساك ، عن جابر بن مسرة ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  حدثنا شريك ،: حدثنا أبو داود قال  - ٨١٥
  »ليلة القدر يف عشر األواخر ) ١(التمسوا « : قال 

__________  
  طلبه: التمس الشيء ) ١(

حدثنا شريك ، عن مساك بن حرب ، عن جابر بن مسرة ، أن رجال قتل نفسه : حدثنا أبو داود قال  - ٨١٦
  »ليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلم يصل ع« ) ١(مبشقص 



__________  
  نصل السهم إذا كان طويال غري عريض: املشقص ) ١(

كنا إذا أتينا « : حدثنا شريك ، عن مساك بن حرب ، عن جابر بن مسرة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٨١٧
  »رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جلسنا حيث ننتهي 

حدثنا سليمان بن معاذ ، عن مساك بن حرب ، عن جابر بن مسرة ، أن رسول اهللا : قال  حدثنا أبو داود - ٨١٨
  »إن مبكة حلجرا كان يسلم علي ليايل بعثت إين ألعرفه إذا مررت عليه « : صلى اهللا عليه وسلم قال 

سول اهللا مسعت ر: حدثنا قيس ، عن مساك بن حرب ، عن جابر بن مسرة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٨١٩
  »ليفتحن أبيض كسرى على طائفة من املسلمني « : صلى اهللا عليه وسلم يقول 

كان بالل يؤذن حني تدحض الشمس « : حدثنا قيس ، عن مساك ، عن جابر ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٨٢٠
  »ورمبا أخر اإلقامة قليال ورمبا عجلها قليال فأما األذان فكان ال خيرم عن الوقت 

حدثنا شيبان ، عن أشعث بن أيب الشعثاء ، عن جعفر بن أيب ثور ، عن جابر بن : حدثنا أبو داود قال  - ٨٢١
عنده فلما ) ١(كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يأمرنا بصيام عاشوراء وحيثنا عليه ويتعاهدنا « : مسرة ، قال 

  »فرض رمضان مل يأمرنا به ومل ينهنا عنه ومل يتعاهدنا عنده 
__________  

  التتبع واالهتمام والرعاية واملداومة: التعاهد ) ١(

رأيت رسول اهللا : حدثنا قيس ، عن عائذ بن نصيب ، عن جابر بن مسرة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٨٢٢
مت اللهم إين أسألك من اخلري كله ما عل« : صلى اهللا عليه وسلم يشري بإصبعه يف الصالة فلما سلم مسعته يقول 

  »منه وما مل أعلم ، وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما مل أعلم 

مسعت املسيب بن رافع ، حيدث عن متيم بن : حدثنا شعبة ، عن األعمش ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٨٢٣
د رفعوا ق« : طرفة ، عن جابر بن مسرة ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رأى قوما قد رفعوا أيديهم فقال 

  »اسكنوا يف الصالة ) ٢(خيل مشس ) ١(أيديهم كأهنا أذناب 
__________  

  مجع ذنب وهو الذيل: األذناب ) ١(
  مجع َشمُوس وهو النفور من الدواب الذي ال يستقر لشغبه وِحدَّته: الشُّْمس ) ٢(

شهدت رسول اهللا « : قال حدثنا سالم ، عن مساك بن حرب ، عن جابر بن مسرة ، : حدثنا أبو داود قال  - ٨٢٤
  »صلى اهللا عليه وسلم خيطب يوم اجلمعة يقرأ من القرآن ويعظ الناس 

  النعمان بن بشري



حدثنا شعبة ، عن جمالد ، عن الشعيب ، عن النعمان بن بشري ، : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٨٢٥
إذا صلحت صلح سائر جسده ) ١( ابن آدم مضغة إن يف« : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : قال 

  »وإذا فسدت فسد سائر جسده وهو القلب 
__________  

  القطعة من اللحم: املضغة ) ١(

حنال ) ١(حدثنا شعبة ، عن جمالد ، عن الشعيب ، عن النعمان بن بشري ، أن أباه حنله : حدثنا أبو داود قال  - ٨٢٦
ال ، فقال : فقال » كما حنلته ؟ ) ٣(أكل ولدك حنلت « : عليه وسلم فقال  فأراد أن يشهد النيب صلى اهللا) ٢(

  ») ٤(إن عليك من احلق أن تعدل بني ولدك كما عليهم من احلق أن يربوك « : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
__________  

  العطاء واهلبة عن طيب نفس بدون عوض: النحلة ) ١(
  بة ابِتداًء من غري ِعَوض وال اْسِتحْقاقالعَِطيَّة واهل: النُّْحل ) ٢(
  العطاء عن طيب نفس بدون عوض: النحلة ) ٣(
  اسم جامع لكل معاين اخلري واإلحسان والصدق والطاعة وحسن الصلة واملعاملة: الرب ) ٤(

: اهللا  قال النعمان بن بشري رمحه: حدثنا شعبة ، عن اجملالد ، عن الشعيب ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٨٢٧
أال إن مثل املؤمنني ومثل توادهم وحتاهبم وترامحهم مثل اجلسد إذا « : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 

  »واحلمى ) ١(اشتكى بعضه تداعى سائره بالسهر 
__________  

  عدم النوم بسبب األمل: السهر ) ١(

عن مساك بن حرب ، مسع النعمان بن بشري ، يقول  حدثنا شعبة ، ومحاد بن سلمة ،: حدثنا أبو داود قال  - ٨٢٨
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقيم الصف حىت جيعله كالقدح أو كالرمح حىت إذا ظن أنا قد أخذنا ذاك : 

عباد اهللا لتسون « : عنه وعقلناه رأى رجال منتبذا بصدره عن الصف فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  »فن اهللا عز وجل بني وجوهكم صفوفكم أو ليخال

مسعت النعمان بن بشري خيطب وعليه : حدثنا شعبة ، عن مساك بن حرب ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٨٢٩
حىت لو أن » أنذرتكم النار « : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيطب وهو يقول : له فقال ) ١(مخيصة 

  رجال موضع كذا وكذا مسع صوته
__________  

  ثوب أسود أو أمحر له أعالم: اخلميصة ) ١(

مسعت النعمان بن بشري ، حيدث : حدثنا محاد بن سلمة ، عن مساك بن حرب ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٨٣٠
  »سائره ) ١(مثل املؤمنني مثل اجلسد إذا أمل بعضه تداعى « : عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 



__________  
  شاركه فيما هو فيه:  تداعى له) ١(

لو أن « : حدثنا محاد بن سلمة ، عن مساك بن حرب ، عن النعمان بن بشري ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٨٣١
فنظر فلم ير شيئا فبينا هو كذلك إذ نظر ) ٢(عليها زاده وسقاؤه فضلت فعال شرفا ) ١(رجال يف سفر معه راحلته 

مل يرفعه أبو داود عن محاد ورفعه » فرحا بتوبة عبده من صاحب الراحلة براحلته إليها عليها زاده وسقاؤه فلله أشد 
  ابن األصبهاين عن شريك عن مساك عن النعمان بن بشري عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

__________  
  الَبعُري القوّي على األسفار واألمحال، وَيقَُع على الذكر واألنثى: الراحلة ) ١(
  ان املرتفعاملك: الشرف ) ٢(

حدثنا أبو عوانة ، عن إبراهيم بن حممد بن املنتشر ، عن أبيه ، عن حبيب بن سامل ، : حدثنا أبو داود قال  - ٨٣٢
ـ سبح اسم ربك األعلى و « عن النعمان بن بشري ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  قرأ يف اجلمعة والعيدين ب

  »هل أتاك حديث الغاشية 

حدثنا هشيم ، عن أيب بشر ، عن حبيب بن سامل ، أن امرأة أتت النعمان بن بشري : داود قال  حدثنا أبو - ٨٣٣
عندي يف هذا قضاء شاف أخذته عن رسول اهللا : قال النعمان . على جارييت بغري إذين ) ١(إن زوجي وقع : فقالت 

وحيك أبو : فقال هلا الناس » مائة  إن مل تكوين أذنت له رمجته وإن كنت أذنت له جلدته« : صلى اهللا عليه وسلم 
  قد كنت أذنت له ولكن محلين الغرية على ما قلت فجلده مائة: ولدك يرجم فجاءت فقالت 

__________  
  جامع: وقع ) ١(

إين : حدثنا هشيم ، عن أيب بشر ، عن حبيب بن سامل ، عن النعمان بن بشري ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٨٣٤
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصليها لسقوط القمر « ت هذه الصالة يعين عشاء اآلخرة ألعلم الناس بوق

  »لثالثة 

: مسعت النعمان بن بشري ، خيطب وهو يقول : حدثنا شعبة ، عن أيب إسحاق ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٨٣٥
قدميه مجرتان أو مجرة يغلي ) ١(ل يف أمخص إن أهون أهل النار عذابا رج« : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  »منها دماغه 
__________  

  جتويف بباطن القدم ال يلمس األرض عند املشي: األمخص من القََدم ) ١(

: أخربين عمرو بن مرة ، مسعت سامل بن أيب اجلعد ، يقول : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٨٣٦
لتسون صفوفكم أو ليخالفن اهللا عز « : مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول :  مسعت النعمان بن بشري ، يقول

  »وجل بني وجوهكم 



حدثنا شعبة ، عن عاصم ، عن أيب قالبة ، عن النعمان بن بشري ، عن النيب صلى اهللا : حدثنا داود قال  - ٨٣٧
  »صلى يف الكسوف فجعل يركع ويسجد مرتني « عليه وسلم أنه 

مسعت ذرا حيدث عن يسيع احلضرمي ، عن النعمان : حدثنا شعبة ، عن منصور ، قال : داود قال  حدثنا - ٨٣٨
ادعوين أستجب لكم : ( إن الدعاء هو العبادة قال ربكم « : بن بشري ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

)١ ( («  
__________  

  ٦٠: غافر آية رقم : سورة ) ١(

حدثنا قيس ، عن جابر اجلعفي ، عن أيب عازب ، عن النعمان بن بشري ، عن النيب : ال حدثنا أبو داود ق - ٨٣٩
  »إال حبديدة ) ١(ال قود « : صلى اهللا عليه وسلم قال 

__________  
  القصاص وجمازاة اجلاين مبثل صنيعه: القََود ) ١(

: عن النعمان بن بشري ، قال  حدثنا قيس ، عن جابر اجلعفي ، عن أيب عازب ،: حدثنا أبو داود قال  - ٨٤٠
إن بني يدي الساعة فتنا كأهنا قطع الليل املظلم ، يصبح « : صحبنا النيب صلى اهللا عليه وسلم فسمعناه يقول 

  »من الدنيا قليل ) ١(الرجل مؤمنا وميسي كافرا وميسي مؤمنا ويصبح كافرا ، يبيع أقوام خالقهم بعرض 
__________  

  احطام الدني: العرض ) ١(

  بريدة بن حصيب األسلمي

حدثنا قيس ، عن علقمة بن مرثد ، عن سليمان بن بريدة : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٨٤١
من دعا إىل اجلمل األمحر : صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الصبح فقال أعرايب : األسلمي ، عن أبيه ، قال 

« : مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم » ال وجدت « : اهللا عليه وسلم يقوله يف املسجد فقال رسول اهللا صلى 
  »إمنا هذه املساجد إمنا بنيت ملا بنيت له 

حدثنا قيس ، عن علقمة بن مرثد ، عن سليمان بن بريدة ، عن أبيه ، أن رسول اهللا : حدثنا أبو داود قال  - ٨٤٢
  »صلى الصلوات بوضوء واحد « صلى اهللا عليه وسلم 

حدثنا علقمة بن مرثد ، عن سليمان بن بريدة ، عن أبيه ، : حدثنا املسعودي ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٨٤٣
إن أحببت ذلك أتيت « : هل يف اجلنة خيل فإهنا تعجبين قال : جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال : قال 

تعجبين فهل يف اجلنة ) ٢(إن اإلبل : وقال له رجل » شئت  محراء فيطري بك يف اجلنة حيث) ١(بفرس من ياقوتة 
  »يا عبد اهللا إن أدخلت اجلنة فلك فيها ما اشتهت نفسك ولذت عيناك « : من إبل قال 

__________  



  حجر كرمي من أجود األنواع وأكثرها صالبة بعد املاس ، خاصة ذو اللون األمحر: الياقوت ) ١(
  يس له مفرد من لفظهاجلمال والنوق ل: اإلبل ) ٢(

حدثنا املسعودي ، عن علقمة بن مرثد ، عن سليمان بن بريدة ، عن أبيه ، أن : حدثنا أبو داود قال  - ٨٤٤
  »رخص يف زيارة القبور « رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

عن أبيه ، عن  حدثنا حممد بن أبان ، عن علقمة بن مرثد ، عن سليمان بن بريدة ،: حدثنا أبو داود قال  - ٨٤٥
  »رد ماعزا أربعا « النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه 

دخل بريدة : حدثنا املثىن بن سعيد ، عن قتادة ، عن عبد اهللا بن بريدة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٨٤٦
صلى اهللا  اهللا أكرب مسعت رسول اهللا: األسلمي على رجل خبراسان ، وهو يف املوت ، فإذا جبينه يرشح فقال بريدة 

  »إن املؤمن ميوت بعرق اجلبني « : عليه وسلم قال 

خرجت يوما أمشي : حدثنا عيينة بن عبد الرمحن ، عن أبيه ، عن بريدة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٨٤٧
نا فرأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فظننته يريد حاجة فعارضته حىت رآين فأرسل إيل فأتيته فأخذ بيدي فانطلق

تراه مرائيا « : منشي مجيعا فإذا رجل بني أيدينا يصلي يكثر الركوع والسجود فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  »هذا الدين يغلبه ) ١(عليكم هديا قاصدا فإنه من يشاد « : اهللا ورسوله أعلم فأرسل يدي فقال : قلت » ؟ 

__________  
  بادةيكلف نفسه فوق طاقتها يف الع: يشاد ) ١(

كنا مع بريدة : حدثنا هشام ، عن حيىي عن أيب قالبة ، أن أبا مليح ، حدثه قال : حدثنا أبو داود قال  - ٨٤٨
بكروا بالصالة فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول أو قال : األنصاري يف غزاة يف يوم غيم فقال 

  »عمله ) ١(حبط  من ترك صالة العصر« : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
__________  

  بطل: حبط ) ١(

حدثنا عبد اهللا بن بريدة األسلمي ، عن أبيه ، : حدثنا ثواب بن عتبة املهري ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٨٤٩
حىت يذبح ) ١(كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال خيرج يوم الفطر حىت يطعم ، وال يأكل يوم النحر « : قال 

«  
__________  

  اليوم األول من عيد األضحى: يوم النحر ) ١(

أخربين أبو بكر األمحري ، عن ابن بريدة األسلمي ، عن أبيه : حدثنا شريك ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٨٥٠
« : ، أن رجال تويف من خزاعة على عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم فأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم مبرياثه فقال 



فالتمسوه فلم جيدوا له وارثا وأخرب به النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال النيب صلى اهللا عليه » روا هل من وارث انظ
  »ادفعوه إىل أكرب خزاعة « : وسلم 

  عبد اهللا بن أيب أوىف

 حدثنا املسعودي ، عن إبراهيم السكسكي ، عن عبد اهللا بن أيب أوىف ، أن رجال: حدثنا أبو داود قال  - ٨٥١
يا رسول اهللا ، إين ال أحسن القرآن فهل شيء جيزئ من القرآن فقال : أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال 

مث » سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب وال حول وال قوة إال باهللا « : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
اللهم اغفر يل وارمحين وعافين واهدين : قل « : هذا هللا فماذا يل ؟ قال  يا رسول اهللا ،: أدبر الرجل مث رجع فقال 

  »أما هذا فقد مأل يديه خريا « : فعقدهن الرجل يف يده عشرا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم » وارزقين 

 أوىف ، صاحب مسعت عبد اهللا بن أيب: حدثنا شعبة ، عن سليمان الشيباين ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٨٥٢
: قلت » األمحر ) ١(هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن نبيذ اجلر « : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 

  ال أدري: واألبيض ؟ قال 
__________  

  مجع َجرَّة، وهو إناء من الفَخَّار أو اخلزف: اجلرُّ واجلَِرار ) ١(

، عن حممد بن أيب اجملالد ، قال امترى أبو بردة وعبد اهللا بن شداد يف حدثنا شعبة : حدثنا أبو داود قال  - ٨٥٣
على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الرب ) ١(كنا نسلم « : السلم فأرسلوين إىل ابن أيب أوىف فسألته فقال 

  فسألنا ابن أبزى فقال مثل ذلك: قال » والشعري والزبيب والتمر إىل قوم ما هو عندهم 
__________  

  وهو أن ُتعِطَى ذهبا أو فضَّة يف ِسلَْعة معلومة إىل أمٍد معلوم: السَّلَم ) ١(

هنى رسول اهللا صلى اهللا « : حدثنا شعبة ، عن الشيباين ، عن ابن أيب أوىف ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٨٥٤
  »عليه وسلم عن حلوم احلمر األهلية 

: مسعت ابن أيب أوىف ، يقول : عبة ، وقيس ، عن عبيد بن احلسن ، قال حدثنا ش: حدثنا أبو داود قال  - ٨٥٥
اللهم لك احلمد ملء السموات وملء األرض وملء ما « : كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول يف دعائه 

ذا رفع كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول هذا إ: قال قيس يف حديثه : قال أبو داود » شئت من شيء بعد 
  رأسه من الركوع

غزوت مع رسول اهللا « : حدثنا شعبة ، عن أيب يعفور ، مسع ابن أيب أوىف ، يقول : حدثنا أبو داود قال  - ٨٥٦
  »صلى اهللا عليه وسلم سبع غزوات نأكل معه اجلراد 

رسول اهللا صلى  كان: حدثنا شعبة ، عن عمرو بن مرة ، مسع ابن أيب أوىف ، يقول : حدثنا أبو داود قال  - ٨٥٧
  »اللهم صل على آل أيب أوىف « : اهللا عليه وسلم إذا أتاه أهل بيت بصدقة صلى عليهم فتصدق أيب بصدقة فقال 



أخربين عمرو بن مرة ، مسع ابن أيب أوىف ، صاحب رسول اهللا : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٨٥٨
كنا يومئذ ألفا وثالمثائة وكان أسلم يومئذ مثن املهاجرين « : وان قال صلى اهللا عليه وسلم وكان قد شهد بيعة الرض

«  

سألت عبد اهللا : حدثنا طلحة اليامي ، قال : حدثنا احلريش بن سليم الكويف ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٨٥٩
« وصية ومل يوص ؟ قال فلم أمرنا بال: ال ، فقلت : هل أوصى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ قال : بن أيب أوىف 

  »أوصى بكتاب اهللا عز وجل 

أتيت عبد اهللا بن أيب أوىف : حدثنا سعيد بن مجهان ، قال : حدثنا احلشرج ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٨٦٠
أنا سعيد بن : من أنت ؟ وكان يومئذ حمجوب البصر فقلت : صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال يل 

أهنم « : رمحه اهللا ، حدثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ما فعل أبوك ؟ قلت قتلته األزارقة فقال : مجهان فقال 
  »كالب النار 

قال : حدثنا شعبة ، عن فراس ، عن مدرك بن عمارة ، عن ابن أيب أوىف ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٨٦١
يزين وهو مؤمن ، وال يسرق حني يسرق وهو مؤمن ، وال  ال يزين العبد حني« : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

. » وهو مؤمن ) ٣(ذات شرف ) ٢(هنبة ) ١(يشرب اخلمر حني يشرهبا وهو مؤمن ، وال ينتهب 
__________  

  أخذ وسلب ما ال جيوز له وال حيق ظلما: انتهب ) ١(
  ة وغريهاكل ما يؤخذ بال حق قهرا وظلما كاملال املنهوب من الغنيم: النهبة ) ٢(
  هلا مكان عال وقيمة كبرية، جيعل الناس يهتمون هبا ويتأملون لفقدها: ذات شرف ) ٣(

حدثنا احلكم ، عن رجل ، عن ابن أيب أوىف ، عن النيب صلى : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٨٦٢
  اهللا عليه وسلم بنحوه

كان : مسعت عبد اهللا بن أيب أوىف ، يقول : بن احلسن ، قال حدثنا شعبة ، عن عبيد : حدثنا أبو داود قال  - ٨٦٣
اللهم لك احلمد ملء السموات وملء األرض وملء ما شئت من « : النيب صلى اهللا عليه وسلم يدعو هبذا الدعاء 

اللهم « : مسعت ابن أيب أوىف يذكر هذا الدعاء وزاد فيه : ومسعت جمزأة بن زاهر يقول : قال شعبة » شيء بعد 
  ») ٢(واملاء البارد ، اللهم نقين من الذنوب واخلطايا كما ينقى الثوب األبيض من الدنس ) ١(طهرين بالثلج والربد 

__________  
  املاء اجلامد ينزل من السحاب قطعا صغارا ويسمى حب الغمام وحب املزن: الَبَرُد ) ١(
  الوسخ: الدنس ) ٢(

رأيت ابن أيب أوىف يف جنازة : أخربين إبراهيم اهلجري ، قال : قال حدثنا شعبة ، : حدثنا أبو داود قال  - ٨٦٤
» إياكن والتراثي فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هنى عنه « : ابنته راكبا على بغلة فمر على نسوة يترثني فقال 

  )١(لتفض إحداكن من عربهتا 



__________  
  الدمعة: العربة ) ١(

  عمران بن حصني

حدثنا محاد بن زيد ، عن غيالن بن جرير املعويل ، عن مطرف : حدثنا أبو داود قال : نس قال حدثنا يو - ٨٦٥
صليت أنا وعمران بن حصني ، خلف علي بن أيب طالب صالة فكان إذا سجد « : بن عبد اهللا بن الشخري ، قال 

لقد ذكرنا هذا : بيدي فقال كرب وإذا رفع رأسه كرب وإذا هنض من السجدتني كرب فلما قضينا الصالة أخذ عمران 
  شك غيالن» صلى بنا صالة حممد صلى اهللا عليه وسلم : صالة حممد صلى اهللا عليه وسلم أو قال 

مسعت مطرف بن عبد : أخربين محيد بن هالل العدوي ، قال : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٨٦٦
: أال أحدثك حديثا لعل اهللا أن ينفعك به : قال يل : اهللا قال اهللا بن الشخري ، حيدث عن عمران بن حصني ، رمحه 

مجع بني حج وعمرة مث مل ينه عنه ومل ينزل قرآن حيرمه وإنه قد كان يسلم علي « إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  يعين املالئكة» فلما اكتويت انقطع عين فلما تركت عاد إيل 

مسعت مطرفا ، حيدث عن : بة ، ومحاد بن زيد ، عن يزيد الرشك ، قال حدثنا شع: حدثنا أبو داود قال  - ٨٦٧
: قال » نعم « : أعلم أهل اجلنة من أهل النار ؟ قال : قيل للنيب صلى اهللا عليه وسلم : عمران بن حصني ، قال 

  »يعمل ملا خلق له ويسر له « : ففيم يعمل العاملون ؟ قال 

فر بن سليمان الضبعي ، حدثنا يزيد الرشك ، عن مطرف بن عبد اهللا بن حدثنا جع: حدثنا أبو داود قال  - ٨٦٨
الشخري ، عن عمران بن حصني ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعث عليا يف جيش فرأوا منه شيئا فأنكروه 

قدمنا من سفر مل وكنا إذا : فاتفق نفر أربعة وتعاقدوا أن خيربوا النيب صلى اهللا عليه وسلم مبا صنع علي قال عمران 
: نأت أهلنا حىت نأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فنسلم عليه وننظر إليه فجاء النفر األربعة فقام أحدهم فقال 

يا رسول اهللا ، أمل تر أن عليا صنع كذا وكذا فأعرض عنه ، مث قام الثاين فقال مثل ذلك فأعرض عنه ، مث قام الثالث 
ما هلم ولعلي « : مث قام الرابع فقال مثل ذلك ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال مثل ذلك فأعرض عنه ، 
  »كل مؤمن بعدي ) ١(إن عليا مين وأنا منه وهو ويل 

__________  
ِتُق، من املشترك اللفظي الذي يطلق على عدة معان منها الرَّبُّ، واملَالُك، والسَّيِّد واملُنِْعم، واملُْع: الويل واملوىل ) ١(

لَيه وكل من والنَّاصر، واملُِحّب، والتَّابِع، واجلاُر، وابُن الَعّم، واحلَِليُف، والعَقيد، والصِّْهر، والعْبد، واملُْعَتُق، واملُنَْعم َع
  ويل أمرا أو قام به فهو وليه ومواله

« : ن حصني ، قال حدثنا محاد بن سلمة ، عن ثابت ، عن مطرف ، عن عمران ب: حدثنا أبو داود قال  - ٨٦٩
  »هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الكي فاكتوينا فما أفلحنا وال أجنحنا 



حدثنا محاد بن سلمة ، عن ثابت ، عن مطرف ، عن عمران : حدثنا أبو داود قال : حدثنا أبو داود قال  - ٨٧٠
  يعين بعد الفطر: قال أبو داود  »الشهر ) ١(صم سرر « : بن حصني ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال له 

__________  
  قيل أوَّلَه وُمْستهلَّه، وقيل َوَسطه وسرُّ كلّ شىِء جوفُه، فكأنَّه أراَد األياَم البيَض: سرر الشهر ) ١(

حدثنا شعبة ، عن أيب التياح ، عن مطرف بن عبد اهللا ، أنه : حدثنا أبو داود قال : حدثنا أبو داود قال  - ٨٧١
ال ولكن من عند عمران : أمن عند فالنة جئت ؟ تعين امرأته األخرى فقال : امرأتان فأتى إحدامها فقالت كان له 

  »أقل أهل اجلنة النساء « : بن حصني فحدث أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

ن جنيح ، وصخر حدثنا أبو األشهب ، وجرير بن حازم ، وسلم بن زرير ، ومحاد ب: حدثنا أبو داود قال  - ٨٧٢
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : بن جويرية ، عن أيب رجاء ، عن عمران بن حصني ، وابن عباس رمحهما اهللا قاال 

  »نظرت يف اجلنة فإذا أكثر أهلها الفقراء ونظرت يف النار فإذا أكثر أهلها النساء « : وسلم 

احلسن ، عن عمران بن حصني ، أن شيخا أتى النيب  حدثنا مهام ، عن قتادة ، عن: حدثنا أبو داود قال  - ٨٧٣
فلما أدبر » لك السدس « : يا رسول اهللا ، إن ابين مات فما يل من مرياثه ؟ فقال : صلى اهللا عليه وسلم فقال 

  »السدس اآلخر طعمة « : فلما وىل دعاه فقال » لك سدس آخر « : دعاه فقال 

عن قتادة ، عن احلسن ، عن عمران بن حصني ، أن رسول اهللا صلى  حدثنا هشام ،: حدثنا أبو داود قال  - ٨٧٤
ولكن عذاب اهللا ( إىل قوله ) ) ١(يا أيها الناس اتقوا ربكم : ( اهللا عليه وسلم وهو يف سفر إذ رفع صوته باآليتني 

درون أي يوم أت« : حوله قال ) ٤(وعرفوا أنه عند قول يقوله فلما تأشبوا ) ٣(فحثوا املطي : قال ) ) ٢(شديد 
النار ) ٥(يا آدم قم فابعث بعث : ذاك يوم يقول اهللا عز وجل آلدم « : اهللا ورسوله أعلم قال : قالوا » ذاكم ؟ 

فأبلسوا » من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون إىل النار وواحد إىل اجلنة : يا رب وما بعث النار ؟ قال : قال 
اعملوا وأبشروا « : رأى ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال حىت ما أحد منهم يبدي عن واضحة فلما ) ٦(

ما كانوا يف شيء قط إال كثرتاه مع يأجوج ومأجوج ومن هلك من ولد ) ٧(فوالذي نفسي بيده إنكم ملع خليقتني 
و يف جنب البعري أ) ٨(آدم وولد إبليس ، اعملوا وأبشروا فوالذي نفسي بيده ما أنتم يف الناس إال كالشامة 

  »يف ذراع الدابة ) ٩(كالرقمة 
__________  

  ١: احلج آية رقم : سورة ) ١(
  ٢: احلج آية رقم : سورة ) ٢(
  مجع مطية وهي الدابة اليت يركب مطاها أي ظهرها ، أو هي اليت متط يف سريها أي متدُّ: املطي ) ٣(
  التفوا وأحاطوا: تأشبوا ) ٤(
  حزهبا وأهلها: بعث النار ) ٥(
  سكت: أبلس ) ٦(
  خملوقني: خليقتني ) ٧(



  مجيل اخلال والقوام: العالمة يف اجلسد وتعرف باخلال ومنه : الشامة والشأمة ) ٨(
  اهلََنة الناِتئة يف ِذراع الدابة من داِخل، ومها َرقْمتان يف ذراعَيها: الرقمة ) ٩(

نظري ، عن احلسن ، عن عمران بن حدثنا أبو عامر صاحل بن رستم ، عن كثري بن ش: حدثنا أبو داود قال  - ٨٧٥
إن « : قلما قام فينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال حثنا فيها على الصدقة وهنانا عن املثلة وقال : حصني ، قال 

من املثلة أن ينذر أن خيرم أنفه ومن املثلة أن ينذر أن حيج ماشيا فإذا نذر أحدكم أن حيج ماشيا فليهد هديا ولريكب 
«  

حدثنا أبو حرة ، عن احلسن ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يف سفر : حدثنا أبو داود قال  - ٨٧٦
يا رسول اهللا ، أال نزيد يف صالتنا فقال رسول اهللا صلى : فناموا فما استيقظوا حىت طلعت الشمس فصلوا وقالوا 

ذا احلديث عن هشام بن حسان ، عن احلسن ، ويروى ه» ينهاكم اهللا عن الربا ويقبله منكم « : اهللا عليه وسلم 
  عن عمران بن حصني عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

حدثنا شعبة ، عن أيب قزعة ، عن احلسن ، ومحاد بن سلمة ، عن محيد ، عن احلسن : حدثنا أبو داود قال  - ٨٧٧
وال أحفظه عن شعبة مرفوعا قال :  ، عن عمران بن حصني رفعه محاد إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم ، قال أبو داود

  »يف اإلسالم ) ٣(وال شغار ) ٢(وال جنب ) ١(ال جلب « : 
__________  

يكُون يف شَْيئني أَحُدمها يف الزَّكاة، وهو أن َيقَْدم املَُصدِّق على أْهل الزكاة فََينْزِلَ َمْوِضعا، مث ُيْرِسلَ َمْن : اجللَب ) ١(
. ِكنِها ليأخذ صَدقَتها، فُنهَِي عن ذلك، وأُِمر أن ُتؤَخذَ َصَدقَاتُهم على ِمَياِههم وأماكنهمَيْجِلب إليه األْموال من أما
وُهو أن َيْتَبع الرُجلُ فرَسه فيَْزُجره َيْجِلب عليه ويصيح َحثًّا لَُه على اجلَْري، فنهَِي عن : الثاين أن يكون يف الّسبَاق 

  ذلك
ا يف الزَّكاة، وهو أن َيقَْدم املَُصدِّق على أْهل الزكاة فََينْزِلَ َمْوِضعا، مث ُيْرِسلَ َمْن أَحُدمه: اجللَب يكُون يف شَْيئني ) ٢(

. َيْجِلب إليه األْموال من أماِكنِها ليأخذ صَدقَتها، فُنهَِي عن ذلك، وأُِمر أن ُتؤَخذَ َصَدقَاتُهم على ِمَياِههم وأماكنهم
ْتَبع الرُجلُ فرَسه فيَْزُجره َيْجِلب عليه ويصيح َحثًّا لَُه على اجلَْري، فنهَِي عن وُهو أن َي: الثاين أن يكون يف الّسبَاق 

  ذلك
زوجين أختك أو بنَتك أو من َتلي أمرها حىت : نكاح معروف يف اجلاهلية كان يقول الرجل للرجل : الشغار ) ٣(

كل واحدٍة منهما يف مقابلة بضع  أزوجك أخيت أو بنيت أو من أيل أمرها ، وال يكون بينهما مهر ويكون ُبْضُع
  األخرى

حدثنا عبد الوارث ، عن حممد بن الزبري احلنظلي ، عن أبيه ، عن عمران بن حصني : حدثنا أبو داود قال  - ٨٧٨
  »كفارة ميني ) ١(ال نذر يف غضب وكفارته « : ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

__________  
  والذنباملاحية للخطأ : الكفارة ) ١(



حدثنا محاد بن سلمة ، عن علي بن زيد ، عن أيب نضرة ، عن عمران بن حصني ، : حدثنا أبو داود قال  - ٨٧٩
  »يا أهل مكة أمتوا صالتكم فإنا قوم سفر « : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صلى مبكة ركعتني مث سلم وقال 

مسعت زهدم بن مضرب ، حيدث عن : ين أبو مجرة ، قال أخرب: حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٨٨٠
  فذكر حنوا من حديث هشام» خري أميت قرين « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عمران بن حصني ، قال 

حدثنا حيىي بن عقيل ، عن حيىي بن يعمر ، : حدثنا عزرة بن ثابت األنصاري ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٨٨١
حدثين عمران بن حصني ، أن رجال من جهينة أو مزينة سأل رسول اهللا صلى اهللا : األسود الدؤيل ، قال عن أيب 

يا رسول اهللا ، أرأيت ما يعمل الناس فيه أمر قضي عليهم من قدر وسبق عليهم من قدر قد سبق : عليه وسلم فقال 
بل ما قضي عليهم وقدر عليهم « : يه وسلم أو شيء جئتهم به تتخذ عليهم احلجة ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عل

وتال هذه » اعملوا فكل ميسر ملا خلق له « : فقال يا رسول اهللا ، فلم يعملون ؟ قال : قال . » من قدر قد سبق 
  ) )١(ونفس وما سواها فأهلمها فجورها وتقواها ( اآلية 

__________  
  ٧: الشمس آية رقم : سورة ) ١(

حدثنا شعبة ، عن أيب التياح ، عن حفص الليثي ، عن عمران بن حصني ، أن النيب : ال حدثنا أبو داود ق - ٨٨٢
  ») ٢(اجلر ) ١(هنى عن نبيذ « صلى اهللا عليه وسلم 

__________  
ذْتُ َنَب: هو ما ُيعَْملُ من األْشرِبة من التَّمرِ، والزَّبيب، والَعَسل، واِحلْنطَة، والشَّعري وغري ذلك يقال : النَّبِيذ ) ١(

  التَّمر والِعَنب، إذا َتركَْت عليه الَْماء ِلَيِصريَ َنبِيذاً
  مجع َجرَّة، وهو إناء من الفَخَّار أو اخلزف: اجلرُّ واجلَِرار ) ٢(

حدثنا محاد بن زيد ، عن أيوب ، عن أيب قالبة ، عن أيب املهلب ، عن عمران بن : حدثنا أبو داود قال  - ٨٨٣
  ») ١(أيت بالعقيلي يف وثاق «  عليه وسلم حصني ، أن النيب صلى اهللا

__________  
  ما ُيشد به كاحلبل وحنوه: الوثاق ) ١(

حدثنا محاد بن زيد ، عن أيوب ، عن أيب قالبة ، عن أيب املهلب ، عن عمران بن : حدثنا أبو داود قال  - ٨٨٤
ليه وسلم فأقرع رسول اهللا صلى اهللا أعتق ستة مماليك له على عهد رسول اهللا صلى اهللا ع« حصني ، أن رجال ، 

  .» عليه وسلم بينهم فأعتق اثنني وأرق أربعة 

حدثنا وهيب ، عن خالد ، عن أيب قالبة ، عن أيب املهلب ، عن عمران ، عن النيب : حدثنا أبو داود قال  - ٨٨٥
  صلى اهللا عليه وسلم مبثله



وب ، عن أيب قالبة ، عن أيب املهلب ، عن عمران بن حدثنا محاد بن سلمة ، عن أي: حدثنا أبو داود قال  - ٨٨٦
  »فادى رجلني من أصحابه كانا يف أيدي املشركني برجل أسري « حصني ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

حدثنا شعبة ، عن خالد احلذاء ، عن أيب قالبة ، عن أيب املهلب ، عن عمران بن : حدثنا أبو داود قال  - ٨٨٧
فقال رجل من » صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الظهر أو العصر ثالث ركعات مث سلم «  :حصني ، قال 

فسأل النيب صلى اهللا عليه وسلم « أقصرت الصالة ؟ : أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم يقال له ابن اخلرباق 
  »فصلى ركعة مث سلم مث سجد سجدتني مث سلم : قال . فإذا هو كما قال 

حدثنا هشام ، عن حيىي بن أيب كثري ، أن أبا قالبة ، حدثه ، عن أيب املهلب ، عن : نا أبو داود قال حدث - ٨٨٨
عمران بن حصني ، أن امرأة من جهينة أتت النيب صلى اهللا عليه وسلم وهي حبلى من الزنا فأمر رسول اهللا صلى 

عليها ثياهبا مث أمر هبا ) ١(فعل فأمر هبا فشكت اهللا عليه وسلم وليها أن حيسن إليها فإذا وضعت محلها فأتين هبا ف
لقد تابت توبة لو قسمت « : يا رسول اهللا ، أتصلي عليها وقد زنت فقال : فرمجت مث صلى عليها فقال له عمر 

  »بني أهل املدينة لوسعتهم ، وهل وجدت شيئا أفضل من أن جادت بنفسها هللا ؟ 
__________  

  ِمعت عليها ولُفَّت لئال تَنكشف يف تقلبها واضطراهباُج: ُشكَّت عليها ثياُبها ) ١(

حدثنا حرب بن شداد ، عن حيىي بن أيب كثري ، أن أبا قالبة ، حدثه ، أن أبا املهلب : حدثنا أبو داود قال  - ٨٨٩
 فصففنا: قال » إن أخاكم النجاشي مات فصلوا عليه « : ، حدثه عن عمران ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

  خلفه كما يصف على امليت وصلينا عليه كما يصلى على امليت

حدثنا شعبة ، عن قتادة ، مسع أبا مراية ، عن عمران بن حصني ، أن النيب صلى اهللا : حدثنا أبو داود قال  - ٨٩٠
  »ال طاعة يف معصية اهللا عز وجل « : عليه وسلم قال 

، مسع زرارة ، عن عمران بن حصني ، أن رسول اهللا صلى  حدثنا شعبة ، عن قتادة: حدثنا أبو داود قال  - ٨٩١
أنا فقال رسول اهللا : فقال رجل » أيكم قرأ سبح اسم ربك األعلى « : اهللا عليه وسلم صلى بأصحابه الظهر فقال 

لو : كأنه كرهه قال : فقلت لقتادة : قال شعبة » ) ١(قد عرفت أن رجال خاجلنيها « : صلى اهللا عليه وسلم 
  لنهى عنهكرهه 

__________  
  جاذبنيها ونازعنيها: خاجلنيها ) ١(

قال رسول : حدثنا هشام ، عن قتادة ، عن زرارة ، عن عمران بن حصني ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٨٩٢
أيت ، مث الذين يلوهنم مث ي) ٢(الذي بعثت فيهم ، مث الذين يلوهنم ) ١(خري أميت القرن « : اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  »قوم ينذرون وال يوفون وخيونون وال يؤمتنون ويشهدون وال يستشهدون ويفشو فيهم السمن 
__________  

مائة سنة، : أهل كل زمان، وهو اِملقدار الذي َيقَْترِن فيه أهل ذلك الزمان يف أعمارهم وأحواهلم، وقيل : القرن ) ١(



  هو ُمطلٌَق من الزمان: وقيل 
  هميأتون بعد: يلوهنم ) ٢(

مسعت أبا السوار ، حيدث عن عمران بن حصني ، : حدثنا شعبة ، عن قتادة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٨٩٣
إن يف احلكمة إن من : فقال بشري بن كعب » إن احلياء ال يأيت إال خبري « : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

  )١(عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحتدثين عن الصحف أحدثك : احلياء وقارا ومن احلياء ضعفا قال عمران 
__________  

  ما يكتب فيه من ورق وحنوه: الصحيفة ) ١(

حدثنا أبو السوار العدوي ، أن عمران بن : حدثنا خالد بن رباح أبو الفضل ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٨٩٤
  »احلياء خري كله « : حصني ، حدثهم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

ذكر عند عمران بن : حدثنا شعبة ، عن عبد اهللا بن صبيح ، عن ابن سريين ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٨٩٥
  قاله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ، فقال » البكاء على امليت أنه يعذب « حصني 

لت حممد بن سريين عن حديث ، عمران بن سأ: حدثنا يزيد بن إبراهيم ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٨٩٦
هل تعلم يوم قال : قال عمران للحكم الغفاري وكالمها من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم : حصني فقال 

  اهللا أكرب اهللا أكرب: نعم قال عمران : قال » ال طاعة يف معصية اهللا عز وجل « : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

حدثنا أبو رجاء : حدثنا عقبة بن خالد أو خالد بن عقبة الشك من أيب داود قال : ود قال حدثنا أبو دا - ٨٩٧
« : العطاردي ، عن عمران بن حصني ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يف سفر فنزل فنام وقال لبالل 

» ارحتلوا من هذا املكان « : فقال ) ١(فما استيقظوا إال حبر الشمس يف أعجازهم أو متوهنم » أيقظنا لصالتنا 
) ٢(فتيمموا الصعيد : أنامين الذي أنامكم قال : قال » ما منعك أن توقظنا ؟ « : فارحتلوا مث نزلوا فقال لبالل 

  وأمر بالال فأذن وصلوا الركعتني مث قام فصلوا الصبح
__________  

  الظهر: املنت ) ١(
  التراب: الصعيد ) ٢(

سأل شاب عمران : حدثنا محاد بن سلمة ، عن علي بن زيد ، عن أيب نضرة ، قال  :حدثنا أبو داود قال  - ٨٩٨
إن هذا الفىت سألين عن صالة رسول اهللا : بن حصني عن صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف السفر فقال 

قط إال صلى  صلى اهللا عليه وسلم يف السفر فاحفظوهن عين ما سافرت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سفرا
ركعتني حىت يرجع وشهدت معه حنينا والطائف فكان يصلي ركعتني مث حججت معه واعتمرت فصلى ركعتني مث 

يا « : مث حججت مع أيب بكر واعتمرت فصلى ركعتني مث قال » يا أهل مكة أمتوا الصالة فإنا قوم سفر « : قال 
أمتوا الصالة فإنا قوم سفر مث : فصلى ركعتني مث قال مث حججت مع عمر واعتمرت » أهل مكة أمتوا فإنا قوم سفر 

  حججت مع عثمان واعتمرت فصلى ركعتني ركعتني ، مث إن عثمان أمت



  أبو بكرة

حدثنا قرة بن خالد ، عن حممد بن سريين ، عن عبد الرمحن بن : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٨٩٩
ال ترجعوا بعدي ضالال يضرب بعضكم رقاب « : اهللا عليه وسلم قال أيب بكرة ، عن أبيه ، أن رسول اهللا صلى 

  »بعض 

مسعت عبد الرمحن بن أيب : أخربين عبد امللك بن عمري ، قال : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٩٠٠
اهللا صلى بكرة ، أن أباه ، كتب إليه وهو على سجستان أن ال تقضي بني رجلني وأنت غضبان فإين مسعت رسول 

  »ال يقضي رجل بني رجلني أو بني خصمني وهو غضبان « : اهللا عليه وسلم يقول 

حدثنا شعبة ، عن حممد بن عبد اهللا بن أيب يعقوب ، عن عبد الرمحن بن أيب بكرة ، : حدثنا أبو داود قال  - ٩٠١
وجهينة وأسلم وغفار خريا من بين أرأيت إن كانت مزينة « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن أبيه ، قال 

  »متيم وأسد وغطفان وبين عامر بن صعصعة خابوا وخسروا والذي نفسي بيده هلم خري منهم 

حدثنا شعبة ، عن أيب بشر ، مسعت عبد الرمحن بن أيب بكرة ، حيدث عن أبيه ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٩٠٢
ة وجهينة وأسلم وغفار خري من بين متيم وأسد وغطفان وبين عامر مزين« : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : 

  »بن صعصعة 

ذكر : مسعت عبد الرمحن بن أيب بكرة ، قال : حدثنا شعبة ، عن خالد احلذاء ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٩٠٣
: فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم للرجل : عليه خريا قال ) ١(رجل عند النيب صلى اهللا عليه وسلم فأثنوا 

إن كان أحدكم مادحا أخاه ال « : ى اهللا عليه وسلم وحيك قطعت عنق صاحبك قاهلا ثالثا مث قال رسول اهللا صل
  »على اهللا عز وجل أحدا ) ٢(حمالة فليقل أحسب فالنا إن كان يعلم ذلك منه وال أزكي 

__________  
  املدح والوصف باخلري: الثناء ) ١(
  املدح على سبيل اإلعجاب: التزكية ) ٢(

عن خالد احلذاء ، وسامل بن عبيد اهللا بن سامل ، عن عبد حدثنا محاد بن سلمة ، : حدثنا أبو داود قال  - ٩٠٤
  »شهرا عيد ال ينقصان رمضان وذو احلجة « : الرمحن بن أيب بكرة ، عن أبيه ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

 حدثنا شعبة ، ومحاد بن سلمة ، عن علي بن زيد ، عن عبد الرمحن بن أيب بكرة ،: حدثنا أبو داود قال  - ٩٠٥
يا رسول اهللا ، : قيل » من طال عمره وحسن عمله « : يا رسول اهللا ، أي الناس خري قال : قيل : عن أبيه ، قال 

  »من طال عمره وساء عمله « : فأي الناس شر ؟ قال 

حدثنا محاد بن سلمة ، عن علي بن زيد ، عن عبد الرمحن بن أيب بكرة ، عن أبيه ، : حدثنا أبو داود قال  - ٩٠٦
ميكث أبوا الدجال ثالثني عاما ال يولد هلما مث يولد هلما غالم أعور « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :  قال

قال ونعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أباه رجل طوال ضرب » أضر شيء وأقله نفعا تنام عيناه وال ينام قلبه 



فسمعنا مبولود ولد باملدينة يف : قال أبو بكرة « حية الثدي اللحم كأن أنفه منقار وأما أمه فامرأة طويلة ضا) ١(
هل : اليهود فذهبت أنا والزبري بن العوام فدخلنا على أبويه فإذا نعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيهما فقلنا 

يناه وال ينام قلبه ، مكثنا ثالثني عاما ال يولد لنا مث ولد لنا ولد أضر شيء وأقله نفعا تنام ع: لكما من ولد ؟ فقاال 
: ما قلتما ؟ قلنا : يف قطيفة يف الشمس له مههمة فكشف عن رأسه فقال ) ٢(فخرجنا من عندمها فإذا هو منجدل 

  إين أنام وال ينام قليب: أومسعت ؟ قال 
__________  

  اخلفيف اللحم املمشُوق املُسَْتِدّق: الضرب ) ١(
  ملقى على اجلدالة وهي األرض: منجدل ) ٢(

حدثنا علي بن زيد ، عن عبد الرمحن بن أيب بكرة ، : حدثنا محاد بن سلمة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٩٠٧
حدثنا حديثا مسعته من رسول اهللا صلى : قال وفدنا إىل معاوية مع زياد ومعنا أبو بكرة فدخلنا عليه فقال له معاوية 

، كان نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم تعجبه الرؤيا الصاحلة ويسأل نعم : اهللا عليه وسلم عسى اهللا أن ينفعنا به قال 
يا رسول اهللا ، إين رأيت رؤيا ، رأيت كأن ميزانا ديل من السماء فوزنت أنت وأبو بكر : فقال رجل « عنها 

زان فرجحت بأيب بكر مث وزن أبو بكر بعمر فوزن أبو بكر عمر مث وزن عمر بعثمان فرجح عمر بعثمان مث رفع املي
فغضب معاوية وزخ « خالفة نبوة مث يؤيت اهللا امللك من يشاء » : فاستاء هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث قال 

ما وجدت من حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حديثا حتدثه غري : يف أقفائنا فأخرجنا فقال زياد أليب بكرة 
: فلم يزل زياد يطلب اإلذن حىت أذن لنا فأدخلنا فقال معاوية : ه قال واهللا ال أحدثه إال به حىت أفارق: هذا ؟ قال 

فحدثته أيضا مبثل حديثه : يا أبا بكرة حدثنا حبديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لعل اهللا أن ينفعنا به قال 
  ال أبا لك ختربنا أنا ملوك فقد رضينا أن نكون ملوكا: األول فقال له معاوية 

بينما : حدثنا األسود بن شيبان ، عن حبر بن مرار البكراوي ، عن أيب بكرة ، قال : ا أبو داود قال حدثن - ٩٠٨
أنا أمشي مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومعي رجل ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ميشي بيننا إذ أتى على 

ربين ليعذبان اآلن يف قبورمها فأيكما يأتيين من إن صاحيب هذين الق« : قربين فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
فاستبقت أنا وصاحيب فسبقته وكسرت من النخل عسيبا فأتيت به النيب صلى اهللا عليه » ؟ ) ١(هذا النخل بعسيب 

إنه يهون عليهما ما دام فيهما « : وسلم فشقه نصفني من أعاله فوضع على أحدمها نصفا وعلى اآلخر نصفا وقال 
وروى هذا احلديث مسلم بن إبراهيم ، عن األسود ، عن » شيء إهنما يعذبان يف الغيبة والبول ) ٢(ا من بلولتهم

  حبر ، عن عبد الرمحن بن أيب بكرة
__________  

  وهي السََّعفة ممَّا ال يَْنُبُت عليه اخلُوُص. جريَدة من النَّْخلِ: العسيب ) ١(
  رطوبتهما: بلولتهما ) ٢(

أخربين عبد الرمحن بن أيب بكرة : حدثنا عبد اجلليل ، حدثنا جعفر بن ميمون ، قال : د قال حدثنا أبو داو - ٩٠٩
اللهم عافين يف بدين اللهم عافين يف مسعي اللهم « ) ١(يا أبه إين أمسعك تدعو عند كل غداة : قلت أليب : ، قال 

اللهم إين أعوذ بك من « : بح وتقول تعيدها ثالثا حني متسي وثالثا حني تص» عافين يف بصري ال إله إال أنت 



تعيدها ثالث مرات حني متسي وثالثا حني » الكفر والفقر ، اللهم إين أعوذ بك من عذاب القرب ال إله إال أنت 
  نعم يا بين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يدعو هبن فأنا أحب أن أسنت بسنته: تصبح فقال 

__________  
  لفجر وطلوع الشمسما بني ا: الغداة ) ١(

أخربين عبد الرمحن بن أيب بكرة : حدثنا عبد اجلليل ، حدثنا جعفر بن ميمون ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٩١٠
اللهم رمحتك أرجو فال تكلين إىل نفسي « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف دعاء املضطر : ، عن أبيه ، قال 

  »ال إله إال أنت طرفة عني وأصلح يل شأين كله ، 

حدثنا سعيد بن مجهان ، عن عبد الرمحن بن : حدثنا احلشرج بن نباتة الكويف ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٩١١
لتنزلن طائفة من أميت أرضا يقال هلا البصرة « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أيب بكرة ، عن أبيه ، قال 

: بنو قنطوراء عراض الوجوه صغار العيون حىت ينزلوا على جسر هلم يقال هلا  ويكثر هبا عددهم وخنلهم مث جتيء
فتلحق بالبادية فهلكت ، وأما فرقة ) ٢(اإلبل ) ١(أما فرقة فتأخذ بأذناب : دجلة فيتفرق املسلمون ثالث فرق 

ون فقتالهم فتأخذ على أنفسها وكفرت فهذه وتلك سواء ، وأما فرقة فيجعلون عياالهتم خلف ظهورهم ويقاتل
  »شهيد ويفتح اهللا عز وجل على بقيتهم 

__________  
  مجع ذنب وهو الذيل: األذناب ) ١(
  اجلمال والنوق ليس له مفرد من لفظه: اإلبل ) ٢(

مسعت أبا عبد اهللا ، حيدث عن سعيد : حدثنا شعبة ، عن عبد ربه بن سعيد ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٩١٢
إن رسول اهللا صلى اهللا : ا بكرة دخل عليهم يف شهادة فقام له رجل عن جملسه فقال أبو بكرة بن أيب احلسن ، أن أب

 -ال تقيم رجال من جملسه مث جتلس فيه : أو قال  -إذا قام لك رجل من جملسه فال جتلس فيه « : عليه وسلم قال 
  »وال متسح يدك بثوب من ال متلك 

« ضالة ، عن احلسن ، عن أيب بكرة ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم حدثنا ابن ف: حدثنا أبو داود قال  - ٩١٣
  »ركعتني ) ١(صلى صالة الكسوف 

__________  
  احتجاب الشمس أو القمر وذهاب ضوئهما: الكسوف ) ١(

قال النيب : حدثنا عمران القطان ، عن قتادة ، عن احلسن ، عن أيب بكرة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٩١٤
  »عليكم فأكملوا العدة ثالثني يوما ) ١(صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم « :  عليه وسلم صلى اهللا

__________  
  حال دون رؤيته غيم أو ضباب أو حاجز: غُمَّ اهلالل ) ١(



صلى رسول اهللا صلى اهللا : حدثنا ابن فضالة ، عن احلسن ، عن أيب بكرة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٩١٥
يا : ه وسلم فجاء احلسن فركب على ظهره فوضعه وضعا رفيقا فلما فرغ من صالته ضمه إليه وقبله فقالوا علي

إن ابين هذا سيد سيصلح « : رسول اهللا ، صنعت باحلسن شيئا مل تكن تصنعه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  »اهللا عز وجل به بني فئتني من املسلمني 

حدثنا محاد بن سلمة ، عن علي بن زيد ، عن احلسن ، عن أيب بكرة ، رمحه اهللا قال : قال حدثنا أبو داود  - ٩١٦
لو عجلت هذه الصالة كان أمثل : فقال أبو بكرة » أخر النيب صلى اهللا عليه وسلم صالة العشاء مثان ليال « : 

  «لقيامنا من الليل ، ففعل 

انتهى إىل النيب صلى اهللا عليه « حلسن ، عن أيب بكرة ، أنه حدثنا أبو حرة ، عن ا: حدثنا أبو داود قال  - ٩١٧
قال أبو « من فعل هذا ؟ » : وسلم وهو منبهر فركع دون الصف فلما قضى النيب صلى اهللا عليه وسلم صالته قال 

  «زادك اهللا حرصا وال تعد » : أنا قال : بكرة 

صلى « ن أيب بكرة ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم حدثنا أبو حرة ، عن احلسن ، ع: حدثنا أبو داود قال  - ٩١٨
هؤالء وجاء أولئك فصلى هبم ركعتني ) ١(بأصحابه صالة اخلوف فصلى ركعتني مث انطلق هؤالء إىل مصاف 

  »فكانت لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أربعا وللقوم ركعتني ركعتني 
__________  

  تكون فيه الصفوفمجع مصف وهو موضع احلرب الذي : املصاف ) ١(

مسعت : حدثنا عيينة بن عبد الرمحن بن جوشن ، عن أبيه ، عن أيب بكرة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٩١٩
  »لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إىل امرأة « : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه : ل حدثنا عيينة ، عن أبيه ، عن أيب بكرة ، قا: حدثنا أبو داود قال  - ٩٢٠
  »حرم اهللا عليه اجلنة ) ٢(يف غري كنهه ) ١(من قتل معاهدا « : وسلم يقول 

__________  
  الذي بينك وبينه عهد وميثاق واتفاق ملزم باألمان: املعاهد ) ١(
  وقته أو غاية أمره الذي جيوز فيه قتله: كنهه ) ٢(

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه : عيينة ، عن أبيه ، عن أيب بكرة ، قال حدثنا : حدثنا أبو داود قال  - ٩٢١
ما من ذنب أجدر أن يعجل لصاحبه العقوبة يف الدنيا مع ما يدخر له يف اآلخرة من البغي وقطيعة « : وسلم يقول 

  »الرحم 

أما أنا : بكرة فقال أبو بكرة  ذكر ليلة القدر عند أيب: حدثنا عيينة ، عن أبيه ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٩٢٢
« : إال يف العشر األواخر بعد حديث مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مسعته يقول ) ١(فلست ملتمسها 

فكان أبو بكرة » التمسوها يف العشر األواخر لتاسعة تبقى أو سابعة تبقى أو خامسة تبقى أو ثالثة تبقى أو آخر ليلة 



  مضان كما كان يصلي يف سائر السنة فإذا دخل العشر اجتهديصلي يف عشرين من ر
__________  

  طلبه: التمس الشيء ) ١(

كان أبو بكرة ينتبذ : حدثين أيب قال : حدثنا عيينة بن عبد الرمحن بن جوشن ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٩٢٣
أن يأيت منزله فلم جيد أبا بكرة يف منزله فوقف له يف جر فقدم أبو برزة من غيبة كان غاهبا فنزل مبنزل أيب بكرة قبل 

ما يف هذه : على امرأة له يقال هلا ميسة فسأهلا عن أيب بكرة وعن حاله ونظر فأبصر اجلرة اليت فيها النبيذ فقال 
لوددت أنك جعلتيه يف سقاء مث خرج فأمرت بالنبيذ فحول يف سقاء مث علقته : نبيذ أليب بكرة فقال : اجلرة ؟ قالت 

كذا وكذا فحولت نبيذك : قال أبو برزة : فجاء أبو بكرة فأخربته عن أيب برزة وعن قدومه مث أبصر السقاء فقالت 
ما أنا بشارب منه شيئا آهللا إن جعلت العسل يف جر ليحرمن علي ولئن جعلت اخلمر يف سقاء : يف السقاء فقال 

فأما الدباء » ) ٤(واملزفت ) ٣(واحلنتم ) ٢(والنقري ) ١(اء هنينا عن الدب« ليحلن يل إنا قد عرفنا الذي هنينا عنه ، 
فإنا معشر ثقيف بالطائف كنا نأخذ الدباء فنخرط فيها عناقيد العنب مث ندفنها مث نتركها حىت هتدر مث متوت وأما 

مث ميوت  مث يدعونه حىت يهدر) ٥(النقري فإن أهل اليمامة كانوا ينقرون أصل النخلة فيشدخون فيه الرطب والبسر 
  ، وأما احلنتم فجرار كان حيمل إلينا فيها اخلمر وأما املزفت فهي هذه األوعية اليت فيها هذا الزفت

__________  
  القرع، واحدها ُدبَّاءةٌ، كانوا يْنتبذُون فيها فُتسرع الّشّدةُ يف الشراب: الدباء ) ١(
  عليه املاء ليصري نبيذا مسكرا أصل النخلة ينقر وسطه مث ينبذ فيه التمر ويلقى: النقري ) ٢(
  إناء أو جرة كبرية تصنع من طني وشعر وتدهن بلون أخضر وتشتد فيها اخلمر وتكون أكثر سكرا: احلنتم ) ٣(
  الوعاء املطلي بالقار وهو الزفت: املزفت ) ٤(
  متر النخل قبل أن ُيْرِطَب: البسر ) ٥(

كنت يف جنازة عبد الرمحن بن مسرة : لرمحن ، عن أبيه ، قال حدثنا عيينة بن عبد ا: حدثنا أبو داود قال  - ٩٢٤
فلحقهم : رويدا رويدا بارك اهللا فيكم قال : فجعل زياد ورجال من مواليه ميشون على أعقاهبم أمام السرير يقولون 
 خلوا والذي أكرم وجه أيب: وقال ) ١(أبو بكرة يف بعض سكة املربد فحمل عليهم البغلة وشد عليهم بالسوط 

  »هبا رمال ) ٢(لقد رأيتنا على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لنكاد أن نرمل « القاسم صلى اهللا عليه وسلم 
__________  

  أداة جِلْدية تستخدم يف اجلَلْد والضرب: السوط ) ١(
  تتابع املشي مع إسراع اخلطى: الرمل ) ٢(

، عن ربعي بن حراش ، عن أيب بكرة ، أن النيب صلى اهللا حدثنا شعبة ، عن منصور : حدثنا أبو داود قال  - ٩٢٥
  »إذا أشار الرجل على أخيه بالسالح فهما على جرف جهنم فإذا قتله وقعا فيه مجيعا « : عليه وسلم قال 

حدثنا ثابت أبو زيد ، وسالم ، كالمها عن عاصم ، عن أيب عثمان عن أيب بكرة ، : حدثنا أبو داود قال  - ٩٢٦
إىل غري أبيه وهو يعلم أنه غري ) ١(من ادعى « : ته أذناي من حممد صلى اهللا عليه وسلم ووعاه قليب قال مسع: قال 

  »أبيه فاجلنة عليه حرام 



__________  
  انتسب: ادعى ) ١(

حدثنا محاد بن زيد ، عن علي بن زيد ، عن عقبة بن صهبان ، عن أيب بكرة ، يف : حدثنا أبو داود قال  - ٩٢٧
وروى هذا احلديث احلجاج عن » كلتامها من هذه األمة « : قال ) ) ١(لة من األولني وثلة من اآلخرين ث( قوله 

  محاد بن سلمة ورفعه إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم
__________  

  ٣٩: الواقعة آية رقم : سورة ) ١(

خرج ابن : بن كسيب ، قال  حدثنا محيد بن مهران ، عن سعد بن أوس ، عن زياد: حدثنا أبو داود قال  - ٩٢٨
انظروا إىل أمريكم يلبس لباس الفساق فقال أبو بكرة من حتت : عامر فصعد املنرب وعليه ثياب رقاق فقال أبو بالل 

  »من أهان سلطان اهللا أهانه اهللا « : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : املنرب 

  وما أسند عن مسرة بن جندب

حدثنا شعبة ، عن معبد بن خالد ، عن زيد بن عقبة ، عن مسرة : حدثنا أبو داود قال : قال حدثنا يونس  - ٩٢٩
قرأ يف صالة اجلمعة سبح اسم ربك األعلى و هل أتاك حديث « بن جندب ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  »الغاشية 

زيد بن عقبة ، عن مسرة ، أن النيب حدثنا شعبة ، عن عبد امللك بن عمري ، عن : حدثنا أبو داود قال  - ٩٣٠
يكدح هبا الرجل وجهه ، فمن شاء أبقى على وجهه ، ومن شاء ) ١(املسائل كدوح « : صلى اهللا عليه وسلم قال 

فحدثت به احلجاج بن : قال زيد بن عقبة » أو ذا سلطان ) ٢(ترك إال أن يسأل الرجل يف أمر ال جيد منه بدا 
  لطانسلين فإين ذو س: يوسف فقال 

__________  
  اخلدوش وكل أثر من خدش أو عّض واملراد أن السائل كأنه جيرح وجهه: الكدوح ) ١(
  مفر وحمالة: بد ) ٢(

حدثنا شعبة ، عن عبد امللك بن عمري ، عن حصني بن أيب احلر ، عن مسرة بن : حدثنا أبو داود قال  - ٩٣١
  ») ١(خري ما تداويتم به احلجم  «: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : جندب ، قال 

__________  
  نوع من العالج بتشريط موضع األمل وتسخينه إلخراج الدم الفاسد منه: احلجم واحلجامة ) ١(

مسعت مسرة بن : مسعت الشعيب ، قال : أخربين فراس ، قال : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٩٣٢
هاهنا أحد من بين فالن ؟ إن صاحبكم « : اهللا عليه وسلم الصبح فقال  صلى رسول اهللا صلى: جندب ، يقول 

  »حمبوس بباب اجلنة بدين عليه 



فزعم أبو عوانة عن فراس ، عن الشعيب ، عن مسرة بن جندب ، : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٩٣٣
فلم جيبه أحد مث قام يف الثالثة رجل » فالن ؟ من هاهنا من بين « : أن النيب صلى اهللا عليه وسلم صاح مرتني فقال 

ما منعك أن جتيبين يف املرتني األوليني إين مل أنوه بامسك إال خلري إن صاحبكم حمبوس بباب اجلنة « : أنا قال : فقال 
  .فقضى عنه حىت ما يطالبه أحد بشيء : قال » بدين عليه 

إن شئتم فأسلموه « : ، وإمساعيل ، عن الشعيب ، أنه قال حدثنا شعبة ، عن جمالد : حدثنا أبو داود قال  - ٩٣٤
  »إىل عذاب اهللا وإن شئتم ففكوه 

مسعت هالل بن يساف ، حيدث عن الربيع بن : حدثنا شعبة ، عن منصور ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٩٣٥
ح وال رباح وال يسار وال أفل: ال تسمي غالمك « : عميلة ، عن مسرة ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

  »ال : أهو هاهنا فيقال : جنيح فيقال 

حدثنا املسعودي ، عن احلكم ، وحبيب بن أيب ثابت ، عن ميمون بن أيب شبيب ، : حدثنا أبو داود قال  - ٩٣٦
طيب البسوا هذه الثياب البيض فإهنا أطهر وأ« : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن مسرة بن جندب ، قال 

  »وكفنوا فيها موتاكم 

: أخربين احلكم ، عن ابن أيب ليلى ، عن مسرة بن جندب ، قال : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٩٣٧
  »من روى عين حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبني « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

مسعت املهلب بن أيب صفرة ، : أخربين مساك بن حرب ، قال :  حدثنا شعبة ، قال: حدثنا أبو داود قال  - ٩٣٨
هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن صالة قبل « : مسعت مسرة بن جندب ، خيطب يقول يف خطبته : يقول 

  »طلوع الشمس فإهنا تطلع بني قرين الشيطان أو على قرين شيطان 

أخربين سوادة بن حنظلة القشريي ، مسع مسرة بن جندب ، : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٩٣٩
ال يغرنكم نداء بالل وال هذا البياض حىت ينفجر الفجر « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : خيطب قال 

  »هكذا 

حدثنا سوادة بن حنظلة القشريي ، عن مسرة بن : حدثنا حممد بن سليم ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٩٤٠
) ١(ال مينعنكم أذان بالل من السحور وال الصبح املستطيل « : ب ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال جند

  »يف األفق ) ٢(ولكن الصبح املستطري 
__________  

  الذي مل ينتشر ضوءه: املستطيل ) ١(
  الذي انتشر ضوءه واعترض يف األفق: املستطري ) ٢(



مسعت هالل بن يساف ، حيدث عن مسرة : ا شعبة ، عن سلمة بن كهيل ، قال حدثن: حدثنا أبو داود قال  - ٩٤١
إذا حدثتك حديثا فال تزيدن علي ، أربع هن من أطيب الكالم « : بن جندب ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

  »رب سبحان اهللا ، واحلمد هللا ، وال إله إال اهللا ، واهللا أك: وهو من القرآن وال يضرك بأيهن بدأت 

مسعت هالل بن يساف ، حيدث عن مسرة : حدثنا شعبة ، عن سلمة بن كهيل ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٩٤٢
  »أفلح وال جنيح وال رباح وال يسار : ال تسمي غالمك « : بن جندب ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

قال رسول اهللا : ة بن وبرة ، عن مسرة ، قال حدثنا مهام ، عن قتادة ، عن قدام: حدثنا أبو داود قال  - ٩٤٣
  »من ترك اجلمعة من غري عذر فليتصدق بدينار فإن مل جيد فبنصف دينار « : صلى اهللا عليه وسلم 

حدثنا مهام ، عن حسني عن ، عبد اهللا بن بريدة ، عن مسرة ، أن رسول اهللا صلى : حدثنا أبو داود قال  - ٩٤٤
  »مرأة فقام وسطها صلى على ا« اهللا عليه وسلم 

حدثنا هشام ، عن قتادة ، عن احلسن ، عن مسرة بن جندب ، عن النيب صلى اهللا : حدثنا أبو داود قال  - ٩٤٥
فالنكاح لألول منهما ، وإذا باع رجل متاعا من رجلني فهو لألول منهما ) ١(إذا أنكح وليان « : عليه وسلم قال 

«  
__________  

  حمل املسئولية والوِالَية وهي القُْدرة على الفِْعل والقيام باألمور والتصرف فيها والتدبري هلاَمْن يقوم بت: الويل ) ١(

حدثنا هشام ، عن قتادة ، عن احلسن ، عن مسرة ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : حدثنا أبو داود قال  - ٩٤٦
  »جار الدار أحق بالدار « : وسلم قال 

ثنا هشام ، عن قتادة ، عن احلسن ، عن مسرة ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم حد: حدثنا أبو داود قال  - ٩٤٧
  »جدعناه ومن خصاه خصيناه ) ١(من قتل عبده قتلناه ومن جدعه « : قال 

__________  
  قطْع األنف، واُألذن والشَّفة ، وهو باألْنفِ أخصُّ، فإذا أُطْلق غَلَب عليه: اجلَْدع ) ١(

قال رسول اهللا صلى اهللا : حدثنا هشام ، عن قتادة ، عن احلسن ، عن مسرة ، قال : قال حدثنا أبو داود  - ٩٤٨
  »على أرض فهي له ) ١(من أحاط حائطا « : عليه وسلم 

__________  
  اجلدار: احلائط ) ١(

عليه  أمر النيب صلى اهللا: حدثنا هشام ، عن قتادة ، عن احلسن ، عن مسرة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٩٤٩
  ») ١(الصالة يف الرحال « : وسلم مناديا فنادى يف يوم مطري 

__________  
  املنازل سواء كانت من حجر أو خشب أو شعر أو صوف أو وبر أو غري ذلك: الرحال ) ١(



حدثنا هشام ، عن قتادة ، عن احلسن ، عن مسرة ، أو عقبة عن النيب صلى اهللا عليه : حدثنا أبو داود قال  - ٩٥٠
  »الرقيق أربعة أيام ) ١(عهدة « : لم قال وس

__________  
  الضمان وامليثاق والذمة واالتفاق امللزم ألطرافه والذي يستوثق به ممن تعاهده: العهدة ) ١(

قال النيب صلى اهللا عليه : حدثنا محاد ، عن قتادة ، عن احلسن ، عن مسرة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٩٥١
  ») ٢(بعقيقته ) ١(مرهتن  كل غالم« : وسلم 

__________  
  حمبوس واملراد أنَّ أباه ُيْحَرم شفاعة وَلَِده إذا مل َيُعقَّ عنه وقيل غري ذلك: مرهتن ) ١(
  الذبيحة اليت تذبح عن املولود: العقيقة ) ٢(

ال النيب صلى ق: حدثنا محاد بن سلمة ، عن قتادة ، عن احلسن ، عن مسرة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٩٥٢
  »من ملك ذا رحم حمرم فهو حر « : اهللا عليه وسلم 

قال النيب صلى : حدثنا محاد بن سلمة ، عن قتادة ، عن احلسن ، عن مسرة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٩٥٣
  »ال تلعنوا بلعنة اهللا وال بغضب اهللا وال بالنار « : اهللا عليه وسلم 

قال النيب صلى اهللا عليه : ثنا عمران ، عن قتادة ، عن احلسن ، عن مسرة ، قال حد: حدثنا أبو داود قال  - ٩٥٤
  »ال يزيد الرجل على بيع أخيه ، وال خيطب على خطبته « : وسلم 

  وما أسند عن عبد اهللا بن املغفل رمحه اهللا

:  بن املغفل ، قال حدثنا ابن فضالة ، عن احلسن ، عن عبد اهللا: حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٩٥٥
فإهنا ) ٣(اإلبل ) ٢(الغنم وال نصلي يف أعطان ) ١(أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن نصلي يف مرابض « 

  »خلقت من الشياطني 
__________  

  مأوى املاشية: املربض ) ١(
  مجع عطن وهو موضع بروك اإلبل حول املاء: األعطان ) ٢(
  ليس له مفرد من لفظه اجلمال والنوق: اإلبل ) ٣(

حدثنا شعبة ، عن قتادة ، مسع عقبة بن صهبان ، عن عبد اهللا بن املغفل املزين ، أن : حدثنا أبو داود قال  - ٩٥٦
هبا عدوا ، وإن اخلذفة ) ١(إهنا ال يصاد هبا صيدا وال ينكأ « : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هنى عن اخلذفة وقال 

  » تكسر السن وتفقأ العني
__________  

  جرحه أو قتله وأضر به: نكأ غريه ) ١(



قرأ النيب صلى « : حدثنا شعبة ، عن معاوية بن قرة ، عن عبد اهللا بن املغفل ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٩٥٧
  »اهللا عليه وسلم يوم الفتح سورة الفتح فرجع فلوال أن جيتمع علي الناس ألخذت لكم يف ذلك الصوت 

: حدثنا احلسن بن واصل ، عن معاوية بن قرة ، عن عبد اهللا بن املغفل املزين ، قال : ا أبو داود قال حدثن - ٩٥٨
يف اإلسالم املغرية بن شعبة أتانا وحنن عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عليه ) ١(أول من رأيت عليه خفني 

أما إنه سيكثر لكم من « : لى اهللا عليه وسلم خفان أسودان فجعلنا ننظر إليهما ونعجب منهما فقال رسول اهللا ص
  »متسحون عليها وتصلون « : يا رسول اهللا ، فكيف نصنع ؟ قال : قالوا » اخلفاف 

__________  
  ما ُيلَْبسُ يف الرِّجل من جلد رقيق: اخلف ) ١(

بن هالل العدوي ،  حدثنا شعبة ، وسليمان بن املغرية القيسي ، كالمها عن محيد: حدثنا أبو داود قال  - ٩٥٩
فقلت ) ٢(يوم خيرب فأخذته فالتزمته ) ١(ديل جراب من شحم « : مسعت عبد اهللا بن املغفل ، رمحه اهللا يقول : قال 

هذا يل ال أعطي أحدا منه شيئا فالتفت فإذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاستحييت منه قال سليمان يف حديثه : 
  كأنه من الغنيمة: ، قال أبو داود « هو لك » : اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال وليس يف حديث شعبة أن رسول : 

__________  
  الدهن والسمن: الشحم ) ١(
  عانقه وضمه إليه: التزمه ) ٢(

: حدثنا ثابت بن يزيد أبو زيد ، عن عاصم األحول ، عن الفضيل الرقاشي ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٩٦٠
هذا يف القرآن : قلت : قال . اخلمر : ما حرم علينا من هذا الشراب ؟ قال : قلت : غفل قال سألت عبد اهللا بن امل

أو الرسول حممد صلى اهللا عليه وسلم إما أن يكون بدأ  -ال أحدثك إال ما مسعت من حممد الرسول : ؟ فقال 
وما احلنتم ؟ : قلت : قال » ) ١(هنى عن احلنتم « : قلت شرعي أي اكتفيت يعين قال : قال  -بالرسالة أو باالسم 

ما املزفت ؟ قال ما جعل فيه القار من : قلت : قال » ) ٣(والنقري واملزفت « األخضر واألبيض ) ٢(اجلر : قال 
  واألفيقة مثل السقاء: فنبذت فيها وعلقتها قال أبو داود ) ٥(فاشتريت أفيقة : قال » ) ٤(والدباء « إناء أو غريه 

__________  
  إناء أو جرة كبرية تصنع من طني وشعر وتدهن بلون أخضر وتشتد فيها اخلمر وتكون أكثر سكرا: حلنتم ا) ١(
  مجع َجرَّة، وهو إناء من الفَخَّار أو اخلزف: اجلرُّ واجلَِرار ) ٢(
  الوعاء املطلي بالقار وهو الزفت: املزفت ) ٣(
  فيها فُتسرع الّشّدةُ يف الشرابالقرع، واحدها ُدبَّاءةٌ، كانوا يْنتبذُون : الدباء ) ٤(
  سقاء من اجللد الذي مل يدبغ، أو جراب من اجللد غري املدبوغ: األفيق ) ٥(

حدثنا شعبة ، عن أيوب ، عن سعيد بن جبري ، عن ابن مغفل ، أن النيب صلى اهللا : حدثنا أبو داود قال  - ٩٦١
  »هنى عن اخلذفة « عليه وسلم 

  نضلة بن عبيد وما روي عن أيب برزة ، وامسه



حدثنا شعبة ، عن سيار بن سالمة أيب املنهال ، أنه مسع أبا برزة ، : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٩٦٢
كان يصلي بنا اهلجري اليت « : كيف كانت صالتكم مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ فقال : وسأله أيب فقال 

 -ونسيت ما قال يف املغرب  -شمس ، ويصلي بنا العصر والشمس حية ال) ١(تسموهنا أنتم الظهر حني تدحض 
وكان يصلي بنا العشاء ال يبايل أن يؤخرها إىل ثلث الليل وكان ال حيب النوم قبلها وال احلديث بعدها ، وكان 

  »يصلى بنا الفجر فينصرف أحدنا وهو يعرف جليسه ، وكان يقرأ فيها من الستني إىل املائة 
__________  

  تزول عن وسط السماء إىل جهة املغرب: تدحض الشمس ) ١(

: حدثنا محاد بن سلمة ، عن مساك بن حرب ، عن جابر بن مسرة ، قال محاد : حدثنا أبو داود قال  - ٩٦٣
: وقال اآلخر » الشمس ) ١(كان بالل يؤذن إذا دلكت « : وحدثين سيار بن سالمة ، عن أيب برزة ، قال أحدمها 

  »الشمس ) ٢(إذا دحضت « 
__________  

  مالت عن وسط السماء ، وهو أول وقت الظهر: دلكت ) ١(
  زالت عن وسط السماء إىل جهة املغرب: دحضت الشمس ) ٢(

خرجنا : حدثنا محاد بن زيد ، عن مجيل بن مرة ، عن أيب الوضيء السحتين ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٩٦٤
رجل عبدا بفرس فبقينا بقية يومنا وليلتنا فلما كان عند الرحيل قام الرجل إىل يف غزاة لنا فنزلنا منزال فاشترى 

أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول : فرسه ليسرجه فأخذه الرجل بالبيع فاختصما إىل أيب برزة األسلمي فقال 
: قال محاد » ما مل يتفرقا  إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قضى أنه البيعان باخليار« اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  وال أراكما تفرقتما: أن أبا برزة قال : وقال هشام بن حسان يف هذا اإلسناد : وهذا الذي حفظته أنا قال محاد 

كنت : حدثنا محاد بن سلمة ، عن األزرق بن قيس ، عن شريك بن شهاب ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٩٦٥
يب صلى اهللا عليه وسلم أسأله عن اخلوارج فلقيت أبا بزرة األسلمي يف يوم عيد أمتىن أن ألقى رجال من أصحاب الن

مسعت : هل مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيدث يف اخلوارج ؟ قال أبو برزة : يف ناس يف أصحابه فقلت له 
مبال فقسمه فجاء رجل أسود رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأذين ورأيته بعيين أيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

واهللا : الشعر عليه ثوبان أبيضان فأعطى من عن ميينه ومن عن مشاله ومل يعطه شيئا فجاء من ورائه فقال ) ١(مطموم 
قاهلا » واهللا ال جتدون أحدا بعدي أعدل عليكم مين « : يا حممد ما عدلت ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

خيرج قوم يف آخر الزمان كأن هذا منهم يقرءون القرآن ال جياوز « :  صلى اهللا عليه وسلم ثالثا مث قال رسول اهللا
سيماهم التحليق خيرجون حىت خيرج ) ٥(السهم من الرمية ) ٤(من اإلسالم كما ميرق ) ٣(ميرقون ) ٢(تراقيهم 

  »آخرهم مع املسيح فإذا لقيتموهم فاقتلوهم هم شر اخللق واخلليقة 
__________  

  جّزه واستأصله: طم شعره ) ١(
  وهي عظمة مشرفة بني ثغرة النحر والعاتق ومها ترقوتان: مجع َتْرقَُوة : التَّراِقي ) ٢(
  جيوزون وخيرقون وخيرجون: ميرقون ) ٣(



  اخترقها وخرج من اجلانب اآلخر يف سرعة: مرق السهم من الرمية ) ٤(
  اهلدف الذي يرمى: الرمية ) ٥(

حدثنا محاد بن سلمة ، عن ثابت ، عن كنانة بن نعيم العدوي ، عن أيب برزة : اود قال حدثنا أبو د - ٩٦٦
هل تفقدون من أحد « : األسلمي ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يف مغزى له فلما فرغ من القتال قال 

» انظروا هل تفقدون من أحد ؟ « : نفقد واهللا فالنا وفالنا وفالنا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قالوا » ؟ 
فوجدوه عند سبعة قد قتلهم مث قتلوه فأيت النيب صلى » لكين أفقد جليبيبا فاطلبوه « : نفقد فالنا وفالنا قال : قالوا 

قتل سبعة مث قتلوه هذا مين وأنا منه ، قتل سبعة وقتلوه هذا مين وأنا منه « : اهللا عليه وسلم فأخرب فانتهى إليه فقال 
قاهلا مرتني أو ثالثا مث قال بذراعيه هكذا فبسطهما فوضع على ذراعي النيب صلى اهللا عليه وسلم حىت حفر له فما  »

  وما ذكر غسال: كان له سرير إال ذراعي النيب صلى اهللا عليه وسلم حىت دفن قال 

قال : ة ، عن أبيه ، قال حدثنا شعبة ، عن علي بن زيد ، عن املغرية بن أيب برز: حدثنا أبو داود قال  - ٩٦٧
  »غفار غفر اهللا هلا وأسلم ساملها اهللا « : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

قال النيب : حدثنا سكني بن عبد العزيز ، عن سيار بن سالمة ، عن أيب برزة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٩٦٨
  »األئمة من قريش ما عملوا بثالث « : صلى اهللا عليه وسلم 

باألهواز ) ١(كنت قاعدا على جرف : حدثنا شعبة ، عن األزرق بن قيس ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٩٦٩
الدابة فنكص معها ومعنا رجل من ) ٣(دابته فجعله يف يده فنكصت ) ٢(فإذا شيخ يصلي قد عمد إىل عنان 

هللا صلى اهللا عليه وسلم غزوت مع رسول ا« قد مسعت كالمكم : اخلوارج فجعل يسبه فلما قضى صالته قال 
فيشق ) ٤(وأن أمسك دابيت أهون علي من أن أدعها فتأيت مألفها » غزوة كذا وغزوة كذا وشهدت أمره وتيسريه 

  فإذا هو أبو برزة األسلمي: قال . علي 
__________  

  احلافة واجلانب: اجلرف ) ١(
  هو اللجام الذي تقاد به الدابة: العِنان ) ٢(
  أخررجع وت: نكص ) ٣(
  املوضع الذي ألفته وتعودت على التواجد فيه: مألفها ) ٤(

  وما أسند عن معقل بن يسار

مسعت احلسن : حدثنا زيد بن أيب ليلى أبو املعلى العدوي ، قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٩٧٠
عت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مس: دخل عبيد اهللا بن زياد على معقل بن يسار فقال معقل بن يسار : ، يقول 

من دخل يف شيء من أسعار املسلمني ليغليه عليهم كان حقا على اهللا أن يقذفه يف معظم من النار يوم « : يقول 
  »القيامة 



دخل : حدثنا ابن فضالة ، وعباد بن راشد ، وأبو األشهب ، عن احلسن ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٩٧١
حدثين حبديث مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لعل اهللا أن : على معقل بن يسار قال  عبيد اهللا بن زياد

من استرعي رعية فمات وهو هلا غاش حرم اهللا « : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : ينفعين به قال 
  »عليه اجلنة 

مسعت احلسن : بن فضالة ، عن احلسن ، قال عباد حدثنا عباد بن راشد ، واملبارك : حدثنا أبو داود قال  - ٩٧٢
كانت يل أخت ختطب إيل وأمنعها الناس حىت أتاين ابن عم يل « : حدثين معقل بن يسار املزين ، قال : ، يقول 

مث تركها حىت ) ١(فخطبها إيل فزوجتها إليه فاصطحبا ما شاء اهللا أن يصطحبا مث طلقها طالقا له عليها رجعة 
خطبت إيل أخيت فمنعتها الناس وخطبتها إيل ) ٢(يا لكع : مث جاءين خيطبها مع اخلطاب فقلت انقضت عدهتا 

، فلما جاءين اخلطاب خيطبوهنا جئت ختطبها ) ٤(هبا وأنكحتك فطلقتها مث مل ختطبها حىت انقضت عدهتا ) ٣(فآثرتك 
وإذا طلقتم النساء ( ففي نزلت هذه اآلية « : فقال معقل : قال » ، ال واهللا الذي ال إله إال هو ال أنكحكها أبدا 

وعلم اهللا عز وجل « : قال » ) ) ٥(فبلغن أجلهن فال تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم باملعروف 
  »مسع وطاعة ، فزوجتها إياه وكفرت عن مييين « : فقلت » حاجتها إليه وحاجته إليها فنزلت هذه اآلية 

__________  
  ارِْتجاُع الزَّْوجةِ املُطَلَّقة غري البائنة إىل النكاح من غري استئْناِف َعقْد :الرجعة ) ١(
  اللئيم الصغري يف العلم والعقل: اللكع ) ٢(
  أعطى وأفرد وخص وفضل وقدم وميز: آثر ) ٣(
ها، أو أيام َحْمِلها، أو أْرَبعة أشُْهر عدَّة املْرأة املُطَلَّقة واملَُتوفّى عنها َزوجُها هي ما َتُعّده من أيَّام أقْراِئ: العدة ) ٤(

  وعْشر لَيال
  ٢٣٢: البقرة آية رقم : سورة ) ٥(

حدثنا ابن املبارك ، عن سليمان التيمي ، عن رجل ، عن أبيه ، عن معقل بن يسار ، : حدثنا أبو داود قال  - ٩٧٣
  »اقرءوا يس على موتاكم « : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

حدثنا جعفر بن سليمان ، عن معلى القردوسي ، عن معاوية بن قرة ، عن معقل بن : حدثنا أبو داود قال  - ٩٧٤
  »كهجرة إيل ) ١(العبادة يف اهلرج « : يسار ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

__________  
  الفتنة واالختالط والقتل، وأصل اهلرج الكثرة يف الشيء واالتساع: اهلرج ) ١(

حدثنا جعفر بن سليمان ، عن معلى القردوسي ، عن معاوية بن قرة ، عن معقل بن : حدثنا أبو داود قال  - ٩٧٥
من حلف على ميني « : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : يسار ، أن رجلني اختصما إليه يف أرض فقال 

  »ليقتطع هبا مال أخيه لقي اهللا عز وجل وهو عليه غضبان 

هنى رسول اهللا صلى « : حدثنا املثىن بن عوف ، عن أيب عبيد اهللا عن معقل ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٩٧٦
  ») ١(اهللا عليه وسلم عن الفضيخ 



__________  
  أي املَْشدوخ: شَراب ُيتََّخذ من الُبْسر املفْضُوخ : الفضيخ ) ١(

  وما أسند عن جندب بن عبد اهللا رمحه اهللا

أبطأ « : حدثنا شعبة ، عن األسود بن قيس ، مسع جندبا ، يقول : حدثنا أبو داود قال : س قال حدثنا يون - ٩٧٧
ما أرى صاحبه إال قد أبطأ عليه فأنزل : جربيل صلى اهللا عليه وسلم على النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالت امرأة 

  ») ) ١(والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ( اهللا عز وجل 
__________  
  ١: الضحى آية رقم : سورة ) ١(

شهدت النيب صلى اهللا عليه وسلم : حدثنا شعبة ، عن األسود ، مسع جندبا ، يقول : حدثنا أبو داود قال  - ٩٧٨
من كان ذبح منكم قبل الصالة فليعد مكان ذبيحته أخرى ومن مل يكن ذبح فليذبح « : خيطب يوم أضحى فقال 

  »باسم اهللا 

خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه : حدثنا شعبة ، عن األسود ، مسع جندبا ، يقول : نا أبو داود قال حدث - ٩٧٩
  »هل أنت إال إصبع دميت ويف سبيل اهللا ما لقيت « : وسلم إىل الصالة فعثرت إصبعه فدميت فقال 

من صلى الصبح « : قول حدثنا شعبة ، عن أنس بن سريين ، مسع جندبا البجلي ، ي: حدثنا أبو داود قال  - ٩٨٠
وروى هذا احلديث » اهللا على وجهه يف النار ) ٣(اهللا يف ذمته كبه ) ٢(اهللا عز وجل ، ومن أخفر ) ١(فهو يف ذمة 

  بشر بن املفضل عن خالد احلذاء عن أنس بن سريين عن جندب عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
__________  

  والضَّمان، واحلُرَمة، واحلقِّ الَعْهد، واألَماِن،: الذمة والذمام ) ١(
  نقض عهده وأمانه: أخفره ) ٢(
  قلبه وألقاه على وجهه: اللزوم والزحام، وكبه : الكب ) ٣(

  وما أسند عن عثمان بن أيب العاص

حدثنا محاد بن سلمة ، عن محيد ، عن احلسن ، عن عثمان بن : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٩٨١
يف املسجد ليكون أرق لقلوهبم فاشترطوا عليه ) ١(ن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنزهلم يف قبة أيب العاص ، أ

لكم أال « : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ) ٣(وال جيبوا ) ٢(حني أسلموا أن ال حيشروا وال يعشروا 
مسعت احلسن : قال ابن فضالة : داود قال أبو » حتشروا وال تعشروا وال جتبوا وال خري يف دين ليس فيه ركوع 

  سنعطيكها على قمأة فيها: يزيد يف هذا احلديث أن ثقفيا قال 
__________  

  هي اخليمة الصغرية أعالها مستدير أو البناء املستدير املقوس اجملوف: القبة ) ١(



  مجع العشر من أموال الناس: التعشري ) ٢(
  يصلوا: جيبوا ) ٣(

: مسعت سعيد بن املسيب ، قال : أخربين عمرو بن مرة ، قال : حدثنا شعبة ، قال : قال  حدثنا أبو داود - ٩٨٢
إذا أممت قوما « : آخر ما عهد إيل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال : حدث عثمان بن أيب العاص ، قال 

  »فأخفف هبم الصالة 

ة املدين ، عن عمرو بن عبد اهللا بن كعب بن حدثنا أبو معشر ، عن يزيد بن خصيف: حدثنا أبو داود قال  - ٩٨٣
إذا اشتكى أحدكم فليضع يده حيث جيد أمله مث « : مالك األنصاري ، عن أبيه ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

يقول ذلك سبعا وهذا احلديث يرويه مالك بن أنس » أعوذ بعزة اهللا وقدرته على كل شيء من شر ما أجد : يقول 
خصيفة ، عن عمرو بن عبد اهللا بن كعب بن مالك ، عن نافع بن جبري ، عن عثمان بن أيب العاص  ، عن يزيد بن

  عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

  وما أسند عن جبري بن مطعم

حدثنا محاد بن سلمة ، عن أيب بشر ، عن نافع بن جبري بن مطعم : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٩٨٤
أنا حممد ، وأمحد ، واحلاشر ، ونيب التوبة ، ونيب « : مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول :  ، عن أبيه ، قال

  »امللحمة 

حدثين بعض إخويت عن أيب ، عن جبري : حدثنا شعبة ، عن سعد بن إبراهيم ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٩٨٥
ورسول اهللا صلى اهللا « فدخلت املسجد : مشرك قال وهو يومئذ : أتيت املدينة يف فداء بدر قال : بن مطعم ، قال 

  »عليه وسلم يصلي صالة املغرب فقرأ فيها بالطور فكأمنا صدع قليب لقراءة القرآن 

: حدثنا إبراهيم بن سعد ، عن أبيه ، عن حممد بن جبري بن مطعم ، قال أبو داود : حدثنا أبو داود قال  - ٩٨٦
أتت النيب صلى اهللا عليه وسلم يف شيء ذكرته له فقال هلا رسول اهللا صلى اهللا وال أعلمه إال عن أبيه ، أن امرأة 

وقد » إىل أيب بكر « : يا رسول اهللا أرأيت إن جئت فلم أرك فإىل من ؟ قال : قالت » ارجعي إيل « عليه وسلم 
  روي هذا احلديث عن سعد بن إبراهيم بغري شك

ذئب ، عن خاله احلارث بن عبد الرمحن ، عن حممد بن جبري بن حدثنا ابن أيب : حدثنا أبو داود قال  - ٩٨٧
يوشك أن يطلع عليكم أهل اليمن « : كنا مع رسول اهللا بطريق بني مكة واملدينة فقال : مطعم ، عن أبيه ، قال 

وال حنن يا رسول اهللا ؟ : فقال رجل من األنصار » كأهنا قطع السحاب أو قطعة سحاب هم خيار من يف األرض 
» إال أنتم « : وال حنن يا رسول اهللا ؟ فسكت فقال : وال حنن يا رسول اهللا ؟ فسكت مث قال : كت مث قال فس

  كلمة ضعيفة

: حدثنا مالك بن أنس ، عن الزهري ، عن حممد بن جبري بن مطعم ، عن أبيه ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٩٨٨
  »بالطور مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقرأ يف املغرب « 



أخربين عمرو بن مرة ، مسع عاصما العنزي ، حيدث عن ابن : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٩٨٩
قاهلا ثالثا  -اهللا أكرب كبريا « : جبري بن مطعم ، عن أبيه ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا دخل الصالة كرب وقال 

أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم  -قاهلا ثالثا  -) ١(بحان اهللا بكرة وأصيال وس -قاهلا ثالثا  -واحلمد اهللا كثريا  -
  ») ٣(ونفثه ومهزه ) ٢(من نفخه 

__________  
  الوقت حني تصفر الشمس ملغرهبا: األصيل ) ١(
  كربه ؛ ألن املتكرب يتعاظم وجيمع َنفَْسه وَنفََسه فيحتاج أن ينفخ: نفخه ) ٢(
الِغيَبةُ : واهلَْمز أيضا . َغْمُز، وفُّسر اهلمز يف احلديث بأنه املُوتة وهي اجلنون والصرع النَّْخُس وال: اهلَْمز ) ٣(

  .والَوِقيَعةُ يف النَّاسِ، وِذكُْر ُعيوبِهم، ومهَّاز َوُهَمَزة للمبالغة

بري مسعت ج: مسعت سليمان بن صرد ، قال : حدثنا شعبة ، عن أيب إسحاق ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٩٩٠
أما « : ذكر غسل اجلنابة عند النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : بن مطعم ، يقول 

  »على رأسي ثالثا ) ١(أنا فأفيض 
__________  

  الصب والسكب: اإلفاضة ) ١(

: قلت : مطعم ، قال  حدثنا شعبة ، عن النعمان بن سامل ، عن رجل ، عن جبري بن: حدثنا أبو داود قال  - ٩٩١
» لتأتينكم أجوركم ولو كان يف جحر « : يا رسول اهللا ، إن أصحابك يزعمون أنه ال أجور لنا يف مقامنا مبكة فقال 

  »إن يف أصحايب منافقني « : وأصغى إيل برأسه فقال : قال 

بن طلحة بن ركانة ،  حدثنا أبو األحوص ، عن حصني بن عبد الرمحن ، عن حممد: حدثنا أبو داود قال  - ٩٩٢
أو  -صالة يف مسجدي هذا خري من ألف صالة « : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم : عن جبري بن مطعم ، قال 

  »يف غريه إال املسجد احلرام  -مائة : قال 

حدثنا ابن أيب ذئب ، عن الزهري ، عن طلحة بن عبد اهللا بن عوف ، عن عبد : حدثنا أبو داود قال  - ٩٩٣
للقرشي مثال قوة الرجلني « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ن بن األزهر ، عن جبري بن مطعم ، قال الرمح

  »بنبل الرأي « : مب ذاك ؟ قال : فقيل للزهري » من غريهم 

  وما أسند عن زيد بن خالد

اهللا بن عبد اهللا بن عتبة ، حدثنا زمعة ، عن الزهري ، عن عبيد : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٩٩٤
إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ، فإن « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن زيد بن خالد اجلهين ، قال 

  »شعر ) ١(عادت فليجلدها ، فإن عادت فليجلدها ، فإن عادت الرابعة فليبعها ولو بضفري 
__________  

  وج أو مفتولحبل من شعر أو غريه ، منس: الضفري ) ١(



: حدثنا زمعة ، عن الزهري ، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا ، عن زيد بن خالد ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٩٩٥
يا رسول اهللا ، ننشدك اهللا ملا قضيت بيننا بكتاب اهللا عز : جاء خصمان إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقاال 

ل يا رسول اهللا ، فاقض بيننا بكتاب اهللا وائذن يل فأتكلم ، فأذن له فقال أج: وجل فقام خصمه وهو أفقه منه فقال 
على هذا وإنه زىن بامرأته فأخربت أن على ابين الرجم فافتديت منه مبائة ) ١(يا رسول اهللا ، إن ابين كان عسيفا : 

على امرأة هذا الرجم  عام وأن) ٢(شاة وخادم ، فلما سألت أهل العلم أخربوين أن على ابين جلد مائة وتغريب 
أما املائة شاة واخلادم : والذي نفس حممد بيده ألقضني بينكما بكتاب اهللا « : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

» فهما مردودان عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام ، واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارمجها 
  فرمجها عليها فسأهلا فاعترفت) ٣(فغدا 

__________  
  األجري املستهان به: العسيف ) ١(
  النفي واإلبعاد إىل بالد غريبة: التغريب ) ٢(
  السري أول النهار: الُغُدو ) ٣(

كنا « : حدثنا ابن أيب ذئب ، عن صاحل موىل التوءمة ، عن زيد بن خالد ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٩٩٦
  »وسلم املغرب مث نأيت السوق فلو رمينا بالنبل رأينا مواقعها  نصلي مع رسول اهللا صلى اهللا عليه

حدثنا زهري بن حممد ، عن زيد بن أسلم ، عن زيد بن خالد ، قال النيب صلى اهللا : حدثنا أبو داود قال  - ٩٩٧
هشام وهذا احلديث يرويه أبو عامر عن » من أحسن الوضوء مث صلى ركعنت ومل يسه فيهما غفر له « : عليه وسلم 

  بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن زيد بن خالد

حدثنا حرب بن شداد ، عن حيىي بن أيب كثري ، عن أيب سلمة ، عن بسر بن سعيد ، : حدثنا أبو داود قال  - ٩٩٨
ومن من جهز غازيا يف سبيل اهللا عز وجل فقد غزا « : عن زيد بن خالد ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

  »يف أهله خبري فقد غزا ) ١(خلفه 
__________  

  قام على رعاية أهل الغائب وتكفل هبم: خلف ) ١(

حدثنا عبد العزيز بن أيب سلمة ، عن صاحل بن كيسان ، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا ، : حدثنا أبو داود قال  - ٩٩٩
وقال أبو » سبوا الديك فإنه يدعو إىل الصالة ال ت« : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم : عن زيد بن خالد ، قال 

  عن عبد العزيز عن صاحل عن عبد اهللا بن أيب قتادة عن أبيه وهذا أثبت عندي: داود مرة أخرى 

  وما أسند عن رافع بن خديج

حدثنا زهري بن حممد ، عن حيىي بن سعيد ، عن حممد بن حيىي : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٠٠٠
ال قطع يف مثر « : حبان ، عن عمه واسع بن حبان ، مسع رافع بن خديج ، مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول  بن

  ») ١(وال كثر 



__________  
  ُجمَّار النخل وهو شحمه الذي يف وسط النخلة: الكثر ) ١(

ن قتادة ، عن حممود بن حدثنا شعبة ، عن حممد بن إسحاق ، عن عاصم بن عمر ب: حدثنا أبو داود قال  - ١٠٠١
  »بصالة الصبح فإنه أعظم لألجر ) ١(أسفروا « : لبيد ، عن رافع بن خديج ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

__________  
  أخر الصالة حىت أوشك الصبح أن يطلع: أسفر ) ١(

أن النيب صلى اهللا عليه حدثنا شريك ، عن أيب إسحاق ، عن عطاء ، عن رافع ، : حدثنا أبو داود قال  - ١٠٠٢
  »من زرع يف أرض قوم بغري إذهنم فليس له من الزرع شيء وله نفقته « : وسلم قال 

حدثنا أبو إبراهيم ، عن عبد الرمحن بن هرير بن رافع بن خديج ، عن رافع بن : حدثنا أبو داود قال  - ١٠٠٣
) ٢(بصالة الصبح حىت يرى القوم مواقع نبلهم ) ١(أسفر « : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم لبالل : خديج ، قال 

«  
__________  

  أخر الصالة حىت أوشك الصبح أن يطلع: أسفر ) ١(
  السِّهام العربية ، وال واحد هلا من لَفِْظها: النَّبل ) ٢(

: حدثين حيىي بن عبد احلميد األنصاري ، قال : حدثنا عمرو بن مرزوق ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٠٠٤
مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بعض غزواته فقال له ) ١(حدثين جدي عن رافع بن خديج ، أنه أصابه سهم 

، وأشهد لك يوم القيامة ) ٢(يا رافع إن شئت نزعت السهم وتركت القطبة « : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  ففعل» أنك شهيد 

__________  
  ى يف طرفه نصل ُيرَمى به عن القوسعود من خشب يسوَّ: السهم ) ١(
  نْصل السهم: القُطْبة والقُطْب ) ٢(

وكان ال : حدثنا زائدة بن قدامة الثقفي ، قال أبو داود : حدثنا أبو داود قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٠٠٥
افع بن خديج حدثنا سعيد بن مسروق الثوري عن عباية بن رفاعة بن ر: حيدث قدريا وال صاحب بدعة يعرفه قال 

كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بذي احلليفة من هتامة وقد جاع القوم فأصابوا إبال : عن جده رافع قال 
وغنما فانتهى إليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقد نصبت القدور فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ) ١(

القوم وليس ) ٥(فند بعري من إبل : قال ) ٤(عشرا من الغنم ببعري  )٣(مث قسم بينهم فعدل ) ٢(بالقدور فأكفئت 
إن هلذه اإلبل أوابد « : يف القوم إال خيل يسرية فرماه رجل بسهم فحبسه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  »كأوابد الوحش فما غلبكم منه فاصنعوا به هكذا ) ٦(
__________  

  مفرد من لفظه اجلمال والنوق ليس له: اإلبل ) ١(



  قلب وأفرغ: كفأ ) ٢(
  ساوى: عدل ) ٣(
  ما صلح للركوب واحلمل من اإلبل ، وذلك إذا استكمل أربع سنوات ، ويقال للجمل والناقة: البعري ) ٤(
  اجلمال والنوق ، وليس له مفرد من لفظه: اإلبل ) ٥(
  مجع آبدة ، وهي من النفور والفرار والشرود: األوابد ) ٦(

يا رسول : قلنا : حدثنا زائدة ، عن سعيد بن مسروق ، عن عباية عن رافع ، قال : ثنا أبو داود قال حد - ١٠٠٦
ما أهنر « : أفنذبح بالقصب فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ) ١(اهللا ، إنا القو العدو غدا وليس معنا مدى 

» ما السن فعظم وأما الظفر فمدى احلبشة الدم وذكر اسم اهللا فكل ما خال السن والظفر ، وسأخربك عن ذلك أ
وهو واهللا من جياد : ترون ، ما يف الدنيا حديث يف هذا الباب أحسن منه قال أبو داود : قال أبو داود قال زائدة 

  احلديث
__________  

  مجع مدية وهي السكني أو الشفرة: املُدى ) ١(

كنا ال « مسعت ابن عمر ، يقول : مرو بن دينار ، قال حدثنا محاد بن زيد ، عن ع: حدثنا أبو داود قال  - ١٠٠٧
  »بأسا حىت زعم ابن خديج أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هنى عنه ) ١(نرى باخلرب 

__________  
  املخابرة وهي أن يعطي املالك الزارع أرضا يزرعها مقابل بعض ما خيرج منها كالربع أو الثلث: اخلرب ) ١(

حدثنا شعبة ، عن احلكم ، عن جماهد ، عن رافع بن خديج ، أن رسول اهللا صلى : اود قال حدثنا أبو د - ١٠٠٨
: الثلث والربع قال شعبة قال احلكم : ما احلقل ؟ قال : قال شعبة قلت للحكم » هنى عن احلقل « اهللا عليه وسلم 

  ب والفضةملا مسع إبراهيم هذا احلديث كره الثلث والربع ومل ير بأسا بكري األرض بالذه

حدثنا هشام ، عن حيىي بن أيب كثري ، عن إبراهيم بن عبد اهللا بن قارظ ، عن : حدثنا أبو داود قال  - ١٠٠٩
خبيث ، ومهر ) ١(كسب احلجام « : السائب بن يزيد ، عن رافع بن خديج ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

  »البغي خبيث ، ومثن الكلب خبيث 
__________  

  من يعاجل باحلجامة وهي تشريط موضع األمل وتسخينه إلخراج الدم الفاسد من البدن: ام احلج) ١(

حدثنا شعبة ، عن عمرو بن مرة ، مسع أبا البختري ، حيدث عن أيب سعيد اخلدري : حدثنا أبو داود قال  - ١٠١٠
لى اهللا عليه وسلم حىت ختمها مث قرأها رسول اهللا ص) ) ١(إذا جاء نصر اهللا والفتح ( ملا نزلت هذه اآلية : ، قال 

فحدثت هبذا احلديث مروان : قال أبو سعيد » والناس حيز ، ال هجرة بعد الفتح ) ٢(أنا وأصحايب حيز « : قال 
أما إن هذا لو شاء حلدثك فقال : كذبت وعنده رافع بن خديج فقلت : بن احلكم وكان أمريا على املدينة فقال 

  صدق: رافع 
__________  



  ١: النصر آية رقم : سورة ) ١(
  القسم أو اجلانب: الناحية واملراد : احليز ) ٢(

حدثنا شعبة ، عن عبد امللك بن ميسرة ، عن جماهد عن رافع بن خديج ، أن : حدثنا أبو داود قال  - ١٠١١
ديث سفيان وروى هذا احل» ) ١(من كانت له أرض فليمنحها أخاه وال يكرها « : النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

  عن منصور عن جماهد عن أسيد بن ظهري عن رافع بن خديج
__________  

  أجرة املستأجر ، وال يكرها أي ال يؤجرها: الكراء ) ١(

مسعت عباية بن رفاعة : أخربين أبو بلج حيىي بن سليم ، قال : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٠١٢
وأرضا وأمة فأمر رسول اهللا صلى ) ٢(وناضحا ) ١(هلك وترك غالما حجاما بن رافع بن خديج ، حيدث أن جده 

ازرعوها أو « : اهللا عليه وسلم أن جيعل كسب احلجام يف علف الناضح وهنى عن كسب األمة وقال يف األرض 
  »ذروها 

__________  
  سد من البدنمن يعاجل باحلجامة وهي تشريط موضع األمل وتسخينه إلخراج الدم الفا: احلجام ) ١(
  اجلمل أو الثور أو احلمار الذي يستقى عليه املاء: الناضح ) ٢(

  وما أسند عن أيب رافع

حدثنا سفيان الثوري ، عن عاصم بن عبيد اهللا ، عن عبيد اهللا : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٠١٣
أذن يف أذن احلسن حني ولدته أمه فاطمة بالصالة  رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم« : بن أيب رافع ، عن أبيه ، قال 

«  

حدثنا خارجة بن مصعب ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، أن النيب : حدثنا أبو داود قال  - ١٠١٤
ال أجد إال : فأمر أبا رافع أن يقضيه فقال ) ٢(فأتاه يتقاضاه ) ١(صلى اهللا عليه وسلم استسلف من رجل بكرا 

وروى هذا احلديث القعنيب عن « خري الناس أحسنهم قضاء » : أو قال « خريكم » فأعطه فإن « : ل مجال خيارا قا
  مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أيب رافع عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

__________  
  الفيت من اإلبل: البكر ) ١(
  يطلب أو يأخذ احلق الذي له: يتقاضى ) ٢(

حدثنا شعبة ، عن احلكم ، عن ابن أيب رافع ، عن أيب رافع ، أن رسول اهللا صلى : و داود قال حدثنا أب - ١٠١٥
ال حىت : اصحبين كيما تصيب منها قال : اهللا عليه وسلم بعث رجال من بين خمزوم على الصدقة فقال أليب رافع 

إن الصدقة ال « : يه وسلم فسأله فقال آيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأسأله ، فانطلق إىل النيب صلى اهللا عل
  »حتل لنا وإن موىل القوم من أنفسهم 



حدثنا عبد اهللا بن عبد الرمحن بن يعلى الطائفي ، عن عمرو بن الشريد ، عن أبيه : حدثنا أبو داود قال  - ١٠١٦
عن إبراهيم بن ميسرة وروى سفيان هذا احلديث » ) ١(اجلار أحق بسقبه « : ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

  عن عمرو بن الشريد عن أيب رافع عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
__________  

  ما قرب منه واملراد أنه أحق بالشفعة: سقبه ) ١(

دفع « حدثنا هشام ، عن حيىي ، عن ابن أيب رافع ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم : حدثنا أبو داود قال  - ١٠١٧
؟ فقتلها إال كلبا ، فجاء إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم » ، وأمره أن يقتل كالب املدينة ) ١(ة إىل أيب رافع العنز

وروى هذا احلديث القعنيب ، عن يعقوب بن حممد ، عن حممد بن عبد الرمحن بن سعد » فأمره أن يقتله « فأخربه ، 
  بن زرارة ، عن سامل بن عبد اهللا ، عن أيب رافع

__________  
  عصا ِشْبه الُعكَّازة: َنَزة الَع) ١(

مر يب نيب اهللا « : حدثنا قيس ، عن خمول ، عن أيب سعيد ، عن أيب رافع ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٠١٨
  »شعري ، فأطلقه ) ١(صلى اهللا عليه وسلم وأنا ساجد قد عقصت 

__________  
  يلُّ الشعر ولفه وإدخال أطرافه يف أصوله: العقص ) ١(

  ند عن العباس بن عبد املطلبوما أس

حدثنا يونس ، حدثنا أبو داود ، حدثنا ابن أيب ذئب ، عن جعفر بن متام ، عن جده العباس بن عبد  - ١٠١٩
ال أسم إال يف آخر : ، قال العباس » يف الوجه ) ١(هنى عن الوسم « املطلب ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  )٢(عظم فوسم يف آخر اجلاعرتني 
__________  

  إذا أثَّر أو علَّم فيه بكَيٍّ، والوسم والسمة العالمة املميزة للشيء: َوَسَمه ) ١(
لَْحَمَتان َيكَْتنِفَان أْصل الذََّنب، ومها من اإلنسان يف موضع َرقَْميت اِحلمَار، يف طرف الورك مما يلي : اجلاعرتان ) ٢(

  الدبر

سلمة ، عن شعيب بن احلبحاب ، عن أيب العالية ، أن العباس بىن غرفة حدثنا أبو داود ، حدثنا محاد بن  - ١٠٢٠
  ثالثا» اهدمها « : أوأتصدق بثمنها ؟ فقال : ، فقال » اهدمها « : ، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  وما أسند عن الفضل بن العباس

مرو الفقيمي ، عن سعيد بن جبري حدثنا يونس ، حدثنا أبو داود ، حدثنا أبو إسرائيل ، عن فضيل بن ع - ١٠٢١
من أراد احلج فليتعجل ، « : ، عن عبد اهللا بن عباس ، عن الفضل بن عباس ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 



شك أبو داود يف هذا احلديث ، وروى غريه بغري شك عن أيب » فإنه ميرض املريض ، وتضل الضالة ، وتبدو احلاجة 
  أيب سعيد ، عن عبد اهللا بن عباس ، عن الفضلإسرائيل ، عن فضيل ، عن 

حدثنا أبو داود ، حدثنا شعبة ، عن عامر األحول ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، عن الفضل بن عباس ،  - ١٠٢٢
  »حىت رمى مجرة العقبة ) ١(لىب « أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

__________  
  لبيك اللهم لبيك: جابة املنادي ، ولىب باحلج قال أصل التلبية اإلقامة باملكان ، وإ: التلبية ) ١(

حدثنا زمعة بن صاحل ، عن الزهري ، عن سليمان بن يسار ، عن ابن عباس ، أن : حدثنا أبو داود قال  - ١٠٢٣
يا رسول اهللا ، إن فريضة اهللا على : امرأة ، من خثعم أتت النيب صلى اهللا عليه وسلم عام حجة الوداع فقالت 

: احلج أدركت أيب شيخا كبريا ، ال يستطيع أن يستمسك على الراحلة ، أفيقضي عنه أن أحج عنه ؟ قال عباده يف 
عن معمر ، عن الزهري ، عن سليمان بن يسار ، عن ابن عباس : هكذا رواه أبو داود وقال عبد الرزاق » نعم « 

  ، عن الفضل ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

حدثنا مهام ، عن قتادة ، عن عزرة ، عن احلسن العرين ، عن الفضل بن العباس ، أنه حدثنا أبو داود ،  - ١٠٢٤
  »حىت رمى اجلمرة ) ٣(يدا غادية ) ٢(النيب صلى اهللا عليه وسلم ، فلم ترفع راحلته ) ١(ردف « 

__________  
  الراكب خلف قائد الدابة: الردف ) ١(
  محال، وَيقَُع على الذكر واألنثىالَبعُري القوّي على األسفار واأل: الراحلة ) ٢(
  ذاهبة: غادية ) ٣(

  وما أسند عن عبد اهللا بن جعفر

« : حدثنا يونس ، حدثنا أبو داود ، حدثنا إبراهيم بن سعد ، عن أبيه ، عن عبد اهللا بن جعفر ، قال  - ١٠٢٥
  »بالرطب ) ١(رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يأكل القثاء 

__________  
  مثر من اخلضر وهو ما يعرف باخليار: قثاء ال) ١(

حدثنا أبو داود ، حدثنا سفيان بن عيينة ، عن خالد بن جعفر ، عن أبيه ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم  - ١٠٢٦
: هكذا قال أبو داود ، وقال غريه » اجعلوا آلل جعفر طعاما ؛ فقد جاءهم ما يشغلهم « : ملا أتاه هالك جعفر قال 

  بن عيينة ، عن خالد بن جعفر ، عن أبيه ، عن عبد اهللا بن جعفر عن سفيان

: حدثنا أبو داود ، حدثنا ثابت أبو زيد ، عن عاصم األحول ، عن مورق ، عن عبد اهللا بن جعفر ، قال  - ١٠٢٧
خر كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا قدم من سفر ، تلقي يب وباحلسن ، فيجعل أحدنا بني يديه ، واآل« 

  »خلفه على الدابة 



أخربين من ، شهد عبد اهللا بن جعفر وعبد اهللا بن الزبري ، : حدثنا أبو داود ، حدثنا املسعودي ، قال  - ١٠٢٨
: مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : وابن الزبري حيز لعبد اهللا بن جعفر اللحم ويطعمه ، فقال ابن جعفر 

  »أطيب اللحم الظهر « 

حدثنا أبو داود ، حدثنا مهدي ، عن حممد بن عبد اهللا بن أيب يعقوب ، عن احلسن بن سعد موىل احلسن  - ١٠٢٩
: ملا أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قتل جعفر وأصحابه ، أمهل آل جعفر ثالثا ، مث أتاهم فقال : بن علي قال 

خرج عبد اهللا وعون ، وحممد ، فدعا احلالق فحلق فأخرج ثالثة كأهنم أفرخ ، فأ: قال » أخرجوا إيل ولد أخي « 
، وأخذ بيد عبد اهللا » أما عون ، فأشبه خلقي وخلقي ، وأما حممد فأشبه عمنا أبا طالب « : رءوسهم ، وقال 

وجعلت أمهم تفرح هلم ، : قال » اللهم اخلف جعفرا يف أهله ، وبارك لعبد اهللا يف صفقة ميينه « : فأشاهلا وقال 
هكذا رواه أبو داود ، ورواه » آلعيلة وأنا وليهم يف الدنيا واآلخرة ؟ « : ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال رسو

جاءت بنا : وهب بن جرير ، عن أبيه ، عن حممد بن أيب يعقوب عن احلسن بن سعد ، عن عبد اهللا بن جعفر قال 
  أمنا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم

وحدثنا شيبان ، عن جابر ، عن حممد بن علي عن عبد اهللا بن جعفر ، أن رسول  :حدثنا أبو داود قال  - ١٠٣٠
  »بعدما سم ) ٢(على قرنه ) ١(احتجم « اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

__________  
  تداوى باحلجامة وهي تشريط موضع األمل وتسخينه إلخراج الدم الفاسد منه: احتجم ) ١(
  جانب الرأس: القرن ) ٢(

  األنصاريكعب بن مالك 

قال رسول اهللا صلى اهللا : حدثنا يونس ، حدثنا أبو داود ، حدثنا زمعة بن صاحل ، عن الزهري ، قال  - ١٠٣١
وهذا احلديث يرويه » نسمة املؤمن طري تعلق بشجر اجلنة ، حىت يرجعه اهللا عز وجل إىل جسده « : عليه وسلم 

  مالك ، عن أبيهعبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن ابن كعب بن 

هنى « : حدثنا أبو داود ، حدثنا سفيان ، عن الزهري ، عن ابن كعب بن مالك ، عن عمه ، قال  - ١٠٣٢
  »رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن قتل النساء والولدان 

ال حدثنا أبو داود ، حدثنا صاحل بن أيب األخضر ، عن الزهري ، عن عبد الرمحن بن كعب بن مالك ، ق - ١٠٣٣
  »بغريها ) ١(كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا غزا الغزوة ورى « : مسعت كعبا ، يقول : 

__________  
  أخفى مراده وستر غايته وأومههم بأمر آخر: ورى ) ١(

حدثنا أبو داود ، حدثنا صاحل بن أيب األخضر ، عن الزهري ، عن عبد الرمحن بن كعب بن مالك ،  - ١٠٣٤
مسعت كعبا وهو حيدث حديثه حني ختلف عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عب حني عمي ، قال وكان قائد ك



مل أختلف عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف غزوة غزاها قط إال يف غزوة تبوك ، : يف غزوة تبوك ، قال كعب 
) ١(ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم يريد عري غري أين مل أشهد بدرا ، ومل يعاتب اهللا أحدا ختلف عن بدر ، إمنا خرج رسو

قريش ، حىت مجع اهللا عز وجل بينه وبني عدوه على غري موعد ، ولقد شهدت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
على اإلسالم ، وما أحب أن يل هبا مشهد بدر ، وإن كانت بدر هي أذكر يف الناس منها ) ٢(ليلة العقبة حني تواثقنا 

ي أين حني ختلفت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف غزوة تبوك ، أين مل أكن قط أقوى وال ، فكان من خرب
فليس : قط حىت مجعتهما يف تلك الغزوة ، قال كعب ) ٣(أيسر مين حني ختلفت عنه ، واهللا ما اجتمعت يل راحلتان 

خفى له ، ما مل ينزل اهللا عز وجل فيه أحد يريد أن يتخلف عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال أظن أن ذلك سي
، فأخرب ) ٤(وغزا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني طابت مثار املدينة وظالهلا ، فأنا إليه أصعر : وحيا قال 

بغريها ، حىت كانت تلك ) ٥(رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بوجهه الذي يريد ، وكان إذا غزا الغزوة ورى 
واستقبل : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كثري ، ال جيمعهم كتاب حافظ ، يريد الديوان قال الغزوة ، والناس مع 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يتجهز ، ) ٦(رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سفرا بعيدا ، وحنن عدد كبري ، فطفق 
فلم يزل األمر : ومل أقض شيئا قال كأين أجتهز ، مث أرجع ومل أقض شيئا ، مث أغدو كأين أجتهز ، ) ٧(وغدوت 

واملسلمون معه ، فهممت أن ) ٨(يتمادى يب حىت مشر الناس بالرحيل ، فطفق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غاديا 
أرحتل فلم يقدر يل ، وليتين فعلت ، فطفقت حيزنين أين إذا خرجت بعد خروج رسول اهللا يف الناس ال أرى إال رجال 

يف النفاق ، أو رجال ممن عذر اهللا من الضعفاء ، ومل يذكرين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت عليه ) ٩(مغموصا 
رجل من بين : فقال » ما فعل كعب بن مالك ؟ « : أتى تبوك ، فقال يف جملس ، وىف القوم معاذ بن جبل ، بتبوك 

بئس واهللا ما قلت ، واهللا يا : ال معاذ ، فق) ١١(والنظر يف عطفيه ) ١٠(حبسه ، يا رسول اهللا ، برداه : سلمة 
، فقال رسول اهللا ) ١٢(رسول اهللا ، ما علمت إال خريا ، فبينا رسول اهللا كذلك ، إذا هو برجل يزول به السراب 

، فإذا هو أبو خيثمة الذي تصدق بالصاع فلمزه املنافقون ، ومل جيد إال » كن أبا خيثمة « : صلى اهللا عليه وسلم 
وحضرين ) ١٤(من تبوك ، حضرين بثي ) ١٣(ا بلغين أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد قفل جهده ، فلم

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ وأستعني على ذلك كل ذي ) ١٥(مب أخرج من سخط : الكذب ، وجعلت أقول 
 الباطل ، فأمجعت على رأي من أهلي ، فلما بلغين أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد أظل قادما ، زاح عين

صدقه ، وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ باملسجد ، فصلى فيه ركعتني ، فإذا فعل ذلك 
جاءه املنافقون وكانوا أربعة ومثانني رجال فيعتذرون إليه ، وحيلفون له ، فيقبل منهم عالنيتهم ، ويستغفر هلم ، 

ما خلفك ؟ أمل « : اهللا ، حىت جئت ، فلما رآين تبسم تبسم املغضب ، مث قال إىل ) ١٧(سرائرهم ) ١٦(ويكل 
يا رسول اهللا ، واهللا لو أين عند غريك من أهل الدنيا ، لظننت أين سأخرج : فقلت » ظهرك ؟ ) ١٨(تكن قد ابتعت 

ليوشكن اهللا أن  ، لقد أعطيت جدال ، ولكن واهللا لئن أنا حدثتك اليوم حبديث ترضى به عين ،) ١٩(من سخطه 
اهللا ، ال واهللا يا ) ٢١(علي ، إين أرجو عقىب ) ٢٠(يسخطك علي ، ولئن أنا حدثتك اليوم حبديث صدق جتد 

رسول اهللا ، ما كنت قط أقوى وال أيسر مين حني ختلفت عنك ، واهللا ما اجتمعت يل راحلتان قط حىت مجعتهما يف 
: قال » أما هذا فقد صدقين ، قم حىت يقضي اهللا فيك « : سلم هذه الغزوة ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و

واهللا ما علمناك أذنبت يف اإلسالم ذنبا قبل هذا ، : إيل رجال من قومي من بين سلمة ، فقالوا ) ٢٢(فقمت ، وثاب 
ذر إليه فقد كان كافيك من ذنبك استغفار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، أفال اعتذرت إىل رسول اهللا مبا اعت

هل لقي هذا معي أحد ؟ قال : فقلت : فواهللا ما زالوا يؤنبونين حىت كدت أن أكذب نفسي قال : املخلفون ؟ قال 



هالل بن أمية الواقفي ، ومرارة بن الربيع : ومن مها ؟ فقالوا : لقيه معك رجالن ، قيل هلما ما قيل لك قلت : 
وهنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن :  فيهما أسوة قال العامري فذكروا رجلني صاحلني قد شهدا بدرا ، يل

فاجتنبنا الناس فلم يكلمونا ، فتنكرت يل واهللا نفسي ، وتنكرت : كالمنا أيها الثالثة نفر من بني من ختلف عنه قال 
أنا فكنت  يل األرض يف نفسي ، فما هي األرض اليت كنت أعرف ، فأما صاحباي فاستكانا وجلسا يف بيوهتما ، وأما

القوم وأجلدهم ، فكنت أشهد الصالة مع املسلمني ، وأطوف يف األسواق ، وال يكلمين أحد ، فآيت ) ٢٣(أشب 
هل حرك شفتيه بالرد علي ؟ أسارقه النظر : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأصلي معه ، فأسلم ، وأقول يف نفسي 

) ٢٤(حنوه أعرض عين ، فلما طال ذلك علي من جفوة ، فإذا أقبلت على صاليت أقبل حنوي ، وإذا أقبلت 
يا أبا قتادة : املسلمني إيانا ، أتيت أبا قتادة ، وهو ابن عمي ، وأحب الناس إيل ، فكلمته ، فواهللا ما كلمين ، فقلت 

ت ففاضت عيناي ، فتسور: اهللا ورسوله أعلم ، قال : باهللا ، أتعلمين أحب اهللا ورسوله ؟ فقال ) ٢٥(، نشدتك 
من أنباط الشام ، معه كتاب من ملك ) ٢٧(احلائط فمضيت ، فبينما أنا يف السوق ذات يوم ، إذ أتاين نبطي ) ٢٦(

من يدلين على كعب بن مالك ؟ فطفق الناس يشريون إيل ، فأخذت الكتاب ، وأنا قارئ أقرأ : غسان ، وهو يقول 
) ٢٨(ا أن صاحبك قد أقصاك ، ومل جيعلك اهللا بدار هوان أما بعد ، فقد بلغن: ، فإذا هو من ملك غسان ، فإذا فيه 

به التنور ) ٢٩(هذا أيضا من الشر ، فأخذت الكتاب ، فتيممت : قلت : وال مضيعة ، فاحلق بنا فلنواسيك قال 
، فلما مضى أربعون ليلة منذ هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن كالمنا ، إذا رسول ) ٣١(، فسجرته ) ٣٠(

أطلقها أو ماذا : إن رسول اهللا يأمرك أن تعتزل امرأتك قلت : اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد جاءين فقال رسول 
يا هذه ، احلقي بأهلك حىت يقضي اهللا يف هذا األمر ، وأرسل إىل صاحيب : ال تقرهبا فقلت المرأيت : أصنع هبا ؟ قال 
سول اهللا ، إن هالال رجل ضائع ، ليس له خادم ، أفتكره يا ر: فجاءت امرأة هالل بن أمية فقالت : مبثل ذلك قال 

يا رسول اهللا ، واهللا ما كان منه حراك إىل شيء من ذلك : ، فقالت » ال ، ولكن ال يقربنك « : أن أخدمه ؟ قال 
 وما عليك أن تستأذن يف أهلك رسول اهللا ، فقد: منذ كان من أمره ما كان ، إمنا هو يبكي ، فقال يل بعض أهلي 

فبينا أنا كذلك يف : واهللا ال أفعل ، وأنا رجل شاب ، ال أدري ما يقول رسول اهللا قال : أذن المرأة هالل فقلت 
صبح مخسني ليلة منذ هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن كالمنا ، صليت صالة الصبح على ظهر بيت لنا ، مث 

ض مبا رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن ال ملجأ ضاقت عليهم األر( « : جلست على احلال اليت ذكر اهللا 
، إذ مسعت صوت صارخ أوىف على سلع ، وركض إيل رجل فرسا ، فكان الصوت » ) ) ٣٢(من اهللا إال إليه 

ساجدا ، وعرفت أن قد جاء الفرج ، فجاء الذي ) ٣٣(أبشر يا كعب بن مالك فخررت : أسرع إيل من الفرس 
انا علي ، واهللا ما أملك غريمها ، فكسوهتما إياه بشارة ، مث استعرت ثوبني فلبستهما مسعت صوته ، فنزعت ثوبني ك

وأخربتين أم سلمة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم ، : ، مث انطلقت أتيمم النيب صلى اهللا عليه وسلم قال كعب 
، فلما بقي ثلث الليل نزلت وكانت حمسنة يف شأين ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان عندها تلك الليلة 

يا رسول اهللا ، أفال : قلت : قالت » أي أم سلمة ، تيب على كعب بن مالك وصاحبيه « : عليه توبتنا ، فقال يل 
وأخرب رسول اهللا صلى اهللا عليه » إذا حيطمكم الناس ، مينعونكم النوم سائر الليل « : أرسل إليه فأبشره ؟ قال 
: فذهب قبل صاحيب مبشرون ، وذهب قبلي مبشرون قال كعب : دما صلى الصبح قال وسلم بتوبة اهللا علينا بع

فانطلقت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحوله املهاجرون واألنصار ، قد استنار وجهه كأنه قطعة قمر ، وكان 
وصافحين ، واهللا ما قام  إذا سر بشيء استنار وجهه ، فقام إيل طلحة بن عبيد اهللا رضي اهللا عنه يهرول حىت هنأين

: وجعل املسلمون يهنئوين بتوبة اهللا علي ، يقولون : رجل من املهاجرين غريه فكان كعب ال ينساها لطلحة قال 



تعال يا كعب « : لتهنك توبة اهللا لتهنك توبة اهللا حىت انتهيت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فلما رآين قال 
« : يا رسول اهللا ، أمن عندك أم من عند اهللا ؟ فقال : قلت » يك منذ يوم ولدتك أمك ، وأبشر خبري يوم أتى عل

« : يا رسول اهللا ، إن من توبيت أن أختلع من مايل كله صدقة إىل اهللا وإىل رسوله ، فقال : قلت » بل من عند اهللا 
الذي خبيرب ) ٣٤(أمسك سهمي يا رسول اهللا ، فإين : قلت » يا كعب ، أمسك عليك بعض مالك ؛ فإنه خري لك 

يا رسول اهللا ، إن اهللا عز وجل إمنا جناين بالصدق ، وإن من توبيت أال أحدث إال صدقا ما بقيت قال : ، وقلت 
اهللا يف صدق احلديث مثل الذي أبالين ، واهللا ما تعمدت كذبا منذ ذكرت ) ٣٥(فواهللا ما أعلم أحدا أباله : كعب 

فأنزل اهللا عز : ليه وسلم إىل يومي هذا ، وأنا أرجو أن يعصمين اهللا فيما بقي ، قال ذلك لرسول اهللا صلى اهللا ع
  اآليتني مجيعا) ) ٣٦(لقد تاب اهللا على النيب واملهاجرين واألنصار : ( وجل 

__________  
  كل ما جلب عليه املتاع والتجارة من قوافل اإلبل والبغال واحلمري: العري ) ١(
  ناتعاهد: تواثقنا ) ٢(
  الَبعُري القوّي على األسفار واألمحال، وَيقَُع على الذكر واألنثى: الراحلة ) ٣(
  أشد ميال ورغبة: أصعر ) ٤(
  أخفى مراده وستر غايته وأومههم بأمر آخر: ورى ) ٥(
  أخذ يف فعله واستمر فيه: طفق يفعل الشيء ) ٦(
  السري أول النهار: الُغُدو ) ٧(
  والتبكري أول النهار السري والذهاب: الغدو ) ٨(
  مطعونا يف دينه متهما بالنفاق: مغموصا ) ٩(
  الشَّْملَةُ املخطَّطة، وقيل ِكساء أسود ُمَربَّع فيه صوٌر: الْبُرُد والُبرْدة ) ١٠(
  جانب ، واملراد إعجابه بنفسه: عطف ) ١١(
  احلر ويظهر غالبا يف الصحراءملعان يبدو من البعد كأنه ماء ناتج عن انكسار الضوء يف شدة : السراب ) ١٢(
  عاد ورجع: قفل ) ١٣(
  أشد احلزن أو املرض الشديد الذي ال يصرب عليه صاحبه: البث ) ١٤(
  الغضب أو كراهية الشيء وعدم الرضا به: السخط ) ١٥(
فاه أمَره ثقةً ووكَّل فالنٌ فالناً، إذا اْستكْ. أي ألْجأته إليه واعَتَمْدُت فيه عليه: وكَلُْت أمري إىل فالن ) ١٦(

  بكفاَيِته، أو َعْجزاً عن الِقيام بأمر نفسِه
  ما يكتمه املرء وخيفيه ويسره يف نفسه: السريرة ) ١٧(
  اشترى: ابتاع ) ١٨(
  غضبه: سخطه ) ١٩(
  .َوَجْدتُ بِفُالَنة َوْجداً، إذا أحَْبْبتها ُحّبا َشديدا: الغضب ، واحلزن واملساءة وأيضا : الوجد ) ٢٠(
  العَِوض واخلُلْف وجزاء األمر: عقىب ال) ٢١(
  رجع وعاد والذ: ثاب ) ٢٢(
  أصغر سنا وأكثر شبابا: أشب ) ٢٣(



  البُْعد َعن الشيء ، وقطع الصلة والرب: اجلفوة واجلَفَاء ) ٢٤(
  سأله وأقسم عليه: نشده ) ٢٥(
  تسلق وصعد: تسور ) ٢٦(
جيل من الناس كانوا ينزلون بالبطائح : وقيل . رِ البئر إذا حُِفَرتالْماء الذي َيخُْرج من قَْع: النَّبط والنَّبِيط ) ٢٧(

  .بني العراقني أو بسواد العراق
  الِاسِْتْخفَافُ بالشَّيء واِلاْسِتحْقاُر ، والذل واإلهانة: اهلوان ) ٢٨(
  أراد وقصد وتوجه: تيمم ) ٢٩(
  املَْوِقُد: التنور ) ٣٠(
  أوقد وأشعل: سجر ) ٣١(
  ١١٨: توبة آية رقم ال: سورة ) ٣٢(
  سقط وهوى بسرعة: خر ) ٣٣(
  النصيب: السهم ) ٣٤(
  منح وأنعم: أبلى ) ٣٥(
  ١١٧: التوبة آية رقم : سورة ) ٣٦(

حدثنا أبو داود ، حدثنا حممد بن أيب محيد ، عن محيدة بنت أيب عبيدة األنصارية ، عن أمها ، عن كعب  - ١٠٣٥
إين خرجت وأنا أريد أن أخربكم « :  صلى اهللا عليه وسلم على املنرب قال رسول اهللا: بن مالك األنصاري ، قال 

  »يف العشر األواخر ، يف الوتر ) ١(بليلة القدر ، فأنسيتها ، فالتمسوها 
__________  

  طلبه: التمس الشيء ) ١(

ب بن مالك ، عن حدثنا أبو داود ، حدثنا ابن املبارك ، أنبأنا يونس بن يزيد ، عن الزهري ، عن ابن كع - ١٠٣٦
  »كان يسافر يوم اخلميس « أبيه ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  سلمة بن األكوع

حدثنا يونس ، حدثنا أبو داود ، حدثنا أيوب بن عتبة ، عن إياس بن سلمة بن األكوع ، عن أبيه ، قال  - ١٠٣٧
  »فليس منا  السيف علينا) ١(من سل « : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : 

__________  
  انتزعه من غمده وأخرجه: سل سيفه ) ١(

كان رسول اهللا « : حدثنا أبو داود ، حدثنا يعلى بن احلارث ، حدثنا إياس بن سلمة ، عن أبيه ، قال  - ١٠٣٨
  »نستظل فيه ) ١(صلى اهللا عليه وسلم يصلي بنا اجلمعة ، وننصرف وما جند للحيطان فيئا 

__________  
  الظل بعد الزوال: لفيء ا) ١(



حدثنا أبو داود ، حدثنا عبد اهللا بن املبارك ، عن عكرمة بن عمار ، عن إياس بن سلمة ، عن أبيه ، قال  - ١٠٣٩
من الناس ، وأصبت امرأة ) ١(غزونا مع أيب بكر رضي اهللا عنه هوازن ، فسبقت الناس إىل اجلبل ، فرددت عنقا : 

أبو بكر ابنة الفزارية ، فلما قدمنا قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه ) ٢(العرب ، فنفلين من فزارة ، هلا ابنة من أمجل 
» هبها يل ، هللا أبوك « : يا رسول اهللا ، ما كشفتها ، قال : ، قلت » يا سلمة ، هب يل املرأة ، هللا أبوك « : وسلم 
  ى هبا أسريا كان يف أيديهمفبعث هبا إىل أهل مكة ، ففاد: هي لك يا رسول اهللا ، قال : ، قلت 

__________  
  اجلماعة من الناس: العنق ) ١(
  أعطى فردا قدرا زائدا على نصيب املقاتل من الغنيمة: نفل ) ٢(

قال رسول اهللا صلى اهللا : حدثنا أبو داود ، حدثنا عمر بن راشد ، عن إياس بن سلمة ، عن أبيه ، قال  - ١٠٤٠
  »ا ، وأسلم ساملها اهللا عز وجل غفار غفر اهللا هل« : عليه وسلم 

قال رسول اهللا صلى اهللا : حدثنا أبو داود ، حدثنا أيوب بن عتبة ، عن إياس بن سلمة ، عن أبيه ، قال  - ١٠٤١
  »خري رجالتنا سلمة ، وخري فرساننا أبو قتادة « : عليه وسلم 

  سهل بن سعد الساعدي

ة بن صاحل ، عن الزهري ، عن سهل بن سعد الساعدي ، حدثنا يونس ، حدثنا أبو داود ، حدثنا زمع - ١٠٤٢
حيك به رأسه ، ) ١(أن رجال ، اطلع يف حجرة النيب صلى اهللا عليه وسلم ، ومع النيب صلى اهللا عليه وسلم مدرى 

  »لو أين أعلم أنك تنظر ، لقمت حىت أطعن به يف عينيك ، إمنا جعل اإلذن من أجل البصر « : فقال 
__________  

  ما يعمل من حديد أو خشب على شكل سن من أسنان املشط وأطول منه يسرح به الشعر املتلبد: ملدرى ا) ١(

كنا « : حدثنا أبو داود ، حدثنا خارجة بن مصعب ، عن أيب حازم املدين ، عن سهل بن سعد ، قال  - ١٠٤٣
فنأكله مث نرجع ، على عهد رسول  وشعريا ،) ١(نفرح بيوم اجلمعة ، وذاك أنا كنا نأيت عجوزا ، فتصنع لنا سلقا 

  »اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
__________  

  نوع من اخلضروات: السلق ) ١(

كان عامة من « : حدثنا أبو داود ، حدثنا عدي بن الفضل ، عن أيب حازم ، عن سهل بن سعد ، قال  - ١٠٤٤
مل يكن « : ما أصحاب العقد ؟ قال و: قلت : قال » يصلي خلف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أصحاب العقد 

  »ألحدهم إال ثوب واحد ، حىت كان يعقده على عنقه 

تويف رسول اهللا « : حدثنا أبو داود ، حدثنا زمعة بن صاحل ، عن أيب حازم ، عن سهل بن سعد ، قال  - ١٠٤٥
  »صوف يف احلياكة ) ١(صلى اهللا عليه وسلم وله جبة 



__________  
  واسع الكمني مشقوق املقدم يلبس فوق الثياب ثوب سابغ: اجلبة ) ١(

  معاوية بن أيب سفيان ، رمحه اهللا

حدثنا يونس ، حدثنا أبو داود ، حدثنا شعبة ، عن أيب إسحاق ، عن عامر بن سعد ، عن جرير بن عبد  - ١٠٤٦
ني ، وأبو بكر رضي قبض النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو ابن ثالث وست« : اهللا ، عن معاوية بن أيب سفيان ، قال 

  »اهللا عنه وهو ابن ثالث وستني ، وعمر رضي اهللا عنه وهو ابن ثالث وستني 

مسعت معبدا : حدثنا أبو داود ، حدثنا شعبة ، عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف ، قال  - ١٠٤٧
ن له يف اجلمع كالم يتكلم به ، كان معاوية قلما حيدث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فكا: اجلهين ، يقول 

من يرد اهللا به خريا يفقهه يف الدين ، وإن هذا املال خضر حلو ، « : يرويه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال 
  »فمن أخذه حبقه بورك له فيه ، وإياكم والتمادح ؛ فإن التمادح فيه الذبح 

اهللا بن حممد بن عقيل ، عن حممد بن احلنفية ، عن حدثنا أبو داود ، حدثنا محاد بن سلمة ، عن عبد  - ١٠٤٨
  »جائزة ألهلها ) ١(العمرى « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : معاوية ، قال 

__________  
هذا الشيء لك عمرك فإذا متَّ رجع إيلَّ ، : هبة الشيء للغري بشروط متفق عليها فيقول الواهب : العمرى ) ١(

  متُّ رجع إىل أهليأو هو لك عمري فإذا 

كنا على : حدثنا أبو داود ، حدثنا ابن سعد ، عن أبيه ، عن احلكم بن ميناء ، عن ابن جارية ، قال  - ١٠٤٩
مسعت رسول اهللا : كنا يف األنصار وأحاديثهم فقال معاوية : فيم كنتم ؟ قلنا : باب معاوية ، فخرج علينا فقال 

  »ألنصار أحبه اهللا ، ومن أبغض األنصار أبغضه اهللا من أحب ا« : صلى اهللا عليه وسلم يقول 

: خطب معاوية فقال : أخربين أبو التياح ، عن معبد اجلهين ، قال : حدثنا أبو داود ، حدثنا شعبة ، قال  - ١٠٥٠
أال ما بال أقوام يصلون صالة ، فقد صحبت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فما رأيناه يصليها ، وقد مسعناه « 

  »ينهى عنها يعين الركعتني بعد العصر 

َسِمْعُت ُمَعاوَِيةَ ، قَالَ : َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن َيحَْيى ْبنِ طَلَْحةَ ، َعْن ِعيَسى ْبنِ طَلَْحةَ ، قَالَ  - ١٠٥١
  .َضى َنْحَبُهطَلَْحةُ ِممَّْن قَ: َسِمْعُت النَّبِيَّ صلى اهللا عليه وسلم ، َيقُولُ : 

حدثنا أبو داود ، حدثنا هشام ، عن حيىي بن أيب كثري ، عن حممد بن إبراهيم التيمي ، عن عيسى بن  - ١٠٥٢
هكذا مسعت نبيكم صلى : فقال مثل ما قال ، مث قال « كنا عند معاوية ، فنادى املنادي بالصالة ، : طلحة ، قال 

  »اهللا عليه وسلم 



: حدثنا محاد بن سلمة ، ويزيد بن زريع ، عن حبيب بن الشهيد ، عن أيب جملز ، قال  حدثنا أبو داود ، - ١٠٥٣
اجلس ، فإين : خرج معاوية ، فقام إليه ابن عامر ، وجلس ابن الزبري ، وكان أوزهنما ، فقال معاوية البن عامر 

  »مقعده من النار ) ٢(ليتبوأ له الرجال قياما ف) ١(من أحب أن ميثل « : مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول 
__________  

  قام منتصبًا: َمثُل ) ١(
فليتخذ لنفسه منزال فيها ، وهو أمر مبعىن اخلرب أو مبعىن التهديد أو مبعىن التهكم أو : فليتبوأ مقعده من النار ) ٢(

  دعاء على فاعل ذلك أي بوَّأُه اللَّه ذلك

ليلة القدر ليلة سبع « : ادة ، عن مطرف ، عن معاوية ، قال حدثنا أبو داود ، حدثنا شعبة ، عن قت - ١٠٥٤
  هكذا قال أبو داود وبلغين أن معاذ بن معاذ رفعه» وعشرين 

حدثنا أبو داود ، حدثنا هشام ، عن قتادة ، عن أيب شيخ اهلنائي ، أن معاوية ، قال لنفر من أصحاب  - ١٠٥٥
: فقالوا » ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هنى عن صفف النمور ؟ أتعلمون أن رس« : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

» أتعلمون أن النيب صلى اهللا عليه وسلم هنى عن لبس الذهب إال مقطعا ؟ « : وأنا أشهد ، قال : اللهم نعم قال 
اللهم : قالوا » أتعلمون أن النيب صلى اهللا عليه وسلم هنى أن يقرن بني احلج والعمرة ؟ « : اللهم نعم قال : قالوا 

  »واهللا ، إهنا ملعهن « : ال قال 

قدم معاوية املدينة : حدثنا أبو داود ، حدثنا شعبة ، عن عمرو بن مرة ، مسعت سعيد بن املسيب ، قال  - ١٠٥٦
ما كنت أرى أن أحدا يفعله إال اليهود ، إن رسول اهللا صلى اهللا « : وقال » من شعر ) ١(وأخرج كبة « ، فخطبنا 
  »سلم مساه الزور عليه و

__________  
  شعر ملفوف بعضه على بعض: الكبة ) ١(

إنكم قد أحدثتم « : خطب معاوية فقال : حدثنا أبو داود ، حدثنا هشام ، عن قتادة ، عن سعيد ، قال  - ١٠٥٧
يف  وهو ما جيعل النساء: قال قتادة » زي سوء ، أال وإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد هنى عن الزور 

  رءوسهن من اخلرق

مسعت : قال معاوية : حدثنا أبو داود ، حدثنا يزيد بن طهمان الرقاشي ، حدثنا حممد بن سريين ، قال  - ١٠٥٨
وكان معاوية إذا : قال حممد » ) ٢(، وال النمار ) ١(ال تركبوا اخلز « : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 
وكان معاوية إذا حدث : عليه وسلم مل يتهم ، وقال أبو داود مرة أخرى  حدث مثل هذا عن رسول اهللا صلى اهللا

  عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل يتهم
__________  

  ثياب تنسج من صوف وحرير: اخلز ) ١(
طة من َمآزِر كلُّ َشْملٍَة ُمَخطَّ: والنمار أيضا . َنِمر: جلود النُّمور، وهي السِّباع املعروفة، واِحُدها : النمار ) ٢(

  .نِمار: وسراويل األعراب فهي َنِمرة، ومجُعها 



مسعت رجاء بن حيوة ، حيدث ، عن معاوية : أخربين جراد ، قال : حدثنا أبو داود ، حدثنا شعبة ، قال  - ١٠٥٩
  »من يرد اهللا به خريا يفقهه يف الدين « : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم : ، قال 

  أحاديث عمرو بن العاص

حدثنا يونس ، حدثنا أبو داود ، حدثنا عبد اهللا بن املبارك ، عن موسى بن علي عن أبيه ، عن عمرو بن  - ١٠٦٠
كان فزع باملدينة ، فجعل الناس يذهبون هكذا وهكذا ، فدخلت املسجد فإذا سامل موىل أيب حذيفة : العاص ، قال 

فقعدت مع سامل ، وجاء النيب صلى اهللا : عليه وسلم ، قال حبمائل سيفه عند املنرب منرب النيب صلى اهللا ) ١(حمتب 
يا أيها الناس ، أال كان مفزعكم إىل اهللا ورسوله ، أال فعلتم ما فعل هذان « : عليه وسلم فصعد املنرب فقال 

  »الرجالن املؤمنان ؟ 
__________  

وقد يكون . ْجَمَعُهما به مع ظَْهره، وَيُشدُّه عليهاهو أن َيضُّّم اإلنسان رْجلَْيه إىل بَطْنه بثَْوب َي: االْحتَباء ) ١(
  االحتباء بالَيَدْين عَوض الثَّوب

مسعت عمرو بن : حدثنا أبو داود ، حدثنا عبد اهللا بن املبارك ، عن موسى بن علي ، عن أبيه ، قال  - ١٠٦١
ائتين ففعلت ، فدخلت عليه أن البس عليك سالحك و: بعث إيل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : العاص ، يقول 

يا عمرو ، إين أريد أن أبعثك وجها ، فيغنمك اهللا ، وأزعب لك من املال « : ، فخفض يف البصر ورفعه وقال يل 
يا عمرو ، نعما باملال الصاحل للمرء « : يا رسول اهللا ، واهللا ما للمال أسلمت ، فقال : ، فقلت » زعبة صاحلة 

  »الصاحل 

يا رسول : قال عمرو بن العاص : داود ، حدثنا قرة بن خالد ، حدثنا حممد بن سريين ، قال حدثنا أبو  - ١٠٦٢
وهذا : قال » فأبوها « : إمنا أعين من الرجال ، قال : ، قال » عائشة « : اهللا ، من أحب الناس إليك ؟ قال 

  احلديث يروى عن خالد ، عن أيب عثمان ، عن عمرو بن العاص

شهدت عمرو بن : اود ، حدثنا شعبة ، عن عمرو بن دينار ، عن رجل من أهل مصر قال حدثنا أبو د - ١٠٦٣
أمعك أمان ؟ أمنك أحد : العاص وأيت مبحمد بن أيب بكر ، وكان أمريا على مصر ، وهو مكتوف ، فقال له عمرو 

على املسلمني ) ١(ري جي« : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : ؟ فلم يذكر أن معه أمانا ، فقال عمرو 
  فضربت عنقه: ، قال » ) ٢(أدناهم 

__________  
  أخذ العهد واألمان لغريه، ومنه معاين احلماية واحلفظ والضمان واملنع: أجار جوارا وإجارة ) ١(
  أقلهم منزلة وأرقهم حاال وأضعفهم مكانة: أدناهم ) ٢(

عمرو بن ) ١(جزع : نا أبو نوفل بن أيب عقرب ، قال حدثنا أبو داود ، حدثنا األسود بن شيبان ، حدث - ١٠٦٤
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم « ما هذا اجلزع وقد : العاص عند املوت جزعا شديدا ، فقال له ابنه عبد اهللا 

كان يفعل ذلك ، فواهللا ما أدري أحبا كان ذاك : أي بين ، سأخربك عن ذلك ، قال : قال » يستعملك ويدنيك ؟ 



  «ابن أم عبد ، وابن مسية : ، ولكن أشهد على رجلني فارق الدنيا وهو حيبهما ) ٢(ألفا كان يتألفين أو ت
__________  

  اخلوف والفزع وعدم الصرب واحلزن: اجلزع ) ١(
  املداراة واإليناس للثبات على اإلسالم: التألُّف ) ٢(

ت ذكوان ، حيدث ، عن موىل لعمرو بن العاص مسع: حدثنا أبو داود ، حدثنا شعبة ، عن احلكم ، قال  - ١٠٦٥
، أنه أرسله إىل علي يستأذنه على أمساء بنت عميس ، فأذن له حىت إذا فرغ من حاجته سأل املوىل عمرا عن ذلك ، 

  »هنى أن ندخل على النساء بغري إذن أزواجهن « ، أو » هنانا « إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : فقال 

  رداءوأحاديث أيب الد

قدمت : حدثنا يونس ، حدثنا أبو داود ، حدثنا شعبة ، عن املغرية ، عن إبراهيم ، مسع علقمة ، قال  - ١٠٦٦
فجلست إىل رجل ، فإذا هو أبو الدرداء ، : اللهم وفق يل جليسا صاحلا ، قال : الشام ، فدخلت املسجد فقلت 

يعين ابن مسعود » س فيكم صاحب الوساد والسواك ؟ ألي« : من أهل الكوفة فقال : ممن أنت ؟ فقلت : فقال يل 
أليس فيكم الذي « : يعين حذيفة ، مث قال » أليس فيكم صاحب السر الذي مل يكن يعلمه غريه ؟ « : ، مث قال 

هل تدري كيف كان عبد « : يعين عمارا ، مث قال » أجاره اهللا على لسان نبيه صلى اهللا عليه وسلم من الشيطان ؟ 
والذكر واألنثى ) ٢(والنهار إذا جتلى ) ١(والليل إذا يغشى : ( كان يقرؤها : والليل إذا يغشى ؟ فقلت : أ اهللا يقر

هكذا نقرؤها ، وهكذا » : فقال أبو الدرداء « واهللا ما زال هؤالء يب حىت كادوا يشككوين » : فقال أبو الدرداء ) 
  «مسعتها من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقرؤها 

__________  
  يكسو ويغطي: يغشى ) ١(
  الظهور واالنكشاف: التجلي ) ٢(

مسعت سامل بن أيب اجلعد ، حيدث عن معدان بن : حدثنا شعبة ، عن قتادة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٠٦٧
» يف ليلة ؟ أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن « : أيب طلحة ، عن أيب الدرداء ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

  »قل هو اهللا أحد : اقرءوا « : يا رسول اهللا ، ومن يطيق ذلك ؟ قال : قيل 

حدثنا ابن سعد ، عن أبيه ، عن ابن أخ لعدي بن أرطاة عن رجل ، عن أيب : حدثنا أبو داود قال  - ١٠٦٨
  »ون إن أخوف ما أخاف عليكم األئمة املضل« : الدرداء ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

مسعت أبا صاحل ، حيدث عن عطاء بن يسار ، : حدثنا شعبة ، عن األعمش ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٠٦٩
الذين آمنوا وكانوا يتقون : ( سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن قوله : عن رجل ، عن أيب الدرداء ، قال 

هي الرؤيا الصاحلة يراها املسلم أو « : لى اهللا عليه وسلم فقال رسول اهللا ص) ) ١(هلم البشرى يف احلياة الدنيا 
  »ترى له 



__________  
  ٦٣: يونس آية رقم : سورة ) ١(

مسعت عبد الرمحن بن جبري ، حيدث عن : حدثنا شعبة ، عن يزيد بن مخري ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٠٧٠
: أو قال ) ٢(على باب فسطاط ) ١(سلم رأى امرأة جمحا أبيه ، عن أيب الدرداء ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و

هبا لقد مهمت أن ألعنه لعنة تدخل معه قربه كيف يورثه وهو ال حيل ) ٤(لعل صاحب هذه يلم « : فقال ) ٣(خباء 
  »له ؟ وكيف يسترقه وهو ال حيل له ؟ 

__________  
  املرأة احلامل اليت قربت والدهتا: اجملح ) ١(
  يت من شعر ، وضرب من األبنية ، واجلماعة من الناسب: الفسطاط ) ٢(
  اخليمة: اخلباء ) ٣(
  جيامعها: ُيِلمُّ باملرأة ) ٤(

مسعت عطاء حيدث عن أم : أخربين القاسم بن أيب بزة ، قال : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٠٧١
قال رسول اهللا : أم الدرداء ، عن أيب الدرداء قال  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، أو عن: الدرداء ، قالت 

  »ال يوضع يف امليزان يوم القيامة شيء أثقل من حسن خلق « : صلى اهللا عليه وسلم 

قال النيب : حدثنا هشام ، عن قتادة ، عن خليد العصري ، عن أيب الدرداء ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٠٧٢
ت مشس قط إال بعث اهللا عز وجل جبنبتيها ملكني يناديان يسمعان اخلالئق كلها إال ما طلع« : صلى اهللا عليه وسلم 

مشس قط إال بعث اهللا عز وجل ) ٤(، وما آبت ) ٣(وأعط ممسكا تلفا ) ٢(اللهم عجل ملنفق خلفا ) : ١(الثقلني 
  »وأهلى ما قل وكفى خري مما كثر : جبنبتيها ملكني يناديان يسمعان اخلالئق كلها إال الثقلني 

__________  
  اإلنس واجلن: الثقالن ) ١(
  العوض: اخللف ) ٢(
  هالكا وعطبا وفناء: تلفا ) ٣(
  غابت: آبت الشمس ) ٤(

: حدثنا شعبة ، عن أيب إسحاق ، عن أيب حبيبة الطائي ، عن أيب الدرداء ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٠٧٣
  »الذي يتصدق أو يعتق عند املوت مثل الذي يهدي بعد ما يشبع  مثل« : مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول 

حدثنا شعبة ، عن عطاء بن السائب ، عن أيب عبد الرمحن السلمي ، عن أيب : حدثنا أبو داود قال  - ١٠٧٤
الوالد أوسط أبواب اجلنة فإن شئت فحافظ على « : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : الدرداء ، قال 

  »باب أو ضيع ال



مسعت ذكوان أبا صاحل ، يقول : حدثنا سالم ، عن عبد العزيز بن رفيع ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٠٧٥
أخربك مبا أخرب به : منطلق قال : أمقيم فنرعى أو منطلق فنعلف ؟ فإن قال : كان الضيف إذا نزل بأيب الدرداء قال 
رسول اهللا ، ذهب أهل األموال بالدنيا واآلخرة يصلون كما نصلي  يا: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، قلت 

أال أخربك بشيء إذا « : وجياهدون كما جناهد ويذكرون كما نذكر ويتصدقون وليس عندنا ما نتصدق ، فقال يل 
ثا كل صالة أربعا وثالثني ، وتسبحه ثال) ١(فعلته مل يدركك من جاء بعدك وحلقت من سبقك ؟ تكرب اهللا يف دبر 

وثالثني ، وحتمده ثالثا وثالثني فإنك إذا فعلت ذلك حلقت من سبقك ، ومل يلحقك من جاء بعدك إال من قال مثل 
  »ما قلت 

__________  
  عقبها: دبر الصالة ) ١(

حدثنا ابن أيب ذئب ، عن يزيد بن أيب حبيب ، أن رجلني اختصما إىل أيب الدرداء : حدثنا أبو داود قال  - ١٠٧٦
إذا كنت يف أرض ، « : إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : من األرض ، فقال أبو الدرداء يف شرب 

  فخرج أبو الدرداء فأتى الشام» فسمعت رجلني خيتصمان يف شرب أرض فاخرج منها 

، عن أم حدثنا خالد بن يزيد ، عن أيب حلبس : حدثنا الفرج بن فضالة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٠٧٧
إن اهللا عز وجل فرغ إىل خلقه من مخسة ، من « : الدرداء ، عن أيب الدرداء ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

  »، ومضجعه ، ورزقه ) ١(أجله ، وعمله ، وأثره 
__________  

  أثر مشيه يف األرض: أثره ) ١(

  وثوبان رمحه اهللا

حدثنا هشام ، عن قتادة ، عن سامل بن أيب اجلعد ، عن معدان : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٠٧٨
ومن تبعها ) ١(من صلى على جنازة فله قرياط « : بن أيب طلحة ، عن ثوبان ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

  »حىت يقضى قضاؤها فله قرياطان 
__________  

  راد قدر كبري من األجر ال يعلمه إال اهللاعشر الدينار أو أقل منه ، ومقياس لألرض وامل: القرياط ) ١(

قيل : مسعت سامل بن أيب اجلعد ، قال : حدثنا شعبة ، عن عمرو بن مرة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٠٧٩
حدثنا فقال : كذبتم علي وقلتم علي ما مل أقل ، فقالوا : حدثنا قال : لثوبان موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ما من عبد يسجد هللا سجدة إال رفعه اهللا عز وجل هبا درجة ، أو « : ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول مسعت رس: 
  »عنه هبا خطيئة ) ١(حط 

__________  
  أسقط وحما: حط ) ١(



وذكر أبا أمساء الرحيب : حدثنا محاد بن زيد ، عن أيوب ، عن أيب قالبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٠٨٠
أفضل الدنانري دينار أنفقه الرجل على عياله ، ودينار أنفقه « : بان أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال وذكر ثو

  »على دابته يف سبيل اهللا ، ودينار أنفقه على أصحابه يف سبيل اهللا 

اء ، عن حدثنا شعبة ، وثابت أبو زيد ، عن عاصم ، عن أيب قالبة ، عن أيب أمس: حدثنا أبو داود قال  - ١٠٨١
  »اجلنة حىت يرجع ) ١(عائد املريض يف خرفة « : ثوبان ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

__________  
  اجتناء مثرها: خرفة اجلنة ) ١(

حدثنا هشام ، أن حيىي بن أيب كثري ، حدثه ، أن أبا قالبة حدثه ، أن أبا أمساء : حدثنا أبو داود قال  - ١٠٨٢
  ») ٢(واحملجوم ) ١(أفطر احلاجم « : ثه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال حدثه ، أن ثوبان حد

__________  
  من يعاجل باحلجامة وهي تشريط موضع األمل وتسخينه إلخراج الدم الفاسد من البدن: احلاجم واحلجام ) ١(
  املعالَج باحلجامة ومن ُيخَْرج الدم الفاسد من جسده بالتشريط: احملجوم ) ٢(

حدثنا هشام ، عن حيىي بن أيب كثري ، عن أيب سالم ، عن أيب أمساء ، عن ثوبان ، : حدثنا أبو داود قال  - ١٠٨٣
فجعل النيب  -خواتيم ضخام  -جاءت بنت هبرية إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم ويف يدها فتخ من ذهب : قال 

فدخل النيب صلى اهللا عليه وسلم على  :صلى اهللا عليه وسلم يضرب يدها فأتت فاطمة تشكو إليها قال ثوبان 
هذا أهداها يل أبو حسن ويف يدها السلسلة ، : فاطمة وأنا معه ، وقد أخذت من عنقها سلسلة من ذهب ، فقالت 

» يا فاطمة أيسرك أن يقول الناس فاطمة بنت حممد يف يدها سلسلة من نار ؟ « : فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
فاطمة إىل السلسلة فباعتها فاشترت هبا نسمة فأعتقتها ، فبلغ النيب صلى اهللا عليه وسلم  فخرج ومل يقعد فعمدت

  »احلمد هللا الذي جنى فاطمة يب من النار « : فقال 

حدثنا محاد بن زيد ، عن أيوب ، عن أيب قالبة ، عن أيب أمساء ، عن ثوبان ، أن : حدثنا أبو داود قال  - ١٠٨٤
) ١(ال تقوم الساعة حىت تلحق قبائل من أميت باملشركني وحىت يعبدوا األوثان « : لم قال النيب صلى اهللا عليه وس

  »وإذا وضع السيف يف أميت مل يرفع عنهم إىل يوم القيامة 
__________  

 الَوثَن كلُّ ما لَه ُجثَّة َمْعمولة من َجواِهر األرض أو من اخلََشب: مجع َوثَن وهو الصنم، وقيل : األوثان ) ١(
  الصُّورة بِال ُجثَّة: واِحلجارة، كُصورة اآلدَمّي ُتعَْمل وتُْنَصب فُتْعَبد وقد ُيطْلَق الَوثَن على غري الصُّورة، والصََّنم 

حدثنا أبو األشهب ، عن عمر بن عبيد التميمي العبشمي ، عن ثوبان موىل النيب : حدثنا أبو داود قال  - ١٠٨٥
من : قيل : قال » عليكم األمم كما تداعى القوم إىل قصعتهم ) ١(أن تداعى  يوشك« : صلى اهللا عليه وسلم قال 

جيعل الوهن يف قلوبكم ، وينزع الرعب من قلوب عدوكم ) ٣(كغثاء السيل ) ٢(ال ولكنه غثاء « : قلة ؟ قال 
هللا عن أيب وروي هذا احلديث عن ابن فضالة عن مرزوق أيب عبد ا: قال يونس » حلبكم الدنيا وكراهيتكم املوت 

  أمساء عن ثوبان عن النيب صلى اهللا عليه وسلم



__________  
  جتتمع ويدعو بعضُهم بعضا: تداعى ) ١(
  ما حيمله السيل من رغوة ومن فتات األشياء اليت على وجه األرض: الغثاء ) ٢(
  املاء الغزير املندفع بشدة: السيل ) ٣(

يب اجلودي ، عن أيب بلج ، عن أيب شيبة املهري ، عن ثوبان ، حدثنا شعبة ، عن أ: حدثنا أبو داود قال  - ١٠٨٦
  »رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قاء فأفطر « : قال 

حدثين حممد بن قيس ، عن عبد الرمحن بن يزيد بن : حدثنا ابن أيب ذئب ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٠٨٧
أتكفل له باجلنة « أو » من يتكفل يل بواحدة أتقبل « : ليه وسلم قال النيب صلى اهللا ع: معاوية ، عن ثوبان ، قال 

) ١(فقال فكان ثوبان رمبا وقع سوطه » ال تسأل أحدا شيئا « : أنا يا رسول اهللا ، قال : فقلت : قال ثوبان » ؟ 
  فينزل حىت يتناوله

__________  
  أداة جِلْدية تستخدم يف اجلَلْد والضرب: السوط ) ١(

حدثنا أبو عتبة ، عن حممد بن املهاجر ، عن عباس بن سامل اللخمي ، أن عمر بن : أبو داود قال  حدثنا - ١٠٨٨
إين بعثت إليك أشافهك حبديث : عبد العزيز ، بعث إىل أيب سالم احلبشي ومحل على الربيد حىت قدم عليه ، فقال 

إن حوضي « : لى اهللا عليه وسلم يقول مسعت رسول اهللا ص: مسعت ثوبان يقول : ثوبان يف احلوض فقال أبو سالم 
أشد بياضا من « : أو قال » من عدن أبني إىل عمان البلقاء أكوابه مثل عدد جنوم السماء ماؤه أحلى من العسل 

يا رسول اهللا ، من : فقام عمر فقال » اللنب من شرب منه شربة مل يظمأ بعدها أبدا أول من يرده علي فقراء أميت 
: قال » الشعث الرءوس الدنس الثياب الذين ال ينكحون املتنعمات وال تفتح هلم أبواب السدد هم « : هم ؟ قال 

أنا واهللا قد أنكحت املتنعمات فاطمة بنت عبد امللك وفتحت يل أبواب السدد إال أن : فقال عمر بن عبد العزيز 
  جلدي حىت يتسخ يرمحين اهللا ال جرم واهللا ال أدهن رأسي حىت يشعث وال أغسل ثويب الذي يلي

حدثنا شعبة ، عن األعمش ، عن سامل بن أيب اجلعد ، عن ثوبان ، عن النيب صلى : حدثنا أبو داود قال  - ١٠٨٩
واعلموا أن خري دينكم الصالة وال حيافظ على الوضوء إال مؤمن ) ١(استقيموا ولن حتصوا « : اهللا عليه وسلم قال 

عن عبد الرمحن بن ثابت عن حسان بن عطية عن أيب كبشة عن ثوبان ويروى هذا احلديث عن الوليد بن مسلم » 
  عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

__________  
  لن تطيقوا: لن حتصوا ) ١(

حدثنا إمساعيل بن عياش ، عن عبيد اهللا بن عبيد الكالعي ، عن زهري بن سامل أو : حدثنا أبو داود قال  - ١٠٩٠
يف كل سهو سجدتان بعد « : ، عن ثوبان ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ابن يسار عن عبد الرمحن بن جبري 

  ويروى هذا احلديث عن عبد الرمحن بن جبري بن نفري عن أبيه عن ثوبان» التسليم 



  وعوف بن مالك عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

أيب املليح ، عن عوف بن مالك  حدثنا مهام ، عن قتادة ، عن: حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٠٩١
مث ) ٢(وافترش كل منا ذراع راحلته ) ١(كنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف سفر فعرسنا : األشجعي ، قال 

انتبهت بعض الليل فإذا ليس بني يدي راحلة صلى اهللا عليه وسلم أحد ، فانطلقت فإذا أنا مبعاذ بن جبل وعبد اهللا 
ال ، وأنا أمسع صوتا فإذا مثل هزيز : هل رأيتما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقاال :  بن قيس قائمني فقلت هلما

إنه أتاين آت من ريب عز وجل فخريين بني أن « : فأتانا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال ) ٤(الرحى ) ٣(
صحبة ملا جعلتنا من أهل شفاعتك ننشدك اهللا وال: فقلنا » يدخل نصف أميت اجلنة وبني الشفاعة فاخترت الشفاعة 

يا رسول اهللا ، : وجعل الرجل جييء فيقول » أنتم من أهل شفاعيت « : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
عليه ، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه ) ٥(فلما أضبوا » أنت من أهل شفاعيت « : اجعلين من أهل شفاعتك فيقول 

  »ملن مات من أميت ال يشرك باهللا شيئا ) ٦(ن شفاعيت اللهم إين أشهدكم أ« : وسلم 
__________  

  نزول املسافر آخر الليل من أجل النوم واالستراحة: التعريس ) ١(
  الَبعُري القوّي على األسفار واألمحال، وَيقَُع على الذكر واألنثى: الراحلة ) ٢(
  الصوت الصادر نتيجة احتكاك األجسام أو حتركها: اهلزيز ) ٣(
األداة اليت يطحن هبا ، وهي حجران مستديران يوضع أحدمها على اآلخر ويدور األعلى على : الرحا والرحى ) ٤(

  قطب
  أكثروا أو هنضوا يف األمر مجيعا: أضبوا ) ٥(
  السُّؤالُ يف التَّجاُوز عن الذُّنوب واجلَراِئم: الشفاعة ) ٦(

ة ، عن أيب بكر بن أيب مرمي ، عن حبيب بن عبيد ، عن حدثنا الفرج بن فضال: حدثنا أبو داود قال  - ١٠٩٢
: شهدت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صلى على جنازة رجل من األنصار فسمعته يقول : عوف بن مالك ، قال 

ونقه من الذنوب واخلطايا كما ) ١(اللهم صل عليه واغفر له وارمحه وعافه واعف عنه واغسله مباء ثلج وبرد « 
وأبدله بداره دارا خريا من داره وأهال خريا من أهله ، وقه فتنة القرب ، وعذاب ) ٢(ب األبيض من الدنس ينقى الثو

فلقد رأيتين يف ذلك املوطن وأنا أمتىن أن أكون مكان األنصاري ؛ ملا مسعت من دعاء رسول : عوف : قال » النار 
بيد عن جبري بن نفري عن عوف ورأيت هذا اهللا صلى اهللا عليه وسلم له ويروى هذا احلديث عن حبيب بن ع
حدثين عصمة بن راشد عن حبيب بن عبيد عن : احلديث يف موضع آخر عن أيب داود عن الفرج بن فضالة قال 

  عوف
__________  

  املاء اجلامد ينزل من السماء قطعا صغارا ويسمى حب الغمام وحب املزن: الربد ) ١(
  الوسخ: الدنس ) ٢(

  النيب صلى اهللا عليه وسلم وعقبة بن عامر عن



حدثنا ابن املبارك ، عن موسى بن أيوب الغافقي ، عن عمه : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٠٩٣
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه ) ) ١(فسبح باسم ربك العظيم ( ملا أنزلت : إياس بن عامر عن عقبة بن عامر ، قال 

اجعلوها يف « : فلما نزلت سبح اسم ربك األعلى قال النيب صلى اهللا عليه وسلم  »اجعلوها يف الركوع « : وسلم 
  »سجودكم 

__________  
  ٧٤: الواقعة آية رقم : سورة ) ١(

« : حدثنا ابن املبارك ، عن موسى بن علي ، عن أبيه ، عن عقبة بن عامر ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٠٩٤
إذا طلعت الشمس : اهللا عليه وسلم ينهى أن نصلي فيهن ، أو نقرب فيهن موتانا ثالث ساعات كان رسول اهللا صلى 

  »للغروب حىت تغرب ) ٢(حىت ترتفع ، وحني يقوم قائم الظهرية حىت متيل الشمس ، وحني تضيف ) ١(بازغة 
__________  

  ظاهرة واضحة: بازغة ) ١(
  مالت: تضيفت ) ٢(

حدثنا عقبة بن : ، عن حيىي بن أيب كثري ، عن بعجة اجلهين ، قال  حدثنا هشام: حدثنا أبو داود قال  - ١٠٩٥
فقال رسول ) ١(قسم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الضحايا بني أصحابه فصارت يل جذعة : عامر اجلهين ، قال 

  »ضح هبا « : اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
__________  

  السنة اخلامسة من اإلبل أو السنة الثانية من البقر واملعز ما مت ستة أشهر إىل سنة من الضأن أو: اجلذع ) ١(

حدثنا جرير الضيب ، عن بيان ، وإمساعيل ، عن قيس بن أيب حازم ، عن عقبة بن : حدثنا أبو داود قال  - ١٠٩٦
  يعين املعوذتني» أنزل علي آيات مل ير أعظم منهن « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عامر ، قال 

حدثنا الفرج بن فضالة ، عن رجل ، عن أيب علي ، عن عقبة بن عامر ، أهنم : حدثنا أبو داود قال  - ١٠٩٧
ليتقدم رجل منكم حىت أحدثكم مل ال أصلي بكم ؛ إين مسعت رسول : كانوا يف سفر فأردناه أن يصلي بنا فأىب وقال 

  »فله وهلم وإن مل يفعل كان هلم التمام وله النقصان  من أم قوما فأمت هبم الصالة« : اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 

حدثنا ابن املبارك ، عن إبراهيم بن نشيط ، عن كعب بن علقمة ، عن أيب اهليثم ، : حدثنا أبو داود قال  - ١٠٩٨
هللا إين مسعت رسول ا: فقال له : إن لنا جريانا يشربون اخلمر ويفعلون ويفعلون ، قال : قيل لعقبة بن عامر : قال 

  »من قربها ) ١(من رأى عورة فسترها كان كمن أحيا موءودة « : صلى اهللا عليه وسلم يقول 
__________  

  الطفلة املقتولة ظلما ودفنت وهي حية وكانت هذه عادة جاهلية: املوءودة ) ١(

زرق ، عن عقبة حدثنا هشام ، عن حيىي ، عن أيب سالم ، عن عبد اهللا بن زيد األ: حدثنا أبو داود قال  - ١٠٩٩
إن اهللا عز وجل ليدخل الثالثة بالسهم الواحد « : مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول : بن عامر اجلهين ، قال 



  »به ) ٢(بصنعته اخلري ، والرامي به واملمد ) ١(اجلنة صانعه حيتسب 
__________  

  ينوي: حيتسب ) ١(
  عليه النبل من اهلدف، من أمددته بكذا إذا أعطيته إياه هو من يناول الرامي بالسهام أو يرد: املمد ) ٢(

حدثنا هشام ، عن حيىي بن أيب كثري ، عن أيب سالم ، عن عبد اهللا بن زيد األزرق : حدثنا أبو داود قال  - ١١٠٠
ركبوا ارموا واركبوا ، وأن ترموا أحب إيل من أن ت« : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم : ، عن عقبة بن عامر ، قال 

وكل شيء يلهو به الرجل باطل إال رمي الرجل بقوسه ، أو تأديبه فرسه أو مالعبته امرأته فإهنن من احلق ، ومن 
  »ترك الرمي بعدما علمه فقد كفر الذي علمه 

حدثنا محاد بن سلمة ، عن زياد بن خمراق ، عن شهر بن حوشب ، عن عقبة بن : حدثنا أبو داود قال  - ١١٠١
من توضأ « : توضأت فدخلت املسجد ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيطب فسمعته يقول : عامر ، قال 

  »فأحسن الوضوء ، مث صلى صالة املكتوبة حيفظها ويعقلها حىت يقضيها كان كيوم ولدته أمه 

قال : حدثنا هشام ، عن قتادة ، عن قيس اجلذامي ، عن عقبة بن عامر ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١١٠٢
  »من أعتق رقبة كان فداؤه من النار مكان كل عضو عضوا « : النيب صلى اهللا عليه وسلم 

حدثنا عبد اهللا بن املبارك ، عن أسامة بن زيد ، عن يزيد بن أيب حبيب ، عمن : حدثنا أبو داود قال  - ١١٠٣
) ) ١(هلم ما استطعتم من قوة  وأعدوا( خطب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقرأ : مسع عقبة بن عامر ، يقول 

  »أال إن القوة الرمي أال إن القوة الرمي « : فقال 
__________  

  ٦٠: األنفال آية رقم : سورة ) ١(

  وفضالة بن عبيد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

عن خالد حدثنا ابن املبارك ، عن سعيد بن يزيد أيب شجاع ، : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١١٠٤
بن أيب عمران ، عن حنش ، عن فضالة ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أيت بقالدة فيها خرزة معلقة بذهب فاشتراها 

  »ال حىت مييز بينه وبينه « : رجل بسبعة أو تسعة دنانري فذكر ذلك للنيب صلى اهللا عليه وسلم فقال 

  واثلة بن األسقع عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

حدثنا عمران ، عن قتادة ، عن أيب املليح ، عن واثلة بن : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١١٠٥
ومكان ) ١(أعطيت مكان التوراة السبع ومكان الزبور املئني « : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم : األسقع ، قال 

  ») ٢(اإلجنيل املثاين وفضلت باملفصل 
__________  

  سور القرآنية اليت يزيد عدد آياهتا عن مائة آيةال: املئون ) ١(



بسم اهللا الرمحن الرحيم ، : مفصال ؛ لقصرها ، وكثرة الفصول فيها بسطر : قصار السور ، مسيت : املفصل ) ٢(
  وهو السبع األخري من القرآن الكرمي

رأيت واثلة بن : ي ، قال حدثين أبو سعد الشام: حدثنا الفرج بن فضالة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١١٠٦
) ٢(حتت قدمه اليسرى ، مث عركها ) ١(يصلي يف مسجد دمشق وعليه نعالن فبزق « األسقع وكانت له صحبة 

هكذا « : أتصنع هذا وأنت من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ فقال : فلما صلى قلت » باألرض 
  »رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فعل 

__________  
  بصق: بزق ) ١(
  حكَّ ودلك: عرك ) ٢(

  وحديث أيب ثعلبة اخلشين عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

حدثنا محاد بن زيد ، عن أيوب ، عن أيب قالبة ، أن أبا ثعلبة : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١١٠٧
حلم اخلنزير ويشربون اخلمر ، فكيف بآنيتهم يا رسول اهللا ، إين بأرض أهلها أهل الكتاب يأكلون : اخلشين ، قال 

« : أو قال » باملاء ) ١(دعوها ما وجدمت منها بدا ، فإذا مل جتدوا منها بدا فارحضوها « : وقدورهم ؟ فقال 
  »واشربوا « : وأحسبه قال : قال » اغسلوها ، مث اطبخوا فيها وكلوا 

__________  
  اغسلوها: ارحضوها ) ١(

يا : قلت : حدثنا محاد بن زيد ، عن أيوب ، عن أيب قالبة ، أن أبا ثعلبة ، قال : داود قال حدثنا أبو  - ١١٠٨
إذا أرسلت كلبك املعلم فذكرت اسم اهللا ، فأخذ فكل وإذا « : رسول اهللا ، إين أرسل كليب فيأخذ الصيد ؟ قال 

  »اته فال تأكل فكل وإن مل تدرك ذك) ١(أرسلت كلبك الذي ليس مبعلم فأخذ فإن أدركت ذكاته 
__________  

  الذبح والنحر: الذكاة ) ١(

هنى « : حدثنا محاد بن زيد ، عن أيوب ، عن أيب قالبة ، عن أيب ثعلبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١١٠٩
» اإلنسية « : أو قال » رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع ، وأكل احلمر األهلية 

  يم بعض هذا احلديث عن خالد عن أيب قالبة عن أيب أمساء عن أيب ثعلبةويروي هش

  وحديث وائل بن حجر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

مسعت علقمة بن وائل : حدثنا شعبة ، عن مساك بن حرب ، قال : حدثنا يونس ، حدثنا أبو داود قال  - ١١١٠
  »حبضرموت « : ال أعلمه إال قال » أقطعه أرضا « سلم احلضرمي ، حيدث عن أبيه ، أن النيب صلى اهللا عليه و



مسعت علقمة بن وائل احلضرمي ، : حدثنا شعبة ، عن مساك بن حرب ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١١١١
يا رسول اهللا ، إن لنا أعنابا نعتصرها ، فذكر : حيدث أن سويد بن طارق ، سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم ، فقال 

ليس يف : قال أبو بشر . » بل هي داء « : إهنا دواء ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : هاه فقال اخلمر فن
  عن أبيه: كتايب هذا عن أبيه وقال أبو مسعود 

حدثنا محاد بن سلمة ، عن مساك بن حرب ، عن علقمة بن وائل ، أن سلمة بن : حدثنا أبو داود قال  - ١١١٢
أرأيت إن كان علينا أمراء بعدك : هللا صلى اهللا عليه وسلم وهو خيطب بعد العصر ، فقال يزيد ، قام إىل رسول ا

واهللا ما أزال أسأله : يسألونا احلق ومينعونا ؟ فسكت ، مث أعاد املسألة فكأنه غضب ، وسكت فجذبه األشعث فقال 
ما محلوا وعليكم ما محلتم وامسعوا عليهم « : حىت تغرب الشمس أو جييبين ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

، عن أبيه أن سلمة بن يزيد» هلم وأطيعوا    روى هذا احلديث وهب عن شعبة عن مساك بن حرب ، عن علقمة 

حدثنا عاصم بن كليب ، عن أبيه ، عن وائل : حدثنا سالم بن سليم ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١١١٣
ألحفظن صالته فافتتح الصالة فكرب ورفع يديه : هللا عليه وسلم فقلت صليت خلف النيب صلى ا: احلضرمي ، قال 

حىت بلغ أذنيه ، وأخذ مشاله بيمينه فلما أراد أن يركع كرب ورفع يديه كما رفعهما حني افتتح الصالة ، ووضع كفيه 
سجد فافترش على ركبتيه حني ركع ، فلما رفع رأسه من الركوع رفع يديه كما رفعهما حني افتتح الصالة ، مث 

مث وضع كفه اليمىن على فخذه اليمىن ويده اليسرى على فخذه اليسرى وجعل : قدمه اليسرى فقعد عليها قال 
  يدعو هكذا يعين بالسبابة يشري هبا

مسعت أبا البختري ، حيدث عن : أخربين عمرو بن مرة ، قال : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١١١٤
فكان يكرب إذا خفض ، « ليحصيب ، عن وائل احلضرمي ، أنه صلى مع النيب صلى اهللا عليه وسلم عبد الرمحن بن ا

إن يف ذا : قال شعبة فقال يل أبان بن تغلب » وإذا رفع ويرفع يديه عند التكبري ويسلم عن ميينه وعن يساره 
  ؟ فقال عمرو حنو ذلك احلديث حىت يبدو وضح وجهه ، فذكرت ذلك لعمرو أيف احلديث حىت يبدو وضح وجهه

حدثين بعض أهل بييت عن أيب : حدثنا املسعودي ، عن عبد اجلبار بن وائل ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١١١٥
  »صلى مع النيب صلى اهللا عليه وسلم ، فسلم عن ميينه وعن مشاله « أنه ، 

بار بن وائل الطائي ، عن أبيه ، أن حدثنا سالم ، عن أيب إسحاق ، عن عبد اجل: حدثنا أبو داود قال  - ١١١٦
اهللا أكرب كبريا واحلمد هللا كثريا ، وسبحان اهللا : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يصلي فدخل رجل ، فقال 

أنا يا رسول اهللا ، وما : قال الرجل » من القائل الكلمات ؟ « : فلما صلى قال ) ٢(وأصيال ) ١(وحبمده بكرة 
) ٣(لقد رأيت أبواب السماء فتحت فما تناهى « : ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أردت هبن إال خريا 

  »دون العرش 
__________  

  من البكور وهو أول النهار: البكرة ) ١(
  الوقت حني تصفر الشمس ملغرهبا: األصيل ) ٢(
  انتهى: تناهى ) ٣(



مسعت حجرا أبا العنبس ، : سلمة بن كهيل ، قال أخربين : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١١١٧
مسعت علقمة بن وائل ، حيدث عن وائل ، وقد مسعته من وائل ، أنه صلى مع النيب صلى اهللا عليه وسلم فلما : قال 
خفض هبا صوته ووضع يده اليمىن على يده اليسرى » آمني « : قال ) ) ١(غري املغضوب عليهم وال الضالني ( قرأ 

  ميينه وعن يسارهوسلم عن 
__________  

  ٧: الفاحتة آية رقم : سورة ) ١(

حدثنا أبو عوانة ، عن عبد امللك بن عمري ، عن علقمة بن وائل ، عن أبيه ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١١١٨
 كنا عند النيب صلى اهللا عليه وسلم فجاءه خصمان خيتصمان يف أرض ، أحدمها امرؤ القيس بن عابس الكندي: 

يا رسول اهللا ، إن هذا انتزى على أرضي فقال رسول اهللا صلى اهللا : واآلخر ربيعة بن عيدان فقال امرؤ القيس 
يا رسول اهللا ، إذا يذهب هبا ، فقال : قال » إذا حيلف « : ليست يل بينة قال : قال » ) ١(بينتك « : عليه وسلم 

« : فلما قام ليحلف قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  »ليس لك إال ذلك « : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  »أما إنه إن حلف ظاملا ليذهب بأرضه ليلقني اهللا وهو عليه غضبان 

__________  
  الدليل والربهان الواضح: البينة ) ١(

  وأحاديث عدي بن حامت

رفيع ، عن متيم بن طرفة ، حدثنا قيس ، عن عبد العزيز بن : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١١١٩
من يطع اهللا ورسوله فقد رشد ومن : تشهد رجل عند النيب صلى اهللا عليه وسلم ، فقال : عن عدي بن حامت ، قال 

  »اسكت فبئس اخلطيب أنت « : يعصهما فقد غوى فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

بن رفيع ، عن متيم الطائي ، عن عدي بن حامت ، أن  حدثنا شعبة ، عن عبد العزيز: حدثنا أبو داود قال  - ١١٢٠
  »من حلف على ميني فرأى غريها خريا منها فليأت الذي هو خري وليترك « : النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

حدثنا محاد بن سلمة ، عن مساك بن حرب ، عن متيم بن طرفة ، أن رجال سأل : حدثنا أبو داود قال  - ١١٢١
لوال أىن مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه : يت درهم فغضب من قلتها وحلف أن ال يعطيه ، مث قال عدي بن حامت مائ

ما أعطيتك شيئا » من حلف على ميني فرأى غريها خريا منها فليأت الذي هو خري وليكفر ميينه « : وسلم يقول 
  ولكن هي لك يف عطائي

ربين عمرو بن مرة ، مسع عبد اهللا بن عمرو موىل احلسن أخ: حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١١٢٢
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : بن علي حيدث أن عدي بن حامت ، سئل فحلف أن ال يعطي مث أعطى فقال 

  »من حلف على ميني فرأى غريها خريا منها ، فليأت الذي هو خري وليكفر ميينه « : يقول 



سألت رسول : حدثنا شعبة ، عن ابن أيب السفر ، عن الشعيب ، عن عدي ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١١٢٣
إذا أصاب حبده فقتل ، فكل وإذا أصاب بعرضه فقتل فهو « : فقال ) ١(اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن املعراض 

أكل منه  إذا أرسلت كلبك على الصيد ومسيت فأخذ فكل وإن« : أرسل كليب قال : قلت » فال تأكل ) ٢(وقيذ 
« : قلت أرسل كليب فأجد مع كليب كلبا قد أخذ ال أدري أيهما أخذه قال : » فال تأكل فإمنا أمسك على نفسه 

  .» فال تأكل ؛ إمنا مسيت على كلبك ، ومل تسم على غريه 
__________  

  نوع من السهام يصيب بعرضه ال بطوله وحده: املعراض ) ١(
  رب حبجر أو عصا حىت ميوت من غري تذكيةهو الذي يرمى أو يض: الوقيذ ) ٢(

يا رسول اهللا ، : قلت : حدثنا شعبة ، عن احلكم ، عن الشعيب ، عن عدي ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١١٢٤
  أرسل كليب على الصيد فذكر حنوه

عدي بن حدثنا ورقاء ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن مهام بن احلارث ، عن : حدثنا أبو داود قال  - ١١٢٥
) ٢(إذا رميت باملعراض الصيد فخزق « : الصيد قال ) ١(يا رسول اهللا ، أرمي باملعراض : قلت : حامت ، قال 

  شك أبو داود» فال تأكل ) ٣(إن أصاب بعرضه « : أو قال » فكل ، وإن مل خيزق فال تأكل 
__________  

  نوع من السهام يصيب بعرضه ال بطوله وحده: املعراض ) ١(
  جرح ونفذ وقتل حبده وقطع شيئا من اجللد: زق خ) ٢(
  ما يضرب به من السهم دون حده: عرض السهم ) ٣(

حدثنا ورقاء ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن مهام بن احلارث ، عن عدي بن : حدثنا أبو داود قال  - ١١٢٦
د فيمسكن علينا فقال رسول اهللا فنرسلها على الصي) ١(يا رسول اهللا ، إن لنا كالبا مكلبة : قلت : حامت ، قال 

  »إذا كن مكلبة فأمسكن عليك وقتلن فكل ما مل يشركها كلب من غريها « : صلى اهللا عليه وسلم 
__________  

  املَُسلَّطة على الصيَّد املَُعّودة باالْصِطياد: املُكَلََّبة ) ١(

مسعت عدي بن : ري بن قطري ، يقول مسعت م: حدثنا شعبة ، عن مساك ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١١٢٧
يا رسول اهللا ، آخذ الصيد فال أجد ما أذحبه به إال املروة : حامت ، حيدث أنه سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال 

  »أمرر الدم مبا شئت واذكر اسم اهللا « : والعصا فقال ) ١(
__________  

  حجر أبيض ُيجعل منه كالسكني: املروة ) ١(

مسعت مري بن قطري ، حيدث عن : حدثنا شعبة ، عن مساك بن حرب ، قال : نا أبو داود قال حدث - ١١٢٨
إن أباك « : يا رسول اهللا ، إن أيب كان يصل الرحم قال وذكر مكارم األخالق فقال : قلت : عدي بن حامت ، قال 

  »أراد أمرا فأدركه 



فال تدعن طعاما ضارعت « : دعه إال حترجا قال يا رسول اهللا ، طعاما ال أ: قلت : وعن عدي ، قال  - ١١٢٩
  »فيه النصرانية ) ١(

__________  
  شاهبت: ضارعت ) ١(

أخربين عمرو بن مرة ، مسع خيثمة ، مسع عدي بن حامت ، : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١١٣٠
بوجهه مث ذكر النار فتعوذ منها وأشاح ) ١(ذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم النار فتعوذ منها وأشاح : قال 

  »مترة فإن مل جتدوا فبكلمة طيبة ) ٢(اتقوا النار ولو بشق « : بوجهه مث ذكر النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه فقال 
__________  

  عدل عن الشيء أو حذر منه: أشاح ) ١(
  النصف واملعىن ال تستقلوا من الصدقة شيئا: الشق ) ٢(

تصدقوا فإين مسعت عبد اهللا بن : مسعت أبا إسحاق ، يقول : حدثنا شعبة ، قال : داود قال  حدثنا أبو - ١١٣١
اتقوا النار ولو « : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : مسعت عدي بن حامت ، يقول : معقل ، يقول 

  »مترة فإن مل جتدوا فبكلمة طيبة ) ١(بشق 
__________  

  ىن ال تستقلوا من الصدقة شيئاالنصف واملع: الشق ) ١(

حدثنا أبو عوانة ، عن عبد امللك بن عمري ، عن غري واحد ، حدثه عن عدي بن : حدثنا أبو داود قال  - ١١٣٢
فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه ) ١(كنت عند النيب صلى اهللا عليه وسلم فذكر قطع السبل : حامت ، أنه حدثهم قال 

واهللا ال ) ٣(فيما بني مكة واملدينة ال يأخذ أحد خبطامها ) ٢( يسري حىت تسري الظعينة ال يأيت عليكم إال« : وسلم 
يأيت عليكم إال قليل حىت يأخذ الرجل ملء كفه ذهبا ال جيد من يقبله منكم وما منكم من أحد إال سيلقى اهللا عز 

ن استطاع منكم أن يقي وجهه من النار فينظر ميينا ومشاال فال يرى إال النار فم) ٤(وجل وليس بينه وبينه ترمجان 
  »مترة فليفعل ) ٥(ولو بشق 

__________  
  الطرق: السبل ) ١(
  املرأة يف اهلودج أثناء السفر: الظعينة ) ٢(
  كل ما ُوِضَع على أنف البعري لُيقتاَد به: اخلطام ) ٣(
وهو الذي يفسر الكالم . َغة إىل لغة أخرىهو الذي يَُترجم الكالم، أي َيْنقُله من لُ: التْرُجمان بالضم والفتح ) ٤(

  ويوضحه أيضا
  النصف واملعىن ال تستقلوا من الصدقة شيئا: الشق ) ٥(

« : حدثنا حممد بن خازم ، عن األعمش ، عن خيثمة ، عن عدي بن حامت ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١١٣٣
ه وبينه ترمجان فينظر أمين منه وأشأم منه فال يرى إال ما منكم من أحد إال سيلقى اهللا عز وجل يوم القيامة ليس بين

مل يرفعه أبو داود وهذا احلديث قد رفعه » مترة ) ١(شيئا قدمه ، فينظر فإذا هو بالنار فليتق أحدكم النار ولو بشق 



  أصحاب األعمش ، الثوري ، وأبو أسامة وأظن أبا معاوية أيضا
__________  

  ستقلوا من الصدقة شيئاالنصف واملعىن ال ت: الشق ) ١(

مسعت : مسعت عدي بن حامت ، يقول : حدثنا شعبة ، عن حمل بن خليفة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١١٣٤
  »مترة فإن مل جتدوا فبكلمة طيبة ) ١(اتقوا النار ولو بشق « : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 

__________  
  وا من الصدقة شيئاالنصف واملعىن ال تستقل: الشق ) ١(

: حدثنا عمرو بن ثابت ، عن مساك بن حرب ، عمن مسع عدي بن حامت ، يقول : حدثنا أبو داود قال  - ١١٣٥
» إىن ألرجو أن جيعل اهللا يده يف يدي « : ملا قدمت املدينة وقد كان يبلغين أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 

فجلسنا ، فقال رسول اهللا صلى اهللا ) ٢(بساطا : لنا اجلارية وسادة أو قال  وألقت) ١(فانطلق يب إىل رحله : قال 
فتنكر أن يقال اهللا « : ال قال : قلت : قال » ال إله إال اهللا فهل من إله غري اهللا ؟ : أتنكر أن يقال « : عليه وسلم 

قال » عليهم والنصارى ضالون فإن اليهود مغضوب « : ال قال : قلت : قال » أكرب فهل من شيء أكرب من اهللا ؟ 
  فرأيت وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم استبشر لذلك أو استنار لذلك: فإين مسلم قال : قلت : 

__________  
  املنزل سواء كان من حجر أو خشب أو شعر أو صوف أو وبر أو غري ذلك: الرحل ) ١(
  نوع من الفرش ينسج من الصوف وحنوه: البساط ) ٢(

حدثنا شعبة ، وهشيم ، عن أيب بشر ، عن سعيد بن جبري ، عن عدي بن حامت ، : دثنا أبو داود قال ح - ١١٣٦
إذا وجدت فيه سهمك وعلمت « : قال ) ١(يا رسول اهللا ، أرمي الصيد فأجده من الغد فيه سهمي : قلت : قال 

  .» فكل ) ٢(أنه قتله ومل تر فيه أثر سبع 
__________  

  خشب يسوَّى يف طرفه نصل ُيرَمى به عن القوسعود من : السهم ) ١(
  كل ما له ناب يعدو به: السبع ) ٢(

مسعت سعيد بن جبري ، حيدث عن : حدثنا شعبة ، عن عبد امللك بن ميسرة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١١٣٧
  عدي بن حامت ، أنه سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم فذكر حنوه

  ب السوائي عن النيب صلى اهللا عليه وسلمأحاديث أيب جحيفة وامسه وه

حدثنا شعبة ، عن عون بن أيب جحيفة ، عن أبيه ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : حدثنا أبو داود قال  - ١١٣٨
  »فصلى إليها مير من ورائها احلمار واملرأة ) ١(وضعت له عنزة « وسلم 

__________  
  عصا ِشْبه الُعكَّازة: العََنَزة ) ١(



اشتريت غالما حجاما فأخذ أيب : حدثنا شعبة ، عن عون بن أيب جحيفة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١١٣٩
هنى عن مثن الدم وعن مثن الكلب « إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أتكسرها فقال : حمامجه فكسرها فقلت له 

  »وعن عسب الفحل ) ١(وعن كسب املومسة 
__________  

  الزانية الفاجرة اليت تتكسب بزناها :املومسة ) ١(

خرج النيب صلى « : مسعت أبا حجيفة ، قال : حدثنا شعبة ، عن احلكم ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١١٤٠
باهلاجرة باهلاجرة إىل البطحاء فتوضأ وصلى الظهر ركعتني والعصر ركعتني وبني يديه ) ١(اهللا عليه وسلم باهلاجرة 

  »وكان مير من ورائها املرأة واحلمار « : زاد فيه عون بن أيب حجيفة عن أبيه و: قال » ) ٢(عنزة 
__________  

  اشتداُد احلَرِّ نصَف النهار: اهلَجري واهلاجِرة ) ١(
  عصا ِشْبه الُعكَّازة: العََنَزة ) ٢(

  »لعن املصور « وسلم حدثنا شعبة ، عن عون ، عن أبيه ، أن النيب صلى اهللا عليه : حدثنا أبو داود قال  - ١١٤١

رأيت النيب صلى اهللا « : حدثنا زهري ، عن أيب إسحاق ، عن أيب حجيفة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١١٤٢
مثل من أنت يومئذ يا أبا حجيفة ؟ قال : فقيل له : قال ) ١(وأشار إىل العنفقة » عليه وسلم ورأيت هذه منه بيضاء 

  )٢(أبري النبل وأريشها : 
__________  

  الشعر الذي بينها وبني الذقن: الشعر الذي يف الشفة السفلى ، وقيل : العنفقة ) ١(
  أصلحها للرمي: راشها ) ٢(

حدثنا قيس ، عن علي بن األقمر ، عن أيب حجيفة ، أن النيب صلى اهللا عليه : حدثنا أبو داود قال  - ١١٤٣
  »ال آكل متكئا « : وسلم قال 

  صلى اهللا عليه وسلم واألشعث بن قيس عن النيب

حدثنا حممد بن طلحة ، عن عبد اهللا بن شريك العامري ، عن : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١١٤٤
أشكر الناس هللا « : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم : عبد الرمحن بن عدي الكندي ، عن األشعث بن قيس ، قال 

  »أشكرهم للناس 

حدثنا محاد بن سلمة ، عن عقيل بن طلحة السلمي ، عن مسلم بن هيصم ، عن : قال حدثنا أبو داود  - ١١٤٥
يا رسول اهللا ، إنا نزعم أنا منكم أو أنكم منا شك أبو بشر فقال رسول اهللا صلى : قلت : األشعث بن قيس ، قال 

ال أجد أحدا أو : فقال األشعث : قال » حنن بنو النضر بن كنانة ال ننتفي من أبينا وال نقفو أمنا « : اهللا عليه وسلم 
  ال أوتى بأحد نفى قريشا من كنانة إال جلدته احلد



: مسعت أبا وائل ، حيدث عن عبد اهللا ، قال : حدثنا شعبة ، عن األعمش ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١١٤٦
ما : األشعث بن قيس قال  من حلف على ميني كاذبة ؛ ليقتطع هبا مال أخيه لقي اهللا وهو عليه غضبان فأتى علينا

إن الذين يشترون بعهد اهللا وأمياهنم مثنا ( صدق يف نزلت هذه اآلية : حدثكم أبو عبد الرمحن ؟ فأخربناه ، فقال 
إىل آخر اآلية خاصمت رجال يف بئر إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال ) ) ١(قليال أولئك ال خالق هلم يف اآلخرة 

  إذا حيلف وهو آمث: قلت » ه أو ميين) ٢(بينتك « : 
__________  

  ٧٧: آل عمران آية رقم : سورة ) ١(
  الدليل والربهان الواضح: البينة ) ٢(

من حلف على : حدثنا ورقاء ، عن منصور ، عن أيب وائل ، عن عبد اهللا ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١١٤٧
فخرج علينا األشعث بن قيس : ز وجل وهو عليه غضبان قال ميني صرب ؛ ليقتطع هبا ماال وهو فيها فاجر لقي اهللا ع

صدق نزلت يف خاصمت رجال يف بئر إىل رسول : كذا وكذا قال : ما حدثكم أبو عبد الرمحن قلنا : الكندي فقال 
قلت إذا حيلف وهو : قال » بينتك أو ميينه « : اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

؛ ليقتطع هبا ماال لقي ) ٢(هو فيها فاجر ) ١(من حلف على ميني صرب « : آمث فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  إىل آخر اآلية) ) ٣(إن الذين يشترون بعهد اهللا وأمياهنم مثنا قليال ( ونزلت » اهللا عز وجل وهو عليه غضبان 

__________  
  كاذبة اليت ُيلَزم هبا وُيْحَبس عليها، وتكون الزمة لصاِحبها من جهة احلكماليمني اجلربية أو ال: ميني الصرب ) ١(
  الفاسق غري املكثرث املنغمس يف املعاصي: الفاجر ) ٢(
  ٧٧: آل عمران آية رقم : سورة ) ٣(

  وخباب بن األرت

سعيد بن وهب ،  أنبأنا أبو إسحاق ، عن: حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١١٤٨
  »فلم يشكنا ) ١(شكونا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شدة الرمضاء « : مسعت خبابا ، قال : قال 

__________  
  الرمل الذي اشتدت حرارته يف الظهرية: الرمضاء ) ١(

دخلنا : ، قال مسعت حارثة بن مضرب : أنبأنا أبو إسحاق ، قال : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا داود قال  - ١١٤٩
ما أعلم أحدا لقي من البالء ما لقيت لقد مكثت على عهد النيب صلى اهللا عليه : على خباب وقد اكتوى فقال 

« أو » هنانا « وسلم ما أجد درمها وإن يف ناحية بييت هذا أربعني ألفا ، ولوال أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  »هنى أن يتمىن أحد املوت لتمنيته 

مسعت أبا الضحى ، حيدث عن مسروق ، عن : حدثنا شعبة ، عن األعمش ، قال : حدثنا داود قال  - ١١٥٠
ال : يف اجلاهلية فكان يل على العاص بن وائل دراهم فأتيته أتقاضاه فقال ) ١(كنت رجال قينا « : خباب ، قال 

: فقال : يتك اهللا ، مث يبعثك قال ال أكفر مبحمد صلى اهللا عليه وسلم حىت مي: أقضيك حىت تكفر مبحمد فقلت 



أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال ( دعين حىت أموت ، مث أبعث فيصري يل مال وولد فأقضيك قال فنزلت هذه اآلية 
  ») ) ٢(ألوتني ماال وولدا 
__________  

  احلداد والصائغ: القني ) ١(
  ٧٧: مرمي آية رقم : سورة ) ٢(

   عليه وسلموعمرو بن حريث عن النيب صلى اهللا

حدثنا املسعودي ، عن الوليد بن سريع ، عن عمرو بن حريث : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١١٥١
والليل إذا ( صليت خلف النيب صلى اهللا عليه وسلم فقرأ إذا الشمس كورت فلما أتى على هذه اآلية « : ، قال 

  والصبح إذا تنفس ؟) ٢(ليل إذا عسعس قلت يف نفسي ما ال» ) ) ١(عسعس والصبح إذا تنفس 
__________  

  ١٧: التكوير آية رقم : سورة ) ١(
  إذا أَقبل بظالمه وإذا أَدبر، فهو من اَألضداد: عسعس ) ٢(

  وعروة بن اجلعد البارقي

حدثنا شعبة ، عن ابن أيب السفر ، وحصني ، مسعا الشعيب ، : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١١٥٢
اخليل معقود « : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : مسعت عروة بن أيب اجلعد البارقي ، يقول : يقول 

  »األجر واملغنم « : يا رسول اهللا ، ما اخلري ؟ قال : قيل » اخلري إىل يوم القيامة ) ١(يف نواصيها 
__________  

  واصي اخليل حيثما توجهتمقدم الرأس واملراد مالزمة اخلري لن: الناصية ) ١(

مسعت العيزار بن حريث ، حيدث عن عروة : حدثنا شعبة ، عن أيب إسحاق ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١١٥٣
» اخلري إىل يوم القيامة ) ١(اخليل معقود يف نواصيها « : بن أيب اجلعد البارقي ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

  »األجر واملغنم « : خلري ؟ قال يا رسول اهللا ، ما ا: قيل 
__________  

  مقدم الرأس واملراد مالزمة اخلري لنواصي اخليل حيثما توجهت: الناصية ) ١(

حدثنا املسعودي ، عن أيب محيدة الظاعين ، عن عروة البارقي ، أن رسول اهللا : حدثنا أبو داود قال  - ١١٥٤
  »األجر والغنيمة « : وما اخلري ؟ قال : فقيل » اخلري ) ١(اصيها اخليل معقود يف نو« : صلى اهللا عليه وسلم قال 

__________  
  مقدم الرأس واملراد مالزمة اخلري لنواصي اخليل حيثما توجهت: الناصية ) ١(



حدثين نعيم : حدثنا الزبري بن خريت األزدي ، قال : حدثنا جرير بن حازم ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١١٥٥
رئي النيب صلى اهللا عليه وسلم ميسح خد فرس فقيل له يف ذلك ، فقال رسول اهللا : األشجعي ، قال  بن أيب هند

أنبأنا أمحد بن الفرات عن مسلم بن إبراهيم : قال أبو بشر » إن جربيل عاتبين يف الفرس « : صلى اهللا عليه وسلم 
  عن سعيد بن زيد عن الزبري بن خريت عن نعيم بن أيب هند عن عروة

  كعب بن عجرةو

مسعت ابن أيب ليلى : أخربين احلكم ، قال : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١١٥٦
ال خييب قائلهن أو قال فاعلهن أن تكرب اهللا أربعا وثالثني ) ١(معقبات : ، حيدث عن كعب بن عجرة ، قال 

فما تركتهن بعد وروى هذا احلديث : كل صالة قال احلكم ) ٢(دبر وتسبحه ثالثا وثالثني ، وحتمده ثالثا وثالثني 
  أبو عامر عن سفيان عن منصور عن احلكم عن ابن أيب ليلى عن كعب عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

__________  
  تسبيحات ُتفعل أعقاب الصلوات ، ومسيت معقبات ألهنا تفعل مرة بعد مرة: معقبات ) ١(
  هاعقب: دبر الصالة ) ٢(

مسعت ابن أيب ليلى ، قال لقيين كعب : أخربين احلكم ، قال : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١١٥٧
قد عرفنا كيف نسلم عليك : أال أهدي إليك هدية ؟ خرج النيب صلى اهللا عليه وسلم فقلنا : بن عجرة فقال 

آل حممد كما صليت على آل إبراهيم إنك  اللهم صل على حممد وعلى: قولوا « : فكيف نصلي عليك ؟ قال 
  »محيد جميد ، اللهم بارك على حممد وعلى آل حممد كما باركت على آل إبراهيم إنك محيد جميد 

مسعت عبد اهللا بن معقل ، : حدثنا شعبة ، عن عبد الرمحن بن األصبهاين ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١١٥٨
ففدية من صيام أو صدقة أو : ( ا املسجد فسألته عن قول اهللا عز وجل جلست إىل كعب بن عجرة يف هذ: يقول 
« : على وجهي ، فقال ) ٢(يف نزلت ؛ محلت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والقمل يتناثر : قال ) ) ١(نسك 

ثة أيام أو ثال) ففدية من صيام : ( ال أجد فنزلت : فقلت » شاة ) ٣(ما كنت أرى اجلهد يبلغ بك ما أرى احنر 
  نزلت يف خاصة وهي لكم عامة) ٤(إطعام ستة مساكني نصف صاع 

__________  
  ١٩٦: البقرة آية رقم : سورة ) ١(
  يتساقط: يتناثر ) ٢(
  اذبح: احنر ) ٣(
  مكيال املدينة تقدر به احلبوب وسعته أربعة أمداد ، واملد هو ما ميأل الكفني: الصاع ) ٤(

حدثنا ابن أيب ذئب ، عن سعيد املقربي ، عن موىل لبين سامل عن أبيه ، عن كعب : حدثنا أبو داود قال  - ١١٥٩
إذا توضأ أحدكم ، مث خرج للصالة فهو يف صالة فال « : بن عجرة ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

  »يشبكن أحدكم أصابعه بعد ما يتوضأ أو بعد ما يدخل الصالة 



حدثنا موسى اهلاليل ، عن أبيه ، عن كعب ، قال : حدثنا سليمان بن املغرية ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١١٦٠
من هاهنا ؟ هل تسمعون ؟ إنه يكون بعدي أمراء « : دخل علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املسجد ، فقال : 

، ومن مل يشركهم يف يعملون بغري طاعة اهللا فمن شاركهم يف عملهم وأعاهنم على ظلمهم فليس مين ولست منه 
  »عملهم ومل يعنهم على ظلمهم فهو مين وأنا منه 

حدثنا هشيم ، وأبو عوانة عن أيب بشر ، عن جماهد ، عن عبد الرمحن بن أيب ليلى : حدثنا أبو داود قال  - ١١٦١
) ١(كنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم زمن احلديبية وحنن حمرمون وقد حال : ، عن كعب بن عجرة ، قال 

على وجهي ، فقال يل رسول اهللا : علي أو قال ) ٣(فجعل القمل يتناثر ) ٢(املشركون بيننا وبني البيت ويل وفرة 
فاحلق رأسك وصم ثالثة أيام ، أو أطعم « : نعم قال : قلت » ؟ ) ٤(يؤذيك هوامك « : صلى اهللا عليه وسلم 

  »ستة مساكني ، أو انسك نسكا 
__________  

  وفرق ومنع حجز: حال ) ١(
  من الشعر ما كان إىل األذنني ، وال جياوزمها: الوفرة ) ٢(
  يتساقط: يتناثر ) ٣(
مجع هامَّة وهي كل ذات سم يقتل ، وأيضا ما يدب من احليوان وإن مل يقتل كاحلشرات ، واملراد هنا : اهلوام ) ٤(

  القمل

خرجت مع كعب : سحاق ، عن عمه ، قال حدثنا ابن أيب ذئب ، عن سعد بن إ: حدثنا أبو داود قال  - ١١٦٢
ما يصنع « : بن عجرة يوم العيد فلم يصل قبلها ، فلما صلينا رأى الناس عنقا واحدا ينطلقون إىل املسجد فقال 

  »إن هذه لبدعة وترك للسنة « : ينطلقون إىل املسجد فقال : قلت » هؤالء ؟ 

  وحذيفة بن أسيد الغفاري

حدثنا املسعودي ، عن فرات القزاز ، عن أيب الطفيل ، عن : دثنا أبو داود قال ح: حدثنا ي ، نس قال  - ١١٦٣
اطلع علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحنن نتذاكر الساعة : حذيفة بن أسيد الغفاري من أهل الصفة قال 

مس من مغرهبا ، إن الساعة ال تقوم حىت يكون عشر آيات الدخان ، والدجال ، والدابة ، وطلوع الش« : فقال 
باملغرب وخسف جبزيرة العرب ، ونزول عيسى ابن مرمي ، وفتح ) ٢(خسف باملشرق وخسف ) ١(وثالثة خسوف 

  »يأجوج ومأجوج ، ونار خترج من قعر عدن تسوق الناس إىل احملشر 
__________  

  ذهاب الشيء يف األرض والغور به فيها: اخلسف ) ١(
  مق األرضالذهاب والغياب يف ع: اخلسف ) ٢(

حدثنا املثىن بن سعيد ، عن قتادة ، عن أيب الطفيل ، عن حذيفة بن أسيد ، أن : حدثنا أبو داود قال  - ١١٦٤
» إن أخاكم مات بغري أرضكم ، فقوموا فصلوا عليه « : النيب صلى اهللا عليه وسلم أتاه موت النجاشي فقال 

  فصفهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خلفه وصلى عليه



أخربين عبد اهللا بن عبيد : حدثنا أبو داود ، عن طلحة بن عمرو ، وجرير بن حازم ، فأما طلحة فقال  - ١١٦٥
عن عبد اهللا بن : بن عمري الليثي أن أبا الطفيل ، حدثه عن حذيفة بن أسيد الغفاري أيب سرحية ، وأما جرير فقال 

ذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه : هما وأحسن ، قال عمري ، عن رجل من آل عبد اهللا بن مسعود وحديث طلحة أمت
هلا ثالث خرجات من الدهر فتخرج يف أقصى البادية وال يدخل ذكرها القرية يعين مكة مث « : وسلم الدابة فقال 

يعين » تكمن زمانا طويال ، مث خترج خرجة أخرى دون ذلك فيعلو ذكرها يف أهل البادية ويدخل ذكرها القرية 
مث بينما الناس يف أعظم املساجد على اهللا حرمة خريها وأكرمها « : ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم مكة قال رسو

الناس معها ) ٢(إال وهي ترغو بني الركن واملقام تنفض عن رأسها التراب فارفض ) ١(املسجد احلرام مل يرعهم 
هبم فجلت وجوههم حىت جتعلها كأهنا شىت ومعا ، وثبت عصابة من املؤمنني وعرفوا أهنم لن يعجزوا اهللا فبدأت 

وولت يف األرض ال يدركها طالب وال ينجو منها هارب حىت إن الرجل ليتعوذ منها بالصالة ) ٣(الكوكب الدري 
فتأتيه من خلفه فتقول يا فالن ، اآلن تصلي فيقبل عليها فتسمه يف وجهه مث تنطلق ويشترك الناس يف األموال 

يا كافر اقضين حقي وحىت إن الكافر يقول : املؤمن من الكافر حىت إن املؤمن يقول ويصطحبون يف األمصار يعرف 
  »يا مؤمن اقضين حقي : 

__________  
  الفزع: الروع ) ١(
  تفرق: ارفض ) ٢(
  الكوكب املتأللئ الضوء: الدري ) ٣(

  عبد اهللا بن يزيد األنصاري

مسعت عبد اهللا بن : بة ، عن عدي بن ثابت ، قال حدثنا شع: حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١١٦٦
  ») ٢(واملثلة ) ١(هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن النهىب « : يزيد األنصاري ، يقول 

__________  
  كل ما يؤخذ بال حق قهرا وظلما كاملال املنهوب من الغنيمة وغريها: النهىب ) ١(
  تشويه اجلسد تنكيال، وقد تطلق على النذر مبا يرهق النفس أو يشوههاجدع األطراف أو قطعها أو : املُثْلة ) ٢(

  وحديث قرة بن إياس

: حدثنا قرة بن خالد ، حدثنا معاوية بن قرة ، عن أبيه ، قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١١٦٧
قال فأدخلت يدي يف » أدخل يدك « : يا رسول اهللا ، أرين اخلامت فقال : أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم ، فقلت 

كتفه مثل البيضة فما منعه ذاك أن جعل يدعو يل ، ) ٢(فجعلت أملس أنظر إىل اخلامت فإذا هو على نغض ) ١(جربانه 
  وإن يدي لفي جربانه

__________  
  جيب القميص: اجلربان ) ١(
  ي على طرفههو العظم الرقيق الذ: أعلى الكتف ، وقيل : النُّْغض والنَّْغض ) ٢(



حدثنا عروة بن عبد اهللا اجلعفي ، عن : حدثنا زهري بن معاوية اجلعفي ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١١٦٨
فكنت ال ترى » انتهيت إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فإذا هو مطلق األزرار « : معاوية بن قرة ، عن أبيه ، قال 
  معاوية وابنه إال مطلقي األزرار

حدثنا قتادة ، عن معاوية بن قرة ، عن أبيه ، قال : حدثنا هارون أبو مسلم ، قال : نا أبو داود قال حدث - ١١٦٩
  »يف الصالة ) ١(كنا على عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم نطرد طردا أن نقوم بني السواري « : 

__________  
  مجع سارية وهي العمود: السواري ) ١(

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : دثنا شعبة ، عن معاوية بن قرة ، عن أبيه ، قال ح: حدثنا أبو داود قال  - ١١٧٠
  »صوم ثالثة أيام من الشهر صوم الدهر وإفطاره « : وسلم 

حدثنا شعبة ، عن معاوية بن قرة ، عن أبيه ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان : حدثنا أبو داود قال  - ١١٧١
» يا فالن أحتبه ؟ « : معه ابن له فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذات يوم خيتلف إليه رجل من األنصار 

فقال نعم يا رسول اهللا ، فأحبك اهللا كما أحبه ففقده النيب صلى اهللا عليه وسلم فسأل عنه فقالوا يا رسول اهللا ، 
أن ال تأيت يوم القيامة بابا من أال ترضى « أو » أما يرضى « : مات ابنه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

يا رسول اهللا ، أله وحده أم لكلنا ؟ فقال رسول اهللا : فقال رجل » أبواب اجلنة إال جاء يسعى حىت يفتحه لك ؟ 
  »بل لكلكم « : صلى اهللا عليه وسلم 

النيب صلى اهللا  قال: حدثنا معاوية بن قرة ، عن أبيه ، قال : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١١٧٢
إذا فسد أهل الشام فال خري فيكم ، ال تزال طائفة من أميت منصورين ال يضرهم من خذهلم حىت « : عليه وسلم 

  »تقوم الساعة 

أتى أيب النيب صلى اهللا عليه وسلم « : حدثنا شعبة ، عن معاوية بن قرة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١١٧٣
  ») ١(وقد حلب وصر 

__________  
  ربط وشد: صر ) ١(

حدثنا شعبة ، عن معاوية بن قرة ، أن ابن مسعود ، ذهب يأيت النيب صلى اهللا : حدثنا أبو داود قال  - ١١٧٤
« : عليه وسلم بالسواك ، فجعلوا ينظرون إىل دقة ساقه أو يعجبون من دقة ساقه فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  عن شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه: رواه أبو داود وقال غري أيب داود  هكذا» هلما أثقل يف امليزان من أحد 

  وعياض بن محار اجملاشعي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

حدثنا هشام ، عن قتادة ، عن مطرف بن عبد اهللا بن الشخري : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١١٧٥
أال إن ريب أو إن ريب :  صلى اهللا عليه وسلم قال ذات يوم يف خطبته ، عن عياض بن محار اجملاشعي ، أن نيب اهللا



عبدي حالل وإين خلقت عبادي حنفاء ) ١(كل مال حنلت « أمرين أن أعلمكم ما جهلتم مما علمين يومي هذا ، 
ا يب ما عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت هلم فأمرهتم أن يشركو) ٣(كلهم وإهنم أتتهم الشياطني فاجتالتهم ) ٢(

عرهبم وعجمهم إال بقايا من أهل الكتاب ) ٤(وإن اهللا عز وجل نظر إىل أهل األرض فمقتهم » مل أنزل به سلطانا 
وإن » وأبتلي بك وأنزلت عليك كتابا ال يغسله املاء تقرؤه نائما ويقظان ) ٥(يا حممد إمنا بعثتك ألبتليك « : فقال 

استخرجهم كما « : رأسي فيدعوه خبزة فقال ) ٦(رب إذا يثلغوا  :اهللا عز وجل أمرين أن أحرق قريشا فقلت 
أخرجوك ، واغزهم يغز بك وأنفق فسينفق عليك وابعث جيشا نبعث مخسة أمثاله ، وقاتل مبن أطاعك من عصاك 

أهل اجلنة ثالثة ذو سلطان مقتصد متصدق موفق ، ورجل رحيم رقيق القلب لكل قرىب مسلم ، وفقري « : وقال » 
له الذين هم فيكم تبعا ال يبتغون أهال وال ماال ، ) ٧(متصدق وأهل النار مخسة ، الضعيف الذي ال زبر عفيف 

» واخلائن الذي ال خيفى له طمع وإن دق إال خانه ورجل ال يصبح وال ميسي إال وهو خيادعك عن أهلك ومالك 
كنا عند قتادة فذكرنا هذا : ا مهام قال فحدثن: قال أبو داود » الفحاش ) ٨(البخل أو الكذب والشنظري « وذكر 

: إن قتادة مل يسمع هذا احلديث من مطرف قال : احلديث ، فقال يونس اهلدادي وما كان فينا أحد أحفظ منه 
سل قتادة عن خطبة النيب صلى اهللا عليه : فاسألوه فهبناه قال وجاءه أعرايب فقلنا لألعرايب : فعبنا عليه ذلك قال 
يا أبا اخلطاب أخربين عن خطبة النيب صلى : ياض بن محار أمسعته من مطرف ؟ فقال األعرايب وسلم عن حديث ع

حدثنيه ثالثة عنه حدثنيه يزيد أخوه ابن عبد : اهللا عليه وسلم يعين حديث عياض أمسعته من مطرف ؟ فغضب وقال 
  مهاماهللا بن الشخري ، وحدثنيه العالء بن زياد العدوي عنه وذكر ثالثا مل حيفظه 

__________  
  العطاء عن طيب نفس بدون عوض: النحلة ) ١(
  حجاج متبعون مسلمون: حنفاء ) ٢(
  أزالتهم عمَّا كانوا عليه: اجتالتهم ) ٣(
  أشد الُبْغض: املقت ) ٤(
  االختبار واالمتخان باخلري أو الشر: االبتالء ) ٥(
  التهشيم أو الكسر: الثلغ ) ٦(
  زبره وينهاه عن اإلقدام على ما ال ينبغيال عقل له ي: ال زبر له ) ٧(
  السيء اخللق ، البذيء اللسان: الشنظري ) ٨(

عن يزيد بن عبد اهللا بن : حدثنا عمران القطان ، ومهام ، عن قتادة ، قال مهام : حدثنا أبو داود قال  - ١١٧٦
يا رسول اهللا ، : قلت : قال  عن مطرف بن عبد اهللا بن الشخري ، عن عياض بن محار ،: الشخري ، وقال ، عمران 

) ١(املستبان شيطانان يتهاتران « : الرجل من قومي يشتمين وهو دوين ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  »ويتكاذبان ، فما قاال فهو على البادئ حىت يعتدي املظلوم 

__________  
  احباادَّعى كل واحد منهما على صاِحبه باطال وتق: هتاتر الرجالن ) ١(

مسعت خالدا احلذاء ، حيدث عن يزيد بن عبد اهللا بن الشخري : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١١٧٧
عن مطرف بن عبد اهللا بن الشخري ، عن عياض بن محار اجملاشعي ، عن النيب صلى اهللا عليه : ، قال ابن الشخري 



فإن جاء ) ٢(ذا عدل وال يكتم وال يغيب « أو » ل فليشهد ذوي عد) ١(من التقط لقطة « : وسلم أنه قال 
ورأيت يف موضع آخر ، عن أيب داود عن : قال أبو بشر » صاحبها فهو أحق هبا وإال فهو مال اهللا يؤتيه من يشاء 

  شعبة ، عن خالد ، عن يزيد ، عن عياض وليس فيه مطرف
__________  

  ب وال تعرف صاحبهالشيء الذي تعثر عليه من غري قصد وطل: اللقطة ) ١(
  أخفى: غيَّب ) ٢(

حدثنا احلسن ، عن عياض : حدثنا أبو التياح ، قال : حدثنا محاد بن زيد ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١١٧٨
: فقلت » أسلمت ؟ « : ناقة فقال يل : أهديت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هدية أو قال : بن محار ، قال 

  رفدهم: قلت للحسن ما زبد املشركني ؟ قال » املشركني ) ١(إنا ال نقبل زبد « : ، وقال ال فأىب أن يقبلها 
__________  

  الرّفْد والعطاء واهلبة: الزَّبد بسكون الباء ) ١(

: حدثنا عمران ، عن قتادة ، عن يزيد بن عبد اهللا ، عن عياض بن محار ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١١٧٩
إين هنيت « : ال قال : قلت » أسلمت ؟ « : هدية فقال : اهللا صلى اهللا عليه وسلم ناقة أو قال أهديت إىل رسول 

  »املشركني ) ١(عن زبد 
__________  

  الرّفْد والعطاء واهلبة: الزَّبد بسكون الباء ) ١(

  قيس بن عاصم التميمي

ميد الضيب ، عن مغرية ، عن أبيه ، حدثنا جرير بن عبد احل: حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١١٨٠
: يف اإلسالم فقال ) ١(عن شعبة بن التوءم ، عن قيس بن عاصم ، أنه سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن احللف 

  »ال حلف يف اإلسالم ومتسكوا حبلف اجلاهلية « 
__________  

اُعد واالّتفاق ، فما كان منه يف اجلاهلية على الِفَتن يف األصل املُعاقَدةُ واملعاهدة على التَّعاُضد والتَّس: اِحللْف ) ١(
  والقتال بني القبائل والغاراِت فذلك الذي ورد النَّْهي عنه يف اإلسالم

مسعت مطرف بن عبد اهللا بن الشخري ، حيدث : حدثنا شعبة ، عن قتادة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١١٨١
علي فإن ) ١(إذا أنا مت ، فال تنوحوا « : ى بنيه عند موته فقال عن حكيم بن قيس التميمي ، أن أباه ، أوص
  »رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل ينح عليه 

__________  
  البكاء جبزع وعويل: النوح ) ١(

  واهللب الطائي



مسعت قبيصة بن هلب ، : حدثنا شعبة ، عن مساك بن حرب ، قال : حدثنا يونس ، حدثنا أبو داود قال  - ١١٨٢
ال جييئن أحدكم بشاة هلا « : حيدث عن أبيه ، أنه مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو يقول وذكر الصدقة فقال 

  ») ١(يعار 
__________  

  صوت الشاة: اليعار ) ١(

صلى مع النيب « حدثنا شعبة ، عن مساك ، عن قبيصة بن هلب ، عن أبيه ، أنه : حدثنا أبو داود قال  - ١١٨٣
  »يه وسلم فكان ينصرف عن شقيه صلى اهللا عل

  وأحاديث أيب رزين العقيلي

مسعت وكيع بن عدس ، : حدثنا شعبة ، عن يعلى بن عطاء ، قال : حدثنا يونس ، حدثنا أبو داود قال  - ١١٨٤
رؤيا املؤمن جزء من أربعني جزءا من « : حيدث عن عمه أيب رزين العقيلي ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

وال حتدث هبا إال « : وأحسبه قال : قال » وة وهي على رجل طائر معلقة ما مل حيدث هبا فإذا حدث هبا سقطت النب
  ») ١(حبيبا أو لبيبا 

__________  
  الذكي العاقل: اللبيب ) ١(

مسعت وكيع بن عدس ، حيدث : أخربين يعلى بن عطاء ، قال : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١١٨٥
مث ) ١(أما مررت بواد ممحل « : يا رسول اهللا ، كيف حييي اهللا املوتى ؟ قال : قلت : عن أيب رزين العقيلي ، قال 

  »كذلك حييي اهللا املوتى « : أو قال » ) ٢(فكذلك النشور « : بلى قال : قال » مررت به خضرا 
__________  

  أجدب: أحمل املكان ) ١(
  للحسابالبعث بعد املوت : النشور ) ٢(

مسعت وكيع بن عدس ، حيدث عن أيب : حدثنا شعبة ، عن يعلى بن عطاء ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١١٨٦
يا رسول اهللا ، إن أمي كانت تصل الرحم وتفعل وتفعل وماتت مشركة فأين هي ؟ : قلت : رزين العقيلي ، قال 

  »أما ترضى أن تكون أمك مع أمي « : ؟ قال  قلت يا رسول اهللا ، فأين أمك: قال » هي يف النار « : قال 

أخربين النعمان بن سامل ، عن عمرو بن أوس الثقفي ، عن أيب : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١١٨٧
حج « : يا رسول اهللا ، إن أيب شيخ كبري ال يستطيع احلج وال العمرة وال الظعن قال : قلت : رزين العقيلي ، قال 

  »أو اعتمر  عن أبيك

حدثنا محاد بن سلمة ، عن يعلى بن عطاء ، عن وكيع بن حدس ، عن أيب رزين ، : حدثنا أبو داود قال  - ١١٨٨
يا : فقلت » عباده وقرب غريه ) ١(ضحك ربنا عز وجل من قنوط « : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم : قال 



لن نعدم من رب : فقال » نعم « : صلى اهللا عليه وسلم رسول اهللا ، ويضحك الرب تبارك وتعاىل فقال رسول اهللا 
  يضحك خريا

__________  
  أَشّد اليأس من الشيء: القُنوط ) ١(

حدثنا محاد بن سلمة ، عن يعلى بن عطاء ، عن وكيع بن حدس ، عن أيب رزين ، : حدثنا أبو داود قال  - ١١٨٩
يا رسول اهللا ، أين : قلت : سأله أبو رزين أعجبه قال  كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يكره أن يسأل فإذا: قال 

ما فوقه هواء ، وما حتته هواء مث ) ١(كان يف عماء « : كان ربنا عز وجل قبل أن خيلق السموات واألرض ؟ قال 
  »خلق العرش على املاء 

__________  
كان يف َعما بالقَْصر، وَمعناه ليس معه : ة ال ُيْدرى كيف كان ذلك الَعَماء ويف رواي: السَّحاب وقيل : الَعَماء ) ١(

  هو كل أْمر ال ُتْدرِكُه ُعقول بين آدم ، وال َيْبلُغ كُْنَهُه الَوْصُف والِفطَُن: شيء وقيل 

حدثنا محاد بن سلمة ، عن يعلى بن عطاء ، عن وكيع بن حدس ، عن أيب رزين ، : حدثنا أبو داود قال  - ١١٩٠
« : وما آية ذلك يف خلقه ؟ قال : قلت » نعم « : ، كلنا يرى ربه يوم القيامة ؟ قال يا رسول اهللا : قلت : قال 

  »فاهللا عز وجل أعظم « : بلى قال : قلت » أليس كلكم يرى القمر خمليا به ؟ 

  وطلق بن علي اليمامي

، أن النيب حدثنا أيوب بن عتبة ، عن قيس بن طلق ، عن أبيه : حدثنا يونس ، حدثنا أبو داود قال  - ١١٩١
  »ال وتران يف ليلة « : صلى اهللا عليه وسلم قال 

يا رسول اهللا ، : قلت : حدثنا أيوب بن عتبة ، عن قيس بن طلق ، عن أبيه ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١١٩٢
  »ال ، إمنا هو منك « : يكون أحدنا يف الصالة فيمس ذكره أيعيد الوضوء ؟ قال 

قال النيب صلى اهللا : حدثنا أيوب بن عتبة ، عن قيس بن طلق ، عن أبيه ، قال : ل حدثنا أبو داود قا - ١١٩٣
  ») ١(ال حيل المرأة أن متنع زوجها ولو على ظهر قتب « : عليه وسلم 

__________  
  هو الرحل الذي يوضع حول سنام البعري حتت الراكب: القتب ) ١(

سئل رسول اهللا صلى : ، عن قيس بن طلق ، عن أبيه ، قال حدثنا أيوب بن عتبة : حدثنا أبو داود قال  - ١١٩٤
) ١(فصلى يف ثوب واحد طارق « أيصلي الرجل يف ثوب واحد ؟ فسكت حىت حضرت الصالة : اهللا عليه وسلم 

  »بني طرفيه 
__________  

  طبقه عليه: طارق به ) ١(



  وعبد اهللا بن زيد بن عاصم األنصاري

: حدثنا حبيب بن زيد األنصاري ، قال : حدثنا شعبة ، قال : بو داود قال حدثنا أ: حدثنا يونس قال  - ١١٩٥
  »رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم توضأ فدلك ذراعيه « : مسعت عباد بن متيم ، حيدث عن عبد اهللا بن زيد ، قال 

عبد اهللا بن زيد ، حدثنا ابن أيب ذئب ، عن الزهري ، عن عباد بن متيم ، عن عمه : حدثنا أبو داود قال  - ١١٩٦
فحول الناس ظهره واستقبل القبلة وقلب رداءه ) ١(خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يستسقي « : قال 

  »وصلى ركعتني بالناس وجهر بالقراءة 
__________  

  طلب نزول املطر بالتوجه إىل اهللا بالدعاء: االستسقاء ) ١(

ذئب ، عن الزهري ، عن عباد بن متيم ، عن عمه عبد اهللا بن زيد ، حدثنا ابن أيب : حدثنا أبو داود قال  - ١١٩٧
  رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مستلقيا يف املسجد واضعا إحدى رجليه على األخرى: قال 

قال : حدثنا خارجة بن مصعب ، عن عمرو بن حيىي األنصاري ، عن أبيه ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١١٩٨
فتمضمض واستنشق « بلى : أال أتوضأ لكم وضوء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ قلنا : بن زيد  لنا عبد اهللا

هبا وغسل ) ١(بغرفة واحدة ثالثا مث غسل وجهه ثالثا مث غسل ذراعيه مرتني مرتني مث مسح رأسه فأقبل بيده وأدبر 
  يه وسلمهكذا كان وضوء رسول اهللا صلى اهللا عل: مث قال » رجليه ثالثا ثالثا 

__________  
  الرجوع: اإلدبار ) ١(

حدثنا حممد بن عمرو الواقفي ، عن عبد اهللا بن حممد األنصاري ، عن عمه عبد : حدثنا أبو داود قال  - ١١٩٩
وجاء : فأذن بالل قال : اهللا بن زيد ، أنه رأى األذان يف املنام فأتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فذكر ذلك له قال 

: قال « فأقم أنت » : أنا أرى الرؤيا ويؤذن بالل قال « يا رسول اهللا ، : لنيب صلى اهللا عليه وسلم فقال عمي إىل ا
  فأقام عمي

  أحاديث معاوية بن احلكم

حدثنا ابن أيب ذئب ، عن الزهري ، عن أيب سلمة ، عن : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٢٠٠
هو شيء جتدونه « : فقال ) ١(سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الطرية  :معاوية بن احلكم السلمي ، قال 

فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه ) ٢(يا رسول اهللا ، إن قوما يأتون الكهان : قلت » يف صدوركم فال يصدنكم 
  »ال تأتوهم « : وسلم 

__________  
أمر فرأى طريا طار مينة استبشر واستمر بأمره ، وإن  التشاؤم بالطري ، فقد كان أحدهم إذا كان له: الطرية ) ١(



  رآه طار يسرة تشاءم به ورجع ، وتطلق على التشاؤم مطلقا
  الذي يتعاطى اخلرب عن الكائنات يف مستقبل الزمان ويدعي معرفة األسرار: الكاهن ) ٢(

ن أيب كثري ، عن هالل بن أيب حدثنا حرب بن شداد ، وأبان بن يزيد ، عن حيىي ب: حدثنا أبو داود قال  - ١٢٠١
صليت مع النيب صلى اهللا عليه وسلم فعطس : ميمونة ، عن عطاء بن يسار ، عن معاوية بن احلكم السلمي ، قال 

أمياه ، ما يل أراكم تنظرون إيل ) ١(واثكل : يرمحك اهللا ، فرماين القوم بأبصارهم فقلت : رجل إىل جنيب فقلت 
يديهم على أفخاذهم يصمتوين فلما قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صالته فبأيب وأنا أصلي فجعلوا يضربون بأ

« : وال سبين وال ضربين ولكنه قال يل ) ٢(وأمي ما رأيت قبله وال بعده أحدا أحسن تعليما منه ، واهللا ما كهرين 
أو كالذي » يد وقراءة القرآن إن صالتنا هذه ال يصلح فيها شيء من كالم الناس إمنا هو الصالة والتسبيح والتحم

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكانت يل غنم ترعى بني أحد واجلوانية فيها جارية يل فاطلعتها ذات يوم وإذا 
) ٦(صكة ) ٥(فرفعت يدي فصككتها ) ٤(كما يأسفون ) ٣(الذئب قد ذهب منها بشاة وأنا من بين آدم آسف 

يا رسول اهللا ، أفال أعتقها ؟ قال : سلم فذكرت ذلك له فعظم ذلك علي فقلت فأتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و
أنت رسول اهللا : قالت » من أنا ؟ « : يف السماء قال : قالت » أين اهللا ؟ « : فقال هلا : فدعوهتا قال » ادعها « : 

) ٧( ، إن فينا قوما خيطون يا رسول اهللا: قلت » أعتقها فإهنا مؤمنة « : ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
إن فينا قوما : قلت » قد كان نيب من األنبياء خيط فمن وافق خطه فذاك « : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

يا رسول اهللا ، إن فينا قوما يأتون : قلت » هو شيء جيدونه يف صدورهم ولكن ال يصدهنم « : قال ) ٨(يتطريون 
  »فال تأتوهم « :  صلى اهللا عليه وسلم فقال رسول اهللا) ٩(الكهان 

__________  
  أسلوب ندبة يدل على الدعاء باملوت والفقد: وا ثكل ) ١(
  القهر واالنتهار والعبس يف الوجه: الكهر ) ٢(
  حزن ، وغضب: أسف ) ٣(
  احلزن والغضب: األسف ) ٤(
  ضرب ولطم: صك ) ٥(
  الضربة: الصكة ) ٦(
أن يأيت صاحب احلاجة إىل املَُنجِّمِ فيْعطيه ُحلْوانا ، فيخط له يف أرض رخوة خطوطا ضرب من التكهن ب: اخلط ) ٧(

كثرية بالَعَجلة لئال يَلَْحقَها الَعَدُد ، فيمحو منها خطني خطني ، فإن َبِقَي خَطان فهما عالمة النَّجاح ، وإن بقي خط 
  واحد فهو عالمة اخلَْيبة

 ، وذلك إذا شرع أحدهم يف حاجة وطار الطري عن ميينه يراه مباركا ، وإن التفاؤل والتشاؤم بالطري: التطري ) ٨(
  طار عن يساره يراه غري مبارك

  الذي يتعاطى اخلرب عن الكائنات يف مستقبل الزمان ويدعي معرفة األسرار: الكاهن ) ٩(
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طيالسي: كتاب  ل ود ا أيب دا   مسند 
بن اجلارود : املؤلف  ود  بن دا  سليمان 

  وسفينة موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

حدثنا سعيد بن مجهان ، عن : حدثنا احلشرج بن نباتة ، قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٢٠٢
إنه مل يكن نيب « : نا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال خطب: سفينة موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

ك : غليظة بني عينيه كافر يعين مكتوب ) ١(إال وقد أنذر الدجال أمته أال وإنه أعور عني الشمال وباليمىن ظفرة 
حيي ألست ربكم أ: ف ر ، وخيرج معه واديان أحدمها جنة وأخرى نار فناره جنة وجنته نار فيقول الدجال للناس 

وأميت ؟ ومعه نبيان من األنبياء إين ألعرف امسهما واسم آبائهما لو شئت أن أمسيهما مسيتهما ، أحدمها عن ميينه 
كذبت فال يسمعه أحد من الناس إال : ألست بربكم أحيي وأميت ؟ فيقول أحدمها : واآلخر عن يساره فيقول 

هذه قرية ذاك الرجل : سري حىت يأيت املدينة فيقول صدقت ويسمعه الناس وذلك فتنة مث ي: صاحبه ويقول اآلخر 
  »فال يؤذن له أن يدخلها مث يسري حىت يأيت الشام فيهلكه اهللا عند عقبة أفيق 

__________  
  جليدة تغشى العني من اجلانب الذي يلي األنف: الظفرة ) ١(

حدثين سفينة ، : بن مجهان ، قال حدثين سعيد : حدثنا احلشرج بن نباتة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٢٠٣
: مث قال سفينة » اخلالفة يف أميت ثالثون سنة مث يكون ملك « : قال خطبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال 

أمسك ، خالفة أيب بكر وخالفة عمر ثنتا عشرة سنة وستة أشهر وخالفة عثمان ثنتا عشرة سنة وستة أشهر مث 
  كان أول امللوك: فمعاوية ؟ قال : قلت خالفة علي تكملة الثالثني 

  وحديث أوس بن حذيفة الثقفي

حدثنا عثمان : حدثنا عبد اهللا بن عبد الرمحن الطائفي ، قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٢٠٤
ه وسلم فنزل قدمنا وفد ثقيف على النيب صلى اهللا علي: بن عبد اهللا بن أوس بن حذيفة الثقفي ، عن جده أوس قال 

وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يأتينا فيحدثنا : قال ) ١(األحالفيون على املغرية بن شعبة وأنزل املالكيني قبته 
كنا « : بني قدميه من طول القيام فكان أكثر ما حيدثنا اشتكاء قريش يقول ) ٢(بعد العشاء اآلخرة حىت يراوح 

) ٤(فاحتبس » احلرب علينا ولنا ) ٣(املدينة انتصفنا من القوم فكانت سجال  مبكة مستذلني مستضعفني فلما قدمنا
عنا الليلة عن الوقت الذي ) ٥(يا رسول اهللا ، احتبست : عنا ليلة عن الوقت الذي كان يأتينا فيه مث أتانا فقلنا 

لقرآن فأحببت أن ال من ا) ٦(إنه طرأ علي حزب « : كنت تأتينا فيه ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
فلما أصبحنا سألنا أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن : قال » أقضيه « : أو قال » أخرج حىت أقرأه 

) ٨(ثالث ومخس وسبع وتسع وإحدى عشرة وثالث عشرة وحزب : ؟ فقالوا ) ٧(أحزاب القرآن كيف حتزبونه 
  )٩(املفصل 

__________  



  رية أعالها مستدير أو البناء املستدير املقوس اجملوفهي اخليمة الصغ: القبة ) ١(
  َيْعتَِمد على إحدَامها مرةً وعلى األخرى مرةً ليُوصل الراحةَ إىل كل منهما: يراوح ) ٢(
  َمرَّة لنا وَمرَّة علينا ونصرهتا متداولة بني الفريقني: احلرب سجال ) ٣(
  تأخر: احتبس ) ٤(
  تأخرَت علينا: احتبسَت عنا ) ٥(
  ما جيعله الرُجل على نفسه من قراءة كالوِرْد: احلزب ) ٦(
  جتزئته واختاذ كل جزء حزًبا واحلزب ما جيعله املرء على نفسه من قراءة كالورد: حتزيب القرآن ) ٧(
  اجلزء: احلزب ) ٨(
الرحيم ، بسم اهللا الرمحن : مفصال ؛ لقصرها ، وكثرة الفصول فيها بسطر : قصار السور ، مسيت : املفصل ) ٩(

  وهو السبع األخري من القرآن الكرمي

أشار : حدثنا شعبة ، عن النعمان بن سامل ، عن ابن أوس ، وكان أوس جده قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٢٠٥
رأيت رسول اهللا صلى اهللا « : إيل جدي أن أناوله نعليه وهو يصلي فناولته فلبسهما وهو يصلي فلما صلى قال 

  »يف نعليه عليه وسلم يصلي 

حدثنا شعبة ، عن النعمان بن سامل ، عن أوس بن أوس الثقفي ، وكان يف الوفد : حدثنا أبو داود قال  - ١٢٠٦
) ٢(وما من القوم أحد إال نائم غريي فجاء رجل فساره ) ١(كنت مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف قبة : قال 

« : نعم قال : قال » هد أن ال إله إال اهللا وأين رسول اهللا ؟ أليس يش« : مث دعاه فقال » اذهب فاقتله « : فقال 
فإين أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا وأين رسول اهللا فإذا شهدوها فقد منعوا دماءهم وأمواهلم 

  »إال حبقها  -قد منعوا : أو قال  -
__________  

  أو البناء املستدير املقوس اجملوفهي اخليمة الصغرية أعالها مستدير : القبة ) ١(
  حدثه سرا: سارَّه ) ٢(

رأيت « : حدثنا شعبة ، عن النعمان بن سامل ، عن ابن أوس ، عن جده ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٢٠٧
  صب على يده ثالثا: ما استوكف ثالثا ؟ قال : قلت » النيب صلى اهللا عليه وسلم استوكف ثالثا 

حدثنا قيس ، عن عمري بن عبد اهللا ، عن عبد امللك بن املغرية الطائفي ، عن أوس : داود قال حدثنا أبو  - ١٢٠٨
عن ) ١(قدمنا على النيب صلى اهللا عليه وسلم يف وفد ثقيف فأقمنا عنده نصف شهر فرأيته ينفتل « : الثقفي ، قال 

  »ميينه وعن يساره 
__________  

  االنصراف: االنفتال ) ١(

حدثنا محاد بن سلمة ، عن يعلى بن عطاء ، عن أوس الثقفي ، أن رسول اهللا صلى : أبو داود قال حدثنا  - ١٢٠٩
  »توضأ ومسح على نعليه « اهللا عليه وسلم 



حدثنا أبو معشر ، عن حممد بن قيس ، عن حممد بن سعد األزدي ، عن أوس بن : حدثنا أبو داود قال  - ١٢١٠
) ٢(وابتكر ) ١(من غسل يوم اجلمعة واغتسل وبكر « : عليه وسلم قال  أيب أوس الثقفي ، أن النيب صلى اهللا

  »ومشى ومل يركب كان له بكل خطوة صيام سنة وقيامها 
__________  

  أتى الصالة يف أول وقتها: بكر ) ١(
  أْدَرك أوَّل اخلُطبة: ابتكر ) ٢(

  وبالل موىل أيب بكر

« : دثنا العمري ، وابن نافع عن نافع ، عن ابن عمر ، قال ح: حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٢١١
دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم فتح مكة الكعبة فأغلق عليه الباب ودخل معه الفضل بن عباس وعثمان 

أين صلى رسول اهللا صلى : فلما خرجوا سابقت الناس فسبقتهم فقلت لبالل » بن طلحة وأسامة بن زيد وبالل 
  »بني العمودين املقدمني حيال اجلزعة « : ليه وسلم ؟ قال اهللا ع

مسعت ابن أيب ليلى ، حيدث أن بالال ، قال : أنبأنا احلكم ، قال : حدثنا شعبة قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٢١٢
كم وروى هذا احلديث األعمش عن احل» ) ٢(واخلمار ) ١(كان النيب صلى اهللا عليه وسلم ميسح على اخلفني « : 

  عن ابن أيب ليلى عن كعب بن عجرة عن بالل
__________  

  ما ُيلَْبسُ يف الرِّجل من جلد رقيق: اخلف ) ١(
  العمامة: اخلمار ) ٢(

مسعت طارق بن شهاب ، حيدث عن : حدثنا شعبة ، عن قيس بن مسلم ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٢١٣
ما هنينا إال عن صالة قبل طلوع الشمس فإهنا تطلع بني قرين « : ل بالل ، مؤذن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قا

  »على قرين شيطان « : أو قال » شيطان 

  وشداد بن أوس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

حدثنا شعبة ، عن عاصم ، عن أيب قالبة ، عن أيب األشعث : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٢١٤
فقال رسول اهللا ) ١(كنت مع النيب صلى اهللا عليه وسلم فمر برجل حيتجم : ن أوس ، قال الصنعاين ، عن شداد ب
  ») ٣(واحملجوم ) ٢(أفطر احلاجم « : صلى اهللا عليه وسلم 

__________  
  تداوى باحلجامة وهي تشريط موضع األمل وتسخينه إلخراج الدم الفاسد منه: احتجم ) ١(
  حلجامة وهي تشريط موضع األمل وتسخينه إلخراج الدم الفاسد من البدنمن يعاجل با: احلاجم واحلجام ) ٢(
  املعالَج باحلجامة ومن ُيخَْرج الدم الفاسد من جسده بالتشريط: احملجوم ) ٣(



حدثنا شعبة ، عن خالد احلذاء ، عن أيب قالبة ، عن أيب األشعث الصنعاين ، عن : حدثنا أبو داود قال  - ١٢١٥
إن اهللا عز وجل حيب « : حفظتهما عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ) ١(خصلتان : شداد بن أوس ، قال 

  »مث لريح ذبيحته ) ٢(اإلحسان على كل شيء فإذا ذحبتم فأحسنوا الذبح وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ليحد شفرته 
__________  

  خلق يف اإلنسان يكون فضيلة أو رزيلة: اخلصلة ) ١(
  العريضة السكني: الشفرة ) ٢(

: حدثنا عبد احلميد بن هبرام ، عن شهر بن حوشب ، عن شداد بن أوس ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٢١٦
من صلى مرائيا فقد أشرك ، ومن صام مرائيا فقد أشرك ، ومن تصدق « : مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول 

 إىل ما كان له من ذلك فيقبله ويدع ما سوى ذلك ؟ أفال يعمد اهللا: فقال عوف بن مالك . » مرائيا فقد أشرك 
أنا خري شريك أو قسيم « : قال اهللا عز وجل : أنا مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : فقال شداد : قال 

ووجدت هذا احلديث يف كتاب : قال أبو بشر » ، من أشرك يب فعمله قليله وكثريه لشريكي وأنا منه برئ ) ١(
  ود عن عبد احلميد عن شهر بن حوشب عن عبد الرمحن بن غنم عن شداد ، وهو الصحيح واحلديث خمتصرأليب دا

__________  
  الشريك: القسيم ) ١(

حدثين ابن غنم ، أن : حدثنا عبد احلميد بن هبرام ، حدثنا شهر بن حوشب ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٢١٧
ليحملن شرار هذه األمة على من مضى من قبلهم « : عليه وسلم حدثه  شداد بن أوس ، حدثه أن النيب صلى اهللا

  »بالقذة ) ١(حذو القذة 
__________  

  املراد أهنم يسريون على هنج واحد وال خيتلفان ويتبع بعضهم بعضا: القذة بالقذة ) ١(

، عن ضمرة بن حبيب ، عن حدثنا أبو بكر بن أيب مرمي : حدثنا ابن املبارك ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٢١٨
نفسه وعمل ملا بعد املوت ) ٢(من دان ) ١(الكيس « : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم : شداد بن أوس ، قال 

  »والعاجز من أتبع نفسه هواها ومتىن على اهللا 
__________  

  العاقل الفطن: الكيس ) ١(
  مطيعة منقادةحاسبها وأذهلا واستعبدها وقهرها حىت صارت : دان نفسه ) ٢(

  وبشري ابن اخلصاصية

: حدثين خالد بن مسري ، قال : حدثنا األسود بن شيبان ، قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٢١٩
حدثين بشري رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بشري ابن اخلصاصية وكان رسول اهللا : حدثين بشري بن هنيك ، قال 

  زحم: ه بشريا وكان امسه قبل ذلك صلى اهللا عليه وسلم مسا



حدثين بشري بن : حدثنا خالد بن مسري ، قال : حدثنا األسود بن شيبان ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٢٢٠
بينا أنا أماشي رسول اهللا : حدثين بشري رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بشري ابن اخلصاصية قال : هنيك ، قال 

على ) ١(يا ابن اخلصاصية ما أصبحت تنقم « : إذ قال يل  -أو قال آخذ بيدي  -بيده صلى اهللا عليه وسلم آخذ 
ال أنقم على اهللا شيئا بأيب أنت وأمي ، كل : قلت : قال » اهللا ؟ أصبحت متاشي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

« : لى قبور املشركني فقال فأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ع: خري صنع اهللا يب كل خري صنع يب اهللا قال 
أدرك هؤالء خريا كثريا ، « : مث أتى على قبور املسلمني فقال » سبق هؤالء خريا كثريا ، سبق هؤالء خريا كثريا 

مث حانت من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نظرة فإذا رجل ميشي بني القبور يف نعلني » أدرك هؤالء خريا كثريا 
فلما رأى رسول اهللا صلى » ) ٣(ألق سبتيتيك ) ٢(يا صاحب السبتيتني « : عليه وسلم  فقال رسول اهللا صلى اهللا
  اهللا عليه وسلم رمى هبما

__________  
  أنكر منه شيئا وعتب عليه: نقم على غريه ) ١(
  ي ُحِلَق وأُزِيلأ: نعل وحذاء يتخذ ُجلود البقر املَْدبوغة، ُسمِّيت بذلك ؛ ألن َشَعرها قد ُسبَت عنها : السِّْبتية ) ٢(
: ُجلود البقر املَْدبوغة بالقََرِظ يُتَّخذ منها النِّعال ، ُسمِّيت بذلك ؛ ألن َشعرها قد ُسبَت عنها : السِّْبت بالكَْسر ) ٣(

  أي ُحِلَق وأُزِيل

ابن  حدثنا عبيد اهللا بن إياد بن لقيط السدوسي ، عن أبيه ، عن ليلى امرأة بشري: حدثنا أبو داود قال  - ١٢٢١
إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أردت أن أصوم ، يومني مواصال فذكرت ذلك لبشري فقال : اخلصاصية قالت 

  »يفعل ذلك اليهود ولكن صوموا فإذا كان الليل فأفطروا « : هنى عنه وقال 

  أحاديث أيب أمامة الباهلي

سليم ، عن منصور ، عن سامل بن أيب اجلعد ،  حدثنا سالم بن: حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٢٢٢
كنا قعودا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذ جاءته امرأة ومعها صيب هلا أو صبيان هلا : عن أيب أمامة ، قال 

وأحسبها مل تسأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يومئذ شيئا إال : وأحسبها حامال قال : حاملتهما وبين آخر قال 
حامالت والدات رحيمات لوال ما يأتني إىل أزواجهن « : ها فلما أدبرت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أعطا

  »دخل املصليات منهن اجلنة 

حدثنا شرحبيل بن مسلم اخلوالين ، مسع أبا أمامة : حدثنا إمساعيل بن عياش ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٢٢٣
إن اهللا عز وجل قد أعطى كل « : اهللا عليه وسلم يف حجة الوداع فسمعته يقول شهدت رسول اهللا صلى : ، يقول 

احلجر حساهبم على اهللا ، من ادعى إىل غري أبيه أو ) ١(ذي حق حقه فال وصية لوارث ، الولد للفراش وللعاهر 
أن تعطي من مال زوجها شيئا إال فعليه لعنة اهللا التابعة إىل يوم القيامة ، أال ال حيل المرأة ) ٢(انتمى إىل غري مواليه 

  »ذاك أفضل أموالنا « : يا رسول اهللا ، وال الطعام ؟ قال : فقال رجل » بإذنه 
__________  

  الزاين: العاهر ) ١(
  ساداته أو من يلتحق هبم الرجل أو العبد: مواليه ) ٢(



بن مسلم اخلوالين ، مسع أبا أمامة  حدثنا شرحبيل: حدثنا إمساعيل بن عياش ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٢٢٤
الدين مقضي والعارية مؤداة ، واملنحة مردودة ، والزعيم غارم « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ، يقول 

)١ («  
__________  

  الضَّامُِن: الغاَرِم ) ١(

أمامة ، أن النيب صلى  حدثنا هشام ، عن قتادة ، عن شهر بن حوشب ، عن أيب: حدثنا أبو داود قال  - ١٢٢٥
أمسعته من رسول اهللا صلى اهللا : فقيل » ) ١(الوضوء يكفر ما قبله وتصري الصالة نافلة « : اهللا عليه وسلم قال 

  غري مرة وال مرتني وال ثالث وال أربع وال مخس: عليه وسلم ؟ قال 
__________  

  ما كان زيادة على األصل الواجب: النافلة ) ١(

قال النيب صلى : حدثنا جعفر بن الزبري احلنفي ، عن القاسم ، عن أيب أمامة ، قال : أبو داود قال حدثنا  - ١٢٢٦
إن اهللا عز وجل خلق اخللق وقضى القضية وأخذ ميثاق النبيني وعرشه على املاء فأهل اجلنة « : اهللا عليه وسلم 

  »أهلها وأهل النار أهلها 

قال النيب صلى اهللا عليه وسلم : ر ، عن القاسم ، عن أيب أمامة ، قال حدثنا جعف: حدثنا أبو داود قال  - ١٢٢٧
  »وال مكذب بالقدر ) ٢(وال منان ) ١(ال يدخل اجلنة عاق « : 

__________  
  االستخفاف بالوالدين وعصياهنما وترك اإلحسان إليهما: العقوق ) ١(
  الفخور على من أعطى حىت ُيفِسَد عطاءَُه: املنان ) ٢(

مسعت النيب صلى اهللا : حدثنا مهام ، عن قتادة ، عن أمين ، عن أيب أمامة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٢٢٨
  »سبعا ملن مل يرين وآمن يب ) ٢(ملن رآين وآمن يب وطوىب ) ١(طوىب « : عليه وسلم يقول 

__________  
  اسم اجلنة ، وقيل هي شجرة فيها: طوىب ) ١(
ه فرح وقرة عني أو غبطة هلم أو حسىن هلم أو خري هلم وكرامة أو دوام اخلري وقيل قيل إن معنا: طوىب هلم ) ٢(

  اجلنة وقيل شجرة يف اجلنة

حدثنا مهام ، عن ليث بن أيب سليم ، عن عبيد اهللا بن زحر ، عن القاسم ، عن أيب : حدثنا أبو داود قال  - ١٢٢٩
الناس عندي عبدا ذا حظ من صالة أطاع ربه ) ١(أغبط  إن من« : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم : أمامة ، قال 

عجلت منيته ) ٢(وأكثر عبادته يف السر ، وكان ال يشار إليه باألصابع وكان غامضا يف الناس ، وكان عيشه كفافا 
  ») ٥(وقلت بواكيه ) ٤(وقل تراثه ) ٣(

__________  
  أحسن وأفضل حاال: أغبط ) ١(



  لناس وحفظ ماء الوجه وسد احلاجة من الرزقما أغىن عن سؤال ا: الكفاف ) ٢(
  املوت: املنية ) ٣(
  ما ُيَخلِّفه الرُجل لوَرثَتِِه: التُّراث ) ٤(
  النساء الباكيات على امليت: البواكي ) ٥(

حدثنا الفرج بن فضالة ، عن علي بن يزيد ، عن القاسم بن عبد الرمحن موىل يزيد : حدثنا أبو داود قال  - ١٢٣٠
إن اهللا عز وجل بعثين هدى ورمحة للعاملني وأمرين : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم : عن أيب أمامة ، قال  بن معاوية

: والصلب وأمر اجلاهلية ، وحلف ريب بعزته وجالله أو ميينه ) ٣(، واملزامري ، واألوثان ) ٢(، املعازف ) ١(مبحق 
ا إال سقيته مكاهنا من الصديد يوم القيامة مغفورا له أو ال يشرب عبد من عبادي جرعة من مخر متعمدا يف الدني« 

معذبا ، وال يسقيه صبيا ضعيفا مسلما إال سقيته مكاهنا من الصديد يوم القيامة مغفورا له أو معذبا وال يتركها من 
  »م القدس ، ال حيل بيعهن وال شراؤهن وال التجارة فيهن ومثنهن حرا) ٤(خمافيت إال سقيته إياها يف حظرية 

__________  
  أهلكه وأباده ودمره: حمق الشيء ) ١(
  آالت الطرب: املعازف ) ٢(
الَوثَن كلُّ ما لَه ُجثَّة َمْعمولة من َجواِهر األرض أو من اخلََشب : مجع َوثَن وهو الصنم، وقيل : األوثان ) ٣(

  الصُّورة بِال ُجثَّة: على غري الصُّورة، والصََّنم  واِحلجارة، كُصورة اآلدَمّي ُتعَْمل وتُْنَصب فُتْعَبد وقد ُيطْلَق الَوثَن
  اجلنة: حظرية القدس ) ٤(

إذا توضأ املسلم « : حدثنا محاد بن سلمة ، عن أيب غالب ، عن أيب أمامة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٢٣١
إمنا كانت « : ؟ قال ) ١(أو نافلة : فقيل له » فأحسن الوضوء فإن قعد قعد مغفورا له وإن صلى كانت له فضيلة 

  »للنيب صلى اهللا عليه وسلم ) ٢(النوافل 
__________  

  ما كان زيادة على األصل الواجب: النافلة ) ١(
  ما زاد على الفرض: النافلة ) ٢(

كنت مع أيب أمامة فجيء برءوس : حدثنا محاد بن سلمة ، عن أيب غالب ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٢٣٢
شر قتلى قتلوا حتت ظل « قاهلا ثالثا » كالب النار « : دمشق فقال ) ١(وارج فنصبت على درج من رءوس اخل

شيئا مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أو شيئا تقوله : قاهلا ثالثا قلت » السماء خري قتلى من قتلهم وقتلوه 
  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمإين إذا جلريء ، إين إذا جلريء بل شيء مسعته من : برأيك ؟ فقال 

__________  
  الطريق: الدرج ) ١(

حدثنا جعفر بن سليمان ، عن فرقد ، عن عاصم بن عمرو البجلي ، عن أيب أمامة : حدثنا أبو داود قال  - ١٢٣٣
يبيت قوم من هذه األمة على طعم وشرب وهلو ولعب فيصبحون قد « : ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

وقذف حىت يصبح الناس فيقول خسف الليلة ببين فالن ) ٢(قردة وخنازير وليصيبنهم خسف ) ١(ا مسخو



الليلة بدار فالن خواص ولريسلن عليهم حاصبا حجارة من السماء كما أرسلت على قوم لوط على ) ٣(وخسف 
على دور بشرهبم اخلمر قبائل منها وعلى دور ولريسلن عليهم الريح العقيم الذي أهلكت عادا على قبائل فيها و

  وخصلة نسيها جعفر» وأكلهم الربا وقطيعتهم الرحم ) ٤(ولبسهم احلرير واختاذهم القينات 
__________  

  قلب اِخللْقة من شيء إىل شيء أقبح: املسخ ) ١(
  ذهاب الشيء يف األرض والغور به فيها: اخلسف ) ٢(
  الذهاب والغياب يف عمق األرض: اخلسف ) ٣(
  اجلارية املغنية:  القينة) ٤(

ترك رسول اهللا « : حدثنا جعفر بن الزبري ، عن القاسم ، عن أيب أمامة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٢٣٤
  »صلى اهللا عليه وسلم املوقني يف رجله يف غزوة تبوك ثالثا 

قال :  أمامة ، قال حدثنا محاد بن سلمة ، عن يعلى بن عطاء ، عن شيخ ، عن أيب: حدثنا أبو داود قال  - ١٢٣٥
بخ مخس ما أثقلهن سبحان اهللا ، واحلمد هللا ، وال إله إال اهللا ، واهللا أكرب ، ) ١(بخ « : النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  »والده ) ٢(والولد الصاحل ميوت فيحتسبه 
__________  

  كلمة تقال الستحسان األمر وتعظيم اخلري: بخ ) ١(
باألعمال الصاحلة، وعند املكروهات هو البِدَاُر إىل طَلَب األْجر . وْجه اللّه وثوابه طَلَب: االحتساب واحلسبة ) ٢(

  وحتصيله بالتَّْسليم والصَّرب، أو باستعمال أنواع البِّر والِقيام هبا على الوْجه املْرُسوم فيها طَلَباً للثَّواب املْرُجّو منها

يا : قيل : ة ، عن لقمان بن عامر ، عن أيب أمامة ، قال حدثنا الفرج بن فضال: حدثنا أبو داود قال  - ١٢٣٦
دعوة أيب إبراهيم وبشرى عيسى ابن مرمي صلى اهللا عليهما ، ورأت أمي « : رسول اهللا ، ما كان بدء أمرك ؟ قال 

  »أنه خرج منها نور أضاءت منه قصور الشام 

قال النيب صلى : القاسم ، عن أيب أمامة ، قال حدثنا جعفر بن الزبري احلنفي ، عن : حدثنا أبو داود قال  - ١٢٣٧
انطلق برجل إىل باب اجلنة فرفع رأسه فإذا على باب اجلنة مكتوب الصدقة بعشر أمثاهلا « : اهللا عليه وسلم 

ال يأتيك إال وهو حمتاج وإن الصدقة رمبا وضعت يف غين ) ١(والقرض الواحد بثمانية عشر ؛ ألن صاحب القرض 
«  

__________  
  الدين والسلف: القرض ) ١(

  وحديث عامر بن ربيعة البدري



مسعت عبد اهللا : حدثنا شعبة ، عن عاصم بن عبيد اهللا ، قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٢٣٨
ما من عبد « : مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم خيطب وهو يقول : بن عامر بن ربيعة ، حيدث عن أبيه ، قال 

  »ي إال صلت عليه املالئكة ما دام يصلي علي فليقل العبد أو ليكثر يصلي عل

مسعت عبد اهللا بن عامر : أخربين عاصم بن عبيد اهللا ، قال : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٢٣٩
رجال على بن ربيعة ، حيدث عن أبيه ، أن امرأة من فزارة جيء هبا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وقد تزوجت 

  نعم ، فأجازه: قالت » أرضيت من نفسك ومالك بنعلني ؟ « : نعلني فقال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

حدثنا سفيان الثوري ، عن عاصم بن عبيد اهللا ، عن عبد اهللا بن عامر بن ربيعة ، : حدثنا أبو داود قال  - ١٢٤٠
ما رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يستاك وهو صائم  -ر ما أكث» : أو قال  -ما أحصي « : عن أبيه ، قال 

»  

حدثنا عاصم بن : حدثنا األشعث بن سعيد أبو الربيع ، وعمر بن قيس ، قاال : حدثنا أبو داود قال  - ١٢٤١
فصلى  أظلمت مرة وحنن يف سفر فاشتبهت علينا القبلة: عبيد اهللا ، عن عبد اهللا بن عامر بن ربيعة ، عن أبيه ، قال 

إذ بعضنا قد صلى لغري القبلة وبعضنا قد صلى للقبلة فذكرنا ذلك لرسول اهللا ) ١(كل رجل منا حياله فلما اجنلت 
  ) )٢(فأينما تولوا فثم وجه اهللا ( ونزلت » مضت صالتكم « : صلى اهللا عليه وسلم فقال 

__________  
  انكشف: اجنلى ) ١(
  ١١٥: البقرة آية رقم : سورة ) ٢(

حدثنا عمر بن قيس ، عن عاصم بن عبيد اهللا ، عن عبد اهللا بن عامر بن ربيعة ، : حدثنا أبو داود قال  - ١٢٤٢
يا رسول اهللا ناولين : فقلت ) ١(كنت مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف الطواف فانقطعت شسعه : عن أبيه ، قال 

  »وال أحب األثرة ) ٢(هذا أثرة « : أصلحه قال 
__________  

  سري ميسك النعل بأصابع القدم: الشسع  )١(
  تفضيل املرء نفسه على غريه: األثرة ) ٢(

  وحديث عبد اهللا بن الشخري

حدثنا شعبة ، عن قتادة ، مسع مطرف بن عبد اهللا بن الشخري : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٢٤٣
  »ال صام وال أفطر « الدهر  ، حيدث عن أبيه ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال يف صوم

أتيت على نيب اهللا صلى : حدثنا هشام ، عن قتادة ، عن مطرف ، عن أبيه ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٢٤٤
مايل مايل ، وهل لك من مالك ابن آدم : ويقول ابن آدم « » : اهللا عليه وسلم وهو يقرأ أهلاكم التكاثر وهو يقول 

  « ») ٢(، أو تصدقت فأمضيت ) ١(لبست فأبليت إال ما أكلت فأفنيت ، أو 



__________  
  قَُدَم ورثَّ وتلف: َبِلَي الثوب ) ١(
  أنفذت فيه عطاءك ومل تتوقف فيه ، أو تصدقت فقدمت آلخرتك: أمضيت ) ٢(

  وحديث املقدام بن معدي كرب

مسعت : اجلودي الشامي ، قال  أخربين أبو: حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٢٤٥
ما « : سعيد بن املهاجر ، حيدث عن املقدام بن معدي كرب وكانت له صحبة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

  »من رجل ضاف قوما فأصبح الضيف حمروما إال كان على كل مسلم نصره حىت يأخذ بقرى ليلته من زرعه وماله 

مسعت علي بن أيب طلحة ، حيدث عن راشد بن : شعبة ، عن بديل ، قال  حدثنا: حدثنا أبو داود قال  - ١٢٤٦
من ترك ماال فلورثته ومن ترك « : سعد ، عن أيب عامر اهلوزين ، عن املقدام ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

وأرثه ، واخلال  عنه) ٢(فإىل اهللا ورسوله وأنا وارث من ال وارث له أعقل  -ورمبا قال : قال  -فإلينا ) ١(كال 
  »عنه ويرثه ) ٣(وارث من ال وارث له يعقل 

__________  
  العيال ومن حيتاج إىل رعاية ونفقة: الثِّقَل ِمن كل ما ُيَتكلَّف ، وقيل : الكَل ) ١(
  أدفع الدية: أعقل ) ٢(
  الدية: العقل ) ٣(

عيب ، حيدث عن أيب كرمية ، مسع مسعت الش: حدثنا شعبة ، عن منصور ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٢٤٧
فهو له عليه ) ١(ليلة الضيف حق على كل مسلم من أصبح الضيف بفنائه « : النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول 

  »إن شاء اقتضاه وإن شاء تركه  -دين : أو قال  -حق 
__________  

  الساحة يف الدار أو جبانبها: الفناء ) ١(

  وحديث عمرو بن عبسة السلمي

حدثنا عبد اجلليل بن عطية ، عن شهر بن حوشب ، عن : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٢٤٨
أو  -من شاب شيبة يف اإلسالم « : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : عمرو بن عبسة السلمي ، قال 

إهنم يصفرون وخيضبون : قلت لشهر » تفها أو ين) ١(كانت له نورا يوم القيامة ما مل خيضبها  -يف سبيل اهللا : قال 
  كأنه يعين السواد: أجل قال : باحلناء ؟ قال 

__________  
  صبغ شعره أو جلده باحلناء وغريها: خضب ) ١(



حدثنا قيس بن سعد ، عن رجل من فقهاء أهل : حدثنا الربيع بن صبيح ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٢٤٩
يا : لقد رأيتين وأنا ربع اإلسالم ، أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلت : ل الشام عن عمرو بن عبسة ، قا

  يعين أبا بكر وبالال» حر وعبد « : رسول اهللا ، من تبعك على هذا األمر ؟ قال 

حدثنا هشام ، عن قتادة ، عن سامل بن أيب اجلعد ، عن معدان بن أيب طلحة : حدثنا أبو داود قال  - ١٢٥٠
حاصرنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم حصن الطائف فسمعت رسول اهللا : ، عن أيب جنيح السلمي ، قال اليعمري 

فبلغت يومئذ ستة عشر سهما » ) ١(من بلغ بسهم يف سبيل اهللا فهو له عدل حمرر « : صلى اهللا عليه وسلم يقول 
هللا عز وجل فهو له درجة يف اجلنة ، من رمى بسهم يف سبيل ا« : فسمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 

ومن شاب شيبة يف اإلسالم كانت له نورا يوم القيامة وأميا رجل مسلم أعتق رجال مسلما فإن اهللا عز وجل له 
كل عظم من عظامه حمررة من النار ، وأميا امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة فإن اهللا عز وجل ) ٢(جاعل وقاء 

  »ها عظما من عظامها حمررة من النار جاعل وقاء كل عظم من عظام
__________  

  املعتق الذي نال حريته من العبيد واإلماء: احملرر ) ١(
  احلماية والساتر من األذى: الوقاء ) ٢(

كان : مسعت سليم بن عامر ، يقول : حدثنا شعبة ، عن أيب الفيض الشامي ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٢٥١
وم عهد فكان يسري يف بالدهم حىت إذا انقضى العهد أغار عليهم وإذا رجل على دابة أو على بني معاوية وبني الر

ما تقول ؟ : وإذا هو عمرو بن عبسة السلمي فقال له معاوية  -مرتني  -اهللا أكرب وفاء ال غدر : فرس وهو يقول 
قوم عهد فال حيلن عقدة وال  من كان بينه وبني« : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : فقال عمرو 

  فرجع معاوية بالناس» إليهم على سواء ) ١(يشدها حىت ميضي أمدها أو ينبذ 
__________  

  أعلن نقض العهد وألقاه إىل من عاهده: نبذ ) ١(

  وأحاديث خالد بن الوليد

مسعت حممد بن  :حدثنا شعبة ، عن سلمة بن كهيل ، قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٢٥٢
كان بني عمار وخالد بن الوليد كالم فشكا عمار إىل : عبد الرمحن بن يزيد ، حيدث عن أبيه ، عن األشتر ، قال 

يا خالد ، إنه من يعادي عمارا يعاديه « : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  قال سلمة هذا أو حنوه» ومن يسب عمارا يسبه اهللا يبغضه اهللا ، ) ١(اهللا ، ومن يبغضه 

__________  
  عكس احلب وهو الكُْرُه واملقت: البغض ) ١(

حدثنا أبو داود ، حدثنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن أيب جنيح ، عن خالد بن حكيم ،  - ١٢٥٣
إن أشد الناس عذابا يوم القيامة أشدهم عذابا للناس « : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم : عن خالد بن الوليد ، قال 

  »يف الدنيا 



  املقداد بن األسود عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

حدثنا ورقاء ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن مهام بن احلارث ، : حدثنا يونس ، حدثنا أبو داود قال  - ١٢٥٤
لم فجاء قوم يثنون على عثمان وميدحونه واملقداد يف كنا جلوسا يف مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وس: قال 

مسعت : ما هذا ؟ فقال : ناحية املسجد فلما مسعهم ميدحونه قام فتناول احلصى فجعل حيثو يف وجوههم فقال عثمان 
يف أفواههم « : أو قال » يف وجوههم ) ١(إذا رأيتم املداحني فاحثوا « : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 

  »احلصى « : أو قال » تراب ال
__________  

  االغتراف مبلء الكفني ، وإلقاء ما فيهما: احلثو واحلثي ) ١(

جعل رجل ميدح : حدثنا شعبة ، عن احلكم ، عن ميمون بن أيب شبيب ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٢٥٥
مسعت رسول اهللا صلى اهللا : ا هذا ؟ فقال م: فعمد املقداد فجعل حيثو يف وجهه فقال له عثمان : غالما لعثمان قال 
  »يف وجوههم التراب ) ١(إذا رأيتم املداحني فاحثوا « : عليه وسلم يقول 

__________  
  االغتراف مبلء الكفني ، وإلقاء ما فيهما: احلثو واحلثي ) ١(

الرمحن بن أيب ليلى ، قال حدثنا ثابت ، عن عبد : حدثنا سليمان بن املغرية ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٢٥٦
جئت أنا وصاحبان يل قد كادت تذهب أمساعنا وأبصارنا من اجلهد فجعلنا : حدثين املقداد بن األسود ، قال : 

نعرض أنفسنا على أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما يقبلنا أحد حىت انطلق بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه 
حيتلبوهنا فكان النيب صلى اهللا عليه وسلم يوزع اللنب بيننا وكنا نرفع ) ١(أعنز  وسلم إىل رحله وآلل حممد ثالثة

لو : لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نصيبه فيجئ فيسلم تسليما يسمع اليقظان وال يوقظ النائم فقال يل الشيطان 
فما زال حىت شربتها فلما ) ٢(شربت هذه اجلرعة فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يأيت األنصار فيتحفونه 

ما صنعت ؟ جييء حممد صلى اهللا عليه وسلم وال جيد شرابه فيدعو عليك فتهلك ، فأما : شربتها ندمين وقال 
فيه ) ٤(يل إذا وضعتها على رأسي بدت ) ٣(صاحباي فشربا شراهبما وناما وأما أنا فلم يأخذين النوم وعلي مشلة 

سي وجاء النيب صلى اهللا عليه وسلم كما كان جييء فصلى ما شاء اهللا أن قدماي وإذا وضعتها على قدمي بدا رأ
يدعو علي اآلن فأهلك فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : يصلي مث نظر إىل شرابه فلم ير شيئا فرفع يده فقلت 

عنز أجسهن وأخذت الشملة وانطلقت إىل األ) ٥(فأخذت الشفرة » اللهم أطعم من أطعمين واسق من سقاين « : 
كلهن فأخذت إناء آلل حممد ما كانوا ) ٧(أيهن أمسن كي أذحبه لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فإذا حفل ) ٦(

يطمعون أن حيلبوا فيه فحلبت حىت علته الرغوة مث أتيت به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فشرب ، مث ناولين 
إحدى سوآتك « : ضحكت حىت ألقيت إىل األرض ، فقال يل فشربت ، مث ناولته فشرب ، مث ناولين فشربت ، مث 

ما كانت إال رمحة من اهللا لو « : فأنشأت أخربه مبا صنعت فقال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم » يا مقداد 
والذي بعثك باحلق ما أبايل إذا أصبتها أنت وأصبت فضلك من : فقلت » كنت أيقظت صاحبيك فأصابا منها 

  ناسأخطأت من ال
__________  



  مجع عنز وهي األنثى من املعز والظباء: األعنز ) ١(
طُْرفة الفاكهة وأحسنها، واجلمع التحف مث ُتستعملُ يف غري الفاكهِة من األلْطاف والنََّعص اليت ُيكَرُم : التُّحفة ) ٢(

  هبا األضياف وغريهم
  كساء ُيَتَغطَّى به وُيَتلفَّف فيه: الشملة ) ٣(
  ضح وظهرو: بدا ) ٤(
  السكني العريضة: الشفرة ) ٥(
  مسه: جس الشيء بيده ) ٦(
  مجع حافل وهي الكثرية اللنب: احلُفَّل ) ٧(

  وأبو مالك األشعري عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

حدثنا أبان بن يزيد ، عن حيىي بن أيب كثري ، عن زيد بن سالم : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٢٥٧
إن اهللا عز وجل أوحى إىل « : أيب سالم ، عن احلارث األشعري ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال ، عن 

حيىي بن زكريا خبمس كلمات أن يعمل هبن ويأمر بين إسرائيل أن يعملوا هبن فكأنه أبطأ هبن ، فأوحى اهللا عز وجل 
 أمرك خبمس كلمات تعمل هبن وتأمر بين إسرائيل أن إن اهللا: إىل عيسى إما أن يبلغهن أو تبلغهن فأتاه عيسى فقال 

يب ) ١(يا روح اهللا ال تفعل فإين أخاف إن سبقتين هبن أن خيسف : يعملوا هبن فإما أن ختربهم وإما أن أخربهم فقال 
: مث خطبهم فقال ) ٢(فجمع بين إسرائيل يف بيت املقدس حىت امتأل املسجد وقعدوا على الشرفات : أو أعذب قال 

أن ال يشركوا باهللا شيئا فإن مثل : إن اهللا عز وجل أوحى إيل خبمس كلمات وأمر بين إسرائيل أن يعملوا هبن أوهلن 
اعمل وارفع إيل : مث أسكنه دارا فقال ) ٣(من أشرك باهللا كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق 

بده كذلك ؟ فإن اهللا عز وجل خلقكم ورزقكم فال فجعل العبد يرفع إىل غري سيده ، فأيكم يرضى أن يكون ع
تشركوا به شيئا وإذا قمتم إىل الصالة فال تلتفتوا فإن اهللا عز وجل يقبل بوجهه إىل وجه عبده ما مل يلتفت ، 

مسك فكلهم حيب أن جيد رحيها ، وخلوف ) ٤(وأمركم بالصيام ، ومثل ذلك كمثل رجل يف عصابة معه صرة 
هللا أطيب من ريح املسك ، وأمركم بالصدقة ، ومثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوه فم الصائم عند ا) ٥(
هل لكم أن أفدي نفسي منكم فجعل يعطي القليل والكثري : إىل عنقه أو قربوه ليضربوا عنقه فجعل يقول هلم ) ٦(

ثره حىت أتى حصنا حصينا حىت فدى نفسه ، وأمركم بذكر اهللا كثريا ومثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا يف أ
  »فأحرز نفسه فيه ، وكذلك العبد ال ينجو من الشيطان إال بذكر اهللا 

__________  
  الذهاب والغياب يف عمق األرض: اخلسف ) ١(
  أعلى كل شيء واملوضع العايل املطل من القصور واألبنية: الشرفة ) ٢(
  .األمسر: واألورق . الفضة: الورق ) ٣(
  مع فيه الشيء وُيشدُّما جي: الصرة ) ٤(
  رائحة كريهة خترج من الفم: اخللوف ) ٥(
  ربط: أوثق ) ٦(



حدثنا أبان ، عن حيىي بن أيب كثري ، عن زيد بن سالم ، عن أيب سالم ، عن : حدثنا أبو داود قال  - ١٢٥٨
اجلماعة والسمع : ن وأنا آمركم خبمس أمرين اهللا عز وجل هب« : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم : احلارث ، قال 

اإلسالم أواإلميان من ) ٢(شرب فقد خلع ربقة ) ١(والطاعة واهلجرة واجلهاد يف سبيل اهللا ، فمن فارق اجلماعة قيد 
يا رسول اهللا ، : قيل » جهنم ) ٣(عنقه أو اإلميان من رأسه إال أن يراجع ، ومن دعا دعوى جاهلية فهو من جثا 

  »وصلى ، تداعوا بدعوى اهللا الذي مساكم هبا املسلمني املؤمنني عباد اهللا وإن صام « : وإن صام وصلى قال 
__________  

  قدر أو مسافة: قيد ) ١(
يف األصل ُعْروة يف حَْبل ُتجعل يف ُعُنق البهيمة أو َيِدها ُتمِسكها ، فاْستعارها لإلسالم ، يعين ما َيشدُّ به : الّرْبقة ) ٢(

  أي ُحُدوده وأحكامه وأومِره ونواهيه: م املُسلم نفَْسه من ُعَرى اإلسال
  اجلماعة: َجْمع ُجثَْوة بالضَّم، وهو الشيء اجملموع ، واملقصود : اجلُثَا ) ٣(

  والعرباض بن سارية

حدثنا هشام الدستوائي ، عن حيىي بن أيب كثري ، عن حممد بن : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٢٥٩
استغفر للصف « معدان ، عن العرباض بن سارية ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إبراهيم ، عن خالد بن 
  »املقدم ثالثا وللثاين مرة 

  وصفوان بن عسال املرادي

أخربين عمرو بن مرة ، مسع عبد اهللا بن : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٢٦٠
اذهب بنا إىل هذا : املرادي ، أن رجلني من أهل الكتاب قال أحدمها لصاحبه سلمة ، حيدث عن صفوان بن عسال 

ال يسمعن هذا فيصري له أربعة أعني ، فأتياه فسأاله عن تسع آيات بينات فقال النيب صلى اهللا عليه : النيب فقال 
، وال تأكلوا الربا ، وال ال تشركوا باهللا شيئا ، وال تقتلوا ، وال تسرقوا ، وال تزنوا ، وال تسحروا « : وسلم 
، وال متشوا بربيء إىل ذي سلطان لتقتلوه أو لتهلكوه ، ) ٣(، وال تفروا من الزحف ) ٢(احملصنة ) ١(تقذفوا 

فما مينعكما من « : نشهد أنك نيب قال : فقبال يديه ورجليه وقاال » وعليكم خاصة يهود أن ال تعدوا يف السبت 
: ا أن ال يزال يف ذريته نيب وإنا خنشى إن تبعناك أن يقتلنا اليهود وقال أبو داود مرة إن داود دع: فقاال » اتباعي ؟ 

  شك شعبة: قال أبو داود » وال تقذفوا احملصنة أو ال تفروا من الزحف « 
__________  

  االهتام بالزنا دون شهود وال بينة: القذف ) ١(
  العفيفة: احملصنة ) ٢(
  دو يف احلرباجلهاد ولقاء الع: الزحف ) ٣(

حدثنا محاد بن سلمة ، ومحاد بن زيد ، ومهام ، وشعبة ، عن عاصم ، عن زر بن : حدثنا أبو داود قال  - ١٢٦١
أفال : ابتغاء العلم فقال : ما جاء بك يا زر ؟ قلت : غدوت على صفوان بن عسال املرادي فقال : حبيش ، قال 



إن املالئكة لتضع أجنحتها « : يقله أحد منهم ورفع احلديث  ومل: قال محاد بن سلمة : أبشرك ؟ قال أبو داود 
  »لطالب العلم رضا مبا يطلب 

حدثنا محاد بن سلمة ، ومحاد بن زيد ، ومهام ، وشعبة ، عن عاصم ، عن زر ، : حدثنا أبو داود قال  - ١٢٦٢
فهل مسعت من رسول إنه حك يف نفسي من املسح على اخلفني شيء : غدوت على صفوان بن عسال فقلت : قال 

فأمرنا «  -أو مسافرين  -كنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم سفرا : اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف ذلك شيئا ؟ قال 
  »وبول ونوم إال من جنابة ) ١(أن منسح عليهما ثالثة أيام ولياليهن من غائط 

__________  
  الرباز: الغائط ) ١(

نا شعبة ، ومحاد بن سلمة ، ومحاد بن زيد ، ومهام ، عن عاصم ، عن زر ، حدث: حدثنا أبو داود قال  - ١٢٦٣
نعم كنا مع : هل مسعت من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف اهلوى شيئا ؟ قال : قلت لصفوان بن عسال : قال 

أيا حممد ، أيا  أيا حممد ،: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف مسري أو غزو فناداه أعرايب بصوت له جهوري فقال 
اغضض من صوتك ، فقد هنيت عن رفع الصوت ، فما زال يناديه هكذا فأجابه النيب ) ١(وحيك : حممد فقيل له 

أرأيت املرء حيب القوم وملا يلحق هبم فقال رسول : قال » ) ٢(هاؤم « : صلى اهللا عليه وسلم على قدر ذلك فقال 
  »حب املرء مع من أ« : اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

__________  
  وقد يقال مبعىن املدح والتَّعجُّب. كَلمةُ تََرحُّمٍ وتََوجُّعٍ، تقالُ ملن َوقَع يف َهلَكٍة ال َيْسَتحِقُّها: وْيح ) ١(
  اسم فعل مبعىن تعالوا أو خذوا: هاؤم ) ٢(

اصم ، عن زر بن حدثنا شعبة ومحاد بن سلمة ، ومحاد بن زيد ، ومهام ، عن ع: حدثنا أبو داود قال  - ١٢٦٤
باب التوبة من قبل املغرب عرضه أربعون عاما أو مسرية أربعني « ما برح صفوان حيدثين حىت ذكر : حبيش ، قال 

يوم يأيت بعض آيات ربك ال ينفع نفسا إمياهنا مل تكن ( عاما ال يزال مفتوحا حىت تطلع الشمس من قبله وذلك قوله 
  ») ) ١( آمنت من قبل أو كسبت يف إمياهنا خريا

__________  
  ١٥٨: األنعام آية رقم : سورة ) ١(

  وعباد بن شرحبيل

: حدثنا شعبة ، عن أيب بشر ، عن عباد بن شرحبيل ، قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس ، قال  - ١٢٦٥
فجاء  فأكلت منه وجعلت يف ثويب) ٢(فأخذت سنبال ) ١(قدمت املدينة وقد أصابين جوع شديد فدخلت حائطا 

فانطلقنا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فذكرنا ذلك له ، فقال : صاحب احلائط فضربين وأخذ ما يف ثويب قال 
فأمر يل بنصف » ) ٣(ما علمته إذ كان جاهال ، وال أطعمته إذ كان ساغبا « : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  من شعري) ٤(وسق 
__________  



  احلديقة وحوله جدار البستان أو: احلائط ) ١(
  جزء النبات الذي يتكون فيه احلب واحدته سنبلة: السنبل ) ٢(
  اجلائع املتعب: الساغب ) ٣(
  مكيال مقداره ستون صاعا والصاع أربعة أمداد، واملُدُّ مقدار ما ميأل الكفني: الوسق ) ٤(

  عمرو بن تغلب

: فضالة ، عن احلسن ، عن عمرو بن تغلب ، قال  حدثنا ابن: حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٢٦٦
أيت رسول اهللا صلى اهللا عليه ) ١(لقد قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كلمة ما أحب أن يل هبا محر النعم 

) ٢(إنا نعطي قوما خنشى هلعهم « : وسلم بسيب فأعطى قوما ومنع قوما فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  »ونكل قوما إىل ما جعل اهللا يف قلوهبم من اإلميان منهم عمرو بن تغلب  )٣(وجزعهم 

__________  
  اإلبل والشاء ، وقيل اإلبل خاصة: النعم ) ١(
  أشد اجلزع والضجر: اهللع ) ٢(
  اخلوف والفزع وعدم الصرب واحلزن: اجلزع ) ٣(

وقال عمرو بن تغلب مسعت رسول اهللا  :حدثنا ابن فضالة ، عن احلسن ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٢٦٧
إن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما نعاهلم الشعر وإن من أشراط الساعة أن « : صلى اهللا عليه وسلم يقول 

  »املطرقة وإن من أشراط الساعة أن يكثر التجار ويظهر القلم ) ١(تقاتلوا قوما كأن وجوههم اجملان 
__________  

وجوههم تشبه الدروع والتروس املغطاة باجللود يف تدويرها وغلظها وكثرة حلمها ، : ملطرقة وجوههم كاجملان ا) ١(
  ونتوء وجناهتا

  حديث ربيعة بن كعب األسلمي

: حدثنا هشام ، عن حيىي بن أيب كثري ، عن أيب سلمة قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٢٦٨
بت عند النيب صلى اهللا عليه وسلم فكنت أناوله الوضوء من الليل فأمسعه  :حدثين ربيعة بن كعب األسلمي ، قال 

  »احلمد هللا رب العاملني « : وأمسعه اهلوي من الليل يقول » مسع اهللا ملن محده « : من الليل يقول ) ١(اهلوي 
__________  

  هو خمتص بالليل: احلني الطويل من الزمان ، وقيل : اهلوي ) ١(

كنت أخدم النيب صلى اهللا : بارك بن فضالة ، عن أيب عمران اجلوين ، عن ربيعة بن كعب ، قال حدثنا امل - ١٢٦٩
يا رسول اهللا ، واهللا ما عندي ما يقيم امرأة وما : قلت : قال » يا ربيعة أال تتزوج ؟ « : عليه وسلم فقال ذات يوم 

مث : فقلت له مثل ذلك قال » أال تتزوج ؟  يا ربيعة« : أحب أن يشغلين عن خدمتك شيء ، مث قال يل يوما آخر 
واهللا لرسول اهللا أعلم مبا يصلحين من أمر دنياي وآخريت مين ، واهللا لئن قال يل رسول اهللا صلى : قلت يف نفسي 



ليصنع رسول اهللا ما شاء : قلت : قال » يا ربيعة أال تزوج ؟ « : اهللا عليه وسلم الثالثة ألقولن نعم فقال يل الثالثة 
» رسول اهللا أرسلين يقرأ السالم ويأمركم أن تزوجوين فالنة : انطلق إىل آل فالن ناس من األنصار فقل « : قال ف

مرحبا برسول اهللا وبرسول : إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يأمركم أن تزوجوين فالنة فقالوا : فأتيتهم فقلت 
فزوجوين وأكرموين فأتيت رسول اهللا صلى اهللا :  حباجته ، قال رسول اهللا ، واهللا ال يرجع رسول رسول اهللا اليوم إال

يا رسول اهللا ، أتيت قوما كراما فأكرموين : قلت » ما لك يا ربيعة ؟ « : عليه وسلم فرآين كئيبا حزينا فقال 
نواة  يا بريدة األسلمي امجع يل يف وزن« : وزوجوين وليس عندي ما أسوق فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

فأتيتهم فقبلوا ذلك مين وفرحوا فأتيت رسول اهللا صلى اهللا » انطلق هبذا إليهم « : فجمع يل فيها فقال » من ذهب 
يا رسول اهللا ، أتيت قوما كراما فقبلوا ذلك مين وفرحوا : قلت « ما لك يا ربيعة ؟ : عليه وسلم فرآين كئيبا فقال 

ائت » : فجمعوا يل يف مثن كبش عظيم مث قال « امجعوا له يف مثن كبش  يا بريدة» : قال ) ١(وليس عندي ما أومل 
واهللا ما عندنا ) ٢(دونك املكتل : فأتيتها فقالت « ادفعي إليه ذاك الطعام : عائشة فقل هلا يقول لك رسول اهللا 

ح هذا عندهم خبزا انطلق هبذا إليهم فليصل» : فأخذته وأتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال : غريه ، قال 
أما اخلبز فنحن نكفيكموه واكفونا أنتم اللحم ، فانطلقت بالكبش : فأتيتهم به فقالوا « ولينضج هذا عندهم حلما 

فدعوت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ) ٣(إىل أناس من أصحايب فتعاونا عليه ففرغنا منه وانطلقت به فأوملت 
  فأجابين

__________  
  يصنع من الطعام للعُرس وُيدعى إليه الناس ما: الوليمة ) ١(
  السلة أو الوعاء أو الزنبيل يصنع من اخلوص: املكتل ) ٢(
  صنع وليمة ، والوليمة ما يصنع من الطعام للعُرس وُيدعى إليه الناس: أومل ) ٣(

كعب األسلمي ،  حدثنا املبارك بن فضالة ، عن أيب عمران اجلوين ، عن ربيعة بن: حدثنا أبو داود قال  - ١٢٧٠
فاختلفنا يف عذق يعين خنلة فقلت : أعطاين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أرضا وأعطى أبا بكر أرضا قال : قال 
يا أبا بكر أما ترى انظر أما ترى ؟ إهنا من أرضي فأىب : هي من أرضي فقال : هي من أرضي وقال أبو بكر : أنا 

: فقال : قلت ال قال : عة قل يل مثل ما قلت لك حىت تكون قصاصا قال يا ربي: وقال يل كلمة ندم عليها فقال 
النيب صلى اهللا عليه وسلم واتبعته وجاء ) ٢(أنت ، نعم فانطلق يؤم : قلت : عليك قال ) ١(واهللا إذا ألستعدين 

: هلم  يرحم اهللا أبا بكر هو الذي قال لك ما قال ويستعدي عليك فانطلقوا معي فقلت: ناس من قومي فقال 
أتدرون من هذا ؟ هذا أبو بكر الصديق ثاين اثنني إذ مها يف الغار يأيت رسول اهللا وهو غضبان فيغضب رسول اهللا 
صلى اهللا عليه وسلم لغضبه ويغضب اهللا عز وجل لغضب رسوله فيهلك ربيعة ، ارجعوا فرددهتم وانطلقت وقد 

يا : قلت » يا ربيعة ما لك وللصديق ؟ « : ت قال يل سبقين إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقص عليه فلما جئ
ال أقول لك مثل ما قلت يل : قل مثل ما قلت لك حىت يكون قصاصا فقلت : رسول اهللا ، إنه قال يل شيئا وقال يل 
» يغفر اهللا لك يا أبا بكر : أجل فال تقل له مثل ما قال لك ولكن قل « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  يغفر اهللا لك أبا بكر ، يغفر اهللا لك أبا بكر فوىل أبو بكر رضي اهللا عنه وهو يبكي: ت فقل
__________  

  طلب النصرة على العدو: االستعداء ) ١(
  يريد ويقصد: يؤم ) ٢(



  ومحزة بن عمرو األسلمي

يسار ، عن محزة حدثنا هشام ، عن قتادة ، عن سليمان بن : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٢٧١
إن شئت فصم وإن شئت « : سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الصوم يف السفر فقال : األسلمي ، قال 

  »فأفطر 

  وجرهد األسلمي

حدثنا مالك بن أنس ، عن سامل أيب النضر ، عن ابن جرهد ، : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٢٧٢
فخذك فإهنا من ) ١(يا جرهد مخر « : هللا عليه وسلم مر به وقد كشف عن فخذه فقال عن جرهد ، أن النيب صلى ا

  »العورة 
__________  

  غَطَّاه وستره: َخمََّر الشَّْيء ) ١(

  واحلسن بن علي رضي اهللا عنهما

: ال أخربين بريد بن أيب مرمي السلويل ، ق: حدثنا شعبة ، قال : حدثنا داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٢٧٣
أخذت : ما تذكر من النيب صلى اهللا عليه وسلم ؟ قال : قلت للحسن بن علي : مسعت أبا احلوراء السعدي ، قال 

يا رسول اهللا ، : مترة من متر الصدقة فألقيتها يف يف فنزعها النيب صلى اهللا عليه وسلم بلعاهبا فألقاها يف التمر فقالوا 
  »حتل لنا الصدقة إنا آل حممد ال « : مترة من صيب فقال 

: مسعت أبا احلوراء ، قال : أخربين بريد بن أيب مرمي ، قال : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٢٧٤
دع ما « : كان يقول : ما تذكر من النيب صلى اهللا عليه وسلم ؟ قال : قلت للحسن بن علي رضي اهللا عنهما 

  »أنينة وإن الكذب ريبة إىل ما ال يريبك فإن الصدق طم) ١(يريبك 
__________  

  الشَّكُّ وقيل هو الشِّك مع التُّهمة: الريب ) ١(

قلت للحسن : مسعت أبا احلوراء ، قال : أخربين بريد ، قال : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٢٧٥
اللهم اهدين فيمن هديت ، وعافين «  :يعلمنا هذا الدعاء : ما تذكر من النيب صلى اهللا عليه وسلم ؟ قال : بن علي 

فيمن عافيت ، وتولين فيمن توليت ، وقين شر ما قضيت ، إنك تقضي وال يقضى عليك ، إنه ال يذل من واليت ، 
  »تباركت ربنا وتعاليت 

  وعبد اهللا بن سرجس

جس ، وكان قد مسعت عبد اهللا بن سر: حدثنا شعبة ، عن عاصم ، قال : حدثنا داود قال : حدثنا قال  - ١٢٧٦
أعوذ باهللا من « : كان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا أراد سفرا قال : مسع من النيب ، صلى اهللا عليه وسلم قال 



ودعوة املظلوم وسوء املنظر يف املال واألهل ) ٥(بعد الكور ) ٤(واحلور ) ٣(املنقلب ) ٢(السفر وكآبة ) ١(وعثاء 
«  

__________  
  واملشقةالشدة : الوعثاء ) ١(
  تغيُّر النَّفْس باالنكسار من شّدة اهلمِّ واحلُزن: الكآبة ) ٢(
  الرجوع أو العودة: املنقلب ) ٣(
  وقيل من الرُّجُوع عن اجلماعة. وقيل من فساد أمورِنا بعد َصالِحها. النُّقَْصان بَْعد الزِّيادة: احلَْور ) ٤(
  الزيادة: الكَْور ) ٥(

  وحممد بن صفوان

مسعت الشعيب ، حيدث عن : حدثنا شعبة ، عن عاصم ، قال : حدثنا أبو داود قال : ا يونس قال حدثن - ١٢٧٧
  »فأمره بأكلها « فأتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فذكر ذلك له ) ١(حممد بن صفوان ، أنه صاد أرنبا فذحبها مبروة 

__________  
  حجر أبيض ُيجعل منه كالسكني: املروة ) ١(

  وسلمان بن عامر

مسعت حفصة بنت سريين ، : حدثنا شعبة ، عن عاصم ، قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٢٧٨
إذا صام أحدكم فليفطر على « : حتدث عن الرباب ، عن سلمان بن عامر ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

  »التمر فإن مل جيد فعلى املاء فإنه طهور 

  وعبد الرمحن بن عثمان

حدثنا ابن أيب ذئب ، عن سعيد بن خالد بن قارظ ، عن سعيد : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٢٧٩
سأل طبيب النيب صلى اهللا عليه وسلم عن ضفدع جيعلها يف دواء « : بن املسيب ، عن عبد الرمحن بن عثمان ، قال 

  »فنهاه النيب صلى اهللا عليه وسلم عن قتلها 

  هللاومعمر بن عبد ا

حدثنا شعبة ، عن حممد بن إسحاق ، عن حممد بن إبراهيم : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٢٨٠
ال « : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم : التيمي ، عن سعيد بن املسيب ، عن معمر بن عبد اهللا بن نضلة ، قال 

  »إال خاطئ ) ١(حيتكر 
__________  

  اه وحَبسه ليَقلَّ فَيْغلُواشتر: احتكر الطعام ) ١(



حدثين : حدثنا جمالد ، عن الشعيب ، قال : حدثنا منصور بن أيب األسود ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٢٨١
انظروا قريشا فامسعوا قوهلم ودعوا « : قدمت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فسمعته يقول : معمر ، قال 

  »فعلهم 

  وحممد بن مسلمة

حدثنا محاد بن سلمة ، عن احلجاج ، عن حممد أيب سهل ، عن أبيه : حدثنا يونس ، حدثنا أبو داود قال  - ١٢٨٢
أتفعل هذا وأنت من أصحاب : ينظر إليها فقلت له ) ١(رأيت حممد بن مسلمة يطالع امرأة من فوق إجار : ، قال 

إذا ألقى اهللا عز وجل يف قلب « : وسلم يقول  إين مسعت النيب صلى اهللا عليه: النيب صلى اهللا عليه وسلم ؟ فقال 
  »أحدكم خطبة امرأة فال بأس أن ينظر إليها 

__________  
  السطح الذي ليس حواليه ما يرد الساقط عنه: اإلجار ) ١(

  ومعيقيب بن أيب فاطمة

سلمة ، عن حدثنا هشام ، عن حيىي بن أيب كثري ، عن أيب : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٢٨٣
  »مرة أو دع « : سألت النيب صلى اهللا عليه وسلم عن مسح احلصاة فقال يل : معيقيب ، قال 

  وركانة بن عبد يزيد

حدثين الزبري بن سعيد ، عن عبد اهللا : حدثنا جرير بن حازم ، قال : حدثنا يونس حدثنا أبو داود قال  - ١٢٨٤
حدثنا عبد اهللا بن علي ، عن نافع بن : ومسعت شيخا مبكة فقال : قال أبو داود . بن علي ، عن أبيه ، عن جده 

سهية فطلقتها ألبتة فجئت رسول اهللا صلى : كانت عندي امرأة يقال هلا : عجري ، عن ركانة بن عبد يزيد ، قال 
أردت إال آهللا ما « : يا رسول اهللا ، إين طلقت سهية ألبتة واهللا ما أردت إال واحدة قال : اهللا عليه وسلم فقلت 

آهللا ما أردت إال واحدة : قلت » آهللا ما أردت إال واحدة ؟ « : آهللا ما أردت إال واحدة قال : قلت » واحدة ؟ 
  فردها علي على واحدة

  عبد الرمحن بن خباب

حدثنا سكن بن املغرية ، عن الوليد بن أيب هشام ، عن فرقد : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٢٨٥
على جيش العسرة فقام ) ١(مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم حض : لحة ، عن عبد الرمحن بن خباب ، قال أيب ط

مائيت : يف سبيل اهللا ، مث حض الثانية فقام عثمان فقال ) ٣(بأحالسها وأقتاهبا ) ٢(مائة بعري : عثمان بن عفان فقال 
ثالمثائة بعري بأحالسها وأقتاهبا يف سبيل اهللا : قام عثمان فقال بعري بأحالسها وأقتاهبا يف سبيل اهللا ، مث حض الثالثة ف

» ما على عثمان ما عمل بعد هذا « : فرأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ينزل عن املنرب وهو يقول : قال 
  مرتني أو ثالثا

__________  



  احلثُّ بقوة: احلض ) ١(
  ذلك إذا استكمل أربع سنوات ، ويقال للجمل والناقةما صلح للركوب واحلمل من اإلبل ، و: البعري ) ٢(
  هو الرحل الذي يوضع حول سنام البعري حتت الراكب: القتب ) ٣(

  وعبيد بن خالد

حدثنا شعبة ، عن األشعث بن أيب الشعثاء ، عن عمته ، عن : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٢٨٦
فنظرت فإذا هو » ارفع ثوبك فإنه أتقى وأبقى « : أجرها فقال رجل  يل) ١(كنت أمشي وعلي بردة : عمها ، قال 

فنظرت » أما لك يف أسوة ؟ « : فقال ) ٢(يا رسول اهللا ، إمنا هي بردة ملحاء : النيب صلى اهللا عليه وسلم فقلت 
  إىل نصف ساقه) ٣(فإذا إزاره 

__________  
  ل ِكساء أسود ُمَربَّع فيه صوٌرالشَّْملَةُ املخطَّطة، وقي: الْبُرُد والُبرْدة ) ١(
  اليت هبا خطوط سود وبيض: امللحاء ) ٢(
  ثوب حييط بالنصف األسفل من البدن: اإلزار ) ٣(

مسعت عمرو بن ميمون ، حيدث عن عبد : حدثنا شعبة ، عن عمرو بن مرة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٢٨٧
آخى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني رجلني فقتل أحدمها :  مسعت عبيد بن خالد ، يقول: اهللا بن ربيعة ، قال 

دعونا اهللا أن يغفر له : قالوا » ما قلتم ؟ « : وبقي اآلخر مث مات فصلوا عليه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
» بعد عمله ؟  فأين صالته بعد صالته وأين عمله« : ويرمحه ويلحقه بصاحبه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

قال عمرو » وأين صومه بعد صومه ؟ والذي نفسي بيده للذي بينهما أبعد ما بني السماء واألرض « : وأظنه قال 
  فأعجبين هذا احلديث ألنه أسند يل: بن ميمون 

  وسويد بن قيس

: يس ، قال حدثنا قيس ، عن مساك بن حرب ، عن سويد بن ق: حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٢٨٨
ومث وزان يزن باألجر ) ٢(من هجر فبعت من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سراويل ) ١(جلبت أنا وخمرفة بزا 

  »زن وأرجح « : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
__________  

  الثياُب أو َمتاُع البيِت من الثيابِ وحنوِها: الَبز ) ١(
  والركبتني وما بينهمالباس يغطي السرة : السروال ) ٢(

  ومالك بن عمري

مسعت أبا صفوان مالك بن : حدثنا شعبة ، عن مساك ، قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٢٨٩
  »بعت من النيب صلى اهللا عليه وسلم رجل سراويل قبل اهلجرة بثالثة دراهم فوزن يل فأرجح « : عمري يقول 



  وحممد بن حاطب

مسعت حممد بن : حدثنا شعبة ، عن مساك بن حرب ، قال : حدثنا أبو داود قال : يونس قال حدثنا  - ١٢٩٠
وقعت على يدي القدر فاحترقت فانطلقت يب أمي إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فجعل يتفل : حاطب ، يقول 

  »واشف أنت الشاف « : وأحسبه قال » رب الناس ) ١(أذهب الباس « : عليها ويقول 
__________  

  هو البأس ، واملراد به الشدة واملرض: الباس ) ١(

  وثعلبة بن احلكم الليثي

كنا مع « : مسعت ثعلبة بن احلكم الليثي ، يقول : أخربين مساك بن حرب ، قال : حدثنا شعبة ، قال  - ١٢٩١
  »لك فأكفئت القدور غنم فنهى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن ذ) ١(النيب صلى اهللا عليه وسلم فانتهبت 

__________  
  أخذ وسلب ما ال جيوز له وال حيق ظلما: انتهب ) ١(

  وابن لبيد رجل من األنصار

حدثنا شعبة ، عن عمرو بن مرة ، مسع سامل بن أيب اجلعد ، : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٢٩٢
هذا « أو » هذا أوان ذهاب العلم « :  عليه وسلم قال النيب صلى اهللا: حيدث عن ابن لبيد رجل من األنصار قال 

يا رسول اهللا ، كيف وفينا كتاب اهللا نعلمه أبناءنا ويعلمه أبناؤنا أبناءهم ؟ : فقال ابن لبيد » أوان انقطاع العلم 
أمك يا ابن لبيد إن كنت ألحسبك أعقل رجل باملدينة أوليس ) ١(ثكلتك « : فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  »اليهود والنصارى قد أوتوا التوراة واإلجنيل مث مل ينتفعوا من ذلك بشيء ؟ 
__________  

  دعاء بالفقد واملراد به التعجب: من فقدت ولدها ، وثكلتك أمك : الثكلى ) ١(

  ثابت بن الضحاك

: قالبة ، قال  حدثنا هشام ، عن حيىي بن أيب كثري ، عن أيب: حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٢٩٣
ليس على املؤمن نذر فيما ال ميلك ، « : حدثين ثابت بن الضحاك األنصاري ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

ولعن املؤمن كقتله ، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة ، ومن حلف مبلة غري اإلسالم كاذبا فهو كما قال 
«  

  مرة بن كعب

مسعت سامل بن أيب : حدثنا شعبة ، عن عمرو بن مرة ، قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٢٩٤
حدثنا حديثا مسعته من رسول : اجلعد ، عن شرحبيل بن السمط ، قال قيل لكعب بن مرة أو مرة بن كعب البهزي 



أميا رجل مسلم « : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : اهللا صلى اهللا عليه وسلم هللا أبوك واحذر قال 
من النار ، جيزى بكل عظم من عظامه عظما من عظامه ، وأميا رجل مسلم أعتق ) ١(أعتق رجال مسلما كان فكاكه 

امرأتني مسلمتني كانتا فكاكه من النار جيزى بكل عظمني من عظامهما عظما من عظامه ، وأميا امرأة مسلمة أعتقت 
  »ى بكل عظم من عظامها عظما من عظامها امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار جتز

__________  
  الفصل بني الشَّيئني وختليص بعِضهما من بعض: الفَك ) ١(

مسعت ساملا ، عن شرحبيل بن السمط ، : حدثنا شعبة ، عن عمرو بن مرة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٢٩٥
يا رسول : عليه وسلم على مضر فأتيته فقلت  دعا رسول اهللا صلى اهللا: عن كعب بن مرة أو مرة بن كعب قال 

اللهم اسقنا غيثا « : فقال : اهللا ، إن اهللا قد نصرك وأعطاك واستجاب لك وإن قومك قد هلكوا فادع اهللا هلم قال 
فما كانت اجلمعة : قال » نافعا غري ضار ) ٥(عاجال غري رائث ) ٤(غدقا ) ٣(، طبقا ) ٢(مغيثا ، مريئا مريعا ) ١(

  ى أو حنوها حىت مطرنااألخر
__________  

  املطر اخلاص باخلري: الغيث ) ١(
  املُْخِصُب الناجع: املريع ) ٢(
  مالئا لألرض مغطيا هلا: طبقا ) ٣(
  املطَر الكِبار القَطْر: الَغَدق بفتح الدال ) ٤(
  البطيء املتأخر: الرائث ) ٥(

يب ثابت ، عن سامل بن أيب اجلعد ، أن كعب بن مرة حدثنا شعبة ، عن حبيب بن أ: حدثنا أبو داود قال  - ١٢٩٦
هلم ) ٢(وال يتزود ) ١(يا رسول اهللا ، جئتك من عند قوم ما خيطر هلم بعري « : ، قال للنيب صلى اهللا عليه وسلم 

  »راع 
__________  

  الناقةما صلح للركوب واحلمل من اإلبل ، وذلك إذا استكمل أربع سنوات ، ويقال للجمل و: البعري ) ١(
  اختذ زادا وهو طعام يتخذه املسافر: تزود ) ٢(

  وابصة بن معبد

: مسعت هالل بن يساف ، قال : أخربين عمرو بن مرة ، قال : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٢٩٧
وحده  أبصر رجال يصلي يف الصف« مسعت عمرو بن راشد ، عن وابصة بن معبد ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  »فأمره أن يعيد الصالة 

  األغر رجل من جهينة



أخربين عمرو بن مرة ، مسع أبا بردة ، : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٢٩٨
يا أيها « : حيدث أنه مسع رجال من جهينة يقال له األغر حيدث ابن عمر أنه مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول 

  »س توبوا إىل ربكم فإين أتوب إليه يف اليوم مائة مرة النا

  سامل بن عبيد

حدثنا ورقاء ، عن منصور ، عن هالل بن يساف ، عن خالد : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٢٩٩
 السالم عليكم فقال: كانوا يسريون مع سامل بن عبيد األشجعي فعطس رجل فقال : بن عرفجة األشجعي ، قال 

وددت أنك مل تكن : لعلك كرهت ما قلت لك ؟ قال : وعليك وعلى أمك ، مث سار ساعة مث قال للرجل : سامل 
إمنا أحدثك ما شهدت من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عطس رجل عنده فقال : ذكرت أمي خبري وال شر فقال 

احلمد هللا : أمك إذا عطس أحدكم فليقل  وعليك وعلى« : السالم عليكم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : 
  »يغفر اهللا يل ولكم : يرمحك اهللا وليقل هو : رب العاملني أو احلمد هللا على كل حال وليقل له أخوه 

  قيس بن أيب غرزة

مسعت أبا وائل ، حيدث : حدثنا شعبة ، عن األعمش ، قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٣٠٠
) ١(خرج علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف السوق وحنن نبيع األوساق « :  غرزة ، قال عن قيس بن أيب

  »فسمانا باسم أحسن مما مسينا به أنفسنا ) ٢(وحنن نسمى السماسرة 
__________  

  مكيال مقداره ستون صاعا والصاع أربعة أمداد، واملُدُّ مقدار ما ميأل الكفني: الوسق ) ١(
مجع ِسْمسار، وهو القَيِّم باألْمر احلافظ له، وهو يف البَْيع اسٌم للذي َيدخل بني البائع واملشتري : سَِرة السَّما) ٢(

  ُمَتَوسِّطا

حدثنا شعبة ، عن حبيب بن أيب ثابت ، عن أيب وائل ، عن قيس بن أيب غرزة ، : حدثنا أبو داود قال  - ١٣٠١
وحلف فشوبوه ) ١(يا معشر التجار إنه خيالط سوقكم هذه لغو « :  قال لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال 

  »بصدقة أو بشيء من صدقة ) ٢(
__________  

  السقط وما ال يعتد به من كالم وغريه وال حيصل منه على فائدة وال نفع: اللغو ) ١(
  اخللط واملزج: الشوب ) ٢(

  حرملة العنربي

حدثين ضرغامة بن عليبة بن : حدثنا قرة بن خالد ، قال : ال حدثنا أبو داود ق: حدثنا يونس قال  - ١٣٠٢
أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف ركب احلي فصلى « : حدثين أيب ، عن أبيه ، قال : حرملة العنربي ، قال 

  ») ١(بنا صالة الصبح فجعلت أنظر إىل الذي إىل جنيب فما أكاد أن أعرفه أي من الغلس 



__________  
  ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح: غلس ال) ١(

أتيت : حدثين أيب ، عن أبيه ، قال : حدثنا ضرغامة ، قال : حدثنا قرة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٣٠٣
اتق « : يا رسول اهللا ، أوصين قال : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف ركب من احلي فلما أردت الرجوع قلت 

  »كنت يف جملس فقمت منهم فسمعتهم يقولون ما يعجبك فأته ، وإذا مسعتهم يقولون ما تكره فال تأته اهللا ، وإذا 

  جابر بن سليم اهلجيمي

حدثنا قرة بن موسى ، عن جابر : حدثنا قرة بن خالد ، قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٣٠٤
له كأين أنظر إىل ) ٢(يف بردة ) ١(صلى اهللا عليه وسلم وهو حمتب انتهيت إىل رسول اهللا : بن سليم اهلجيمي ، قال 
اتق اهللا وال حتقرن من املعروف شيئا ولو أن تفرغ من « : يا رسول اهللا ، أوصين قال : هداهبا على قدميه فقلت 

سبال فإن إ) ٥(اإلزار ) ٤(، وإياك وإسبال ) ٣(دلوك يف إناء املستسقي وأن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط 
بأمر هو فيه ودعه ) ٨(بأمر هو فيك فال تعريه ) ٧(وال حيبها اهللا ، وإن امرؤ شتمك وعريك ) ٦(اإلزار من املخيلة 

فما سببت بعد قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دابة وال : قال » يكون وباله عليه وأجره لك ، وال تسنب شيئا 
  إنسانا

__________  
وقد يكون . َيضُّّم اإلنسان رْجلَْيه إىل بَطْنه بثَْوب َيْجَمَعُهما به مع ظَْهره، وَيُشدُّه عليهاهو أن : االْحتَباء ) ١(

  االحتباء بالَيَدْين عَوض الثَّوب
  الشَّْملَةُ املخطَّطة، وقيل ِكساء أسود ُمَربَّع فيه صوٌر: الْبُرُد والُبرْدة ) ٢(
  َسط وْجُهه واستَْبشَرمسرورا ألن اإلنسان إذا َسرَّ انب: منبسطا ) ٣(
  إرخاء الثوب وإطالته إىل أسفل الكعبني: اإلسبال ) ٤(
  ثوب حييط بالنصف األسفل من البدن: اإلزار ) ٥(
  الِكْبُر والُعْجُب والزَّهْو: املَِخيلَة ) ٦(
  التعنيف واللوم ، وذكر نقائص األفعال: التعيري ) ٧(
  عاب وسب ووبخ: عري ) ٨(

  عسعس بن سالمة

حدثنا شعبة ، عن األزرق بن قيس ، عن عسعس بن سالمة ، : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٣٠٥
إين أردت أن أخلو بعبادة ريب : أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يف سفر ففقد رجال من أصحابه فأيت به فقال 

فلصرب ساعة  -قاهلا ثالثا  - يفعله أحد منكم فال تفعله وال« : وأعتزل الناس فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  »يف بعض مواطن املسلمني خري من عبادة أربعني عاما خاليا 

  عمرو بن حريث



حدثنا املسعودي ، عن الوليد بن سريع ، عن عمرو بن حريث : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٣٠٦
( صبح فقرأ ب إذا الشمس كورت فلما أتى على هذه اآلية صليت خلف النيب صلى اهللا عليه وسلم ال« : ، قال 

  »والصبح إذا تنفس ؟ ) ٢(ما الليل إذا عسعس : قلت يف نفسي ) ) ١(والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس 
__________  

  ١٧: التكوير آية رقم : سورة ) ١(
  إذا أَقبل بظالمه وإذا أَدبر، فهو من اَألضداد: عسعس ) ٢(

  ن عبادةقيس بن سعد ب

حدثنا شعبة ، عن احلكم ، عن القاسم بن خميمرة ، عن عمرو : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٣٠٧
كنا نصوم عاشوراء ونعطي زكاة الفطر قبل أن ينزل علينا « : بن شرحبيل ، عن قيس بن سعد بن عبادة ، قال 

  »ما وكنا نفعله صوم رمضان والزكاة فلما نزال مل نؤمر هبما ومل ننه عنه

: مسعت األسود بن يزيد ، يقول : أخربين أبو إسحاق ، قال : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٣٠٨
  »ما رأيت أحدا كان آمر بصوم عاشوراء من علي بن أيب طالب وأيب موسى رمحهما اهللا « 

  أبو محيد الساعدي

حدثنا زمعة بن صاحل ، عن الزهري ، عن عروة بن الزبري ، : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٣٠٩
وأخربين ابن فضالة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن أيب محيد : أبو داود : قال . عن أيب محيد الساعدي 

 -على الصدقة : أو قال  -بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رجال من األسد على عمل : الساعدي ، قال 
هذا مالكم ، وهذه هدية أهديت إيل فبلغ ذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم فقام خطيبا مث : ء جاء مبالني فقال فلما جا

هذا مالكم وهذه هدية أهديت إيل ، أفال : ما بال رجال نبعثهم على بعض ما والنا اهللا فيجيء مبالني فيقول « : قال 
ال ؟ والذي نفسي بيده ال يأخذ أحد من هذا املال شيئا بغري جلس يف بيت أبيه أو يف بيت أمه ينظر أيهدى إليه أم 

) ٣(وإن كانت بقرة جاء هلا خوار ) ٢(جاء له رغاء ) ١(حقه إال جاء يوم القيامة حيمله على عنقه ، إن كان بعريا 
) ٥(رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رفع يديه حىت رأيت عفرة : مث قال » ) ٤(وإن كانت شاة جاءت تيعر 

قال أبو محيد بصر عيناي ومسع أذين من رسول اهللا صلى اهللا عليه » اللهم هل بلغت اللهم اشهد « : إبطيه مث قال 
  وسلم ، والشاهد على ذلك زيد بن ثابت حتك ركبيت ركبته عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

__________  
  استكمل أربع سنوات ، ويقال للجمل والناقة ما صلح للركوب واحلمل من اإلبل ، وذلك إذا: البعري ) ١(
  صوت اإلبل: الرغاء ) ٢(
  الصياح: اخلوار ) ٣(
  صوت الشاة: اليعار ) ٤(
  بياٌض ليس بالنَّاصع، ولكْن كلَون عفَر األرض: الُعفْرة ) ٥(



  وأبو سيارة املتعي

ليمان بن موسى ، عن أيب حدثنا سعيد بن عبد العزيز ، عن س: حدثنا يونس ، حدثنا أبو داود قال  - ١٣١٠
يا رسول اهللا ، احم يل : قلت : قال » أد العشر « : يا رسول اهللا ، إن يل خنال قال : قلت : سيارة املتعي ، قال 
  جبلها فحماه يل

  عمري موىل آيب اللحم

ن حممد بن حدثنا ابن املبارك ، عن عبد اهللا بن عقبة احلضرمي ، ع: حدثنا يونس ، حدثنا أبو داود قال  - ١٣١١
شهدت مع سيدي خيرب فلما « : حدثين عمري ، موىل آيب اللحم وهو بطن من غفار قال : زيد بن قنفذ ، قال 

  »املتاع ) ١(فتحت سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يقسم يل فأىب أن يقسم يل وأعطاين من خرثي 
__________  

  ئمأثاث البيت أو أردأ املتاع والغنا: اخلرثي ) ١(

  أبو أيب العشراء

: حدثنا محاد بن سلمة ، عن أيب العشراء ، عن أبيه ، قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٣١٢
لو طعنت يف فخذها ألجزأ عنك « : أو احللق ؟ قال ) ٢(إال يف اللبة ) ١(يا رسول اهللا ، أما تكون الذكاة : قلت 

  يف البئريعين يف املتردية : قال أبو داود » 
__________  

  الذبح والنحر: الذكاة ) ١(
  موضع الذبح واللهزمة اليت فوق الصدر: اللبة ) ٢(

  وعمرو بن خارجة

حدثنا هشام ، عن قتادة ، عن شهر بن حوشب ، عن عمرو بن : حدثنا يونس ، حدثنا أبو داود قال  - ١٣١٣
جبرة وإن لعاهبا ليسيل ) ٢(عليه وسلم وإهنا لتقصع  ناقة رسول اهللا صلى اهللا) ١(إين لتحت جران : خارجة ، قال 

إن اهللا قد أعطى كل ذي حق حقه وال جتوز لوارث وصية ، الولد للفراش وللعاهر « : بني كتفي فسمعته يقول 
فعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني ال ) ٥(إىل غري أبيه أو انتمى إىل غري مواليه ) ٤(احلجر ، ومن ادعى ) ٣(
  »وال عدل ) ٦(قبل منه صرف ي

__________  
  باطن العنق: اجلران ) ١(
  أراد شّدة املَْضغ وَضّم بعض األْسنان على البعض: قَْصع اِجلّرة ) ٢(
  الزاين: العاهر ) ٣(
  انتسب: ادعى ) ٤(



  ساداته أو من يلتحق هبم الرجل أو العبد: مواليه ) ٥(
  النافلة: التوبة وقيل : الصرف ) ٦(

  بن ثابتخزمية 

حدثنا سالم ، عن منصور ، عن إبراهيم التيمي ، عن أيب عبد اهللا : حدثنا يونس ، حدثنا أبو داود قال  - ١٣١٤
جعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم للمسافر املسح ثالثا ولو « : اجلديل ، عن خزمية بن ثابت األنصاري ، قال 

  »استزدنا لزادنا 

ا شعبة ، عن احلكم ، ومحاد ، عن إبراهيم ، عن أيب عبد اهللا اجلديل ، عن خزمية حدثن: حدثنا داود قال  - ١٣١٥
للمقيم يوم وليلة « ) : ١(بن ثابت األنصاري ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال يف املسح على اخلفني 

  »وللمسافر ثالثة أيام ولياليهن 
__________  

  د رقيقما ُيلَْبسُ يف الرِّجل من جل: اخلف ) ١(

  ثابت بن وديعة

حدثنا شعبة ، عن احلكم ، عن زيد بن وهب ، عن الرباء بن عازب ، : حدثنا يونس ، حدثنا داود قال  - ١٣١٦
  »واهللا أعلم ) ١(أمة مسخت « : أيت النيب صلى اهللا عليه وسلم بضب فقال : عن ثابت بن وديعة ، قال 

__________  
   شيء أقبحقلب اِخللْقة من شيء إىل: املسخ ) ١(

: مسعت عامر بن سعد البجلي ، يقول : حدثنا شعبة ، عن أيب إسحاق ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٣١٧
رخص يف « إنه : شهدت ثابت بن وديعة وقرظة بن كعب األنصاري يف عرس وإذا غناء فقلت هلما يف ذلك فقاال 

  ») ١(الغناء يف العرس ، والبكاء على امليت يف غري نياحة 
__________  

  البكاء جبزع وعويل: النياحة ) ١(

مسعت زيد بن وهب اجلهين : أخربين يزيد بن أيب زياد ، قال : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٣١٨
، حيدث عن ثابت بن وديعة ، أن أعرابيا أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم بضب فوضعه بني يديه فقال رسول اهللا 

  »وما أدري لعل هذا منه ) ١(أمة مسخت « : ليه وسلم صلى اهللا ع
__________  

  قلب اِخللْقة من شيء إىل شيء أقبح: املسخ ) ١(

  هشام بن عامر



مسعت معاذة ، حتدث عن : حدثنا شعبة ، عن يزيد الرشك ، قال : حدثنا يونس ، حدثنا أبو داود قال  - ١٣١٩
ال حيل « : ى اهللا عليه وسلم أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال هشام بن عامر األنصاري ، من أصحاب النيب صل

يكون ) ٣(وإن أوهلما فيئا ) ٢(عن احلق ما داما على صرامهما ) ١(ملسلم أن يصارم أخاه فوق ثالث فإهنما ناكبان 
على اآلخر له ، وإن سلم عليه فلم يقبل سالمه ورد عليه سالمه ردت عليه املالئكة ورد ) ٤(سبقه بالفيء كفارة 

  »لن جيتمعا يف اجلنة « : أو قال » شيطان ، فإن ماتا على صرامهما مل يدخال اجلنة 
__________  

  عدل وتنحى: نكب عنه ) ١(
  القَطْع واهلجر: الصرام ) ٢(
  الرجوع عن الغضب: الفيء ) ٣(
  املاحية للخطأ والذنب: الكفارة ) ٤(

  عرفجة

حدثنا شعبة ، وأبو عوانة عن زياد بن عالقة ، مسع عرفجة ، مسع : ال حدثنا يونس ، حدثنا أبو داود ق - ١٣٢٠
وهنات فمن أراد أن يفرق أمر هذه األمة وهو مجيع ) ١(إهنا ستكون هنات « : النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول 

  »فاضربوا رأسه بالسيف كائنا من كان 
__________  

  العظام الشرور والفساد ، والشدائد واألمور: اهلنات ) ١(

  املنهال

مسعت عبد امللك بن : حدثنا شعبة ، عن أنس بن سريين ، قال : حدثنا يونس ، حدثنا أبو داود قال  - ١٣٢١
  »هن صيام الدهر « : املنهال ، عن أبيه ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يأمر بصيام البيض ويقول 

  معاذ ابن عفراء

مسعت نصر بن عبد : حدثنا شعبة ، عن سعد بن إبراهيم ، قال : قال  حدثنا يونس ، حدثنا أبو داود - ١٣٢٢
أال : الرمحن ، حيدث عن جده ، أنه طاف مع معاذ ابن عفراء بالبيت بعد العصر أو بعد الصبح ومل يصل فقلت 

هنى عن صالة بعد العصر حىت تغرب الشمس ، وبعد الصبح « إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : تصلي فقال 
  »حىت تطلع الشمس 

  جممع بن جارية

حدثنا زمعة بن صاحل ، عن الزهري ، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن : حدثنا يونس ، حدثنا أبو داود قال  - ١٣٢٣
يقتل ابن « : ثعلبة ، عن عبد الرمحن بن يزيد بن جارية ، عن عمه جممع أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

  »مرمي الدجال بباب لد 



  أبو طلحة

حدثنا زمعة بن صاحل ، عن الزهري ، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن : حدثنا يونس ، حدثنا أبو داود قال  - ١٣٢٤
ال تدخل املالئكة « : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : عتبة ، عن ابن عباس ، عن أيب طلحة ، قال 

  »بيتا فيه كلب وال صورة 

  الصعب بن جثامة

حدثنا ابن أيب ذئب ، عن الزهري ، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن : حدثنا يونس ، حدثنا أبو داود قال  - ١٣٢٥
عتبة ، عن ابن عباس ، عن الصعب بن جثامة الليثي ، أنه أهدى إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حلم صيد وهو 

  »ليس بنا رد عليك ولكنا حرم « : ليه وسلم حمرم فرده فرأى الكراهية يف وجهه فقال رسول اهللا صلى اهللا ع

حدثنا زمعة ، عن الزهري ، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا عن ابن عباس ، عن الصعب : حدثنا أبو داود قال  - ١٣٢٦
  »ال محى إال هللا ورسوله « : بن جثامة ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

  سفيان بن عبد اهللا الثقفي

حدثنا إبراهيم بن سعد ، عن الزهري ، عن عبد الرمحن بن ماعز : ، حدثنا أبو داود قال حدثنا يونس  - ١٣٢٧
: قل « : به قال ) ١(يا رسول اهللا ، أخربين بأمر أعتصم : قلت : العامري ، عن سفيان بن عبد اهللا الثقفي ، قال 

  فأشار بيده إىل لسان نفسه: قال يا رسول اهللا ، ما أكثر ما ختاف علي ؟ : قلت : قال » آمنت باهللا مث استقم 
__________  

  أمتنع به وأجلأ إليه: أعتصم ) ١(

  أسامة بن شريك

مسعت : حدثنا شعبة ، واملسعودي ، عن زياد بن عالقة ، قال : حدثنا يونس ، حدثنا أبو داود قال  - ١٣٢٨
لى رءوسهم الطري وجاءته أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه كأمنا ع: أسامة بن شريك ، يقول 

يا رسول اهللا ، علينا حرج يف كذا علينا حرج يف كذا ؟ : األعراب من جوانب فسألوه عن أشياء ال بأس هبا فقالوا 
إال امرأ اقترض  -رفع اهللا احلرج : أو قال  -عباد اهللا وضع اهللا احلرج « : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  »ويهلك  )١(امرأ ظلما فذلك حيرج 
__________  

  يقع يف الضيق واإلمث: حيرج ) ١(

عباد اهللا تداووا فإن اهللا عز وجل مل يضع داء إال وضع له دواء إال داء « : وسألوه عن الدواء فقال  - ١٣٢٩
  فهل ترون يل من دواء: فكان أسامة قد كرب فقال » واحدا اهلرم 



: سعودي ، عن زياد بن عالقة ، عن أسامة بن شريك ، قال حدثنا شعبة ، وامل: حدثنا أبو داود قال  - ١٣٣٠
  »خلق حسن « : سئل النيب صلى اهللا عليه وسلم ما خري ما أعطي الناس ؟ قال 

  سهل بن أيب حثمة األنصاري

مسعت عبد الرمحن بن : حدثنا يونس ، حدثنا أبو داود ، حدثنا شعبة ، عن خبيب بن عبد الرمحن ، قال  - ١٣٣١
إذا « : يار ، قال أتانا سهل بن أيب حثمة إىل جملسنا فحدث أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال مسعود بن ن

  »فدعوا الثلث فإن مل تدعوا الثلث فدعوا الربع ) ١(خرصتم 
__________  

َتمْرا ومن العنب إذا حََزَر وقَدَّر ما عليها من الرُّطب : يقال َخَرص النخلة والكَْرمة َيخُْرصها خَْرصا : اخلرص ) ١(
  الظّن؛ ألن احلَْزر إمنا هو تقدير بظن: زبيبا، فهو من اخلَْرص 

  جعدة

: أخربين أبو إسرائيل اجلشمي ، قال : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٣٣٢
ى رجال مسينا فجعل يطعن رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ورجل يقص عليه رؤيا فرأ: مسعت جعدة ، يقول 

  »لو كان بعض هذا يف غري هذا كان خريا لك « : بطنه بشيء كان يف يده ويقول 

شهدت : حدثنا شعبة ، عن أيب إسرائيل ، عن جعدة ، قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٣٣٣
أن يقتلك فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه يا رسول اهللا ، هذا أراد : النيب صلى اهللا عليه وسلم وأيت برجل فقيل 

  »مل ترع لو أردت ذلك مل يسلطك اهللا على قتلي ) ١(مل ترع « : وسلم 
__________  

  اخلوف الشديد والفزع: الروع ) ١(

  نوفل بن معاوية

رمحن ، حدثنا ابن أيب ذئب ، عن الزهري ، عن أيب بكر بن عبد ال: حدثنا يونس ، حدثنا أبو داود قال  - ١٣٣٤
أهله ) ١(من ترك الصالة فكأمنا وتر « : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : عن نوفل بن معاوية ، قال 

  »وماله 
__________  

  انتُزَِع منه أهله وماله: ُوِتَر أهله وماله ) ١(

  حارثة بن وهب

بن خالد ، عن حارثة بن وهب ، مسع حدثنا شعبة ، عن معبد : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٣٣٥
أال أدلكم على أهل اجلنة ؟ كل ضعيف متضعف ، لو أقسم على اهللا ألبره « : النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول 



  »مستكرب ) ٣(عتل ) ٢(أهل النار كل جواظ « : وقال » ) ١(
__________  

  صدقه وأجابه وأمضاه: أبر اهللا قََسَمه ) ١(
  ُموع املَنُوع، وقيل الكَثُري اللَّحم املُْختال يف ِمشَْيته، وقيل القَِصري الَبطِنياجلَ: اجلَّواظ ) ٢(
  اجلايف الشديد اخلصومة بالباطل: العتل ) ٣(

حدثنا شعبة ، عن معبد بن خالد ، مسع حارثة بن وهب ، مسع النيب صلى اهللا عليه : حدثنا أبو داود قال  - ١٣٣٦
لو جئتنا باألمس قبلتها فأما اآلن فال : لرجل ميشي بصدقته فيقول الذي يأتيه هبا تصدقوا فيوشك ا« : وسلم يقول 

  »حاجة يل فيها فال جيد من يقبلها 

« : مسعت حارثة بن وهب اخلزاعي ، يقول : حدثنا شعبة ، عن أيب إسحاق ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٣٣٧
  »ما كنا وآمنه مبىن ركعتني صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحنن أكثر 

  عتبان بن مالك الساملي

مسعت الزهري ، عن حممود بن : حدثنا إبراهيم بن سعد ، قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٣٣٨
كنت أؤم قومي بين سامل وكان إذا جاءت السيول شق علي أن أجتاز : الربيع ، عن عتبان بن مالك الساملي ، قال 

يا رسول اهللا إنه يشق علي أن أجتازه فإن : بيين وبني املسجد فأتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلت واديا 
فجاءين الغد فاحتبسته على خزيرة فلما دخل مل » أفعل « : رأيت أن تأتيين وتصلي يف بييت مكانا أختذه مصلى قال 

املوضع الذي أصلي فيه فصلى ركعتني فسمع به  فأشرت إىل» أين حتب أن أصلي من بيتك ؟ « : جيلس حىت قال 
ما : رجال األنصار أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بييت فجعلوا جييئون حىت كثروا فقال رجل من أهل البيت 

ذاك منافق ال حيب اهللا ورسوله فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه : فعل مالك بن الدخشم ؟ فقال رجل من أهل البيت 
اهللا ورسوله أعلم أما حنن فال نرى وده وال حديثه إال إىل املنافقني فقال : قالوا » أما يقول ال إله إال اهللا ؟ « : وسلم 

بذلك وجه ) ١(ال إله إال اهللا يبتغي : إن اهللا عز وجل حرم النار على من قال « : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
لس فيه أبو أيوب األنصاري بأرض الروم يف غزوة يزيد بن معاوية فحدثت هذا احلديث يف جم: قال حممود » اهللا 

فآليت إن اهللا : قال حممود . ما أرى قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هذا قط : فأنكر علي ذلك أبو أيوب فقال 
مرة مث ردين صاحلا أن أسأل عتبان بن مالك عن هذا احلديث يف مسجد قومه إن كان حيا ، فأهللت من إيلياء بع

: سألته عن هذا احلديث قال : قدمت املدينة فوجدت عتبان شيخا كبريا أعمى يؤم قومه فانتسبت له فعرفين أو قال 
وحنن نرى أن ذاك قبل أن تنزل موجبات األمور ، فإنه قد نزل أمر : فحدثين كما حدثين أول مرة قال الزهري 

 يغتر فال يغتر ، خنشى أن يكون األمر قد صار إليها ، إن أدركنا العلماء وهم يرون ذاك فمن استطاع منكم أن ال
  اهللا عز وجل فرض على أهل هذه الكلمة أمورا خنشى أن يكون األمر قد صار إليها

__________  
  االجتهاد يف الطلب واملراد طلب ثواب اهللا وفضله: االبتغاء ) ١(

  حممود بن الربيع عن النيب صلى اهللا عليه وسلم



) ١(عقل جمة « حدثنا إبراهيم بن سعد ، عن الزهري ، عن حممود بن الربيع ، أنه : أبو داود قال  حدثنا - ١٣٣٩
  »جمها النيب صلى اهللا عليه وسلم يف دارهم 

__________  
  لَفَظَ املاء وحنوه من فمه وطرحه وألقاه: َمج ) ١(

  سلمة بن احملبق اهلذيل

حدثنا هشام ، عن قتادة ، عن احلسن ، عن جون بن قتادة ، : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٣٤٠
  ») ٣(ذكاته ) ٢(األدمي ) ١(دباغ « : عن سلمة بن احملبق اهلذيل ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

__________  
  معاجلة اجللد مبادةٍ لَيِلَني ويزول ما به من رطوبة وننت: الدباغ ) ١(
  اجللد املدبوغ: األدمي ) ٢(
  التطهري: الذكاة ) ٣(

  أبو سعد الزرقي

مسعت عبد اهللا بن مرة ، : حدثنا شعبة ، عن أيب الفيض ، قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٣٤١
ما يقدر « : قال ) ١(حيدث عن أيب سعد الزرقي ، أن رجال ، من أشجع سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن العزل 

  »يف الرحم يكن 
__________  

  َعْزلَ ماء املين عن الّنساء َحذََر احلْمل: العزل ) ١(

  عروة بن اجلعد البارقي

حدثنا شعبة ، عن أيب إسحاق ، عن العيزار بن حريث ، عن : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٣٤٢
اخلري ) ٢(يف نواصيها ) ١(ود اخليل معق« : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : عروة بن اجلعد ، قال 

  »إىل يوم القيامة 
__________  

  مالزم هلا كأنه معقود ومربوط فيها: معقود ) ١(
  مقدم الرأس واملراد مالزمة اخلري لنواصي اخليل حيثما توجهت: الناصية ) ٢(

  صخر الغامدي

مسعت عمارة : بن عطاء ، قال  أخربين يعلى: حدثنا شعبة ، قال : حدثنا يونس ، حدثنا أبو داود قال  - ١٣٤٣
اللهم بارك ألميت يف بكورها « : بن حديد ، حيدث عن صخر الغامدي ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا بعث سرية بعثها من أول النهار وكان صخر رجال تاجرا : قال » ) ١(



  فكثر ماله حىت كان ال يدري أين يضعهكان يرسل غلمانه من أول النهار 
__________  

  الصباح وأول النهار: البكور ) ١(

  يزيد بن األسود السوائي

مسعت جابر بن يزيد : حدثنا شعبة ، عن يعلى بن عطاء ، قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٣٤٤
هللا صلى اهللا عليه وسلم يف مسجد اخليف مبىن صالة صلى بنا رسول ا: بن األسود السوائي ، حيدث عن أبيه ، قال 

الصبح فلما قضى صالته إذا رجالن يف مؤخر املسجد مل يصليا مع الناس فأيت هبما النيب صلى اهللا عليه وسلم ترعد 
يا رسول اهللا ، : قاال » ما منعكما أن تصليا معنا ؟ « : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ) ٢(فرائصهما ) ١(

فال تفعال إذا صليتما يف رحالكما مث أتيتما اإلمام « : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ) ٣(صلينا يف رحالنا 
  ») ٥(أو تطوع ) ٤(وهو يصلي فصليا معه فإهنا لكما نافلة 

__________  
  الرجفة واالضطرب من اخلوف: االرتعاد ) ١(
  ترتعد عند الفزعاللحم الذي بني الكتف والصدر : الفَرِيصة ) ٢(
  املنازل سواء كانت من حجر أو خشب أو شعر أو صوف أو وبر أو غري ذلك: الرحال ) ٣(
  ما كان زيادة على األصل الواجب: النافلة ) ٤(
  هو فعل الشيء تربُّعا من َنفْسه واختيارا دون إجبار: التطوع ) ٥(

مسعت جابر بن يزيد بن األسود ، حيدث : ، قال  حدثنا شعبة ، عن يعلى بن عطاء: حدثنا أبو داود قال  - ١٣٤٥
أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يف مسجد اخليف فتناولت يده فإذا هي أطيب من « : عن أبيه ، قال 

  »ريح املسك وأبرد من الثلج 

  عبد اهللا بن حوالة األزدي

ة ، ومحاد بن زيد ، كالمها عن سعيد حدثنا محاد بن سلم: حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٣٤٦
أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه : اجلريري ، عن عبد اهللا بن شقيق العقيلي ، عن عبد اهللا بن حوالة األزدي ، قال 

اهللا يل ورسوله ) ١(ما خار : قلت » يا ابن حوالة أال أكتبك ؟ « : وسلم وهو يف ظل دومة وكاتب ميلي عليه فقال 
ونظرت فإذا اسم أيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما فعرفت أهنما ال يكتبان إال يف خري ، قال : لي قال فجعل ميلي ومي

يا ابن حوالة كيف أنت إذا نشأت فتنة « : بلى يا رسول اهللا ، مث قال : قلت » أال أكتبك ؟ : يا ابن حوالة « : يل 
ما خار اهللا يل : قلت » ؟ ) ٢(شي فيها خري من الساعي القاعد فيها خري من القائم والقائم فيها خري من املاشي واملا

» بقر ؟ ) ٣(يا ابن حوالة كيف أنت إذا نشأت أخرى اليت قبلها كنفحة أرنب كأهنا صياصي « : ورسوله مث قال 
هذا وأصحابه يومئذ على احلق فأتيته فأخذت : فقال ) ٤(ومر رجل مقنع : ما خار اهللا يل ورسوله قال : قلت 

فإذا » هذا « : هذا يا رسول اهللا ؟ قال : وأقبلت بوجهه على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلت ) ٥(مبنكبه 
  هو عثمان بن عفان



__________  
  من االختيار: خار ) ١(
  املشي السريع القريب من اجلري: السعي ) ٢(
  قرون: صياصي ) ٣(
  تغطية الرأس وأكثر الوجه برداء أو غريه: التقنع ) ٤(
  ُمْجَتَمع رأس الكتف والعضد: املنكب  )٥(

حدثنا محاد بن سلمة ، ومحاد بن زيد ، عن اجلريري ، عن عبد اهللا بن شقيق عن : حدثنا أبو داود قال  - ١٣٤٧
) ١(هتجمون على رجل معتجر بربدة « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذات يوم : عبد اهللا بن حوالة ، قال 

  فهجمنا على عثمان بن عفان رضي اهللا عنه معتجر بربدة يبايع الناس: قال » ع الناس من أهل اجلنة يباي
__________  

  الشَّْملَةُ املخطَّطة، وقيل ِكساء أسود ُمَربَّع فيه صوٌر: الْبُرُد والُبرْدة ) ١(

  نقادة األسدي

حدثنا سيار بن سالمة الرياحي  :حدثنا غسان بن برزين ، قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٣٤٨
من بين متيم ، عن الرباء السليطي من بين عبس ، عن نقادة األسدي ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعثه إىل 

فبعث : رجل يستحمله يف ناقة له فأىب فأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأخربه فبعثه إىل رجل آخر يستحمله 
بارك اهللا فيها وفيمن بعث « : قادة يقودها فلما نظر إليها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال إليه بناقة فجاء هبا ن

فقدمت إىل رسول : قال » وفيمن جاء هبا « : يا رسول اهللا ، وفيمن جاء هبا ؟ فقال رسول اهللا : قال نقادة » هبا 
اللهم أكثر مال فالن وولده « : عليه وسلم  فقال رسول اهللا صلى اهللا) ١(اهللا صلى اهللا عليه وسلم فحلبت فدرت 

  »اللهم اجعل رزق فالن يوما بيوم « : املانع األول ، وقال لصاحب الناقة » 
__________  

  أنزلت لبنا كثريا: درت ) ١(

  احلكم بن عمرو

 مسعت أبا حاجب ،: حدثنا شعبة ، عن عاصم األحول ، قال : حدثنا يونس ، حدثنا أبو داود قال  - ١٣٤٩
هنى أن يتوضأ من فضل « حيدث عن رجل ، من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

عن شعبة عن عاصم عن أيب حاجب : هكذا حدثنا أبو داود ، وقال عبد الصمد بن عبد الوارث . » وضوء املرأة 
  عن احلكم بن عمرو

  مالك بن احلويرث



« : حدثنا شعبة ، عن قتادة ، عن نصر بن عاصم ، عن مالك بن احلويرث ، قال  :حدثنا أبو داود قال  - ١٣٥٠
  »كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يرفع يديه إذا افتتح الصالة وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع 

  عمرو بن أميمة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

حدثنا : رب بن شداد ، عن حيىي بن أيب كثري ، قال حدثنا ح: حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٣٥١
  ») ١(رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم ميسح على اخلفني « حدثين أيب أنه ، : جعفر بن عمرو بن أمية ، قال 

__________  
  ما ُيلَْبسُ يف الرِّجل من جلد رقيق: اخلف ) ١(

حدثين جعفر بن عمرو بن أمية : الزهري ، قال حدثنا إبراهيم بن سعد ، عن : حدثنا أبو داود قال  - ١٣٥٢
  »من كتف شاة فصلى ومل يتوضأ ) ١(رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيتز « : الضمري ، عن أبيه ، قال 

__________  
  يقتطع: حيتز ) ١(

  قطبة بن مالك عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

مسعت قطبة بن : أنبأنا زياد بن عالقة ، قال : ودي ، قاال حدثنا شعبة ، واملسع: حدثنا أبو داود قال  - ١٣٥٣
) ) ١(والنخل باسقات ( صليت خلف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الصبح فقرأ بقاف ، قرأ « : مالك ، يقول 

  »ما بسوقها ؟ : قلت يف نفسي ) والنخل باسقات ( فلما قرأ « : قال املسعودي يف حديثه » 
__________  

  ١٠: ق آية رقم : سورة ) ١(

  ثعلبة بن زهدم عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

مسعت : حدثنا شعبة ، عن أشعث بن أيب الشعثاء ، قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٣٥٤
، األسود بن هالل ، حيدث عن رجل من بين ثعلبة بن يربوع أن أناسا منهم أتوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

يا رسول اهللا ، هؤالء بنو : وكانوا بنو ثعلبة أصابوا رجال من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فقال رجل 
وذكر النيب » ال جتين نفس على أخرى « : ثعلبة بن يربوع ، قتلت فالنا ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

يد املعطي العليا ، أمك وأباك ، وأختك « : اهللا عليه وسلم صلى اهللا عليه وسلم الصدقة ، فقال رسول اهللا صلى 
  عن ثعلبة بن زهدم: هكذا قال شعبة عن رجل من بين ثعلبة وقال الثوري » وأخاك ، مث أدناك أدناك 

  عرفجة بن أسعد عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

طرفة ، عن جده عرفجة بن أسعد أنه حدثنا أبو األشهب ، عن عبد الرمحن بن : حدثنا أبو داود قال  - ١٣٥٥
فأننت عليه فأمره النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يتخذ ) ١(أصيب أنفه يوم الكالب يف اجلاهلية فاختذ أنفا من ورق 



  أنفا من ذهب
__________  

  .األمسر: واألورق . الفضة: الورق ) ١(

  جندب بن عبد اهللا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

حدثنا عمران القطان ، عن قتادة ، عن أيب جملز ، عن جندب بن عبد اهللا ، أن : نا أبو داود قال حدث - ١٣٥٦
) ٣(ويغضب للعصبة ) ٢(ينصر العصبة ) ١(من قتل حتت راية عمية « : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

  »فقتيل جاهلية 
__________  

كناية عن مجاعة جمتمعني على أمر جمهول ال يعرف أنه حق أو : األمر الذي ال يستبني وجهه ، وقيل : عمية ) ١(
  باطل

  من ال فرض له يف املرياث وإمنا يأخذ ما أبقى ذوو الفروض: العصبة ) ٢(
  املقصود التحمس لألهل واملدافعة عنهم ظاملني كانوا أو مظلومني: العصبة ) ٣(

  قيس بن عاصم

مسعت مطرف بن عبد اهللا بن : حدثنا شعبة ، عن قتادة ، قال  :حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٣٥٧
علي فإن ) ١(فال تنوحوا « إذا أنا مت ، : الشخري ، حيدث عن حكيم بن قيس بن عاصم ، أن أباه ، أوصى فقال 

  »رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل ينح عليه 
__________  

  البكاء جبزع وعويل: النوح ) ١(

  سلمان بن عامر

مسعت حفصة بنت سريين ، حتدث عن الرباب ، : حدثنا شعبة ، عن عاصم ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٣٥٨
إذا صام أحدكم فليفطر على التمر ، فإن مل جيد فعلى « : عن سلمان بن عامر ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

  »املاء فإنه طهور 

  معاوية الليثي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

حدثنا عمران القطان ، عن قتادة ، عن نصر بن عاصم الليثي : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٣٥٩
يصبح الناس جمدبني فيأتيهم اهللا برزق من عنده « : ، عن معاوية الليثي ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

  »كذا وكذا ) ١(مطرنا بنوء : فيصبحون مشركني فيقولون 
__________  



مثان وعشرون َمْنزلةً، ينزل القََمر كلَّ ليلة يف منزلة منها وكانت العرب تزُعم أن مع ُسقوط املنزِلة : األنواء ) ١(
  وطلُوع َرقيبها يكون َمطر

  سويد بن مقرن

ك ؟ ما امس: قال يل حممد بن املنكدر : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٣٦٠
لطم رجل غالما له أو إنسانا فقال : حدثين أبو شعبة وكان لطيفا عن سويد بن مقرن ، قال : شعبة قال : قلت 

أما علمت أن الصورة حمرمة ؟ لقد رأيتين سابع سبعة إخوة على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما لنا : سويد 
  ه وسلم أن يعتقهإال خادم فلطمه أحدنا فأمره رسول اهللا صلى اهللا علي

  هالل املازين عن سويد بن مقرن

: حدثنا شعبة ، عن أيب محزة ، مسعت هالال املازين ، يقول : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٣٦١
أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جبرة انتبذ فيها فسألته عن ذلك فنهاين « : مسعت سويد بن مقرن ، يقول 

  ») ١( فكسرت اجلرة
__________  

  مجع َجرَّة، وهو إناء من الفَخَّار أو اخلزف: اجلرُّ واجلَِرار ) ١(

  حنظلة بن الراهب

حدثنا شعبة ، عن حممد بن املنكدر ، عن رجل ، عن حنظلة : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٣٦٢
مل مينعين أن أرد « : يرد عليه حىت متسح وقال  األنصاري ، أن رجال سلم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلم

  مل يرد عليه حىت متسح فرد عليه: أو قال » عليك إال أين مل أكن متوضئا 

  أبو سعيد بن املعلى

مسعت حفص : حدثنا شعبة ، عن خبيب بن عبد الرمحن ، قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٣٦٣
: بن املعلى ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يف املسجد وأنا أصلي ، قال بن عاصم ، حيدث عن أيب سعيد 

يا : ( ما منعك أن جتيبين حني دعوتك ؟ أما مسعت اهللا تبارك وتعاىل يقول « : فصليت مث جئت فقال : فدعاين قال 
عظم سورة يف القرآن قبل أن ؟ ألعلمنك أ) ) ١(أيها الذين آمنوا استجيبوا هللا وللرسول إذا دعاكم ملا حيييكم 

نسي : فمشيت مع النيب صلى اهللا عليه وسلم حىت كدنا أن نبلغ باب املسجد فقلت : قال » أخرج من املسجد 
احلمد هللا رب « : يا رسول اهللا ، إنك قلت يل كذا وكذا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : فذكرته فقلت 

  »ظيم الذي أوتيته العاملني السبع املثاين والقرآن الع
__________  

  ٢٤: األنفال آية رقم : سورة ) ١(



  عتبة بن عبد السلمي

حدثنا صفوان بن عمرو : حدثنا عبد اهللا بن املبارك ، قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٣٦٤
ول اهللا صلى اهللا عليه السكسكي ، عن أيب املثىن املليكي ، عن عتبة بن عبد السلمي ، وكانت له صحبة أن رس

رجل مؤمن خرج بنفسه وماله فلقي العدو فقاتل حىت يقتل فذلك املمتحن يف خيمة : القتلى ثالثة « : وسلم قال 
على نفسه من الذنوب واخلطايا لقي ) ١(اهللا حتت عرشه ال يفضله النبيون إال بدرجة النبوة ، ورجل مؤمن قرف 

ادخل من أي : ذنوبه وخطاياه ، إن السيف حماء للخطايا وقيل له ) ٢(ت العدو فقاتل حىت يقتل فذلك مصمصة حم
أبواب اجلنة الثمانية شئت فإهنا مثانية أبواب ، وجلهنم سبعة أبواب بعضها أفضل من بعض ، ورجل منافق خرج 

  »بنفسه وماله فقاتل حىت يقتل فذاك يف النار إن السيف ال ميحو النفاق 
__________  

  َعِمله: َب واقَْترفَه قََرف الذْن) ١(
  اإلزالة ، واملسح وذهاب األثر والتنحية، واحملاء املزيل واملنحي للذنوب: احملو ) ٢(

  سفيان بن احلكم أو احلكم بن سفيان

حدثنا شعبة ، عن منصور ، عن جماهد ، عن احلكم ، أو أيب احلكم : حدثنا داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٣٦٥
  »فرجه ) ١(توضأ ونضح « ه ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رجل من ثقيف عن أبي

__________  
  هو أن يأُخذ قليال من املاء فُريشَّ به َمذاكَريه بعد الوضوء، ِلَيْنفَي عنه الَوسْواس: النضح واالنتضاح ) ١(

  عمارة بن رويبة

رأى عمارة بن : ، عن حصني ، قال حدثنا شعبة ، وزائدة : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٣٦٦
فشتمه أو نال منه وقال : رويبة وكانت له صحبة بشر بن مروان يرفع يديه يف الدعاء يعين يوم اجلمعة قال شعبة 

  أبو داود بالسبابة» قبح اهللا هاتني اليدين ما زاد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على هكذا وأشار « : زائدة 

  يالشريد بن سويد الثقف

حدثنا شريك ، عن يعلى بن عطاء ، عن عمرو بن الشريد : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٣٦٧
قل له « : الثقفي ، عن أبيه ، أن جمذوما أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم ليبايعه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  »فلريجع فإين قد بايعته 

وحدثين عمرو بن الشريد : حدثنا عبد اهللا بن عبد الرمحن بن يعلى الطائفي ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٣٦٨
استنشدين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مائة قافية من شعر أمية بن أيب الصلت كلما أنشدته : ، عن أبيه ، قال 

  »م يف شعره إن كاد ليسل« : مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم » ) ١(هيه « : قافية قال 



__________  
  طلب االستزادة من احلديث: معناها : هيه ) ١(

حدثنا عبد اهللا بن عبد الرمحن ، عن عمرو بن الشريد ، عن أبيه ، أن النيب صلى : حدثنا أبو داود قال  - ١٣٦٩
  )٢(ما سقبه ؟ قال شفعته : فقلت لعمرو : قال » ) ١(املرء أوىل بسقبه « : اهللا عليه وسلم قال 
__________  

  ما قرب منه واملراد أنه أحق بالشفعة: سقبه ) ١(
  حق اجلار يف متلك العقار وحنوه جربا على مشتريه بشروطه اليت رمسها الفقهاء: الشفعة ) ٢(

  اجلراح وأبو سنان األشجعيان

اهللا بن عتبة ، حدثنا هشام ، عن قتادة ، عن خالس ، عن عبد : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٣٧٠
أيت ابن مسعود يف امرأة تويف عنها زوجها ومل يدخل هبا ومل يفرض هلا فأىب أن يقول فيها شيئا فأيت فيها بعد : قال 

اللهم إن كان صوابا فمنك وإن كان خطأ فمين ، هلا صدقة إحدى نسائها وهلا املرياث « : أقول فيه : شهر فقال 
قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فينا بذلك يف بروع بنت : شجع فقال فقام رجل من أ» ) ١(وعليها العدة 
  هلم شاهدين على هذا فشهد أبو سنان واجلراح رجالن من أشجع: واشق فقال 

__________  
ها، أو أْرَبعة أشُْهر عدَّة املْرأة املُطَلَّقة واملَُتوفّى عنها َزوجُها هي ما َتُعّده من أيَّام أقْراِئها، أو أيام َحْمِل: العدة ) ١(

  وعْشر لَيال

  سلمة بن قيس

كتب إيل وقرأته عليه وقال : حدثنا شعبة ، عن منصور ، قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٣٧١
قال يل رسول : مسعت هالل بن يساف عن سلمة بن قيس األشجعي قال : إذا كتبت إليك فقد حدثتك فقال : يل 

  »فأوتر ) ٢(، وإذا استجمرت ) ١(إذا توضأت فانثر « : ليه وسلم اهللا صلى اهللا ع
__________  

  إدخال املاء يف األنف مث إخراجه ليخرج ما فيه: االنتثار واالستنثار ) ١(
  االستنجاء باحلجارة: االستجمار ) ٢(

  طارق بن عبد اهللا احملاريب

ة ، وورقاء ، وسالم ، وقيس ، كلهم عن منصور ، حدثنا شعب: حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٣٧٢
إذا كنت يف صالة فال تبزق جتاه وجهك « : عن ربعي بن حراش ، عن طارق ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

  »اليسرى « : وقال قيس » وال عن ميينك ولكن ابزق جتاه يسارك إذا كان فارغا وإال فتحت قدمك 

  عتبة بن غزوان



حدثنا سليمان بن املغرية ، عن محيد بن هالل ، عن خالد بن : حدثنا أبو داود قال : يونس قال  حدثنا - ١٣٧٣
أال وقد رأيتين لسابع سبعة مع رسول اهللا صلى اهللا عليه « : خطبنا عتبة بن غزوان فقال يف خطبته : عمري ، قال 

  »منه ) ٢( أشداقنا) ١(وسلم ما لنا طعام قريبا من شهر إال ورق الشجر حىت قرحت 
__________  

  جُرِح وجف ويبس من أكل اليابس واجللف من الطعام: قَرِح ) ١(
  جانب الفم مما حتت اخلد: الشَّْدق ) ٢(

  جابر بن مسرة السوائي

مسعت جابر بن مسرة : حدثنا شعبة ، عن مساك بن حرب ، قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٣٧٤
فقال » إن بني يدي الساعة كذابني « : عت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيطب وهو يقول مس: السوائي ، يقول 

  »فاحذروهم « : ما قال ؟ قال : كلمة مل أفهمها فقلت أليب 

: مسعت جابر بن مسرة ، يقول : حدثنا محاد بن سلمة ، عن مساك بن حرب ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٣٧٥
مث » أال إن اإلسالم ال يزال عزيزا إىل اثين عشر خليفة « : اهللا عليه وسلم خيطب وهو يقول مسعت رسول اهللا صلى 

  »كلهم من قريش « : ما قال ؟ فقال : قال كلمة مل أفهمها فقلت أليب 

  عبد اهللا بن بسر السلمي

عت عبد اهللا بن مس: حدثنا شعبة ، عن يزيد بن مخري ، قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٣٧٦
أتانا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فألقت له أمي قطيفة فجلس عليها فأتته بتمر فجعل يأكل : بسر السلمي ، قال 

كما يرمي بالنواة فوق أصبعه مث دعا بشراب  -ولوى أبو داود أصبعيه السبابة والوسطى  -ويقول بالنوى هكذا 
اللهم « : يا رسول اهللا ، ادع اهللا لنا فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم : فشرب مث سقى الذي عن ميينه فقالت أمي 
  »بارك هلم فيما رزقتهم واغفر هلم وارمحهم 

  طارق بن شهاب األمحسي

حدثنا شعبة ، عن قيس بن مسلم ، عن طارق بن شهاب ، : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٣٧٧
  »عليه وسلم وغزوت يف خالفة أيب بكر يف السرايا وغريها  رأيت رسول اهللا صلى اهللا« : قال 

مسعت طارق بن شهاب ، : حدثنا شعبة ، عن خمارق ، قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٣٧٨
  ودعا لنا» ابدءوا باألمحسيني « : قدم وفد جبيلة على النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال : يقول 

  عروة بن مضرس



مسعت الشعيب ، : حدثنا شعبة ، عن ابن أيب السفر ، قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٣٧٩
هل يل من : أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جبمع فقلت : حيدث عن عروة بن مضرس بن أوس بن الم ، قال 

، أفاض قبل ذلك من عرفات ) ١(من صلى معنا هذه الصالة ووقف معنا هذا املوقف حىت يفيض « : حج ؟ فقال 
  ») ٢(ليال أو هنارا مت حجه وقضى تفثه 

__________  
الزحف والدفع يف السري بكثرة ، وطواف اإلفاضة طواف يوم النحر فينصرف احلاج من مىن إىل : اإلفاضة ) ١(

  مكة فيطوف ويعود
  ة األدران واألوساخما يفعله احملرم للتحلل من إحرامه بقص الظفر والشعر وإزال: التفث ) ٢(

  ابن أيب اجلدعاء

حدثنا وهيب بن خالد ، عن خالد احلذاء ، عن عبد اهللا بن : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٣٨٠
مسعت رسول اهللا صلى اهللا : شقيق ، عن رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم يقال له ابن أيب اجلدعاء قال 

  »دخلن اجلنة بشفاعة رجل من أميت أكثر من بين متيم لي« : عليه وسلم يقول 

  عطية القرظي

حدثنا شعبة ، عن عبد امللك بن عمري ، عن عطية القرظي ، : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٣٨١
) ٢(أن يقتل فكنت فيمن مل ينبت ) ١(كنت يف سيب قريظة فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبن أنبت : قال 

  فتركت
__________  

  أراد ظهور شعر العانة وهو عالمة للبلوغ: أنبت ) ١(
  ظهر شعر عانته وهو كناية عن البلوغ: أنبت ) ٢(

  عمرو بن احلمق

حدثنا حممد بن أبان ، عن السدي ، عن رفاعة بن شداد ، قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٣٨٢
إذا أمن الرجل الرجل على نفسه مث قتله « : سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال حدثين عمرو بن احلمق ، أن ر: 

  »فأنا بريء من القاتل وإن كان املقتول كافرا 

كنت : حدثنا قرة بن خالد ، عن عبد امللك بن عمري ، عن رفاعة بن شداد ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٣٨٣
دخلت وقد قام جربيل قبل من هذا الكرسي : لت عليه ذات يوم فقال فدخ: أبطن شيء باملختار يعين الكذاب قال 

ما أنتظر أن أمشي بني رأس هذا وجسده حىت ذكرت حديثا حدثنيه عمرو : فأهويت إىل قائم سيفي فقلت : قال 
در يوم الغ) ١(إذا أمن الرجل الرجل على دمه مث قتله رفع له لواء « : بن احلمق أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

  فكففت عنه» القيامة 



__________  
  الَعلَم وهو دون الراية واملراد أنه يعرف بعالمة مميزة: اللواء ) ١(

  عبد الرمحن بن أبزى

حدثنا شعبة ، عن احلسن بن عمران ، عن ابن عبد الرمحن بن : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٣٨٤
  »النيب صلى اهللا عليه وسلم فكان ال يتم التكبري صليت خلف « : أبزى ، عن أبيه ، قال 

  سليمان بن صرد وخالد بن عرفطة

أخربين جامع بن شداد ، عن عبد اهللا بن : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٣٨٥
وأحبا أن حيضرا كنت جالسا عند سليمان بن صرد وخالد بن عرفطة فذكرا رجال مات يف بطنه : يسار ، قال 

إن الذي يقتله بطنه مل « : أمل يقل ، أو أمل تسمع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : جنازته فقال أحدمها لآلخر 
  بلى: ؟ فقال اآلخر » يعذب يف قربه 

مسعت سليمان بن صرد ، أن النيب صلى : حدثنا شعبة ، عن أيب إسحاق ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٣٨٦
  »اآلن نغزوهم وال يغزونا « :  عليه وسلم قال يوم األحزاب اهللا

  كرز بن علقمة اخلزاعي

حدثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن عروة بن الزبري ، : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٣٨٧
نعم وامي « : نتهي إليه ؟ قال يا رسول اهللا ، هل لإلسالم من مدة أو منتهى ي: قال رجل : عن كرز بن علقمة ، قال 

مث « : مث مه ؟ قال : قال » اهللا ما من أهل بيت من العرب والعجم أراد اهللا هبم خريا إال أدخل عليهم اإلسالم ) ١(
صبا ) ٢(بلى والذي نفسي بيده تعودون أساود « : كال إن شاء اهللا فقال : فقال الرجل » تقع الفنت كأهنا الظلم 

  »قاب بعض يضرب بعضكم ر) ٣(
__________  

  أسلوب قسم باهللا تعاىل وأصلها اُمين اهللا: وامي اهللا ) ١(
  اجلماعات من الناس مأخوذة من سواد الناس: احليات مأخوذة من األسود وهو أخبث احليات وقيل : األساود ) ٢(
  اْنَصبَّ على امللُْدوغ من الصَّبِّ وذلك أنَّ األسود أي احلية إذا أراد أن َينْهش اْرتفع مث: ُصبا ) ٣(

  رفاعة بن عرابة اجلهين

حدثنا هشام الدستوائي ، عن حيىي بن أيب كثري ، عن هالل بن : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٣٨٨
كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت : أيب ميمونة ، عن عطاء بن يسار ، عن رفاعة بن عرابة اجلهين ، قال 

ما « : بقديد جعل رجال منا يستأذنون إىل أهليهم فيأذن هلم فحمد اهللا وقال خريا مث قال : نا بالكديد أو قال إذا ك
فلم تر عند ذلك من » اآلخر ) ١(بال شق الشجرة اليت تلي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أبغض إليكم من الشق 



« : فحمد اهللا وقال خريا وقال : تأذنك بعد هذا لسفيه قال يا رسول اهللا ، إن الذي يس: القوم إال باكيا فقال رجل 
أشهد عند اهللا ال ميوت عبد يشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا صدقا من قلبه مث يسدد إال سلك يف اجلنة 

يدخلوها  وعدين ريب أن يدخل اجلنة من أميت سبعني ألفا ال حساب عليهم وال عذاب وإين ألرجو أن ال« : وقال » 
  »مساكن يف اجلنة ) ٢(حىت تبوءوا أنتم ومن صلح من أزواجكم وذراريكم 

__________  
  اجلانب: الشق ) ١(
  اسٌم َيْجمُع َنسل اإلنسان من ذَكَرٍ وأَنثَى وقد تطلق على الزوجة: الذُّرِّية ) ٢(

، عن عطاء بن يسار ، عن  حدثنا هشام ، عن حيىي ، عن هالل بن أيب ميمونة: حدثنا أبو داود قال  - ١٣٨٩
ينزل اهللا  -ثلثا الليل : أو قال  -إذا مضى ثلث الليل : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : رفاعة اجلهين ، قال 

ال أسأل عن عبادي أحدا غريي من ذا الذي يستغفرين أغفر له ؟ من ذا الذي : عز وجل إىل مساء الدنيا وقال 
  لذي يسألين أعطه ؟ حىت يطلع الفجريدعوين أستجيب له ؟ من ذا ا

  عبد اهللا بن عكيم

حدثنا شعبة ، عن احلكم ، عن عبد الرمحن بن أيب ليلى ، عن : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٣٩٠
أن ال تستمتعوا « : قرئ علينا كتاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحنن بأرض جهينة : عبد اهللا بن عكيم ، قال 

  ») ٢(وال عصب ) ١(امليتة بشيء إهاب  من
__________  

  اجللد من البقر والغنم والوحش ما مل يدبغ: اإلهاب ) ١(
  ما يشد املفاصل ويربط بعضها ببعض واجلمع أعصاب: العصب ) ٢(

  اجلارود بن املعلى

يزيد بن عبد اهللا بن  حدثنا املثىن بن سعيد ، عن قتادة ، عن: حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٣٩١
ضالة املسلم حرق « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : الشخري ، عن أيب مسلم اجلذمي ، عن اجلارود ، قال 

  »النار 

  حمجن

حدثنا أبو عوانة ، عن أيب بشر ، عن عبد اهللا بن شقيق عن : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٣٩٢
أخذ حمجن بيدي حىت انتهينا إىل مسجد البصرة فإذا بريدة األسلمي قاعد على باب من : رجاء ، عن حمجن ، قال 

يا حمجن : وكان يف بريدة مزاحة قال بريدة : سكبة يطيل الصالة قال : أبواب املسجد ويف املسجد رجل يقال له 
هللا صلى اهللا عليه وسلم أخذ بيدي رسول ا: أال تصلي كما يصلي سكبة فلم يرد عليه حمجن شيئا وقال يل حمجن 



ويل ألمها من قرية يدعها أهلها أعمر ما كانت ، جييء الدجال « : حىت صعدنا أحدا فأشرف على املدينة وقال 
  »فيجد على كل باب منها ملكا مصلتا فال يدخلها 

، عن حمجن ، حدثنا أبو عوانة ، عن أيب بشر ، عن عبد اهللا بن شقيق ، عن رجاء : حدثنا أبو داود قال  - ١٣٩٣
املسجد فإذا رجل يركع ويسجد ويركع ) ١(أخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيدي حىت انتهينا إىل سدة : قال 

هذا هذا فقال يل رسول اهللا صلى : وأقول ) ٢(هذا فالن فجعلت أطريه : فقلت » من هذا ؟ « : ويسجد فقال يل 
ق يب حىت بلغ باب حجرة مث أرسل يده من يدي فقال رسول اهللا مث انطل» ال تسمعه فتهلكه « : اهللا عليه وسلم 

  قاهلا ثالثا» خري دينكم أيسره « : صلى اهللا عليه وسلم 
__________  

  كالظُّلة على الباب لتقي الباَب من املطر، وقيل هي الباُب نفسُه، وقيل هي الساَحة أمامه: السُّدة ) ١(
  هو املديح بالباطل والكذب فيه: زة احلد فيه ، وقيل اإلفراط يف املديح وجماو: اإلطراء ) ٢(

  عائذ بن عمرو املزين

مسعت عائذ بن : حدثنا أبو مشر ، قال : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٣٩٤
لم عن الدباء هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وس« : عمرو املزين ، صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 

عن النيب صلى : أعن النيب صلى اهللا عليه وسلم ؟ قال : قلت : قال » ) ٤(واملزفت ) ٣(والنقري ) ٢(واحلنتم ) ١(
  اهللا عليه وسلم

__________  
  القرع، واحدها ُدبَّاءةٌ، كانوا يْنتبذُون فيها فُتسرع الّشّدةُ يف الشراب: الدباء ) ١(
  ة تصنع من طني وشعر وتدهن بلون أخضر وتشتد فيها اخلمر وتكون أكثر سكراإناء أو جرة كبري: احلنتم ) ٢(
  أصل النخلة ينقر وسطه مث ينبذ فيه التمر ويلقى عليه املاء ليصري نبيذا مسكرا: النقري ) ٣(
  الوعاء املطلي بالقار وهو الزفت: املزفت ) ٤(

  أبو حازم

شعبة ، عن إمساعيل بن أيب خالد ، عن قيس بن أيب حازم ، حدثنا : حدثنا يونس ، حدثنا أبو داود قال  - ١٣٩٥
أن ادن إىل الظل  -أو أومأ إليه  -كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيطب فرأى أيب يف الشمس فأمره « : قال 

«  

  بشر بن سحيم

فع بن جبري بن حدثنا شعبة ، عن حبيب بن أيب ثابت ، مسع نا: حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٣٩٦
أمره أن ينادي مبىن أن ال يدخل اجلنة إال نفس مسلمة « مطعم ، عن بشر بن سحيم ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  »وأن هذه أيام أكل وشرب 



  أبو حدرد األسلمي

عن حدثنا زهري بن حممد التميمي ، عن حيىي بن سعيد األنصاري ، : حدثنا يونس ، حدثنا أبو داود قال  - ١٣٩٧
كم أصدقت ؟ « : حممد بن إبراهيم القرشي ، أن أبا حدرد استعان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف نكاح فقال 

  »لو كنتم تغرفون من بطحان ما زدمت « : مائيت درهم قال : قال » 

  احلجاج بن احلجاج األسلمي

من مسع عروة بن الزبري حيدث عن حدثنا ابن أيب ذئب ، ع: حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٣٩٨
غرة « : الرضاع ؟ قال ) ١(يا رسول اهللا ، ما يذهب عين مذمة : احلجاج بن احلجاج األسلمي أن رجال ، قال 

  »عبد أو أمة 
__________  

  املراد احلق الالزم بسبب الرضاع: مذمة الرضاع ) ١(

  أبو السائب

حدثنا ابن أيب ذئب ، عن عبد اهللا بن السائب ، عن جده ،  :حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٣٩٩
ال يأخذن أحدكم متاع صاحبه العبا جادا وإذا أخذ أحدكم عصا « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال 

عن ابن أيب ذئب عن عبد : هكذا هو يف كتايب عن أيب داود والناس يقولون : قال أبو بشر » صاحبه فلريدها عليه 
  هللا بن السائب عن أبيه عن جدها

  مالك بن نضلة أبو أيب األحوص

مسعت أبا األحوص ، : حدثنا شعبة ، أنبأنا أبو إسحاق قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٤٠٠
ه قشف فرآ -عن أبيه أنه أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم : ورمبا قال  -أتى أيب النيب صلى اهللا عليه وسلم : يقول 

من كل املال من اإلبل : قلت » من أي املال ؟ « : نعم قال : قلت » هل لك من مال ؟ « : فقال ) ٢(اهليئة ) ١(
إبل أهلك ) ٤(هل تنتج « : مث قال » فإذا آتاك اهللا ماال فلري عليك أثره « : والرقيق واخليل والغنم قال ) ٣(

هذه : ، وتشقها أو تشق جلودها فتقول ) ٦(هذه حبر : فتقول فتقطع آذاهنا ) ٥(صحاحا آذاهنا فتعمد إىل موسى 
هذا يقوهلا أحيانا وأحيانا ال : قال شعبة » وحترمها عليك وعلى أهلك ؟ فكل مال آتاك اهللا لك حل ) ٧(صرم 
وموسى اهللا أحد « : ورمبا قال » ) ٨(وموسى اهللا أحد من موساك ، وساعد اهللا أشد من ساعديك « : يقوهلا 
  »اهللا أشد  وساعد

__________  
  .أي تارٌك للنظافة والتَّرفُّه: ورُجلٌ ُمَتقَشِّف . يُْبس الَعْيش: القََشف ) ١(
  ُصوَرةُ الشَّيء وَشكْلُه وَحالَتُه: اهليئة ) ٢(
  اجلمال والنوق ليس له مفرد من لفظه: اإلبل ) ٣(



  تلد: تنتج ) ٤(
  الشفرة من حديد: املوسى ) ٥(
  وهي اليت ُتَشقُّ أذَُنها وُيخَلَّى َسبِيلها، ومينع درها للطواغيت وال حيلبها أحد من الناس: حرية ُبُحر مجع الب) ٦(
  مقطوعة األذن: الصرم ) ٧(
  ما بني املرفق والكتف: الساعد من اإلنسان ) ٨(

النيب صلى حدثنا شعبة ، عن أيب إسحاق ، عن أيب األحوص ، عن أبيه ، أنه أتى : حدثنا أبو داود قال  - ١٤٠١
مث نزل يب أأجزيه أم أقريه ) ١(يا رسول اهللا ، رجل نزلت به فلم يكرمين ومل يضفين ومل يقرين : اهللا عليه وسلم فقال 

  ») ٢(بل اقره « : ؟ قال 
__________  

  كرم الضيافة وحسن االستقبال: القرى ) ١(
  ما يقدم إىل الضيف: القَِرى ) ٢(

  غالب بن أجبر

مسعت عبد اهللا بن : حدثنا شعبة ، عن عبيد بن احلسن ، قال : حدثنا أبو داود قال : قال  حدثنا يونس - ١٤٠٢
معقل حيدث عن عبد اهللا بن بسر ، عن ناس من مزينة الظاهرة أن أجبر أو ابن أجبر سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم 

أطعم أهلك من مسني « : عليه وسلم  يا رسول اهللا ، مل يبق من مايل إال محري فقال رسول اهللا صلى اهللا: فقال 
  »مالك فإمنا كرهت هلم جوال القرية 

  سلمة بن يزيد

حدثنا سليمان بن معاذ ، عن عمران بن مسلم ، عن يزيد بن : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٤٠٣
) ١(مي ماتت وكانت تقري إن أ: سألت النيب صلى اهللا عليه وسلم فقلت : مرة ، عن سلمة بن يزيد اجلعفي ، قال 

من مال أفينفعها أن أتصدق عنها ؟ ) ٣(وأدا يف اجلاهلية ويل سعة ) ٢(الضيف وتطعم اجلار واليتيم وكانت وأدت 
فرأى ذلك : قال » ال ينفع اإلسالم إال من أدركه إهنا وما وأدت يف النار « : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  »مد معها ما فيهما من خري وأم حم« : قد شق علي فقال 
__________  

  ما يقدم إىل الضيف: القَِرى ) ١(
  .عادة جاهلية ، كان إذا ُوِلَد ألَحدِهم يف اجلاهلية بنٌت دفَنَها يف التراب وهي َحيَّة: الوأد ) ٢(
  وفرة يف الرزق: السعة ) ٣(

: مرة ، عن سلمة بن يزيد اجلعفي ، قال حدثنا شيبان ، عن جابر ، عن يزيد بن : حدثنا أبو داود قال  - ١٤٠٤
إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا : ( مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول يف قول اهللا تبارك وتعاىل 

  »وغري الثيب ) ٢(من الثيب « : قال ) ) ١(أترابا 



__________  
  ٣٥: الواقعة آية رقم : سورة ) ١(
ببكر، ويقع علي الذكر واألنثى، َرُجل ثُّيب وامرأة ثيب، وقد ُيطْلق على املرأة البالغة وإن َمن ليس : الثّيب ) ٢(

  .كانت بكْرا، َجمازا واّتساعا

حدثنا حرب بن شداد ، عن حيىي بن أيب كثري ، عن حناز بن جدي اجلعفي ، عن : حدثنا أبو داود قال  - ١٤٠٥
وكان ) ١(ا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأمر بقدور فأكفئت كن« : سنان بن سلمة أنه حدثه عن أبيه ، قال 

  »فيها حلوم محر األهلية 
__________  

  قلب وأفرغ: كفأ ) ١(

  عبد الرمحن بن يعمر

مسعت عبد الرمحن : حدثنا شعبة ، عن بكري بن عطاء ، قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٤٠٦
احلج عرفة ، احلج عرفات من أدرك عرفة قبل أن « : لنيب صلى اهللا عليه وسلم يقول شهدت ا: بن يعمر ، يقول 

  »يطلع الفجر فقد أدرك احلج أو مت حجه 

: مسعت عبد الرمحن بن يعمر ، يقول : حدثنا شعبة ، عن بكري بن عطاء ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٤٠٧
ىن ثالثة أيام من تعجل يف يومني فال إمث عليه ومن تأخر فال إمث أيام م« : شهدت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول 

  »عليه 

  بشر بن حزن

حدثنا شعبة ، عن أيب إسحاق ، عن بشر بن حزن النصري ، : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٤٠٨
بعث داود « : ليه وسلم افتخر أصحاب اإلبل والغنم عند النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال النيب صلى اهللا ع: قال 

  »عليه السالم وهو راعي غنم وبعث موسى وهو راعي غنم وبعثت أنا وأنا أرعى غنما ألهلي جبياد 

  يزيد أبو حكيم

حدثنا مهام ، عن عطاء بن السائب ، عن حكيم بن أيب يزيد ، : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٤٠٩
دعوا الناس يصيب بعضهم من بعض فإذا استشار أحدكم « : اهللا عليه وسلم  قال رسول اهللا صلى: عن أبيه ، قال 
  »أخاه فلينصحه 

  أبو عقرب



: حدثنا األسود بن شيبان ، عن أيب نوفل بن أيب عقرب ، قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٤١٠
صم يوما من « : لى اهللا عليه وسلم سأل أيب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الصوم ، فقال رسول اهللا ص

يا رسول اهللا ، زدين زدين فقال : فقال » صم يوما من الشهر « : يا رسول اهللا ، زدين زدين قال : فقال » الشهر 
يا رسول اهللا ، إن يب قوة فزدين فقال رسول اهللا : فقال » صم يوما من الشهر « : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

فقال يا رسول اهللا ، إن يب قوة فزدين حىت ظننت أنه لن يزيدين » صم يومني من الشهر « : وسلم صلى اهللا عليه 
  »صم ثالثة أيام من الشهر « : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  وحشي بن حرب

هللا بن حدثنا عبد ا: حدثنا عبد العزيز بن أيب سلمة ، قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٤١١
أقبلنا من الروم فلما قربنا من : الفضل اهلامشي ، عن سليمان بن يسار ، عن عبيد اهللا بن عدي بن اخليار ، قال 

هو رجل قد غلبت عليه : لو مررنا بوحشي فسألناه عن قتل محزة فلقينا رجال فذكرنا ذلك له فقال : محص قلنا 
 أخربكما وإن أدركتماه شاربا فال تسأاله فانطلقنا حىت انتهينا اخلمر فإن أدركتماه وهو صاح مل تسأاله عن شيء إال
نعم ما رأيتك منذ محلتك إيل أمك بذي : ابن اخليار ؟ قلت : إليه قد ألقي له شيء على بابه وهو جالس صاح فقال 

ثت سأحدثكما كما حد: جئناك نسألك عن قتل محزة فقال : قلت : طوى إذ وضعتك فرأيت قدميك فعرفتهما قال 
إن أنت قتلت محزة : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني سألين ، كنت عبدا آلل مطعم فقال يل ابن أخي مطعم 

بعمي فأنت حر فانطلقت يوم أحد معي حربيت وأنا رجل من احلبشة ألعب هبا لعبهم فخرجت يومئذ ما أريد أن أقتل 
بالسيف فهبته ) ٢(أورق ما يرفع له أحد إال قمعه ) ١(ري أحدا وال أقاتله إال محزة فخرجت فإذا أنا حبمزة كأنه بع

إيل يا ابن مقطعة البظور فشد عليه فقتله وجعلت ألوذ منه : وبادر إليه رجل من ولد سباع فسمعت محزة يقول 
فلذت بشجرة ومعي حربيت حىت إذا استمكنت منه هززت احلربة حىت رضيت منها مث أرسلتها فوقعت بني ثندوتيه 

قوم فلم يستطع فقتلته مث أخذت حربيت ما قتلت أحدا وال قاتلته فلما جئته عتقت فلما قدم رسول اهللا وذهب لي
وحيك يا وحشي واهللا ما يأيت حممدا أحد : صلى اهللا عليه وسلم أردت اهلرب منه أريد الشام فأتاين رجل فقال 

أوحشي ؟ « : رأسه أشهد بشهادة احلق فقال فيشهد بشهادته إال خلى عنه فانطلقت فما شعر يب إال وأنا قائم على 
وحيك يا « : فأنشأت أحدثه كما حدثتكما فقال » وحيك حدثين عن قتل محزة « : نعم وحشي قال : قلت » 

فكنت أتقي أن يراين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقبض اهللا نبيه عليه » وحشي غيب عين وجهك فال أراك 
ة ما كان وانبعث إليه البعث انبعثت معه وأخذت حربيت فالتقينا فبادرته أنا ورجل السالم فلما كان من أمر مسيلم

مسعت : من األنصار فربك أعلم أينا قتله فإن كنت قتلته فقد قتلت خري الناس وشر الناس ، فقال سليمان بن يسار 
  سودقتله العبد األ: كنت يف اجليش يومئذ فسمعت قائال يقول يف مسيلمة : ابن عمر يقول 

__________  
  ما صلح للركوب واحلمل من اإلبل ، وذلك إذا استكمل أربع سنوات ، ويقال للجمل والناقة: البعري ) ١(
  الضرب: القمع ) ٢(

  صهيب



حدثنا محاد بن سلمة ، عن ثابت ، عن عبد الرمحن بن أيب ليلى : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٤١٢
« : قال ) ) ١(للذين أحسنوا احلسىن وزيادة ( رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هذه اآلية تال : ، عن صهيب ، قال 

وما هو ؟ أليس قد بيض : يا أهل اجلنة إن لكم عند اهللا موعودا فيقولون : إذا دخل أهل اجلنة اجلنة نادى مناد 
هلم تبارك وتعاىل فينظرون إليه ) ٢(لى فيتج« : قال » وجوهنا وثقل موازيننا وأدخلنا اجلنة ؟ فيقال هلم ذلك ثالثا 

  »فيكون ذلك عندهم أعظم مما أعطوا 
__________  

  ٢٦: يونس آية رقم : سورة ) ١(
  يظهر: يتجلى ) ٢(

  حكيم بن حزام

مسعت صاحلا أبا اخلليل ، حيدث : حدثنا شعبة ، عن قتادة ، قال : حدثنا داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٤١٣
البيعان باخليار حىت « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : حلارث ، عن حكيم بن حزام ، قال عن عبد اهللا بن ا

حدثنا : حدثنا أبو داود قال . » بركة بيعهما ) ١(يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك هلما يف بيعهما وإن كذبا وكتما حمق 
بن حزام ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مثل  مهام ، عن قتادة ، عن صاحل ، عن عبد اهللا بن احلارث ، عن حكيم

مسعت عبد اهللا بن احلارث حيدث عن حكيم بن حزام عن : حدثنا أبو التياح قال : وقال مهام : هذا قال أبو داود 
  النيب صلى اهللا عليه وسلم مثل هذا

__________  
  النَّقْص واملَْحو واالستئصال واإلبْطال: املَْحق ) ١(

سألت : حدثنا ابن أيب ذئب ، عن مسلم بن جندب ، عن حكيم بن حزام ، قال : بو داود قال حدثنا أ - ١٤١٤
ما أنكر مسألتك يا حكيم إن هذا املال حلو خضر « : يف املسألة فقال ) ١(رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأحلفت 

  »يد املعطى أوساخ أيدي الناس وإن يد اهللا العليا ويد املعطي فوق املعطى وأسفل األيدي 
__________  

  شدة اإلحلاح يف املسألة: اإلحلاف ) ١(

حدثنا هشام ، عن حيىي بن أيب كثري ، عن يوسف بن ماهك ، عن عبد اهللا بن : حدثنا أبو داود قال  - ١٤١٥
« :  يا رسول اهللا ، إين أشتري بيوعا ما حيل يل مما حيرم علي ؟ فقال يل: قلت : عصمة ، عن حكيم بن حزام ، قال 

  »إذا بعت بيعا فال تبعه حىت تقبضه 

  والد أيب املليح وامسه أسامة بن عمري

مسعت أبا املليح اهلذيل ، : حدثنا شعبة ، عن قتادة ، قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٤١٦
ن اهللا تبارك وتعاىل ال إ« : كنت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بيت فسمعته يقول : حيدث عن أبيه ، قال 

  ») ١(يقبل صالة بغري طهور وال صدقة من غلول 



__________  
  اخليانة والسرقة: الغلول ) ١(

كنا مع رسول اهللا : حدثنا عباد بن منصور ، عن أيب املليح اهلذيل ، عن أبيه ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٤١٧
  ») ١(الصالة يف الرحال « : ناديا فنادى صلى اهللا عليه وسلم يف سفر يف يوم مطري فأمر م

__________  
  املنازل سواء كانت من حجر أو خشب أو شعر أو صوف أو وبر أو غري ذلك: الرحال ) ١(

  أيب بن مالك

حدثنا شعبة ، عن قتادة ، مسع زرارة ، حيدث عن أيب بن مالك : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٤١٨
  »من أدرك والديه أو أحدمها مث دخل النار فأبعده اهللا « : هللا عليه وسلم قال ، أن النيب صلى ا

حدثنا شعبة ، عن علي بن زيد ، قال مسعت زرارة ، حيدث عن رجل من قومه : حدثنا أبو داود قال  - ١٤١٩
ني مسلمني إىل من ضم يتيما ب« : مالك أو أبو مالك أو ابن مالك عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال : يقال له 

طعامه وشرابه حىت يستغين عنه وجبت له اجلنة ألبتة ، ومن أدرك والديه أو أحدمها مث دخل النار فأبعده اهللا ، وأميا 
  »مسلم أعتق رقبة مسلمة كانت له فكاكا من النار 

  يعلى بن منية

اء ، عن يعلى بن منية ، أن حدثنا شعبة ، عن قتادة ، عن عط: حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٤٢٠
اخلعها عنك واجعل يف « : عليها أثر خلوق أو صفرة فقال ) ١(النيب صلى اهللا عليه وسلم رأى رجال عليه جبة 

هذا فساد واهللا ال حيب : شقها ، قال : كنا نسمع أن قال : وقلت لعطاء : قال قتادة » عمرتك ما جتعل يف حجك 
  الفساد

__________  
  ثوب سابغ واسع الكمني مشقوق املقدم يلبس فوق الثياب: اجلبة ) ١(

قاتل : حدثنا شعبة ، عن احلكم ، عن جماهد ، عن يعلى بن منية أو ابن أمية قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٤٢١
« : فخاصمه إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال ) ١(رجالن فعض أحدمها اآلخر فانتزع يده من فيه فقلع ثنيته 

  نعم: أبطلها ؟ قال : أتدري ما أطلها ؟ قلت : فأطلها قال احلكم » ) ٢(أحدكم أخاه كما يعض البكر  يعض
__________  

  السنة الثانية يف مقدم الفم ميينا أو مشاال: الثنية ) ١(
  الفيت من اإلبل: البكر ) ٢(

  أبو عزة اهلذيل



بن زيد ، عن أيوب ، عن أيب املليح اهلذيل ، عن  حدثنا محاد: حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٤٢٢
  »إذا أراد اهللا قبض عبد بأرض جعل له هبا حاجة « : أيب عزة ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

  عبد الرمحن بن أيب بكر الصديق

وين ، عن حدثنا أبو عمران اجل: حدثنا صدقة بن موسى ، قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٤٢٣
زيد بن قيس أو قيس بن زيد عن قاضي املصرين شريح عن عبد الرمحن بن أيب بكر ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

يا ابن آدم فيم أضعت حقوق الناس ؟ فيم « : إن اهللا تبارك وتعاىل يدعو صاحب الدين يوم القيامة فيقول : قال 
أنا أحق من « : كن أصبت إما غرقا وإما حرقا فيقول عز وجل يا رب مل أفسده ول: فيقول » أذهبت أمواهلم ؟ 
  فترجح حسناته على سيئاته فيؤمر به إىل اجلنة» قضى عنك اليوم 

  قبيصة بن خمارق اهلاليل

حدثنا محاد بن سلمة ، ومحاد بن زيد ، عن هارون بن رئاب : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٤٢٤
محالة فقدمت على رسول ) ١(حتملت : نعيم العدوي ، عن قبيصة بن خمارق اهلاليل ، قال  األسيدي ، عن كنانة بن

يا قبيصة « : مث قال » أقم يا قبيصة حىت تأتينا الصدقة فنأمر لك هبا « : اهللا صلى اهللا عليه وسلم أسأله فيها فقال 
) ٢(ها مث ميسك ، ورجل أصابته جائحة إن املسألة ال حتل إال إلحدى ثالث رجل حتمل محالة فسأل فيها حىت يصيب

مث ميسك ، ورجل  -من عيش ) ٥(أو قال قواما  -من عيش ) ٤(ماله فسأل حىت يصيب سدادا ) ٣(اجتاحت 
أو حاجة شديدة ) ٧(قد أصابت فالنا فاقة : من قومه فقالوا ) ٦(أصابته حاجة شديدة فقام ثالثة من ذوي احلجا 

يأكلها ) ٨(مث ميسك وما سواهن من املسائل سحتا  -و قواما من عيش أ -فسأل حىت يصيب سدادا من عيش 
  قاهلا مرتني أو ثالثا» صاحبها سحتا 

__________  
  الدَِّية أو الغرامة اليت يتحملها املرء عن غريه: احلمالة ) ١(
  اآلفة أو الشدة تصيب املال فتفسده وهتلكه: اجلائحة ) ٢(
  أهلكت وأفسدت: اجتاحت ) ٣(
  ما يسد حاجة الفقري ويكفيه: داد الس) ٤(
  ما يكفي احلاجة الضرورية: القوام ) ٥(
  العقل الراجح والفطنة: احلجا ) ٦(
  الفقر واحلاجة: الفاقة ) ٧(
أي ُيذْهبها ، والسَّحت من اإلْهالك : احلََرام الذي ال َيِحلُّ كْسُبه؛ ألنه َيْسَحت الربكة : السُّحت ) ٨(

  .واالستِئصال

  لك األشجعيأبو أيب ما



: قلت أليب : حدثنا أبو عوانة ، عن أيب مالك األشجعي ، قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٤٢٥
: بلى فقلت : يا أبه أليس قد صليت خلف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وخلف أيب بكر وخلف عمر ؟ قال 

  ») ٢(ة يا بين حمدث« : يف الفجر ؟ قال ) ١(أفكانوا يقنتون 
__________  

  الدعاء يف الصالة قبل الركوع أو بعده: القنوت ) ١(
  أمر جديد مل يكن موجودًا: حمدثة ) ٢(

  أبو رهم الغفاري وامسه كلثوم بن احلصني الغفاري

حدثنا حممد بن علي ، عن أيب حازم : حدثنا قيس ، قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٤٢٦
النيب صلى ) ١(فأسهم « حضرت حنينا أنا وأخي ، ومعنا فرسان : حدثين موالي أبو رهم ، قال : ال الغفاري ، ق

  )٢(فبعنا سهمني من حنني ببكرين » اهللا عليه وسلم لنا أربعة أسهم ويل وألخي سهمني 
__________  

  النصيب: السهم ) ١(
  الفيت من اإلبل: البكر ) ٢(

  زيد بن خالد اجلهين

حدثنا حرب بن شداد ، عن حيىي بن أيب كثري ، عن أيب سلمة : حدثنا أبو داود قال : يونس قال  حدثنا - ١٤٢٧
من جهز غازيا يف سبيل اهللا « : ، عن بسر بن سعيد ، عن زيد بن خالد ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

  »يف أهله فقد غزا ) ١(فقد غزا ومن خلفه 
__________  

  رعاية أهل الغائب وتكفل هبم قام على: خلف ) ١(

حدثنا زهري بن حممد ، عن زيد بن أسلم ، عن زيد بن خالد اجلهين ، قال رسول : حدثنا أبو داود قال  - ١٤٢٨
  »فيهما غفر له ) ١(من أحسن الوضوء مث صلى ركعتني ومل يسهو « : اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

__________  
  والسَّهُو عنه َتْركُه مع العِلْم. عن غَريِ علْمَتْركُه : السَّْهُو يف الشيء ) ١(

حدثنا عبد العزيز بن أيب سلمة ، عن الزهري ، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة : حدثنا أبو داود قال  - ١٤٢٩
شهدت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قضى فيمن زىن ومل حيصن جلد مائة « : ، عن زيد بن خالد اجلهين ، قال 

  »عام ) ١(ب وتغري
__________  

  النفي واإلبعاد إىل بالد غريبة: التغريب ) ١(



حدثنا ابن أيب ذئب وزمعة ، عن الزهري ، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة ، عن : حدثنا أبو داود قال  - ١٤٣٠
: سلم فقال أحدمها اختصم رجالن إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و: زيد بن خالد اجلهين ، وعن أيب هريرة ، قاال 

 -يا رسول اهللا ، إن ابين كان عسيفا على هذا : فقام خصمه فقال : أنشدك اهللا ملا قضيت بيننا بكتاب اهللا قال 
وإنه زىن بامرأته فافتديت منه مبائة شاة وخادم فلما سألت أهل العلم أخربوين أن على ابين جلد مائة  -يعين أجريا 

والذي نفسي بيده ألقضني « : هذا الرجم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  عام وأن على امرأة) ١(وتغريب 
بينكما بكتاب اهللا ، أما املائة الشاة واخلادم فهما رد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام ، واغد يا أنيس على 

  عليها فسأهلا فاعترفت فرمجها) ٢(فغدا » امرأة هذا فإن اعترفت فارمجها 
__________  

  النفي واإلبعاد إىل بالد غريبة: التغريب ) ١(
  السري أول النهار: الُغُدو ) ٢(

حدثنا زمعة ، عن الزهري ، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة ، عن زيد بن خالد : حدثنا أبو داود قال  - ١٤٣١
أحدكم فليجلدها فإن ) ١(أمة  إذا زنت« : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : اجلهين ، وعن أيب هريرة ، قاال 

  ») ٢(عادت فليجلدها فإن عادت فليجلدها فإن عادت يف الرابعة فليبعها ولو بضفري 
__________  

  اجلارية اململوكة: األمة ) ١(
  حبل من شعر أو غريه ، منسوج أو مفتول: الضفري ) ٢(

« : توءمة ، عن زيد بن خالد اجلهين ، قال حدثنا ابن أيب ذئب ، عن صاحل موىل ال: حدثنا أبو داود قال  - ١٤٣٢
  »كنا نصلي مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املغرب مث نأيت السوق فلو رمينا بالنبل رأينا مواقعها 

  عبد امللك بن علقمة الثقفي

عروة  حدثنا حيىي بن هانئ بن: حدثنا أبو بكر احلناط ، قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٤٣٣
بن قعاص ، عن أيب حذيفة ، عن عبد امللك بن علقمة أيب علقمة الثقفي ، أن وفد ثقيف قدموا على رسول اهللا صلى 

أصدقة أم هدية ؟ فإن الصدقة يبتغى هبا وجه اهللا وإن اهلدية يبتغى هبا « : اهللا عليه وسلم فأهدوا إليه هدية فقال 
  وا يسألونه حىت ما صلوا الظهر إال مع العصرفسألوه فما زال» وجه الرسول وقضاء احلاجة 

  عقبة بن احلارث

حدثنا محاد بن زيد ، عن أيوب ، عن ابن أيب مليكة ، عن : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٤٣٤
تزوجت بنت أيب إهاب على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فجاءت أمة سوداء : عقبة بن احلارث ، قال 

يا رسول اهللا ، إهنا : هنا قد أرضعتنا مجيعا فأتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فذكرت ذلك له وقلت فذكرت أ
مث عاودته الثانية فقال مثل ذلك مث عاودته الثالثة » فكيف وقد قيل « : كاذبة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  »دعها عنك « : فقال 



  قدامة بن عبد اهللا بن عمار الكاليب

مسعت قدامة بن عبد اهللا ، : حدثنا أمين بن نابل املكي ، قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٤٣٥
) ٣(ال ضرب ) ٢(على ناقة صهباء ) ١(رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يرمي اجلمرة يوم النحر « : يقول 

  »وال إليك إليك ) ٤(وال طرد 
__________  

  اليوم األول من عيد األضحى:  يوم النحر) ١(
  .هي ُحمْرة يعلوها سَواد: الذي َيْعلو لوَنه صُْهبةٌ، وهي كالشُّقْرة، وقيل : األصَْهب ) ٢(
  تعريض لألمراء بأهنم أحدثوا هذه األمور من الضرب وغريه: ال ضرب ) ٣(
  األمور من الضرب والطرد وغريهااإلبعاد والدفع واملعىن فيه تعريض لألمراء بأهنم استحدثوا هذه : الطرد ) ٤(

  طخفة الغفاري

كنا : حدثنا ابن أيب ذئب ، عن احلارث بن عبد الرمحن ، قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٤٣٦
نعم : حدثنا حديث أبيك فقال : عند أيب سلمة بن عبد الرمحن فجاء عبد اهللا بن طخفة الغفاري فقال له أبو سلمة 

أن الضيفان كثروا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فجعل الرجل يأخذ بيد ضيفه وجعل الرجل يأخذ  حدثين أيب
: قالت » يا عائشة أعندك شيء ؟ « : فقال ) ١(بيد ضيفه ، فانطلق بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل رحله 

فأيت هبا فأكلنا حىت ما ننظر إليها : قال » تيها فها« : صنعتها لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال ) ٢(نعم حيسة 
يا رسول اهللا ، لنب يسري لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قالت » يا عائشة أعندك شراب تسقينا ؟ « : مث قال 

قظنا فأتتنا به فشربنا حىت ما ننظر إليه مث مننا فلما كان الصبح أو ملا أصبحنا جعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يو
أنا هذا يا رسول اهللا ، : فقلت » من هذا ؟ « : فأتى علي وأنا نائم على وجهي فقال : وكذلك كان يفعل قال 

  »إن هذه ضجعة يكرهها اهللا عز وجل « : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
__________  

  ذلكاملنزل سواء كان من حجر أو خشب أو شعر أو صوف أو وبر أو غري : الرحل ) ١(
  طعام يطبخ فيه متر ولنب جمفف ويضاف هلما السمن: احليس ) ٢(

  أبو شريح

حدثنا ابن أيب ذئب ، عن سعيد بن أيب سعيد املقربي ، عن أيب : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٤٣٧
 ال يؤمن واهللا من ال ال يؤمن واهللا ال يؤمن واهللا« : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : شريح األنصاري ، قال 

  »شره « : يا رسول اهللا ، ما بوائقه ؟ قال : قالوا » يأمن جاره بوائقه 

  لقيط بن صربة



حدثنا احلسن بن أيب جعفر ، عن إمساعيل بن كثري املكي ، عن : حدثنا يونس ، حدثنا أبو داود قال  - ١٤٣٨
 صلى اهللا عليه وسلم وافد قومي فسألته عن قدمت على رسول اهللا: عاصم بن لقيط بن صربة ، عن أبيه ، قال 

) ٢(األصابع وبالغ يف االستنشاق ما مل تكن صائما وال تضرب ظعينتك ) ١(إذا توضأت فخلل « : الوضوء فقال 
  ») ٣(كما تضرب أمتك 
__________  

  إدخال املاء بني أصابع اليدين والقدمني: التخليل ) ١(
  الزوجة: الظعينة ) ٢(
  اجلارية اململوكة: األمة ) ٣(

  سهل بن أيب حثمة

حدثنا سفيان بن عيينة ، عن صفوان بن سليم ، عن نافع بن : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٤٣٩
من قبلته ) ١(إذا صلى أحدكم فليدن « : جبري ، عن سهل بن أيب حثمة ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

  »ته ال يقطع الشيطان عليه صال
__________  

  االقتراب: الدنو ) ١(

  كعب بن عاصم

حدثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن صفوان ، عن أم : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٤٤٠
  »الصيام يف السفر ) ١(ليس من الرب « : الدرداء ، عن كعب بن عاصم ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

__________  
  اسم جامع لكل معاين اخلري واإلحسان والصدق والطاعة وحسن الصلة واملعاملة: الرب ) ١(

  ابن حبينة

مسعت حفص بن : حدثنا شعبة ، عن سعد بن إبراهيم ، قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٤٤١
 يصلي ركعيت الفجر وقد أقيمت عاصم ، حيدث عن ابن حبينة ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أبصر رجال

  »آلصبح أربعا آلصبح أربعا « : الصالة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  حنظلة األسيدي

حدثنا عمران ، عن قتادة ، عن يزيد بن عبد اهللا بن الشخري ، : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٤٤٢
لو كنتم تكونون كما تكونون عندي « : لى اهللا عليه وسلم قال رسول اهللا ص: عن حنظلة األسيدي ، قال 
  »ألظلتكم املالئكة بأجنحتها 



  أبو واقد الليثي

حدثنا الزهري ، عن سنان بن : حدثنا إبراهيم بن سعد قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٤٤٣
صلى اهللا عليه وسلم حبنني وحنن حديثو عهد بكفر  كنا مع رسول اهللا: أيب سنان الدؤيل ، عن أيب واقد الليثي ، قال 

يا رسول اهللا ، اجعل لنا ذات : ذات أنواط فقلنا : فمررنا على شجرة يضع املشركون عليها أسلحتهم يقال هلا 
اجعل لنا إهلا كما ( اهللا أكرب قلتم كما قال أهل الكتاب ملوسى عليه السالم « : أنواط كما هلم ذات أنواط فقال 

  »إنكم ستركبون سنن من كان قبلكم « : مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم » ) ) ١(هلة هلم آ
__________  

  ١٣٨: األعراف آية رقم : سورة ) ١(

  أبو عياش الزرقي

حدثنا ورقاء ، عن منصور ، عن جماهد ، عن أيب عياش الزرقي : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٤٤٤
ا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعسفان فحضرت الصالة صالة الظهر وعلى خيل املشركني كن« : ، قال 

إن هلم صالة : فقال املشركون » فصلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأصحابه الظهر « : قال » خالد بن الوليد 
جربيل عليه السالم على رسول اهللا فنزل « بعد هذه أحب إليهم من أبنائهم وأمواهلم وأنفسهم يعنون صالة العصر 

اآلية ) ) ١(وإذا كنت فيهم فأقمت هلم الصالة ( صلى اهللا عليه وسلم بني الظهر والعصر فأخربه ونزلت هذه اآلية 
إىل آخرها فحضرت العصر فصف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أصحابه صفني وعليهم السالح فكرب والعدو بني 

وسلم فكربوا مجيعا وركعوا مجيعا مث سجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والصف الذي  يدي النيب صلى اهللا عليه
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قام إىل الركعة الثانية وسجد ) ٢(يليه واآلخرون قيام حيرسوهنم ، فلما فرغ 

م ركعة أخرى فركعوا هؤالء ، وتأخر هؤالء إىل مصاف هؤالء فصلى هب) ٣(اآلخرون مث تقدم هؤالء إىل مصاف 
مجيعا ، مث سجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والصف الذي يليه واآلخرون قيام حيرسوهنم فلما فرغوا سجد 

فصلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هذه « : قال أبو عياش » هؤالء مث سلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  »سليم الصالة مرتني مرة بعسفان ومرة يف أرض بين 

__________  
  ١٠٢: النساء آية رقم : سورة ) ١(
  انتهى: فرغ ) ٢(
  مجع مصف وهو موضع احلرب الذي تكون فيه الصفوف: املصاف ) ٣(

  أبو بصرة الغفاري

حدثنا أبو عوانة ، عن عبد امللك بن عمري ، عن عمر بن عبد : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٤٤٥
أقبلت : من أين أقبلت ؟ قال : بن هشام املخزومي ، أن أبا بصرة لقي أبا هريرة وهو جاء فقال  الرمحن بن احلارث

ال « : أما إين لو أدركتك مل تذهب إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : من الطور صليت فيه قال 
  »األقصى إال إىل ثالثة مساجد مسجدي هذا واملسجد احلرام واملسجد ) ١(تشد الرحال 



__________  
  مجع رحل وهو ما يوضع على ظهر البعري للركوب، وشد الرحل كناية عن السفر: الرحال ) ١(

  أبو سلمة

مسعت عون بن عبد اهللا بن عتبة ، : حدثنا املسعودي ، قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٤٤٦
ما من عبد يصاب « : اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول  مسعت رسول: حيدث عن أم سلمة ، عن أيب سلمة ، قال 

منها خريا منها ) ٢(مصيبيت فأجرين فيها وأعقبين ) ١(إنا هللا وإنا إليه راجعون اللهم عندك أحتسب : مبصيبة فيقول 
ين وأعقب: يف مصيبيت وأردت أن أقول ) ٣(اللهم أجرين : فلما تويف أبو سلمة قلت : قالت » إال أعطاه اهللا ذلك 
من خري من أيب سلمة ؟ مث قلتها فأرجو أن يكون قد أجرين يف مصيبيت وأعقبت برسول اهللا : خريا منها ، فقلت 
  صلى اهللا عليه وسلم
__________  

باألعمال الصاحلة، وعند املكروهات هو البِدَاُر إىل طَلَب األْجر . طَلَب وْجه اللّه وثوابه: االحتساب واحلسبة ) ١(
  ْسليم والصَّرب، أو باستعمال أنواع البِّر والِقيام هبا على الوْجه املْرُسوم فيها طَلَباً للثَّواب املْرُجّو منهاوحتصيله بالتَّ

  أبدلين وعوضين: أعقبين ) ٢(
  أعطين أجرا و ثوابا: أجرين ) ٣(

  عبد الرمحن بن مسرة

حلسن ، عن عبد الرمحن بن مسرة ، قال حدثنا أبو حرة ، عن ا: حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٤٤٧
ومن اغتسل فالغسل ) ١(من توضأ يوم اجلمعة فبها ونعمت « : وال أعلمه إال عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال : 

  »أفضل 
__________  

  حسنت وكفت وجازت: نعمت ) ١(

عن عبد الرمحن بن مسرة ، مسعت احلسن ، حيدث : حدثنا جرير بن حازم ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٤٤٨
من حلف على ميني فرأى غريها خريا منها فليأت الذي هو خري مث ليكفر عن « : أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

  »ميينه 

  يسار األنصاري

حدثنا سليط بن عبد اهللا بن : حدثنا جسر بن فرقد ، قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٤٤٩
  »بايع جدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم « :  يسار ، قال

  عبادة بن قرط



حدثنا قرة ، وسليمان بن املغرية ، عن محيد بن هالل ، عن : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٤٥٠
واهللا إنكم « : قال  -ابن قرط وكانت له صحبة : وقال سليمان  -أيب قتادة العدوي ، عن عبادة بن قرص 

ون أعماال هي أدق يف أعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من املوبقات لتعمل
)١ («  

__________  
  الكبائر من املعاصي أو املهلكات: املوبقات ) ١(

  أبو حمذورة مسرة بن معري

عن مكحول ، عن ابن أيب  حدثنا مهام ، عن عامر األحول ،: حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٤٥١
: قال أبو بشر » علمين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم األذان تسعة عشر حرفا « : حمذورة ، عن أبيه ، قال 

  وذكروا أنه عن مكحول عن ابن حمرييز عن ابن أيب حمذورة عن أبيه

  أبو أسيد الساعدي

مسعت أنسا حيدث عن أيب : عن قتادة ، قال  حدثنا شعبة ،: حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٤٥٢
خري دور األنصار بنو النجار مث بنو عبد األشهل مث بنو « : أسيد األنصاري ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

قد فضلكم : فقيل : فضل علينا ؟ قال : فقيل : قال » احلارث بن اخلزرج وبنو ساعدة ويف كل دور األنصار خري 
  على كثري

  ب بن أسيدعتا

حدثنا خالد بن أيب عثمان ، عن أيوب بن عبد اهللا بن يسار ، : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٤٥٣
ما أصبت يف عملي الذي استعملين عليه رسول اهللا صلى اهللا « : عن ابن أيب عقرب ، عن عتاب بن أسيد ، قال 

  »سان معقدين كسوهتما موالي كي) ١(عليه وسلم إال بردين 
__________  

  الشَّْملَةُ املخطَّطة، وقيل ِكساء أسود ُمَربَّع فيه صوٌر: الْبُرُد والُبرْدة ) ١(

  واثلة بن األسقع

: حدثنا الفرج بن فضالة ، حدثين أبو سعد الشامي ، قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٤٥٤
فبزق حتت قدمه اليسرى مث « سجد دمشق وعليه نعالن رأيت واثلة بن األسقع وكانت له صحبة يصلي يف م

« : أتصنع هذا وأنت من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال : فلما صلى قلت » باألرض ) ١(عركها 
  »هكذا رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فعل 

__________  
  حكَّ ودلك: عرك ) ١(



  عمر بن أيب سلمة

حدثنا ابن املبارك ، عن هشام بن عروة ، عن أيب وجزة ، عن : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٤٥٥
وكل بيمينك  -يعين على الطعام  -سم اهللا « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عمر بن أيب سلمة ، قال 

  ») ١(وكل مما يليك 
__________  

  يكون أمامك: يليك ) ١(

  حكيم بن حزام

مسعت يوسف بن : حدثنا شعبة ، أخربين جعفر بن إياس ، قال : حدثنا داود قال : يونس قال حدثنا  - ١٤٥٦
يا رسول اهللا ، الرجل يطلب مين البيع وليس عندي أفأبتاعه : قلت : ماهك ، حيدث عن حكيم بن حزام ، قال 

  »ال تبع ما ليس عندك « : له ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ) ١(
__________  

  أشتري: أبتاع ) ١(

مسعت يوسف بن ماهك ، حيدث عن حكيم بن : حدثنا شعبة ، عن أيب بشر ، قال : حدثنا داود قال  - ١٤٥٧
  »إال وأنا قائم ) ١(بايعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن ال أخر « : حزام ، قال 

__________  
ال أقع يف شيء من جتَاَريت وأُموري إال قمُت به ُمنَْتصباً : معناهوقيل . ال أمُوت إال ُمَتمسِّكاً باإلسالم: ال أخر ) ١(
  ال أَغْبُِن وال أُغْبَُن: وقيل معناه. له

  كدير الضيب

مسعت كديرا الضيب ، : حدثنا شعبة ، عن أيب إسحاق ، قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٤٥٨
ومسعته أنا من أيب إسحاق ، منذ أربعني سنة أو أكثر قال أبو : شعبة قال أبو إسحاق ومسعته منه من مخسني سنة قال 

ومسعته أنا من أيب داود منذ أكثر من : ومسعته أنا من شعبة من مخس أو ست وأربعني سنة قال أبو بشر : داود 
ني سنة قال مسعته منذ ست وسبع: ومسعته من يونس منذ سبعني سنة قال الشيخ أبو نعيم : مخسني سنة قال أبو حممد 

قل العدل وأعط « : يا رسول اهللا ، أخربين بعمل يدخلين اجلنة قال : أتى رجل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال : 
فإن مل أطق ذلك أو مل أستطع ؟ : قال » فأطعم الطعام وأفش السالم « : فإن مل أطق ذلك ؟ قال : قال » الفضل 

وانظر أهل ) ٣(من إبلك وسقاء ) ٢(فانظر بعريا « : نعم ، قال : قال : قال » ؟ ) ١(فهل لك من إبل « : قال 
  »فاسقهم فإنك لعلك أن ال ينفق بعريك وال ينخرق سقاؤك حىت جتب لك اجلنة ) ٤(بيت ال يشربون املاء إال غبا 

__________  
  اجلمال والنوق ليس له مفرد من لفظه: اإلبل ) ١(
  إلبل ، وذلك إذا استكمل أربع سنوات ، ويقال للجمل والناقةما صلح للركوب واحلمل من ا: البعري ) ٢(



  إناء يشرب فيه وهو ظرُف املاِء من اجللِْد، وُيْجمع على أْسِقية: السقاية والسِّقاء ) ٣(
بعد أيام ، والغب فعل أنْ َترَِد املاء َيوماً وَتَدَعه يوما مث َتعُوَد، فَنقَله إىل الزِّيارة وإنْ جاء : الِغبُّ ِمن أْوَراد اإلبِل ) ٤(

  األمر والقيام به حينا بعد حني

  عم خارجة بن الصلت

حدثنا شعبة ، عن ابن أيب السفر ، عن الشعيب ، عن خارجة : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٤٥٩
جئتم : قالوا بن الصلت ، عن عمه ، أهنم جاءوا من عند النيب صلى اهللا عليه وسلم فمروا حبي من أحياء العرب ف

فأيت برجل مقيد : نعم قال : ؟ قالوا ) ١(ففيكم راق : نعم قال : من عند هذا النيب صلى اهللا عليه وسلم ؟ قالوا 
ال حىت نسأل النيب صلى : فأمروا هلم بشيء فقالوا ) ٢(فقرأ عليه رجل من القوم أم القرآن ثالثا بالغداة والعشي 

باطل لقد أكلت ) ٣(كل فلعمري ملن أكل برقية « : لنيب صلى اهللا عليه وسلم اهللا عليه وسلم فسأله الرجل فقال ا
  »برقية حق 

__________  
  َعوَّذه: رقاه ) ١(
  ما بني زوال الشمس إىل وقت غروهبا: العشي ) ٢(
  العوذة أو التعويذة الىت تقرأ على صاحب اآلفة مثل احلمى أو الصرع أو احلسد طلبا لشفائه: الرقية ) ٣(

  و بن سلمة اجلرميعمر

حدثنا عمرو بن سلمة : حدثنا مسعر بن حبيب اجلرمي ، قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٤٦٠
أو من  -يا رسول اهللا ، من يصلي لنا : اجلرمي ، أن أباه ، ونفرا من قومه أتوا النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالوا 

: قال » أو أكثركم مجعا للقرآن  -أكثركم أخذا للقرآن  -يصلي بكم أو  -يصلي لكم « : يصلي بنا ؟ فقال 
فأنا : يل قال مسعر ) ١(فقدموا فما وجدوا أحدا معه من القرآن ما معي فقدموين فصليت هبم وأنا غالم علي مشلة 

  أدركته يصلي هبم ويصلي على جنائزهم ال ينازعه أحد حىت مضى
__________  

  طَّى به وُيَتلفَّف فيهكساء ُيَتَغ: الشملة ) ١(

  عمرو بن أمية الضمري

حدثين عبد اهللا بن عمرو بن : حدثنا حممد بن أيب محيد ، قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٤٦١
مبرط يف السوق ) ١(أتى عمر بن اخلطاب على عمرو بن أمية الضمري وهو يسوم : أمية الضمري ، عن أبيه ، قال 

يا : مث مضى مث رجع فقال : فأنت إذا ، قال : أشتري هذا فأتصدق به فقال له : نع يا عمرو ؟ قال ما تص: فقال 
ومن رقيقة ؟ : على الرقيقة ؟ قال : على من ؟ قال : اشتريته فتصدقت به قال : ؟ قال ) ٢(عمرو ما صنع املرط 

ما « : هللا صلى اهللا عليه وسلم يقول إين مسعت رسول ا: وتصدقت به على امرأتك ؟ قال : امرأيت ، قال : قال 
واهللا : يا عمرو ال تكذب على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال : فقال » أعطيتموهن من شيء فهو لكم صدقة 



يا أمتاه هذا عمر يقول : فانطلقا حىت دخال على عائشة فقال هلا عمرو : ال أفارقك حىت تأيت عائشة فتسأهلا ، قال 
: ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، نشدتك باهللا أمسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول ال تكذب عل: يل 
  اللهم نعم ، اللهم نعم: ؟ قالت » ما أعطيتموهن من شيء فهو لكم صدقة « 

__________  
  املُجاذََبة بني الباِئع واملشترى على الّسلْعِة وفَصلُ ثَمنِها: املُساوَمة ) ١(
  كساء من صوف أو خز أو كتان :املرط ) ٢(

  عثمان بن طلحة

حدثنا محاد بن سلمة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٤٦٢
  »صلى يف الكعبة « عثمان بن طلحة ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  املطلب

حدثنا شعبة ، عن عبد ربه بن سعيد ، عن أنس بن أيب أنس ، : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٤٦٣
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن عبد اهللا بن نافع بن العمياء ، عن عبد اهللا بن احلارث ، عن املطلب ، قال 

 يفعل اللهم اللهم فمن مل: الصالة مثىن مثىن ، وتشهد يف كل ركعتني ، وتبأس ، ومتسكن ، وأقنع يدك وقل « : 
  »فهي خداج ) ١(ذلك فهي خداج 

__________  
  النُّقَْصان: اخلَداج ) ١(

  عبد اهللا بن الزبري

مسعت عطاء بن أيب رباح ، : حدثنا الربيع بن صبيح ، قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٤٦٤
صالة يف مسجدي هذا أفضل من « : وسلم  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه: بينما ابن الزبري خيطبنا إذ قال : يقول 

فكأنه مائة ألف قال : قال عطاء » ألف صالة فيما سواه إال املسجد احلرام ، وصالة يف املسجد احلرام تفضل مبائة 
ال بل يف احلرم فإن : يا أبا حممد ، هذا الفضل الذي تذكر يف املسجد احلرام وحده أو يف احلرم ؟ قال : قلت : 

  جداحلرم كله مس

  أبو جحيفة

« : حدثنا زهري ، عن أيب إسحاق ، عن أيب جحيفة ، قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٤٦٥
مثل من أنت يومئذ : فقيل له : قال » ) ١(رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هذه منه بيضاء وأشار إىل العنفقة 

  )٣(ا وأريشه) ٢(أبري النبل : يا أبا جحيفة ؟ قال 
__________  

  الشعر الذي بينها وبني الذقن: الشعر الذي يف الشفة السفلى ، وقيل : العنفقة ) ١(



  السهام: النبل ) ٢(
  أصلحها للرمي: راشها ) ٣(

  أبو بردة

حدثنا سالم ، عن مساك بن حرب ، عن القاسم بن عبد الرمحن : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٤٦٦
  »اشربوا وال تسكروا « : ، عن أيب بردة ، وليس بابن أيب موسى أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  ، عن أبيه

  أذينة

حدثنا سالم ، عن أيب إسحاق ، عن عبد الرمحن بن أذينة ، : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٤٦٧
ميني فرأى غريها خريا منها فليأت الذي هو  من حلف على« : عن أبيه ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

  »خري وليكفر عن ميينه 

  أبو عبد الرمحن الفهري

حدثنا محاد بن سلمة ، عن يعلى بن عطاء ، عن عبد اهللا بن : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٤٦٨
صلى اهللا عليه وسلم يف حنني فسرنا كنا مع رسول اهللا : يسار ويكىن أبا مهام ، عن أيب عبد الرمحن الفهري ، قال 

يف يوم قائظ شديد احلر فنزلنا حتت ظالل الشجر فلما زالت الشمس لبست ألميت وركبت فرسي فأتيت رسول اهللا 
السالم عليك يا رسول اهللا ورمحة اهللا وبركاته قد حان الرواح : فقلت ) ١(صلى اهللا عليه وسلم وهو يف فسطاطه 

) ٣(فثار من حتت مسرة » يا بالل « : مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم » أجل « :  يا رسول اهللا ، فقال) ٢(
فأتاه بدفتني من ليف ليس » يل فرسي ) ٤(أسرج « : لبيك وسعديك ، وأنا فداؤك قال : كأن ظله ظل طري فقال 

اخليالن ، فقاتلناهم فوىل فركب فرسه مث سرنا يومنا فلقينا العدو وتشامت : قال ) ٦(وال بطر ) ٥(فيهما أشر 
يا عباد اهللا أنا عبد اهللا « : املسلمون مدبرين كما قال اهللا تعاىل فجعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 

فاقتحم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن فرسه وحدثين من » ورسوله ، يا أيها الناس إيل أنا عبد اهللا ورسوله 
قال يعلى » الوجوه ) ٨(شاهت « : هبا يف وجوه القوم وقال ) ٧(ذ حفنة من تراب فحثا كان أقرب إليه مين أنه أخ

ما بقي منا أحد إال امتألت عيناه وفمه من التراب ومسعنا صلصلة : فأخربنا أبناؤهم عن آبائهم أهنم قالوا : بن عطاء 
  اجلديد فهزمهم اهللا) ٩(من السماء كمر احلديد على الطست 

__________  
  بيت من شعر ، وضرب من األبنية ، واجلماعة من الناس: الفسطاط ) ١(
  الذهاب:  الرواح) ٢(
  هو ضرٌب من شَجرَ الطَّلح، الواحدة َسمُرة: السَُّمر ) ٣(
  شد عليها السرج: أسرج الدابة ) ٤(
  الكرب واخليالء: األشر ) ٥(
  الطُّْغيان عند الّنْعمة وطُولِ الْغَِنى، والتكرب: البَطر ) ٦(



  االغتراف مبلء الكفني ، وإلقاء ما فيهما: احلثو واحلثي ) ٧(
  قبحت :شاهت ) ٨(
  إناء كبري مستدير من حناس أو حنوه: الطست ) ٩(

  رفاعة البدري

حدثين حيىي بن علي بن : حدثنا إمساعيل بن جعفر املدين ، قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٤٦٩
يف املسجد قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جالسا : خالد ، عن أبيه ، عن جده ، عن رفاعة البدري ، قال 

وحنن عنده إذ جاءه رجل كالبدوي فدخل املسجد فصلى فأخف صالته مث أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم : رفاعة 
فكرب ذلك على » وعليك ، أعد صالتك فإنك مل تصل « : فسلم عليه ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

يا رسول اهللا ، : ثالثا ، كل ذلك يقول له مثل ذلك فقال  الناس أنه من أخف صالته مل يصل ، ففعل ذلك مرتني أو
إذا قمت إىل الصالة فتوضأ كما « : أرين وعلمين فإين بشر أصيب وأخطئ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 أمرك اهللا ، مث كرب فإن كان معك قرآن فاقرأه وإن مل يكن معك قرآن فامحد اهللا وهلله وكربه ، فإذا ركعت فاركع
حىت تطمئن مث ارفع رأسك فاعتدل قائما ، مث اسجد فاعتدل ساجدا مث ارفع رأسك فاعتدل قاعدا حىت تقضي 

فكانت هذه » صالتك ، فإذا فعلت ذلك فقد متت صالتك وإن انتقصت من ذلك شيئا فإمنا انتقصت من صالتك 
  أهون على الناس أنه من انتقص انتقص من صالته ومل تذهب كلها

  ود الطيالسيمسند أيب دا
  سليمان بن داود بن اجلارود

  ـه ٢٠٤املتوىف سنة 
  حتقيق

  الدكتور حممد بن عبد احملسن التركي
  بالتعاون مع

  مركز البحوث والدراسات العربية واإلسالمية
  بدار هجر

  
  اجلزء الثالث

  
  هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن

______________  

  أحاديث النساء

  لى اهللا عليه وسلم ، عن أبيهافاطمة بنت حممد ص



حدثنا أبو عوانة ، عن فراس بن حيىي ، عن الشعيب ، عن : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٤٧٠
كنا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف مرضه الذي مات فيه ، : مسروق ، عن عائشة ، رضي اهللا عنها قالت 

طمة متشي ما ختطئ مشيتها من مشية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شيئا ، فلما ما يغادر منا واحدة ، إذ جاءت فا
بشيء فبكت ، فقلت هلا أنا من بني ) ١(فأقعدها عن ميينه ، أو عن يساره ، مث سارها » مرحبا بابنيت « : رآها قال 

سارها بشيء فضحكت ،  وأنت تبكني ؟ مث) ٢(خصك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من بيننا بالسرار : نسائه 
ما كنت ألفشي على : أقسمت عليك حبقي ، أو مبا يل عليك من احلق ، ملا أخربتيين ، قالت : فقلت هلا : قال 

أما اآلن فنعم : فلما تويف النيب صلى اهللا عليه وسلم سألتها ، فقالت : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سره ، قالت 
علي القرآن ) ٣(إن جربيل عليه السالم كان يعرض « : لى اهللا عليه وسلم قال يل ، أما بكائي ، فإن رسول اهللا ص

اتقي اهللا واصربي ؛ « : فبكيت ، فقال يل » كل عام مرة ، فعرضه علي العام مرتني ، وال أرى أجلي إال قد اقترب 
أو سيدة « ، » اء العاملني يا فاطمة ، أما ترضني أن تكوين سيدة نس« : ، مث قال » ) ٤(فإين أنا لك نعم السلف 

  ، فضحكت» نساء هذه األمة 
__________  

  أخربها بسر: سارها ) ١(
  املساورة واحملادثة سرا: السرار ) ٢(
  يدارسه: يعرض عليه ) ٣(
  َمن تقَدَّمه باملَوت من آبائه َوذَوِي قَرابته أو من أهل دينه: َسلَُف اإلنسان ) ٤(

« يا أنس ، : قالت يل فاطمة : ثنا محاد بن زيد ، عن ثابت ، عن أنس ، قال حد: حدثنا أبو داود قال  - ١٤٧١
  »على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم التراب ؟ ) ١(طابت أنفسكم أن حتثوا 

يا أبتاه ، إىل « : وقالت فاطمة ، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف املوت ، أو قالت وهو ثقيل : قال ثابت 
  »، يا أبتاه ، أجاب ربا دعاه ) ٢(ا أبتاه ، من ربه ما أدناه ، يا أبتاه ، جنان الفردوس مأواه جربيل ينعاه ، ي

  
__________  

  ألقى التراب ورماه وأهاله: حثا وحثي ) ١(
  املَنْزِل واملُْسَتقَر واملُقَام: املأوى ) ٢(

  مسند عائشة أم املؤمنني رضي اهللا عنها

   عنهاما روى األسود عن عائشة رضي اهللا

حدثنا شعبة ، وأبو عوانة ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٤٧٢
أن تلبس ) ١(كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يأمر إحدنا إذا كانت حائضا « : األسود ، عن عائشة ، قالت 

  ») ٢(ثوبا مث يباشرها 
__________  



  ة اليت َبلََغت ِسّن املَِحيض وَجرى عليها القلماملرأ: احلائض ) ١(
  املالمسة من ملس بشرة الرجل بشرة املرأة: املباشرة ) ٢(

حدثنا شعبة ، عن األعمش ، ومنصور ، عن إبراهيم ، عن األسود ، عن عائشة ، : حدثنا أبو داود قال  - ١٤٧٣
  ») ٢(املزفت و) ١(هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الدباء « : قالت 

__________  
  القرع، واحدها ُدبَّاءةٌ، كانوا يْنتبذُون فيها فُتسرع الّشّدةُ يف الشراب: الدباء ) ١(
  الوعاء املطلي بالقار وهو الزفت: املزفت ) ٢(

حدثنا شعبة ، عن منصور ، واألعمش ، عن إبراهيم ، عن األسود ، عن عائشة ، : حدثنا أبو داود قال  - ١٤٧٤
  »رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غنما مث ال حيرم منه شيء ) ٢(هدي ) ١(كنت أفتل قالئد « : قالت 

__________  
  ما يعلق يف عنق اهلدي عالمة على إهدائه للحرم: القالدة ) ١(
  من مال أو متاع: ما يهدى إىل احلرم من النََّعم والذبائح ، وقيل أيضا : اهلدي ) ٢(

حدثنا شعبة ، عن منصور ، مسع إبراهيم ، حيدث عن األسود ، عن عائشة ، قالت : قال  حدثنا أبو داود - ١٤٧٥
  »شعر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو حمرم ) ٢(الطيب يف مفرق ) ١(كنت انظر إىل وبيص « : 

__________  
  الربيق: الوبيص ) ١(
  مكان فرق الشعر: املفرق ) ٢(

« : نا شعبة ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن األسود ، عن عائشة ، قالت حدث: حدثنا أبو داود قال  - ١٤٧٦
  »انسالال ) ١(كنت بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يصلي فإذا أردت أن أقوم انسللت 

__________  
  اخلروج واالنسحاب برفق يف خفية: االنسالل ) ١(

مسعت إبراهيم ، حيدث : أخربين منصور ، واألعمش ، قال : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٤٧٧
ال سخر ، مسعت رسول : كنا عند عائشة فسقط فسطاط على إنسان فضحكوا فقالت عائشة : عن األسود ، قال 

عنه هبا ) ١(ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إال رفعه اهللا هبا درجة وحط « : اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 
  »خطيئة 

__________  
  أسقط وحما: حط ) ١(

حدثنا شعبة ، عن احلكم ، عن إبراهيم ، عن األسود ، عن عائشة ، أهنا أرادت : حدثنا أبو داود قال  - ١٤٧٨
: فذكرت ذلك للنيب صلى اهللا عليه وسلم فقال ) ٢(أن يشترطوا والءها ) ١(أن تشتري بريرة للعتق فأراد مواليها 



، وخريها من زوجها ، وكان زوجها حرا ، وأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم بلحم » ملن أعتق اشتريها فإمنا الوالء « 
  »هو هلا صدقة ولنا هدية « : هذا مما تصدق به على بريرة فقال : ، فقيل 

__________  
  ويل األمر وهو السيد: املوىل ) ١(
  االنتماء والنسب والنصرة واحملبة والقرابة واإلرث: الوالء ) ٢(

: حدثنا شعبة ، عن أيب إسحاق ، عن األسود بن يزيد ، أن ابن الزبري ، قال له : حدثنا أبو داود قال  - ١٤٧٩
« : أخربتين أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال هلا : أخربين مبا ، كانت تقضي إليك أم املؤمنني ، فقال األسود 
  فلما ملك ابن الزبري هدمها وجعل هلا بابني» ت هلا بابني لوال أن قومك حديث عهد جباهلية هلدمت الكعبة وجعل

سألت عائشة كيف : حدثنا شعبة ، عن احلكم ، عن إبراهيم ، عن األسود ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٤٨٠
كان يكون يف مهنة أهله ، فإذا حضرت الصالة « : كان يصنع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بيته ؟ قالت 

  »صلى خرج ف

« : حدثنا شعبة ، عن احلكم ، عن إبراهيم ، عن األسود ، عن عائشة ، قالت : حدثنا أبو داود قال  - ١٤٨١
  »كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن ينام أو يأكل توضأ 

« : ن عائشة ، قالت حدثنا شعبة ، عن احلكم ، عن إبراهيم ، عن األسود ، ع: حدثنا أبو داود قال  - ١٤٨٢
  ») ٣(رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو حمرم ) ٢(الطيب يف مفرق ) ١(كأين انظر إىل وبيص 

__________  
  الربيق: الوبيص ) ١(
  مكان فرق الشعر: املفرق ) ٢(
ب األشياء اليت َمَنعها اإلهالل باحلج أو بالعمرة ومباَشرة أْسباهبما وُشروطهما من َخلْع املَِخيط واجِتنا: اإلحرام ) ٣(

  الشرع كالطِّيب والنكاح والصَّيد وغري ذلك

سألت عائشة عن : مسعت األسود ، يقول : حدثنا شعبة ، عن أيب إسحاق ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٤٨٣
يأيت فراشه ، كان ينام أول الليل فإذا كان السحر أوتر مث « : صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالليل ، فقالت 

فإن « قام : ، وما قالت » األذان وثب « : ورمبا قالت » فإن كان له حاجة إىل أهله أمل هبم مث ينام فإذا مسع النداء 
  »وإن مل يكن جنبا توضأ مث خرج إىل الصالة « اغتسل : ، وما قالت » عليه املاء ) ١(كان جنبا أفاض 

__________  
  الصب والسكب: اإلفاضة ) ١(

مسعت األسود ، ومسروقا ، يشهدان على : حدثنا شعبة ، عن أيب إسحاق ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٤٨٤
  »ما دخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد العصر إال صلى ركعتني « : عائشة قالت 



د ، عن عائشة ، عن حدثنا محاد بن سلمة ، عن محاد ، عن إبراهيم ، عن األسو: حدثنا أبو داود قال  - ١٤٨٥
، ) ١(عن النائم حىت يستيقظ ، وعن اجملنون حىت يربأ : رفع القلم عن ثالث « : النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

  »وعن الصيب حىت يعقل 
__________  

  شفي من املرض: َبَرأَ أو َبرِئ ) ١(

م ، عن األسود ، عن عائشة ، قالت حدثنا محاد بن سلمة ، عن محاد ، عن إبراهي: حدثنا أبو داود قال  - ١٤٨٦
وأنا ) ١(كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعتكف ، فيخرج رأسه من باب املسجد فأغسله باخلطمي « : 

  »حائض 
__________  

  نبات من الفصيلة اخلبازية ، كثري النفع ُيَدقُّ ورقه يابسا ، وجيعل غسال للرأس فينقيه: اخلطمي ) ١(

حدثنا محاد بن سلمة ، عن محاد ، عن إبراهيم ، عن األسود ، عن عائشة ، قالت : داود قال  حدثنا أبو - ١٤٨٧
« : يا رسول اهللا ، أفال نطعمه املساكني ؟ فقال : أهدي لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ضب فلم يأكله ، فقلت : 

  »ال تطعموهم مما ال تأكلون 

قلت لعائشة : أخربين محاد ، عن إبراهيم ، عن األسود ، قال : قال  حدثنا شعبة ،: حدثنا أبو داود قال  - ١٤٨٨
  ») ٢(واملزفت ) ١(هناين عن الدباء « : ما هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من األوعية ؟ قالت : 

__________  
  القرع، واحدها ُدبَّاءةٌ، كانوا يْنتبذُون فيها فُتسرع الّشّدةُ يف الشراب: الدباء ) ١(
  الوعاء املطلي بالقار وهو الزفت: املزفت  )٢(

كان رسول : حدثنا سالم ، عن أيب إسحاق ، عن األسود ، عن عائشة ، قالت : حدثنا أبو داود قال  - ١٤٨٩
  اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا مل يكن جنبا توضأ ، مث صلى ركعتني يعين ركعيت الفجر مث خرج إىل الصالة

كان رسول « : حدثنا سالم ، عن أيب إسحاق ، عن األسود ، عن عائشة ، قالت : ل حدثنا أبو داود قا - ١٤٩٠
  »يف حليته ورأسه ) ٢(ادهن بأطيب طيب جيده حىت أرى وبيصه ) ١(اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا أراد أن حيرم 

__________  
لْع املَِخيط واجِتناب األشياء اليت َمَنعها اإلهالل باحلج أو بالعمرة ومباَشرة أْسباهبما وُشروطهما من َخ: اإلحرام ) ١(

  الشرع كالطِّيب والنكاح والصَّيد وغري ذلك
  الربيق واللمعان: الوبيص ) ٢(

كنت أقلد « : حدثنا سالم ، عن أيب إسحاق ، عن األسود ، عن عائشة ، قالت : حدثنا أبو داود قال  - ١٤٩١
ما ) ٣(ويقيم النيب صلى اهللا عليه وسلم حالال ) ٢(دي مقلدا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيخرج اهل) ١(هدي 

  »ميتنع من امرأة من نسائه 



__________  
  من مال أو متاع: ما يهدى إىل احلرم من النََّعم ، وقيل أيضا : اهلدي ) ١(
  علق يف عنقه ما يدل على إهدائه للحرم: قلد اهلدي ) ٢(
  من إحرامه للحجغري املُْحرِم أي املتحلل : احلالل ) ٣(

مسعت عبد الرمحن بن يزيد ، حيدث عن األسود ، عن عائشة ، : حدثنا شعبة ، عن أيب إسحاق ، قال  - ١٤٩٢
  »ما شبع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من خبز شعري يومني متتابعني حىت قبض « : قالت 

عن األسود ، عن عائشة ، أن النيب حدثنا شريك ، وزهري ، عن أيب إسحاق ، : حدثنا أبو داود قال  - ١٤٩٣
  »كان ال يتوضأ بعد الغسل « صلى اهللا عليه وسلم 

« : حدثنا عمر بن أيب زائدة ، عن أيب إسحاق ، عن األسود ، عن عائشة ، قالت : حدثنا أبو داود قال  - ١٤٩٤
  يقبلها: يعين . » ما كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ميتنع من وجهي ، وهو صائم 

حدثنا حممد بن خازم ، عن األعمش ، عن إبراهيم ، عن األسود ، عن عائشة ، : حدثنا أبو داود قال  - ١٤٩٥
  »مل يوص « أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

حدثنا سالم ، عن األشعث بن أيب الشعثاء ، عن األسود بن يزيد ، عن عائشة ، : حدثنا أبو داود قال  - ١٤٩٦
» نعم « : ، أمن البيت ؟ قال ) ٢(احلجر : ، تعين ) ١( صلى اهللا عليه وسلم عن اجلدر سألت رسول اهللا: قالت 
فلم جعلوا بابه مرتفعا : قلت : قالت » عجز قومك عن النفقة « : قلت فما منعهم أن يدخلوها البيت ؟ قال : قال 

حديث عهد جباهلية وما أخاف  فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاءوا ومينعوا من شاءوا ، ولوال أن قومك« : ؟ قال 
  »أن تنكره قلوهبم ألدخلت ما تركوا وألزقت بابه باألرض 

__________  
  احلائط: اجلدر ) ١(
  اسم احلائط املْسَتدير إىل جانب الكَْعبة الَغرّْيب: احلجر بالكسر ) ٢(

بن األسود ، عن أبيه ،  حدثنا عبد الرمحن: حدثنا أنس بن مالك الكويف ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٤٩٧
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو ) ٢(الطيب يف مفرق ) ١(كأين أنظر إىل وبيص « : عن عائشة ، أهنا قالت 

  ») ٣(حمرم 
__________  

  الربيق: الوبيص ) ١(
  مكان فرق الشعر: املفرق ) ٢(
هما من َخلْع املَِخيط واجِتناب األشياء اليت َمَنعها اإلهالل باحلج أو بالعمرة ومباَشرة أْسباهبما وُشروط: اإلحرام ) ٣(

  الشرع كالطِّيب والنكاح والصَّيد وغري ذلك



حدثنا أبو عوانة ، عن مغرية ، عن إبراهيم ، عن األسود ، عن عائشة ، أن رسول : حدثنا أبو داود قال  - ١٤٩٨
  »احلية والعقرب ) ١(رخص يف رقية « اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

__________  
  العوذة أو التعويذة الىت تقرأ على صاحب اآلفة مثل احلمى أو الصرع أو احلسد طلبا لشفائه: الرقية ) ١(

مسعت إبراهيم ، حيدث عن األسود ، عن : حدثنا شعبة ، عن األعمش ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٤٩٩
  »على املسلمني ) ١(إن كانت املرأة لتجري « : عائشة ، قالت 

__________  
  أخذ العهد واألمان لغريه، ومنه معاين احلماية واحلفظ والضمان واملنع: أجار جوارا وإجارة ) ١(

حدثنا سفيان ، عن أيب إسحاق ، عن األسود ، عن عائشة ، أن النيب صلى اهللا : حدثنا أبو داود قال  - ١٥٠٠
  »كان ينام وهو جنب وال ميس ماء « عليه وسلم 

  عائشة علقمة بن قيس عن

حدثنا سليمان بن معاذ الضيب ، عن منصور ، عن إبراهيم ، : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٥٠١
هل كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يفضل ليلة اجلمعة أو يوم اجلمعة ؟ : سألت عائشة : عن علقمة ، قال 

  »هللا صلى اهللا عليه وسلم يفعل كان عمله دمية ، وأيكم يستطيع ما كان رسول ا« : فقالت 

حدثنا شعبة ، عن احلكم ، عن إبراهيم ، أن علقمة ، وشريح بن أرطاة ، كانا عند : حدثنا أبو داود قال  - ١٥٠٢
كان « : ما كنت ألرفث عند أم املؤمنني ، فقالت : سلها عن القبلة للصائم ، فقال أحدمها : عائشة فقال أحدمها 

  ») ١(يه وسلم يقبل وهو صائم وكان أملككم إلربه رسول اهللا صلى اهللا عل
__________  

  العضو الذكوري والشهوة والرغبة يف اجلماع: اإلرب ) ١(

حدثنا سيار أبو احلكم ، عن : حدثنا صاحل بن رستم أبو عامر اخلزاز ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٥٠٣
« يا أبا هريرة أنت الذي حتدث أن : أبو هريرة ، فقالت  كنا عند عائشة فدخل عليها: الشعيب ، عن علقمة ، قال 

مسعته منه ، يعين النيب صلى اهللا عليه وسلم : فقال أبو هريرة » امرأة عذبت يف هرة هلا ربطتها مل تطعمها ومل تسقها 
املؤمن أكرم  إن املرأة مع ما فعلت كانت كافرة ، إن: ال ، قالت : أتدري ما كانت املرأة ؟ قال : ، فقالت عائشة 

  على اهللا من أن يعذبه يف هرة ، فإذا حدثت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فانظر كيف حتدث

  مهام بن احلارث عن عائشة

حدثنا شعبة ، عن احلكم ، عن إبراهيم ، أن مهام بن احلارث : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٥٠٤
فأبصرته جارية لعائشة يغسل أثر اجلنابة من ثوبه ، فأخربت عائشة ، فأرسلت  ،) ١(كان نازال على عائشة فاحتلم 

  »لقد رأيتين وما أزيد أن أفركه من ثوب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم « : إليه عائشة 



__________  
  رؤية اجلماع وحنوه يف النوم مع نزول املين غالبا: االحتالم ) ١(

  مسروق عن عائشة

مسعت أبا الضحى ، حيدث : حدثنا شعبة ، عن األعمش ، قال : حدثنا أبو داود قال : نس قال حدثنا يو - ١٥٠٥
ملا نزلت اآليات األواخر من سورة البقرة خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه « : عن مسروق ، عن عائشة ، قالت 

  »وسلم إىل املسجد فقرأها على الناس وحرم التجارة يف اخلمر 

مسعت أبا الضحى ، حيدث عن مسروق ، قال : حدثنا شعبة ، عن األعمش ، قال : اود قال حدثنا أبو د - ١٥٠٦
  »خرينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاخترناه ، أفكان طالقا ؟ « : قالت عائشة : 

مسعت أبا الضحى ، حيدث عن مسروق ، عن : حدثنا شعبة ، عن األعمش ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٥٠٧
مسح على صدره : ة ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان إذا عاد مريضا مسح وجهه وصدره أو قال عائش
» ) ٢(رب الناس ، واشف أنت الشايف ، ال شفاء إال شفاؤك ، شفاء ال يغادر سقما ) ١(أذهب الباس « : وقال 
أقول هذه املقالة فانتزع يده من فلما كان مرضه الذي مات فيه ، جعلت آخذ يده ألجعلها على صدره و: قالت 

  ») ٣(اللهم ادخلين الرفيق األعلى « : يدي وقال 
__________  

  هو البأس ، واملراد به الشدة واملرض: الباس ) ١(
  املرض: السقم ) ٢(
  قريبا من اهللا: املراد : الرفيق ) ٣(

الضحى ، عن مسروق ، عن عائشة حدثنا شعبة ، وجرير ، عن منصور ، عن أيب : حدثنا أبو داود قال  - ١٥٠٨
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عندي ذات ليلة ، ففقدته ، وظننت أنه أتى بعض جواريه ، فالتمسته : ، قالت 

: فانتهيت إليه وهو ساجد فوضعت يدي عليه فسمعته يقول : قالت  -ومل يقله شعبة : قال جرير  -يف ظلمة الليل 
  »وما أعلنت  اللهم اغفر يل ما أسررت« 

حدثنا شعبة ، عن إبراهيم بن ميمون ، عن أيب األحوص ، عن مسروق ، أو عن : حدثنا أبو داود قال  - ١٥٠٩
بئس عبد اهللا وأخو « : استأذن رجل على النيب صلى اهللا عليه وسلم ، فقال : عروة بن املغرية ، عن عائشة ، قالت 

  كأن له عنده منزلة مث دخل عليه ، فأقبل عليه بوجهه ،» العشرية 

: حدثنا شعبة ، عن األشعث بن أيب الشعثاء ، عن أبيه ، عن مسروق ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٥١٠
فأي حني : قلت » كان أحب العمل إليه الدائم « : سألت عائشة عن عمل النيب صلى اهللا عليه وسلم ، فقالت 

  يعين الديك: ، قال أبو داود » م قا) ١(كان إذا مسع الصارخ « : كان يقوم ؟ قالت 



__________  
  الديك: الصارخ ) ١(

حدثنا وهيب بن خالد ، ويزيد بن زريع ، عن داود بن أيب هند ، عن الشعيب ، : حدثنا أبو داود قال  - ١٥١١
نزلة  ولقد رآه) ) ( ١(ولقد رآه باألفق املبني : ( سألت عائشة عن قول اهللا تبارك وتعاىل : عن مسروق ، قال 

هو جربيل رأيته مرتني « : أنا أول هذه األمة قال لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فقال : فقالت ) ) ٢(أخرى 
  »رأيته باألفق األعلى ورأيته باألفق املبني 

__________  
  ٢٣: التكوير آية رقم : سورة ) ١(
  ١٣: النجم آية رقم : سورة ) ٢(

كنا « : نا شعبة ، عن جابر ، عن الشعيب ، عن مسروق ، عن عائشة ، قالت حدث: حدثنا أبو داود قال  - ١٥١٢
  »نأكل حلوم األضاحي بعد عاشرة 

كان « : حدثنا شعبة ، عن أشعث ، عن أبيه ، عن مسروق ، عن عائشة ، قالت : حدثنا أبو داود قال  - ١٥١٣
يف شأنه كله يف طهوره إذا توضأ ويف «  :وقالت مرة » رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيب التيمن ما استطاع 

  »انتعاله إذا انتعل ويف ترجله إذا ترجل 

جاءت : مسعت أيب حيدث ، عن مسروق ، قال : حدثنا شعبة ، عن أشعث قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٥١٤
 عليه وسلم ، اهللا من عذاب القرب ، فجاء النيب صلى اهللا) ١(أعاذك : يهودية إىل عائشة تسأهلا فقالت لعائشة 

فما مسعته بعد يصلي : قالت عائشة » عذاب القرب حق « : فسألته عائشة ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  فيها من عذاب القرب) ٢(صالة إال تعوذ 

__________  
  أجار ومحى وحفظ وحصن: أعاذ ) ١(
  جلأ إىل اهللا وطلب التحصن واالعتصام واحلماية واحلفظ: تعوذ ) ٢(

مسعت أيب حيدث ، عن مسروق ، عن عائشة ، : حدثنا شعبة ، عن أشعث ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٥١٥
يا رسول اهللا إنه أخي من الرضاعة ، : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دخل ، وعندها رجل كأنه كره ، قالت 

  »منا الرضاعة من اجملاعة انظرن ما إخوانكن ، فإ« : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  القاسم عن عائشة

حدثنا محاد بن سلمة ، عن عبد الرمحن بن القاسم ، عن أبيه ، : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٥١٦
خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وما هو إال احلج ، فلما كنت بسرف حضت : عن عائشة ، قالت 

حضت ، وددت أين : قلت » ما يبكيك « : هللا صلى اهللا عليه وسلم ، وأنا أبكي فقال يل فدخل علي رسول ا) ١(



سبحان اهللا ، إمنا هو شيء كتبه اهللا تبارك وتعاىل على بنات آدم ، انسكي املناسك « : مل أكن حججت ، فقال 
من شاء « : ه وسلم ألصحابه فلما قدم مكة ، قال رسول اهللا صلى اهللا علي: قال » كلها غري أن ال تطويف بالبيت 

وذبح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن نسائه البقر ، فلما كان » منكم جعلها عمرة ، إال من كان معه هدي 
يا رسول اهللا يرجع صواحيب حبج وعمرة ، وارجع حبج ، فبعث معي ابن أيب بكر : طهرت فقلت ) ٢(ليلة النفر 

  فاعتمرت من التنعيم
__________  

  الدورة اليت ينزل فيها الدم من رحم األنثى يف أيام معلومة من كل شهر: احليض ) ١(
اخلروج من مىن بعد أداء مناسك احلج ومها نفران األول يف اليوم األول واآلخر يف اليوم الثالث من : النفر ) ٢(

  أيام التشريق

أخربين عبد الرمحن بن : الطائفي ، قال حدثنا عبد اهللا بن عبد الرمحن بن يعلى : حدثنا أبو داود قال  - ١٥١٧
) ٢(وال مسر ) ١(ما نام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبل العتمة « : القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت 

  »بعدها 
__________  

  صالة العشاء: العتمة ) ١(
  وهو احلديثُ بالليل: املُسامرة ) ٢(

« : ، عن عاصم بن عبيد اهللا ، عن القاسم ، عن عائشة ، قالت حدثنا قيس : حدثنا أبو داود قال  - ١٥١٨
  »رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبل عثمان بن مظعون وهو ميت 

« : حدثنا شعبة ، عن عبد الرمحن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : حدثنا أبو داود قال  - ١٥١٩
يعجبين ، : قال شعبة : قال أبو داود » غتسل من إناء واحد من اجلنابة كنت أنا ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ن

  من اجلنابة: ألنه قال 

حدثنا شعبة ، عن عبد الرمحن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة ، أهنا أرادت أن : حدثنا أبو داود قال  - ١٥٢٠
كرت عائشة ذاك للنيب صلى اهللا عليه وسلم ، فذ) ٢(أن يشترطوا الوالء ) ١(تشتري بريرة فتعتقها ، وأراد مواليها 
« : وأيت بلحم ، فقال : قالت » اشتريها وأعتقيها ، فإمنا الوالء ملن أعتق « : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

هو عليها « : هذا أهدته إلينا بريرة ، تصدق به عليها ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قالوا » ما هذا ؟ 
ما أدري أهو حر أم عبد ؟ : مث سألته بعد ، فقال : وخريت وكان زوجها حرا قال شعبة : قال » قة ولنا هدية صد

وكان يف خلقه ، فقال له : إين أتقي أن أسأله عن اإلسناد فسله أنت ، قال : فقلت لسماك بن حرب : قال شعبة 
يا شعبة : نعم ، فلما خرج ، قال يل مساك : ن أحدثك هذا أبوك عن عائشة ؟ فقال عبد الرمح: مساك بعدما حدث 
  استوثقت لك منه

__________  
  ويل األمر وهو السيد: املوىل ) ١(
  االنتماء والنسب والنصرة واحملبة والقرابة واإلرث: الوالء ) ٢(



« : ت حدثنا القاسم بن حممد ، عن عائشة ، قال: حدثنا عباد بن منصور ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٥٢١
  ») ٢(وعند إحرامه ) ١(كنت أطيب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عند إحالله 

__________  
  خرج من إحرامه فجاز له ما كان ممنوعا منه: حل احملرم وأحل ) ١(
َمَنعها  اإلهالل باحلج أو بالعمرة ومباَشرة أْسباهبما وُشروطهما من َخلْع املَِخيط واجِتناب األشياء اليت: اإلحرام ) ٢(

  الشرع كالطِّيب والنكاح والصَّيد وغري ذلك

« : حدثنا شعبة ، عن عبد الرمحن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : حدثنا أبو داود قال  - ١٥٢٢
من أمرها ، النيب صلى اهللا عليه وسلم : قلت » امرأة على عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم فأمرت ) ١(استحيضت 

فأمرت أن تؤخر الظهر ، وتعجل العصر « : قالت » لست أحدثك عن النيب صلى اهللا عليه وسلم شيئا « : ؟ قال 
، وتغتسل هلما غسال واحدا ، وتؤخر املغرب ، وتعجل العشاء ، وتغتسل هلما غسال واحدا ، وتغتسل للصبح 

  »غسال 
__________  

  يضها املعتادةأن يستمر باملرأة خروج الدم بعد أيام ح: االستحاضة ) ١(

لقد رأيتين أفرك « : حدثنا عباد بن منصور ، عن القاسم ، عن عائشة ، قالت : حدثنا أبو داود قال  - ١٥٢٣
  »اجلنابة عن ثوب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وال يغسل مكانه 

نت أنا ورسول ك« : حدثنا عباد بن منصور ، عن القاسم ، عن عائشة ، قالت : حدثنا أبو داود قال  - ١٥٢٤
  »اهللا صلى اهللا عليه وسلم نغتسل من اإلناء الواحد 

حدثنا إبراهيم بن سعد ، عن أبيه ، عن القاسم بن حممد ، عن عائشة ، أن رسول : حدثنا أبو داود قال  - ١٥٢٥
  ») ١(من فعل يف أمرنا ما ال جيوز فهو رد « : اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

__________  
  دود ال يقبل منهمر: رد ) ١(

كان « : حدثنا شعبة ، عن عبد الرمحن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : حدثنا أبو داود قال  - ١٥٢٦
أخري هذا عين » : فقال ) ٢(لنا فيه تصاوير ) ١(رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي إىل ثوب ممدود إىل سهوة 

  فجعلناه وسائد: قالت عائشة « 
__________  

شبيه بالرَّفِّ أو الطاقِ يُوضع فيه : بيٌت صغٌري منحدرٌ يف األرض قليال، شبيه باملْخَدع واخلَِزانة وقيل : السهوة ) ١(
  الشيُء

  التماثيل والرسوم: التصاوير ) ٢(



حدثنا قيس بن الربيع ، عن عاصم بن عبيد اهللا ، عن القاسم بن حممد ، عن : حدثنا أبو داود قال  - ١٥٢٧
: ، قال أبو داود » رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبل عثمان بن مظعون ، وهو ميت « : شة ، قالت عائ

إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا فعل ذلك بكى حىت : قال أشعث بن سعيد يف هذا احلديث ويف هذا اإلسناد 
  رأيت الدموع جتري على خديه

جويرية بن أمساء ، عن نافع ، أن القاسم بن حممد ، أخربه أن عائشة  حدثنا: حدثنا أبو داود قال  - ١٥٢٨
، فجاء النيب صلى اهللا عليه وسلم ، فقام على الباب ومل ) ٢(فيها تصاوير ) ١(اشتريت منرقة : أخربته ، قالت 

ما « : قال  يا رسول اهللا أتوب إىل اهللا عز وجل مرتني ماذا أتيت ؟: يدخل ، فعرفت الكراهية يف وجهه ، فقلت 
« : يا رسول اهللا اشتريتها لتجلس عليها وتوسدها ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قلت » هذه النمرقة ؟ 

إن الذين يعملون هذه التصاوير يعذبون يوم القيامة ، يقال هلم أحيوا ما خلقتم ، وإن البيت الذي فيه مثل هذه 
  » ال تدخله املالئكة -أو الصورة  -الصور 

__________  
  املخدة والوسادة: النمرقة ) ١(
  التماثيل والرسوم: التصاوير ) ٢(

: حدثنا محاد بن سلمة ، عن ثابت ، عن مسية ، عن عائشة ، قال أبو داود : حدثنا أبو داود قال  - ١٥٢٩
أي بنية : يل أيب  قال: وحدثناه أيضا رجل من أهل مكة عن عبد الرمحن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت 

يوم « : فأي يوم مات رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ قلت : قال » هذا يوم االثنني « : أي يوم هذا ؟ قلت 
  »االثنني 

مسعت القاسم بن حممد ، : حدثنا موسى بن تليدان من آل أيب بكر الصديق قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٥٣٠
أعائشة أخربتك عن رسول اهللا : فقال له أيب » النكاح بركة أيسرها مئونة أعظم « : حيدث عن عائشة ، قالت 

  هكذا حدثت وهكذا حفظت: صلى اهللا عليه وسلم ، فقال 

« : مسعت القاسم ، حيدث عن عائشة ، قالت : حدثنا موسى بن تليدان ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٥٣١
عائشة حدثتك هذا عن رسول اهللا صلى اهللا : فقال له أيب » دة والبطن شها) ٢(والنفساء ) ١(الطعني واجملنوب 

  هكذا حدثتين وهكذا حفظت: عليه وسلم ؟ فقال 
__________  

  الذي ميوت مبرض يف جنبه: اجملنوب ) ١(
  الوالدة واحلامل واحلائض: النفساء ) ٢(

فقدت رسول اهللا : ، قالت  حدثنا شريك ، عن عاصم بن عبيد اهللا ، عن القاسم بن حممد ، عن عائشة - ١٥٣٢
السالم عليكم « : صلى اهللا عليه وسلم من أول الليل فظننت أنه أتى بعض نسائه فتبعته فانتهى إىل البقيع ، فقال 

وحيها « : مث التفت فرآين ، فقال » دار قوم مؤمنني ، وإنا بكم الحقون ، اللهم ال حترمنا أجرهم وال تضلنا بعدهم 
  »تفعل ما فعلت  لو تستطيع أن ال) ١(



__________  
  وقد يقال مبعىن املدح والتَّعجُّب. كَلمةُ تََرحُّمٍ وتََوجُّعٍ، تقالُ ملن َوقَع يف َهلَكٍة ال َيْسَتحِقُّها: وْيح ) ١(

حدثنا شعبة ، عن األعمش ، عن ثابت بن عبيد ، عن القاسم بن حممد ، عن : حدثنا أبو داود قال  - ١٥٣٣
إن « : إين حائض فقال : فقالت » ) ١(ناوليين اخلمرة « : هللا صلى اهللا عليه وسلم قال هلا عائشة ، أن رسول ا

  فناولتها إياه» حيضتك ليست يف يدك 
__________  

  هي مقداُر ما َيَضع الرُجل عليه وْجهه يف سجوده من َحِصري أو َنِسيجة ُخوص وحنوه من النَّباِت: اخلُْمَرة ) ١(

مسعت القاسم بن حممد ، حيدث عن : حدثنا محاد بن زيد ، عن أيوب ، قال : ود قال حدثنا أبو دا - ١٥٣٤
  »وحلرمه ) ١(كنت أطيب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حلله « : عائشة ، قالت 

__________  
  خرج من إحرامه فجاز له ما كان ممنوعا منه: حل احملرم وأحل ) ١(

اد بن سلمة ، عن ابن أيب مليكة ، عن القاسم بن حممد ، عن عائشة ، حدثنا مح: حدثنا أبو داود قال  - ١٥٣٥
) ) ١(آيات حمكمات هن أم الكتاب وأخر متشاهبات : ( تال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هذه اآلية : قالت 

قاهلا » م قد مساهم اهللا عز وجل لكم ، فإذا رأيتموهم فاحذروه« : اآلية ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  ثالثا

__________  
  ٧: آل عمران آية رقم : سورة ) ١(

: حدثنا يزيد بن إبراهيم ، عن ابن أيب مليكة ، عن القاسم ، عن عائشة ، قالت : حدثنا أبو داود قال  - ١٥٣٦
قد « ال اآلية فق) ) ١(فأما الذين يف قلوهبم زيغ فيتبعون ( سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن هذه اآلية 

  »مساهم اهللا لكم فإذا رأيتموهم فاحذروهم 
__________  

  ٧: آل عمران آية رقم : سورة ) ١(

حدثنا عباد بن منصور ، عن القاسم ، عن عائشة ، أن أبا قعيس ، استأذن علي ، : حدثنا أبو داود قال  - ١٥٣٧
ائذين له فإنه عمك « : عن ذلك فقال  فكرهت أن آذن له ، فدخل علي النيب صلى اهللا عليه وسلم فسألته: قالت 

وكان : قال » فائذين له فإنه عمك « : يا رسول اهللا كيف وإمنا أرضعتين املرأة ومل يرضعين الرجل ، قال : فقلت » 
  أبو قعيس أخا أفلح زوج ظئر عائشة

  عروة بن الزبري عن عائشة



ذئب ، عن القاسم بن عباس ، عن عبد اهللا بن حدثنا ابن أيب : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٥٣٨
فقسمها بني احلرة ) ٢(خرز ) ١(أيت بظبية « نيار ، عن عروة ، عن عائشة ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  »واألمة 
__________  

  جراب صغري من جلد ظيب: الظبية ) ١(
  زين بهحبات ملونة تنظم يف عقد تضعه املرأة يف رقبتها لتت: اخلرز ) ٢(

ما سبح « : حدثنا ابن أيب ذئب ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت : حدثنا أبو داود قال  - ١٥٣٩
  »رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الضحى وأنا أسبحها ) ١(

__________  
  صالة النافلة وما يتطوع املؤمن بالقيام به تقربا هللا تعاىل: السبحة ) ١(

جاءت امرأة : حدثنا ابن أيب ذئب ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت : اود قال حدثنا أبو د - ١٥٤٠
يا رسول اهللا إن زوجي ما عنده مثل هدبة الثوب ، فقال رسول اهللا : إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فقالت 

  ») ١(تذوقني من عسيلته  فما تريدين ؟ أتريدين أن ترجعي إىل رفاعة ، ال حىت« : صلى اهللا عليه وسلم 
__________  

  كناية عن لذة اجلماع: العسيلة ) ١(

كنت أنا « : حدثنا ابن أيب ذئب عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت : حدثنا أبو داود قال  - ١٥٤١
  )١(ذلك القدح يومئذ يدعى الفرق » ورسول اهللا ، صلى اهللا عليه وسلم نغتسل من إناء واحد 

__________  
  مكيال يسع ستة عشر رطال وهي اثنا عشر مدا أو ثالثة آصع عند أهل احلجاز: الفرق ) ١(

حدثنا ابن أيب ذئب ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، أن زينب بنت : حدثنا أبو داود قال  - ١٥٤٢
تصلي ، فكانت فأمرها أن تغتسل و« سبع سنني ، فسألت النيب صلى اهللا عليه وسلم ) ١(جحش ، استحيضت 

  »تغتسل عند كل صالة 
__________  

  أن يستمر باملرأة خروج الدم بعد أيام حيضها املعتادة: االستحاضة ) ١(

قال رسول اهللا : حدثنا زمعة ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت : حدثنا أبو داود قال  - ١٥٤٣
د اهللا فمن أحيا من موات األرض شيئا فهو له وليس لعرق ظامل العباد عباد اهللا والبالد بال« : صلى اهللا عليه وسلم 

  »حق 

) ١(كنت أفتل « : حدثنا زمعة ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت : حدثنا أبو داود قال  - ١٥٤٤
  »رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وال جيتنب شيئا ) ٣(هدي ) ٢(قالئد 



__________  
  ولف بعضه على بعض يلُّ الشيء: الفتل ) ١(
  ما يعلق يف عنق اهلدي عالمة على إهدائه للحرم: القالدة ) ٢(
  من مال أو متاع: ما يهدى إىل احلرم من النََّعم والذبائح ، وقيل أيضا : اهلدي ) ٣(

كانت احلبشة : حدثنا زمعة ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت : حدثنا أبو داود قال  - ١٥٤٥
حديثة ) ١(املسجد ، فجعلوا يلعبون ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يسترين ، وأنا أنظر إليهم جارية يدخلون 

هن بنات أرفدة « : مث قال » دعهن يا عمر « : السن ، فجاء عمر فنهاهن ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
«  

__________  
  الشابة من النساء: اجلارية ) ١(

) ١(كنت أرجل « : حدثنا زمعة ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت : داود قال  حدثنا أبو - ١٥٤٦
  »رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو معتكف خيرج رأسه إىل عتبة باب احلجرة فأرجله 

__________  
  تسريح الشعر وتنظيفه وحتسينه: الترجيل ) ١(

لزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، أن عتبة بن أيب وقاص ، قال حدثنا زمعة ، عن ا: حدثنا أبو داود قال  - ١٥٤٧
زمعة فإنه مين ، فلما كان يوم الفتح جاء سعد إليه ، فجاء ) ٢(ابن أمة ) ١(إذا قدمت مكة فاقبض : ألخيه سعد 

ية أيب أخي من جار: فقال عبد بن زمعة : ابن أخي ، عهد إيل أنه ابنه ، قال : عبد بن زمعة فأخذ بيده ، فقال سعد 
يا رسول اهللا إن أخي عهد إيل إذا : فاختصما إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال سعد : ولد على فراشه قال 

أيب ولد على فراشه ، ) ٣(ابن أمة أيب من جارية : قدمت مكة أن أقبض ابن أمة زمعة فإنه ابنه ، فقال عبد بن زمعة 
، واحتجيب ) ٦(احلجر ) ٥(وللعاهر ) ٤(و لك يا عبد ، الولد للفراش ه« : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ملا رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من شبهه بعتبة ، فما رآها حىت لقي اهللا» منه يا سودة بنت زمعة 
__________  

  ُضّمه إليك: اقبض ) ١(
  اجلارية اململوكة: األمة ) ٢(
  لشابة من النساءاألمة اململوكة أو ا: اجلارية ) ٣(
  أي لصاحب الفراش وهو الزوج أو املوىل: الولد للفراش ) ٤(
  الزاين: العاهر ) ٥(
  الرجم باحلجر واخليبة واحلرمان وال شيء له يف الولد: احلجر ) ٦(

: حدثنا هشام الدستوائي ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : حدثنا أبو داود قال  - ١٥٤٨
  »إذا حضر العشاء وحضرت الصالة فابدءوا بالعشاء « : ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال رس



: حدثنا عبد اهللا بن عثمان ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : حدثنا أبو داود قال  - ١٥٤٩
  »إذا مات امليت فدعوه « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

حدثتين أمي ، أهنا دخلت على عائشة : حدثنا احلسن بن وقاص األنصاري ، قال : د قال حدثنا أبو داو - ١٥٥٠
دخلت علي سائلة ومعها ابنان هلا ، : وأخربناه ابن فضالة ، عن احلسن ، عن عائشة ، قالت : قال أبو داود قال . 

الصبيان مترتيهما ، مث حلظا إىل  فأمرت هلا بثالث مترات ، فأطعمت صبييها مترة مترة وأدخلت مترة يف فيها ، فأكل
يا : أمهما ، فأخرجت التمرة من فيها ، فشقتها بينهما ، فدخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فقلت 

وما تعجبني من امرأة غفر اهللا هلا « : فأخربته ، فقال » وما ذلك ؟ « : رسول اهللا لقد رأيت اليوم عجبا ، قال 
  »برمحتها ولدها 

حبر السقاء ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، فذكر حنوا من هذا احلديث ، : وقال أبو داود قال  - ١٥٥١
يا : قلت » ما يبكيك يا عائشة ؟ « : دخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وأنا أبكي ، فقال : قالت 

بشيء منهن فأحسن ) ١(من ابتلي « : وسلم رسول اهللا الوالدة ورمحتها وأخربته ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  »صحبتهن كن له سترا من النار 

__________  
  االختبار واالمتخان باخلري أو الشر: االبتالء ) ١(

أيت النيب : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت : حدثنا أبو داود قال  - ١٥٥٢
عليه إال حبه أسامة ، فأتاه ، فقال النيب صلى اهللا ) ١(سرقت ، فقالوا من جيترئ  صلى اهللا عليه وسلم بامرأة قد

فقطعها ، » يا أسامة أتدري كيف هلكت بنو إسرائيل ، إهنم كانوا إذا سرق الشريف منهم مل يقطع « : عليه وسلم 
  وكانت امرأة خمزومية: قال 

__________  
  جاعةاإلقَْدام على الشيء والش: اجلََراءة ) ١(

حدثنا أبو عوانة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، أن النيب صلى اهللا : حدثنا أبو داود قال  - ١٥٥٣
  »حنن أهل بيت نوتر خبمس « : عليه وسلم كان يوتر خبمس ، وقال 

أن النيب  حدثنا شعبة ، عن أيب املؤمل ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ،: حدثنا أبو داود قال  - ١٥٥٤
  »كان يضطجع بعد ركعيت الفجر « صلى اهللا عليه وسلم 

النيب « حدثنا صاحل بن أيب األخضر ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، أن : حدثنا أبو داود قال  - ١٥٥٥
  »صلى اهللا عليه وسلم أحلد له 

أخربين عروة بن : يب رباح ، يقول مسعت عطاء بن أ: حدثنا إياس بن دغفل ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٥٥٦
  »كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي ، وأنا بينه وبني القبلة « : الزبري ، عن عائشة ، قالت 



حدثنا شعبة ، وزائدة بن قدامة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، : حدثنا أبو داود قال  - ١٥٥٧
  »ليه وسلم يف ثالثة أثواب ، ليس فيها قميص وال عمامة كفن رسول اهللا صلى اهللا ع« : قالت 

« : حدثنا محاد بن سلمة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : حدثنا أبو داود قال  - ١٥٥٨
يب باملدينة وأنا بنت تسع ، فأتتين ) ١(تزوجين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنا بنت ست أو سبع مبكة ، وبىن 

  »وأهدينين إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ) ٣(، ألعب على أرجوحة فهيأنين ) ٢(وة ، وأنا جارية جمممة نس
__________  

  الدخول بالزوجة: البناء ) ١(
  هلا شعر طويل يصل إىل الكتفني: جمممة ) ٢(
  أصلح وأعد وجهز: هيأ ) ٣(

عن حممد بن املنكدر ، عن عروة بن الزبري ، عن عائشة ، حدثنا سفيان بن عيينة ، : حدثنا أبو داود قال  - ١٥٥٩
فلما دخل : قال » ) ١(بئس أخو العشرية « : دخل رجل على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فقال : قالت 

يا عائشة إن شر الناس عند اهللا منزلة « : يا رسول اهللا قلت كذا وكذا ، مث ألنت له فقال : فقلت : أالن له ، قالت 
  »أو شره ) ٣(خشية فحشه  -أو يتركه الناس  -الناس ) ٢(يوم القيامة الذي يتقيه 

__________  
  األهل أو القبيلة: العشرية ) ١(
  الستر واالحتماء والتجنب: التوقي واالتقاء ) ٢(
  القبح واخلروج عن احلد املعقول يف القول أو الفعل والعدوان يف اجلواب: الفحش ) ٣(

مسعت عروة بن الزبري ، حيدث عن : حدثنا شعبة ، عن سعد بن إبراهيم ، قال : بو داود قال حدثنا أ - ١٥٦٠
فلما : كنا نتحدث أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ال ميوت حىت خيري بني الدنيا واآلخرة ، قالت : عائشة ، قالت 

مع الذين أنعم ( « : معته يقول ، فس) ١(كان مرض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الذي مات فيه عرضت له حبة 
فعلمنا أن رسول اهللا صلى اهللا : اآلية ، قالت عائشة » ) ) ٢(اهللا عليهم من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني 

  عليه وسلم كان خيري
__________  

  اخلشونة والغلظة يف الصوت: البحة ) ١(
  ٦٩: النساء آية رقم : سورة ) ٢(

مسعت عروة بن الزبري ، حيدث عن : حدثنا شعبة ، عن سعد بن إبراهيم ، قال : ود قال حدثنا أبو دا - ١٥٦١
: قال سعد : قال شعبة » ) ١(كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي وأنا بني يديه معترضة « : عائشة ، قالت 
  »وأنا حائض « : وأحسبه قالت 

__________  
  التوسط بني شيئني: االعتراض ) ١(



قالت : مسعت عروة بن الزبري ، قال : حدثنا شعبة ، عن أيب بكر بن حفص ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٥٦٢
إن املرأة إذا دابة سوء : فقالوا الكلب واحلمار واملرأة ، فقالت عائشة : ما تقولون ما يقطع الصالة ؟ قال : عائشة 

  »اهللا عليه وسلم اعتراض اجلنازة وهو يصلي بني يدي رسول اهللا صلى ) ١(لقد رأيتين وأنا معترضة « 
__________  

  التوسط بني شيئني: االعتراض ) ١(

كن نساء من « : حدثنا ابن سعد ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت : حدثنا أبو داود قال  - ١٥٦٣
  ») ٣(يعرفن من الغلس ما ) ٢(مبروطهن ) ١(املهاجرات يصلني مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم متلفعات 

__________  
  اشتمل به حىت غطى جسده كله: التفع بالثوب ) ١(
  مجع ِمرط ، وهو كساء من صوف أو خز أو كتان: املروط ) ٢(
  ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح: الغلس ) ٣(

متتعت « : عائشة ، قالت  حدثنا إبراهيم بن سعد ، عن الزهري ، عن عروة ، عن: حدثنا أبو داود قال  - ١٥٦٤
  ») ٢(ومل أسق اهلدي  -يعين بالعمرة  -مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ) ١(

__________  
  انتفع هبا يف أشهر احلج وذلك بأن يضم عمرة إىل حجه ويفصل بينهما بإحالل: استمتع بالعمرة وَتَمتََّع هبا ) ١(
  ما يهدى إىل احلرم من النعم: اهلدي ) ٢(

دخل قائف « : حدثنا ابن سعد ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت : حدثنا أبو داود قال  - ١٥٦٥
قد غطيا رءوسهما وبدت ) ٢(على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فإذا أسامة بن زيد وزيد عليهما قطيفة ) ١(
سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأخرب إن هذه األقدام بعضها من بعض فسر بذلك ر: أقدامهما ، فقال القائف ) ٣(

  »بذلك عائشة 
__________  

  من يتتبع آثار األقدام على الرمال ويعرف النسب من الشبه: القائف ) ١(
  كساء أو فراش له أهداب: القطيفة ) ٢(
  وضح وظهر: بدا ) ٣(

« : قالت عائشة : ، قال  حدثنا ابن أيب الزناد ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه: حدثنا أبو داود قال  - ١٥٦٦
  »دعاين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل السباق فسابقين فسبقته 

حدثنا عبد امللك بن جريج ، عن سليمان بن موسى ، عن : حدثنا مهام ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٥٦٧
، وأميا امرأة ) ١(إال بويل  ال نكاح« : الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

  »نكحت بغري ويل فنكاحها باطل باطل باطل ، فإن مل يكن هلا ويل فالسلطان ويل من ال ويل له 



__________  
  َمْن يقوم بتحمل املسئولية والوِالَية وهي القُْدرة على الفِْعل والقيام باألمور والتصرف فيها والتدبري هلا: الويل ) ١(

خاصمت إىل عمر بن : حدثنا ابن أيب ذئب ، عن خملد بن خفاف الغفاري ، قال : و داود قال حدثنا أب - ١٥٦٨
عبد العزيز يف عبد دلس لنا ، فأصبنا من غلته ، وعنده عروة بن الزبري ، فحدثه عروة عن عائشة ، أن رسول اهللا 

  »بالضمان ) ١(قضى أن اخلراج « صلى اهللا عليه وسلم 
__________  

معناه أن الّرُجلَ َيْشَترِي العَبَد فيستغلُّه ثُّم َيجُِد بِِه َعيْباً فَُريّدُه َعلَى الْبَاِئعِ فالَْغلّةُ ِللُْمشَْتري : ُج بِالّضمان اخلَرَا) ١(
  ألنّ العَْبَد لَْو َهلََك ، َهلََك مْن َمالِ املُْشتري

اين ، عن جماهد بن وردان ، عن عروة ، حدثنا شعبة ، عن عبد الرمحن بن األصبه: حدثنا أبو داود قال  - ١٥٦٩
ها هنا أحد « : عن عائشة ، أن موىل لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تويف ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  نعم ، فأعطاه النيب صلى اهللا عليه وسلم مرياثه: قالوا » من أهل قريته ؟ 

ثري ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، أن النيب صلى حدثنا سليمان بن ك: حدثنا أبو داود قال  - ١٥٧٠
  ») ١(جهر بالقراءة يف صالة الكسوف « اهللا عليه وسلم 

__________  
  احتجاب الشمس أو القمر وذهاب ضوئهما: الكسوف ) ١(

ري ، عن وأخربين عروة بن الزب: قال الزهري : حدثنا صاحل بن أيب األخضر ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٥٧١
) ١(زملوين « : عائشة ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا رجع من غار حراء ، انتهى إىل خدجية ، فقال 

أبشر فواهللا ال خيزيك : فقالت له خدجية » يا خدجية واهللا لقد أشفقت على نفسي « : ، مث قال ) ٢(فزمل » زملوين 
الضيف ، وتعني على نوائب احلق ، فانطلق ) ٥(، وتقري ) ٤(حم اهللا أبدا ، إنك لتصدق احلديث ، وتصل الر) ٣(

أي ابن عم امسع ما يقول ابن أخيك ، : فانطلقت به إىل ورقة ، وكان شيخا أعمى ، يقرأ اإلجنيل بالعربانية ، فقالت 
) ٦(الناموس هو واهللا : ماذا تقول يا ابن أخي ؟ فأخربه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فقال : فقال له ورقة 

: قال » وخمرجي قومي ؟ « : قال ) ٧(الذي أنزل على موسى فليتين حيا يوم خيرجك قومك فأنصرك نصرا مؤزرا 
  )٨(نعم ، مل يأت أحد مبثل ما جئت به إال عودي وأوذي ، فليتين فيها جذعا 

__________  
  غطوين ولفوين: زملوين ) ١(
  لفَّ وغطى: زمل ) ٢(
  عار واهلوان واالستحياء من القبيحالذل وال: اخلزي ) ٣(
القرابة وذوو الرحم هم األقارُب، ويقُع على كُلّ من جيمع َبْينك وبينه َنَسب، وُيطْلق يف الفَراِئض : الرحم ) ٤(

  على األقارب من جهة النِّساء، َوُهم من ال َيحلُّ نِكاُحه كاألّم والبنت واألخت والعمة واخلالة
  ىل الضيفما يقدم إ: القَِرى ) ٥(
  صاحب السر وحافظه واملراد جربيل عليه السالم: الناموس ) ٦(



  قويا عظيما: مؤزرا ) ٧(
  الشاب الفيت القوي الذي يستطيع أن ينصر غريه ويرفع عنه الظلم: اجلذع ) ٨(

ة ، حدثنا عبد الوارث ، عن برد أيب العالء ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائش: حدثنا أبو داود قال  - ١٥٧٢
كنت أستفتح الباب ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي ، فيجيء يستقبل القبلة ، فيفتح يل ، مث « : قالت 

  »يرجع إىل صالته 

أخربين عروة ، عن عائشة ، : حدثنا صاحل بن أيب األخضر ، عن الزهري ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٥٧٣
لى اهللا عليه وسلم الرؤيا الصادقة ، ال يرى يف منامه رؤيا إال جاءت كان أول ما بدئ به رسول اهللا ص« : قالت 

، فكان ميكث األيام يف غار حراء يتعبد حىت فجأه احلق يوما وهو يف ) ٢(الصبح ، وحبب إليه اخلالء ) ١(مثل فلق 
  »غار حراء 

__________  
  ضياء الصبح ونوره: فلق الصبح ) ١(
  خللوةاالنفراد والعزلة وا: اخلالء ) ٢(

أن سودة « حدثنا عبد الرمحن بن أيب الزناد ، عن أبيه ، عن عروة ، عن عائشة : حدثنا أبو داود قال  - ١٥٧٤
  »وهبت ، يومها لعائشة مبكاهنا من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

عائشة ،  حدثنا هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن: حدثنا سفيان الثوري ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٥٧٥
من عرفات ، فأنزل ) ١(كانت قريش تقول حنن قطان البيت ال نفيض إال من مىن ، وكان الناس يفيضون « : قالت 

  ») ) ٢(مث أفيضوا من حيث أفاض الناس ( اهللا تبارك وتعاىل 
__________  

حلاج من مىن إىل الزحف والدفع يف السري بكثرة ، وطواف اإلفاضة طواف يوم النحر فينصرف ا: اإلفاضة ) ١(
  مكة فيطوف ويعود

  ١٩٩: البقرة آية رقم : سورة ) ٢(

: حدثنا حممد بن أيب محيد ، عن حممد بن املنكدر ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت : حدثنا أبو داود قال  - ١٥٧٦
صلى اهللا عليه  كان يأيت علينا على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أربعون ليلة ما يوقد يف بيت رسول اهللا« 

  »األسودين التمر واملاء « : فبم كنتم تعيشون ؟ قالت : قلت : قال » وسلم نار مصباح وال غريه 

حدثنا ابن أيب ذئب ، وزمعة ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، أن رفاعة : حدثنا أبو داود قال  - ١٥٧٧
لرمحن بن الزبري ، فأتت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم القرظي ، طلق امرأته ، فأبت طالقها ، فتزوجها بعده عبد ا

) ١(يا رسول اهللا إمنا عنده مثل هدبة : ، فذكرت أنه ال يستطيع أن يأتيها ، وأهوت إىل هدبة من جلباهبا ، فقالت 
فإنك ال حتلني له حىت يذوق من عسيلتك « : الثوب ، فتبسم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ضاحكا ، مث قال 

)٢ («  



__________  
  طََرفُ الثَّْوب مما يَِلي طُرَّتَه، وما تدىل من خيوط الثوب: اهلدبة ) ١(
  كناية عن لذة اجلماع: العسيلة ) ٢(

  أبو سلمة بن عبد الرمحن عن عائشة

حدثنا محاد بن سلمة ، عن عطاء بن السائب ، عن أيب سلمة : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٥٧٨
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا اغتسل من اجلنابة ، بدأ فغسل « : عبد الرمحن ، عن عائشة ، قالت بن 

يديه ، مث أخذ بيمينه ، فصب على مشاله ، فغسل فرجه حىت ينقيه مث مضمض ثالثا ، واستنشق ثالثا ، وغسل وجهه 
  »فرغ غسل قدميه  ثالثا ، وذراعيه ثالثا ، مث صب على رأسه وجسده املاء ، فإذا

حدثنا هشام ، عن حيىي بن أيب كثري ، عن أيب سلمة ، عن عائشة ، أن رسول اهللا : حدثنا أبو داود قال  - ١٥٧٩
  »كان ال يصوم من السنة شهرا إال شعبان فإنه كان يصوم شعبان كله « صلى اهللا عليه وسلم 

كان « : ري ، عن أيب سلمة ، عن عائشة ، قالت حدثنا ابن أيب ذئب ، عن الزه: حدثنا أبو داود قال  - ١٥٨٠
  »رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقبلين وهو صائم 

أخربتين : حدثنا حرب بن شداد ، عن حيىي بن أيب كثري ، عن أيب سلمة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٥٨١
  »ني ، ينزل عليه وباملدينة عشر سنني أقام مبكة عشر سن« عائشة ، وابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

قال : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن أيب سلمة ، عن عائشة ، قالت : حدثنا أبو داود قال  - ١٥٨٢
  »كل شراب أسكر فهو حرام « : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

مسعت أبا سلمة بن عبد الرمحن ، :  حدثنا شعبة ، عن سعد بن إبراهيم ، قال: حدثنا أبو داود قال  - ١٥٨٣
  »أدومه « : أي العمل كان أحب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ فقالت : سئلت عائشة : حيدث قال 

ليس  -حدثنا شعبة ، عن سعد بن إبراهيم ، عن أيب سلمة بن عبد الرمحن ، عن عائشة ، أو أيب هريرة  - ١٥٨٤
  »اكلفوا من العمل ما تطيقون « : صلى اهللا عليه وسلم قال  أن رسول اهللا -الشك من أيب داود 

، عن عائشة ، أن : حدثنا أبو داود قال  - ١٥٨٥ حدثين حرب بن شداد ، عن حيىي بن أيب كثري ، عن أيب سلمة 
  ») ١(هنى عن اخلليطني « رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

__________  
ر والتمر معا ، أو من العَِنب والزَّبيب ، أو من الزَّبيب والتمر وحنو ذلك مما املراد ما ينبذ من الُبس: اخلليطني ) ١(

  ُيْنَبذ ُمْختِلطا



ما ألفاه « : حدثنا ابن سعد ، عن أبيه ، عن أيب سلمة ، عن عائشة ، قالت : حدثنا أبو داود قال  - ١٥٨٦
  تريد النيب صلى اهللا عليه وسلم» إال نائما ) ١(السحر 

__________  
  الثلث األخري من الليل: السحر ) ١(

سألت عائشة عن : حدثنا هشام ، عن حيىي بن أيب كثري ، عن أيب سلمة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٥٨٧
كان يصلي ثالث عشرة ركعة ، يصلي مثان ، مث يوتر « : صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالليل ، فقالت 

تني ، وهو جالس ، فإذا أراد أن يركع قام فركع ، مث يصلي ركعتني بني األذان كأنه يوتر بتسع ، مث يصلي ركع
  »واإلقامة ، يعين من صالة الفجر 

حدثنا عبد اهللا بن املبارك ، عن يونس ، عن الزهري عن أيب سلمة ، عن عائشة ، : حدثنا أبو داود قال  - ١٥٨٨
  »كفارة ميني ) ١(، وكفارته  ال نذر يف معصية« : عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

__________  
  املاحية للخطأ والذنب: الكفارة ) ١(

قلت : حدثنا حرب بن شداد ، عن حيىي بن أيب كثري ، عن أيب سلمة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٥٨٩
  »للصالة نعم ويتوضأ وضوءه « : هل كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ينام ، وهو جنب ؟ قالت : لعائشة 

حدثين خايل احلارث ، عن أيب سلمة ، عن عائشة ، : حدثنا ابن أيب ذئب ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٥٩٠
) ١(استعيذي باهللا من شره فإنه الغاسق إذا وقب « : أشار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل القمر فقال : قالت 

«  
__________  

  دخل وأقبل بظالمه: وقب ) ١(

حدثنا ابن أيب ذئب ، حدثين من مسع أبا سلمة ، حيدث عن عائشة ، أن رسول اهللا : حدثنا أبو داود قال  - ١٥٩١
» من استيقظ من منامه فال يغمس يده يف طهوره حىت يفرغ على يده ثالث غرفات « : صلى اهللا عليه وسلم قال 

  يفرغ على يده ثالثا ومل يكن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا استيقظ يفعل ذلك حىت

حدثنا ابن أيب ذئب ، عن صاحل بن أيب حسان ، عن أيب سلمة بن عبد الرمحن ، : حدثنا أبو داود قال  - ١٥٩٢
تويف : مىت تقضي احلامل عدهتا ؟ فقالت : كنت يف جملس فيه ابن عباس وأبو هريرة ، فأرسلوا إىل عائشة : قال 

فأمرها « ضعت بعد وفاته بثالث فأتت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم زوج سبيعة ابنة احلارث ، وهي حامل ، فو
  »أن تزوج 

  عقبة بن صهبان اهلنائي عن عائشة



حدثنا عقبة بن : حدثنا الصلت بن دينار أبو شعيب ، قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٥٩٣
) ١(مث أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا : ( ىل سألت عائشة عن قول اهللا تبارك وتعا: صهبان اهلنائي ، قال 

يا بين كل هؤالء يف اجلنة فأما السابق إىل اخلريات فمن مضى على عهد رسول اهللا صلى اهللا « : اآلية ، فقالت يل ) 
ه حىت عليه وسلم شهد له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باحلياة والرزق ، وأما املقتصد فمن تبع أثره من أصحاب

  »فجعلت نفسها معنا : قال . حلق به ، وأما الظامل لنفسه فمثلي ومثلكم 
__________  

  ٣٢: فاطر آية رقم : سورة ) ١(

  أبو نوفل بن أيب عقرب عن عائشة

حدثنا أبو نوفل بن أيب عقرب : حدثنا األسود بن شيبان ، قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٥٩٤
) ١(كان أبغض « : أكان يتسامع عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الشعر ؟ قالت : لعائشة  قيل: ، قال 

  »احلديث إليه 
__________  

  عكس احلب وهو الكُْرُه واملقت: البغض ) ١(

كان رسول اهللا « : حدثنا األسود بن شيبان ، عن أيب نوفل ، عن عائشة ، قالت : حدثنا أبو داود قال  - ١٥٩٥
  »من الدعاء ويدع ما بني ذلك ) ١(هللا عليه وسلم حيب اجلوامع صلى ا

__________  
  ما مجع معان كثرية بألفاظ يسرية: اجلوامع ) ١(

  عطاء بن أيب رباح عن عائشة

مسعت عطاء ، حيدث عن عائشة ، قالت : حدثنا طلحة ، قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٥٩٦
  »اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف السفر صام وأفطر  كل ذلك فعل رسول« : 

طيبت رسول اهللا صلى اهللا « : حدثنا طلحة ، عن عطاء ، عن عائشة ، قالت : حدثنا أبو داود قال  - ١٥٩٧
  »عليه وسلم يوم األضحى بعدما رمى اجلمرة قبل أن يطوف بالبيت 

عطاء ، أن رجال ذكر عند عائشة فلعنته أو سبته ،  حدثنا إياس بن أيب متيمة ، عن: حدثنا أبو داود قال  - ١٥٩٨
إن رسول : يا أم املؤمنني لعنتيه مث استغفرت له فقالت : أستغفر اهللا له ، فقيل هلا : إنه قد مات ، فقالت : فقيل هلا 

  »ال تذكروا موتاكم إال خبري « : اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

« : ة ، عن عطاء ، عن عائشة ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال هلا حدثنا طلح: حدثنا أبو داود قال  - ١٥٩٩
  »لو كان رجال لكان رجل سوء ) ١(يا عائشة إن الفحش 



__________  
  القبح واخلروج عن احلد املعقول يف القول أو الفعل والعدوان يف اجلواب: الفحش ) ١(

فقدت رسول اهللا صلى اهللا عليه : عائشة ، قالت حدثنا طلحة ، عن عطاء عن : حدثنا أبو داود قال  - ١٦٠٠
سبوحا « : وسلم من مضجعه ليلة ، وظننت أنه قد أتى بعض نسائه ، فانتهيت إليه وهو ساجد ، فسمعته يقول 

  »قدوسا رب املالئكة والروح ، سبقت رمحة ربنا غضبه 

  أحاديث سعد بن هشام عن عائشة

ما صام « : بن أوىف ، عن سعد بن هشام ، عن عائشة ، قالت  حدثنا هشام ، عن قتادة ، عن زرارة - ١٦٠١
  »رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شهرا كامال إال رمضان وال قام ليلة حىت أصبح وال قرأ القرآن يف ليلة 

حدثنا أبو عوانة ، عن قتادة ، عن زرارة بن أوىف ، عن سعد بن هشام ، عن : حدثنا أبو داود قال  - ١٦٠٢
  ») ١(هلما أحب إيل من محر النعم « : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال يف ركعيت الفجر عائشة ، 

__________  
  اإلبل والشاء ، وقيل اإلبل خاصة: النعم ) ١(

حدثنا شعبة ، وهشام ، عن قتادة ، عن زرارة بن أوىف ، عن سعد بن هشام ، عن : حدثنا أبو داود قال  - ١٦٠٣
) ٢(الكرام الربرة ) ١(الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة « : صلى اهللا عليه وسلم قال  عائشة ، عن النيب

  «فله أجران  -وهو عليه شاق : وقال شعبة » وهو عليه شديد : قال هشام  -، والذي يقرأ القرآن 
__________  

  الكتبة من املالئكة الرسل ألهنم يسفرون إىل الناس برساالت اللَّه وقيل السفرة: السفرة ) ١(
  مجع البار وهم املطيعون من الرب وهو الطاعة: الربرة ) ٢(

حدثنا هشام ، عن قتادة ، عن زرارة بن أوىف ، عن سعد بن هشام ، عن عائشة ، : حدثنا أبو داود قال  - ١٦٠٤
ليه مرض أو نوم صلى كان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا أخذ خلقا أحب أن يداوم عليه ، فإذا غلبه ع« : قالت 

  »من النهار اثنيت عشرة ركعة 

حدثنا عمران ، عن قتادة ، عن زرارة بن أوىف ، عن سعد بن هشام ، عن عائشة : حدثنا أبو داود قال  - ١٦٠٥
أنت « : ذكر عند النيب صلى اهللا عليه وسلم رجل امسه شهاب ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ، قالت 
  »هشام 

  الرمحن بن احلارث بن هشام عن عائشةعبد 



حدثنا شعبة ، عن ابن أيب السفر ، عن الشعيب ، عن عبد : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٦٠٦
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جينب ، مث يصبح ، « : الرمحن بن احلارث بن هشام ، عن عائشة ، قالت 

  »ة ، فأمسع قراءته فيغتسل ويصوم ، فيخرج إىل الصال

  ميمون بن مهران عن عائشة

حدثنا عبد اهللا بن املبارك ، عن عمرو بن ميمون ، عن أبيه ، : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٦٠٧
  »كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يغسل املين عن ثوبه فيخرج وهو بقع بقع « : عن عائشة ، قالت 

  ائشة رضي اهللا عنهاابن أيب مليكة عن ع

حدثنا نافع بن عمر اجلمحي ، ورباح بن أيب معروف ، مسعا من ابن أيب مليكة ، : حدثنا أبو داود قال  - ١٦٠٨
: أتيت عائشة فذكرت هلا ما قال ابن عمر وابن عباس عن عمر أن امليت يعذب ببكاء أهله عليه ، فقالت : قال 

، ولكن السمع خيطئ ، ما حدث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أحدا  واهللا إنك لتخربين عن غري كاذب وال متهم
وإن يف القرآن ما » إن الكافر يزداد عذابا ببكاء أهله عليه « : أن اهللا يعذب املؤمن ببكاء أحد ، ولكنه قال 

  ) )١(وال تزر وازرة وزر أخرى ( يكفيكم 
__________  

  ١٦٤: األنعام آية رقم : سورة ) ١(

تعين  -طيبته « : حدثنا أبو عامر اخلزاز ، عن ابن أيب مليكة ، عن عائشة ، قالت : ثنا أبو داود قال حد - ١٦٠٩
  »بأطيب ما قدرت عليه من طييب ) ١(حني أراد أن يهل  -النيب صلى اهللا عليه وسلم 

__________  
  رفع الصوت بالتلبية: اإلهالل ) ١(

، فقال هلا ) ١(ر ، عن ابن أيب مليكة ، عن عائشة ، أهنا حاضت حدثنا أبو عام: حدثنا أبو داود قال  - ١٦١٠
  »اقضي املناسك كلها إال الطواف بالبيت « : النيب صلى اهللا عليه وسلم 

__________  
  الدورة اليت ينزل فيها الدم من رحم األنثى يف أيام معلومة كل شهر: احليض ) ١(

ان ، عن عبد العزيز بن رفيع ، عن ابن أيب مليكة ، عن عائشة ، حدثنا حممد بن أب: حدثنا أبو داود قال  - ١٦١١
ادعي يل عبد الرمحن بن أيب بكر ، « : قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف مرضه الذي مات فيه : قالت 

  »دعيه معاذ اهللا أن خيتلف املؤمنون يف أيب بكر « : مث قال » أكتب أليب بكر كتابا ال خيتلف عليه بعدي 

  عبد اهللا البهي عن عائشة



: حدثنا أبو عوانة ، عن إمساعيل السدي ، عن عبد اهللا البهي ، عن عائشة ، قالت : حدثنا أبو داود قال  - ١٦١٢
  »ما كنت أقضي ما علي من رمضان إال يف شعبان حىت تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم « 

يب إسحاق ، عن عبد اهللا البهي ، عن عائشة ، أن رسول اهللا حدثنا سالم ، عن أ: حدثنا أبو داود قال  - ١٦١٣
إن حيضك « : إين حائض ، فقال : فقالت » من املسجد ) ١(أعطيين اخلمرة « : صلى اهللا عليه وسلم قال هلا 

  »ليست بيدك 
__________  

  ة ُخوص وحنوه من النَّباِتهي مقداُر ما َيَضع الرُجل عليه وْجهه يف سجوده من َحِصري أو َنِسيج: اخلُْمَرة ) ١(

  حممد بن املنتشر عن عائشة

أخربين إبراهيم بن حممد بن املنتشر ، عن : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٦١٤
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال يدع أربعا قبل الظهر وركعتني قبل صالة « : أبيه ، عن عائشة ، قالت 

  »فجر ال

  أبو عطية عن عائشة

مسعت خيثمة ، حيدث عن : حدثنا شعبة ، عن األعمش ، قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٦١٥
يا أم املؤمنني : فقلنا  -دخلنا على عائشة : أو قال  -دخلت أنا ومسروق على عائشة : أيب عطية الوادعي ، قال 

اهللا عليه وسلم أما أحدمها فيعجل اإلفطار ويؤخر السحور وأما اآلخر فيؤخر  إن فينا رجلني من أصحاب النيب صلى
« : ابن مسعود ، قالت : قلنا » من الذي يعجل اإلفطار ويؤخر السحور « : اإلفطار ويعجل السحور ، فقالت 

  »كذا كان يفعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

مسعت خيثمة ، حيدث عن أيب عطية الوادعي ، : األعمش ، قال حدثنا شعبة ، عن : حدثنا أبو داود قال  - ١٦١٦
: واهللا إين ألعلم كيف كانت تلبية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، مث مسعتها تليب : مسعت عائشة ، تقول : قال 

  لبيك اللهم لبيك ، لبيك ال شريك لك لبيك ، إن احلمد والنعمة لك

  شريح عن عائشة

حدثنا شعبة ، عن املقدام بن شريح ، عن أبيه ، عن عائشة ، : حدثنا أبو داود قال :  حدثنا يونس قال - ١٦١٧
العظم ) ١(كنت أشرب من اإلناء فيأخذه النيب صلى اهللا عليه وسلم فيضع فمه حيث كان فمي وأتعرق « : قالت 

  »فيأخذ النيب صلى اهللا عليه وسلم فيضع فمه حيث كان فمي 
__________  

  نتزاع اللحم باألسنانا: التعرق ) ١(



من « : قالت يل عائشة : حدثنا شريك ، عن املقدام بن شريح ، عن أبيه ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٦١٨
حدثك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بال قائما فال تصدقه ، فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل يبل إال 

  »وهو قاعد 

حدثنا شعبة ، عن املقدام بن شريح ، عن أبيه ، عن عائشة ، أهنا كانت على مجل : قال حدثنا أبو داود  - ١٦١٩
يا عائشة ، عليك بالرفق ، فإنه مل يكن يف شيء إال « : فجعلت تصرفه بضربه ، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ») ٢(، ومل ينزع من شيء إال شانه ) ١(زانه 
__________  

  وحالهزينه وكمله : زانه ) ١(
  عابه: شانه ) ٢(

  يزيد بن بابنوس عن عائشة

حدثنا محاد بن سلمة ، عن أيب عمران اجلوين ، عن يزيد بن : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٦٢٠
: ، فقالت ) ١(يا أم املؤمنني ما تقولني يف العراك : دخلنا على عائشة ، ومعنا رجل ، فسأهلا ، فقال : بابنوس ، قال 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه « : يا أهل العراق ، أال تقولون كما قال اهللا عز وجل ، مث قالت : حليض ، مث قالت ا
  ») ٣(وينال من رأسي وأنا حائض وعلي اإلزار ) ٢(وسلم يتوشحين 

__________  
  احمليض: العراك ) ١(
  عانقه وقبله: توشحه ) ٢(
  من البدنثوب حييط بالنصف األسفل : اإلزار ) ٣(

  أبو مليح اهلذيل عن عائشة

حدثنا شعبة ، عن منصور ، عن سامل بن أيب اجلعد ، عن أيب مليح اهلذيل ، أن نساء : حدثنا أبو داود قال  - ١٦٢١
أننت الاليت يدخلن نساؤكن احلمامات ، مسعت رسول : من أهل محص أو من أهل الشام دخلن على عائشة ، فقالت 

  »ما من امرأة تضع ثياهبا يف غري بيت زوجها إال هتكت الستر بينها وبني اهللا « : سلم يقول اهللا صلى اهللا عليه و

  األفراد عن عائشة

حدثنا شعبة ، عن يزيد بن مخري ، عن عبد اهللا بن أيب موسى : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٦٢٢
، ) ١(كان ال يدعه « رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال تدع قيام الليل فإن : قالت يل عائشة : النصري ، قال 
  »صلى قاعدا  -كسل : أو قالت  -وكان إذا مرض 

__________  
  يترك: يدع ) ١(



سألت : مسعت أبا عبد اهللا اجلديل ، يقول : حدثنا شعبة ، عن أيب إسحاق ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٦٢٣
، وال متفحشا ) ١(مل يكن فاحشا « : صلى اهللا عليه وسلم ، فقالت عائشة رضي اهللا عنها عن خلق رسول اهللا 

، » يعفو ويغفر « : أو قالت » يف األسواق ، ال جيزي بالسيئة السيئة ، ولكن يعفو ويصفح ) ٣(، وال سخابا ) ٢(
  شك أبو داود

__________  
  الذي يتكلم بالقبيح: الفاحش ) ١(
  ه يف القول والفعلالذي يتكلف القبح ويتعمد: املتفحش ) ٢(
  الصِياح واختالط األصوات: السََّخب والصََّخب ) ٣(

كان « : قالت عائشة : حدثنا شعبة ، عن أيب إسحاق ، عن أيب ميسرة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٦٢٤
  ») ٢(، مث تدخل معه يف حلافه ) ١(رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يأمر إحدانا وهي حائض أن تتزر 

__________  
  لبس اإلزار واملراد تغطية النصف األسفل من اجلسم: االتزار ) ١(
  الغطاء: اللحاف ) ٢(

حدثنا شعبة ، عن قتادة ، عن سعيد بن املسيب ، عن عائشة ، أن النيب صلى اهللا : حدثنا أبو داود قال  - ١٦٢٥
والكلب العقور ) ٣(والعقرب واحلدأة  الفأرة: واحلرم ) ٢(يقتلن يف احلل ) ١(مخس فواسق « : عليه وسلم قال 

  ») ٥(والغراب األبقع ) ٤(
__________  

مجع فاسقة وهي اخلارجة عن حد االستقامة ووصفت بذلك خلروجها عن حكم غريها يف جواز القتل : فواسق ) ١(
  يف احلل واحلرم وإلفسادها وضررها

  ما جاوز احلرم: احلل ) ٢(
  د الدواجن والفئرانطائر من اجلوارح يصي: احلدأة ) ٣(
  اجلارح املفترس: العقور ) ٤(
  الذي فيه سواد وبياض: األْبقع ) ٥(

حدثنا ابن أيب الزناد ، عن أبيه ، عن علي بن حسني ، عن عائشة ، أن النيب صلى : حدثنا أبو داود قال  - ١٦٢٦
  »كان يقبل وهو صائم « اهللا عليه وسلم 

مسعت طلحة بن عبد اهللا بن عوف ، : بة ، عن سعد بن إبراهيم ، قال حدثنا شع: حدثنا أبو داود قال  - ١٦٢٧
يا رسول اهللا إين صائمة ، : أهوى إيل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليقبلين ، فقلت : حيدث عن عائشة ، قالت 

  فقبلها» وأنا صائم « : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

) ١(القاسم بن الفضل ، عن حممد بن علي ، عن عائشة ، أهنا كانت تدان حدثنا : حدثنا أبو داود قال  - ١٦٢٨
من نوى « : إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : يا أم املؤمنني ما لك والدين ؟ فقالت : ، فقيل هلا 



  وأنا التمس ذلك العون» الدين كان معه عون من اهللا ) ٢(قضاء 
__________  

  تقترض: تدان ) ١(
وكلُّ ما أُحِكم َعملُه، أو أمتّ، أو ُخِتم، أو . َمْرجعها إىل انقطاع الشيء وَتمامه: القَضاء يف اللغة على وجوه ) ٢(

  .أُدِّي، أو أُوجَِب، أو أُْعِلم، أو أُنِفذَ، أو أُْمضَي فقد قُِضَي

قدم : قالت عائشة : ال حدثنا شعبة ، عن عمارة بن أيب حفصة ، عن عكرمة ، ق: حدثنا أبو داود قال  - ١٦٢٩
يا رسول اهللا لو ألقيت هذين الثوبني الغليظني عنك وأرسلت إىل فالن التاجر فباعك ثوبني إىل : تاجر مبتاع ، فقلت 

إن حممدا يريد أن يذهب : فقال » أرسل إيل بثوبني إىل امليسرة « : امليسرة ، فبعث النيب صلى اهللا عليه وسلم أن 
أو حنو » واهللا لقد علموا أين آداهم لألمانة وأخشاهم هللا عز وجل « :  صلى اهللا عليه وسلم مبايل ، فقال رسول اهللا

  هذا

حدثنا شعبة ، عن خالد احلذاء ، مسع أبا قالبة ، عن عبد اهللا بن يزيد رضيع : حدثنا أبو داود قال  - ١٦٣٠
صلي عليه أمة من الناس كلهم يشفع له ما من رجل ت« : عائشة ، عن عائشة ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

  »، إال شفعوا فيه 

حدثنا ورقاء ، عن حممد بن املنكدر ، عن سعيد بن جبري ، عن عائشة ، أن رسول : حدثنا أبو داود قال  - ١٦٣١
ه من كانت له صالة فغلبه عليها نوم أو نام عنها كتب اهللا عز وجل له أجر صالت« : اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

  »وكان نومه صدقة من اهللا تصدق هبا عليه 

أتيت عائشة ، فقلت : حدثنا زهري ، عن أيب إسحاق ، عن عابس بن ربيعة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٦٣٢
ال ، كان « : يا أم املؤمنني هل كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حرم حلوم األضاحي فوق ثالثة أيام ؟ قالت : 

م قليل ، فأمر أن يطعم من ضحى من مل يضحي ، ولقد رأيتنا خنبأ الكراع من األضاحي فنأكله بعد من يضحي منه
  »عاشرة 

يا : حدثنا شعبة ، عن أيب عمران ، عن طلحة بن عبد اهللا ، عن عائشة ، قالت : حدثنا أبو داود قال  - ١٦٣٣
  »نك بابا إىل أقرهبما م« : رسول اهللا إن يل جارين فإىل أيهما أهدي ، قال 

حدثنا حممد بن إسحاق ، عن ابن عباد ، عن عائشة : حدثنا محاد بن سلمة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٦٣٤
ملا كانت وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وأرادوا غسله ، وقع عليهم النوم حىت أن يد كل واحد : ، قالت 

فلو استقبلت من أمري ما « : وه فوق ثيابه ، قالت عائشة منهم عند ذقنه فنودوا من ناحية البيت أن اغسل
  »استدبرت ما غسل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال نساؤه 

لقيت عائشة ، فسألتها عن : حدثنا القاسم بن الفضل ، عن مثامة بن حزن ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٦٣٥
» ) ٤(والنقري واحلنتم ) ٣(واملزفت ) ٢(ليه وسلم عن الدباء هنى رسول اهللا صلى اهللا ع« : ، فقالت ) ١(النبيذ 



كنت : سل هذه فإهنا كانت تنتبذ لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فقالت : حبشية ، فقالت ) ٥(ودعت جارية 
  وأعلقه فإذا أصبح شربه) ٧(فأوكيه ) ٦(أنتبذ له يف سقاء 

__________  
َنَبذْتُ : ألْشرِبة من التَّمرِ، والزَّبيب، والَعَسل، واِحلْنطَة، والشَّعري وغري ذلك يقال هو ما ُيعَْملُ من ا: النَّبِيذ ) ١(

  التَّمر والِعَنب، إذا َتركَْت عليه الَْماء ِلَيِصريَ َنبِيذاً
  القرع، واحدها ُدبَّاءةٌ، كانوا يْنتبذُون فيها فُتسرع الّشّدةُ يف الشراب: الدباء ) ٢(
  املطلي بالقار وهو الزفت الوعاء: املزفت ) ٣(
  إناء أو جرة كبرية تصنع من طني وشعر وتدهن بلون أخضر وتشتد فيها اخلمر وتكون أكثر سكرا: احلنتم ) ٤(
  األمة اململوكة أو الشابة من النساء: اجلارية ) ٥(
  إناء يشرب فيه وهو ظرُف املاِء من اجللِْد، وُيْجمع على أْسِقية: السقاية والسِّقاء ) ٦(
  الشد والربط: اإليكاء ) ٧(

أخربين عبد اهللا بن عمرو بن أمية الضمري ، عن : حدثنا حممد بن أيب محيد ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٦٣٦
ما أعطيتموهن « : نشدتك اهللا أمسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : أبيه ، أنه دخل على عائشة فقال هلا 

  اللهم نعم ، اللهم نعم: قالت » من شيء فهو لكم صدقة 

: قالت عائشة : حدثنا محاد بن سلمة ، عن علي بن زيد ، عن أيب عثمان ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٦٣٧
اللهم اجعلين من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا « : كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 

«  

حدثنا قيس ، وسالم ، عن زياد بن عالقة ، عن عمرو بن ميمون األودي ، عن : قال  حدثنا أبو داود - ١٦٣٨
كان رسول اهللا « : وقال قيس » كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقبل يف شهر الصوم « : عائشة ، قالت 

  »صلى اهللا عليه وسلم يقبل وهو صائم 

حدثنا عمرو بن هرم ، عن جابر بن زيد ، : مناطي ، قال حدثنا حبيب بن يزيد األ: حدثنا أبو داود قال  - ١٦٣٩
فلما قدم املدينة « يعين الفرائض » كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي مبكة ركعتني « : قالت عائشة : قال 

  »وفرضت عليه الصالة أربعا وثالثا صلى وترك الركعتني اللتني كان يصليهما مبكة متاما للمسافر 

ما « : قالت عائشة : مسعت أبا وائل ، يقول : حدثنا شعبة ، عن األعمش ، قال : نا أبو داود قال حدث - ١٦٤٠
  »رأيت أحدا كان الوجع أبني عليه منه على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

قال : حدثنا حممد بن راشد ، عن مكحول ، قيل لعائشة إن أبا هريرة ، يقول : حدثنا أبو داود قال  - ١٦٤١
مل حيفظ أبو هريرة : فقالت عائشة » يف الدار واملرأة والفرس : الشؤم يف ثالثة « : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

يف الدار : قاتل اهللا اليهود ، يقولون إن الشؤم يف ثالثة « : ألنه دخل ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، يقول 
  ولهفسمع آخر احلديث ومل يسمع أ» واملرأة والفرس 



هنى « : حدثنا شعبة ، عن مالك بن عرفطة ، عن عبد خري ، عن عائشة ، قالت : حدثنا أبو داود قال  - ١٦٤٢
  ») ٣(واملزفت ) ٢(واحلنتم ) ١(رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الدباء 

__________  
  يف الشرابالقرع، واحدها ُدبَّاءةٌ، كانوا يْنتبذُون فيها فُتسرع الّشّدةُ : الدباء ) ١(
  إناء أو جرة كبرية تصنع من طني وشعر وتدهن بلون أخضر وتشتد فيها اخلمر وتكون أكثر سكرا: احلنتم ) ٢(
  الوعاء املطلي بالقار وهو الزفت: املزفت ) ٣(

أخربين أبو عمران اجلوين ، عن رجل ، عن عائشة ، : حدثنا محاد بن سلمة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٦٤٣
سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اعتكف هو وخدجية شهرا ، فوافق ذلك رمضان ، فخرج رسول اهللا صلى اهللا أن ر

مث رأى يوما » أبشر ، فإن السالم خري « : فظننت أنه فجأه اجلن ، فقال : السالم عليكم قالت : عليه وسلم ومسع 
فانطلق يريد أهله : ملغرب ، فهبت منه ، قالت آخر جربيل عليه السالم على الشمس جناح له باملشرق وجناح له با

فجئت « : قال » فكلمين حىت أنست به ، مث وعدين موعدا « : ، فإذا هو جبربيل عليه السالم بينه وبني الباب قال 
ملوعده ، واحتبس علي جربيل ، فلما أراد أن يرجع إذا هو به ومبيكائيل عليه السالم ، فهبط جربيل إىل األرض 

فأخذين جربيل فصلقين حلالوة القفا ، وشق عن بطين ، فأخرج منه « : قال » ائيل بني السماء واألرض وبقي ميك
اإلناء ، مث ختم يف ظهري حىت ) ٢(من ذهب مث أعاده فيه ، مث كفأين كما يكفأ ) ١(ما شاء اهللا مث غسله يف طست 
كتابا قط ، فأخذ حبلقي حىت أجهشت بالبكاء ،  ، ومل أقرأ) ) ٣(اقرأ باسم ربك : ( وجدت مس اخلامت ، مث قال يل 

فما : ، قال ) ) ٤(ما مل يعلم : ( إىل قوله تعاىل ) اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق اإلنسان من علق : ( مث قال يل 
مته تبعته أ: مث وزنين برجل فوزنته ، مث وزنين بآخر فوزنته ، مث وزنين مبائة ، فقال ميكائيل : نسيت شيئا بعد ، قال 

السالم عليك يا رسول اهللا حىت : مث جئت إىل منزيل فما يلقاين حجر وال شجر إال قال : ورب الكعبة ، قال 
  »السالم عليك يا رسول اهللا : دخلت على خدجية ، فقالت 

__________  
  إناء كبري مستدير من حناس أو حنوه: الطست ) ١(
  يقلب: يكفأ ) ٢(
  ١: العلق آية رقم : سورة ) ٣(
  ٥: العلق آية رقم : سورة ) ٤(

حدثنا شعبة ، عن احلكم ، عن علي بن حسني ، عن ذكوان ، عن عائشة ، أهنا : حدثنا أبو داود قال  - ١٦٤٤
قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألربع مضني من ذي احلجة أو مخس فدخل علي وهو غضبان ، فقلت : قالت 

قال » أما شعرت إين أمرت الناس بأمر ، فإذا هم يترددون « : لنار ، قال من أغضبك يا رسول اهللا أدخله اهللا ا: 
حىت أشتريه مث ) ٣(اهلدي ) ٢(ما سقت ) ١(كأهنم خشب ولو إين استقبلت من أمري ما استدبرت « : احلكم 
  »كما حلوا ) ٤(أحل 

__________  
  علمته َبْعُد: استدبرته ) ١(
  قاد وقدم: ساق ) ٢(



  من مال أو متاع: دى إىل احلرم من النََّعم والذبائح ، وقيل أيضا ما يه: اهلدي ) ٣(
  خرج من إحرامه فجاز له ما كان ممنوعا منه: حل احملرم وأحل ) ٤(

حدثنا محاد بن سلمة ، عن خالد احلذاء ، عن خالد بن أيب الصلت ، عن عراك ، : حدثنا أبو داود قال  - ١٦٤٥
  »ملا بلغه أمر مبقعدة فاستقبل هبا القبلة « سلم عن عائشة أن النيب صلى اهللا عليه و

أخربين أبيه يعين أباه ، عن السائب ، عن عائشة ، : حدثنا عبد اهللا بن نافع ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٦٤٦
 وذو الطفيتني) ١(إال األبتر « يعين من احليات » هنى عن قتل جنان البيوت « أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  »يف بطون النساء ، فمن مل يقتلها فليس منا ) ٣(، فإهنما خيطفان األبصار ويقتالن احلبل ) ٢(
__________  

  القصري الذنب من احليات: األْبَتر ) ١(
  ثعبان له خطان على ظهره: ذو الطفيتني ) ٢(
  البااحلمل ومعناه أن املرأة احلامل إذا نظرت إليهما وخافت أسقطت احلمل غ: احلبل ) ٣(

: حدثنا سالم ، عن أيب إسحاق ، عن عمرو بن غالب ، أن عائشة قالت لعمار : حدثنا أبو داود قال  - ١٦٤٧
ال حيل دم امرئ مسلم إال بإحدى ثالث ، « : أما أنت يا عمار فقد علمت ما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  »يقتل ، أو قتل ف) ١(رجل كفر بعد إسالمه ، أو زىن بعد إحصانه 
__________  

  املَْنع، واملرأة تكون ُمْحَصنة باإلسالم، وبالَعفاف، واحلُرِّيَّة، وبالتَّْزويج وكذلك الرُجل: اإلْحصان ) ١(

حدثنا محاد ، عن األزرق بن قيس ، عن ذكوان ، عن عائشة ، أن رسول اهللا : حدثنا أبو داود قال  - ١٦٤٨
  ») ١(مرة كان يصلي على اخل« صلى اهللا عليه وسلم 

__________  
  هي مقداُر ما َيَضع الرُجل عليه وْجهه يف سجوده من َحِصري أو َنِسيجة ُخوص وحنوه من النَّباِت: اخلُْمَرة ) ١(

حدثنا محاد بن سلمة ، واملبارك بن فضالة ، عن أيب عمران اجلوين ، عن يزيد بن : حدثنا أبو داود قال  - ١٦٤٩
دخل أبو بكر فجعل يراوح « : عائشة فذكرنا وفاة النيب صلى اهللا عليه وسلم ، فقالت دخلنا على : بابنوس ، قال 

  »يا نبياه يا صفياه : بني خديه قبال ، وهو يقول 

حدثين صاحل بن سرج من عبد القيس ، : حدثنا عمر بن العالء اليشكري ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٦٥٠
مسعت رسول اهللا صلى اهللا : وذكر عندها القضاة ، فقالت : ة ، تقول مسعت عائش: عن عمران بن حطان ، قال 

بني اثنني ) ١(يؤتى بالقاضي العدل يوم القيامة ، فيلقى من شدة احلساب ما يتمىن أنه مل يقض « : عليه وسلم يقول 
  »يف مترة قط 

__________  
  الفصل واحلكم: القضاء ) ١(



الرمحن بن بديل العقيلي ، بصري ثقة صدوق عن أبيه ، عن أيب  حدثنا عبد: حدثنا أبو داود قال  - ١٦٥١
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يستفتح الصالة بالتكبري والقراءة بـ احلمد « : اجلوزاء ، عن عائشة ، قالت 

توي رأسه ومل خيفضه ولكن بني ذلك ، فإذا رفع رأسه مل يسجد حىت يس) ١(هللا رب العاملني فإذا ركع مل يشخص 
قدمه اليمىن ، ) ٢(قائما ، فإذا سجد فرفع رأسه مل يسجد حىت يستوي قاعدا ، وكان يفرش قدمه اليسرى وينصب 

وكان يقول يف كل ركعتني التحيات ، وكان ينهى عن عقب الشيطان وعن افتراش كافتراش السبع والكلب ، 
  »وكان خيتم الصالة بالتسليم 

__________  
  لى ويرفع البصرينظر إىل أع: يشخص ) ١(
  أقام وثبت على أطراف أصابعه: نصب ) ٢(

كان رسول اهللا صلى « : قالت عائشة : حدثنا يزيد بن إبراهيم ، عن حممد ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٦٥٢
  »اهللا عليه وسلم يصلي قبل الفجر ركعتني ، يقول فيهما قدر فاحتة الكتاب 

دخل علي النيب : سالم ، عن مساك ، عن عكرمة ، عن عائشة ، قالت حدثنا : حدثنا أبو داود قال  - ١٦٥٣
هو عليها صدقة وهو « : هذا مما أتتنا به بريرة ، فقال : صلى اهللا عليه وسلم ، فقدمت إليه حلما أو عظما ، فقلت 

  »لنا هدية 

حدثين أيب ، : ال حدثنا إسحاق بن سعيد القرشي ، من ولد سعيد بن العاص ق: حدثنا أبو داود قال  - ١٦٥٤
وما يعجبكم « : ذكر عند عائشة صوم شهر رمضان تسع وعشرين يوما ، فتعجب من ذلك ، فقالت عائشة : قال 

  »من ذلك ، فما صمت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تسعا وعشرين أكثر مما صمت ثالثني 

دخل : ن عكرمة ، عن عائشة ، قالت حدثنا سليمان بن معاذ ، عن مساك ، ع: حدثنا أبو داود قال  - ١٦٥٥
ودخل » إذا أصوم « : ال ، قال : قلت » أعندك شيء ؟ « : علي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذات يوم فقال 

  »إذا أفطر وإن كنت فرضت الصوم « : نعم ، قال : قلت » عندك شيء ؟ « علي يوما آخر ، فقال 

مسعت عائشة :  ذئب ، عن عمران بن بشري ، عن سامل سبالن ، قال حدثنا ابن أيب: حدثنا أبو داود قال  - ١٦٥٦
ويل « : الوضوء ، فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول ) ١(يا عبد الرمحن ، أسبغ : ، تقول ألخيها 

  »من النار يوم القيامة ) ٣(لألعقاب ) ٢(
__________  

  عضائه بالغسلإمتامه وإكماله واستيعاب أ: إسباغ الوضوء ) ١(
  احلزن واهلالك والعذاب وقيل وادٍ يف جهنم: الويل ) ٢(
  مجع العقب وهو عظم مؤخر القدم واملراد ويل ألصحاب األعقاب املقصرين يف غسلها: األعقاب ) ٣(

، حدثنا عمرو بن دينار ، عن سامل بن عبد اهللا بن عمر : حدثنا محاد بن زيد ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٦٥٧
  »طيبت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبىن قبل أن يطوف بالبيت « : عن عائشة ، قالت 



  عبد اهللا بن شقيق عن عائشة

حدثنا عبد اهللا بن : حدثنا أبو شعيب الصلت بن دينار ، قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٦٥٨
ال ، إال أن جييء من « :  عليه وسلم يصلي الضحى ؟ قالت أكان رسول اهللا صلى اهللا: قلت لعائشة : شقيق ، قال 

  »مغيبه 

أكان : قلت لعائشة : حدثنا عبد اهللا بن شقيق ، قال : حدثنا الصلت ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٦٥٩
  ») ١(ال ، إال من املفصل « : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقرن بني السورتني ؟ قالت 

__________  
بسم اهللا الرمحن الرحيم ، : مفصال ؛ لقصرها ، وكثرة الفصول فيها بسطر : قصار السور ، مسيت : املفصل ) ١(

  وهو السبع األخري من القرآن الكرمي

: سألت عائشة : حدثنا شعبة ، عن خالد احلذاء ، مسع عبد اهللا بن شقيق ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٦٦٠
  »نعم « : عليه وسلم يصوم األيام املعلومة من الشهر ؟ قالت أكان رسول اهللا صلى اهللا 

حدثنا هارون األعور ، عن بديل العقيلي ، عن عبد اهللا بن شقيق ، عن عائشة ، : حدثنا أبو داود قال  - ١٦٦١
  « »فروح ورحيان » : قرأ « عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه 

  األفراد

حدثنا ثابت أبو زيد ، عن عاصم األحول ، عن عبد اهللا بن : داود قال  حدثنا أبو: حدثنا يونس قال  - ١٦٦٢
« : ما كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ينتظر إذا سلم من الصالة إال أن يقول : احلارث ، عن عائشة ، قالت 

  »اللهم أنت السالم ومنك السالم تباركت يا ذا اجلالل واإلكرام 

صنعت لرسول « : حدثنا مهام ، عن قتادة ، عن مطرف ، عن عائشة ، أهنا قالت : حدثنا أبو داود قال  - ١٦٦٣
  »قذفها ) ١(اهللا صلى اهللا عليه وسلم بردة سوداء من صوف فلبسها ، فأعجبته ، فلما عرق فيها فوجد ريح النمرة 

__________  
كلُّ َشْملٍَة ُمَخطَّطة من َمآزِر : نمار أيضا وال. َنِمر: جلود النُّمور، وهي السِّباع املعروفة، واِحُدها : النمار ) ١(

  .نِمار: وسراويل األعراب فهي َنِمرة، ومجُعها 

  وما روى عنها النساء

حدثنا محاد بن سلمة ، عن علي بن زيد ، عن عمته ، عن عائشة ، أن رسول اهللا : حدثنا أبو داود قال  - ١٦٦٤
  »من عسيلته ال حتل له حىت تذوق « : صلى اهللا عليه وسلم قال 

  صفية بنت شيبة عن عائشة



حدثين عبد احلميد بن جبري املكي : حدثنا قرة بن خالد ، قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٦٦٥
يا رسول اهللا يرجع الناس « : قلت : حدثتنا صفية بنت شيبة ، قالت حدثتنا أم املؤمنني عائشة ، قالت : ، قال 

يف ) ٢(خلفه على البعري ) ١(واحد ، فأمر أخي عبد الرمحن ، فأعمرين من التنعيم وأردفين  بنسكني وأرجع بنسك
هل ترى من أحد ؟ فاعتمرت مث رجعت : ليلة حارة ، فجعلت أحسر عن مخاري ، فتناولين بشيء يف يده ، فقلت 

  ») ٣(إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يف مكانه مل يربح 
__________  

  محله خلفه: ردفه أ) ١(
  ما صلح للركوب واحلمل من اإلبل ، وذلك إذا استكمل أربع سنوات ، ويقال للجمل والناقة: البعري ) ٢(
  زال عنه وغادره: برح املكان ) ٣(

حدثنا قرة بن خالد ، عن عبد احلميد بن جبري املكي من آل شيبة ، عن صفية : حدثنا أبو داود قال  - ١٦٦٦
صلي يف احلجر فإنه « : يا رسول اهللا ، أصلي يف الكعبة ؟ فقال : قلت : حدثتنا عائشة ، قالت : بنت شيبة ، قالت 
  »من البيت : من الكعبة أو قال 

حدثنا قيس بن الربيع ، عن إبراهيم بن املهاجر البجلي ، عن صفية بنت شيبة ، : حدثنا أبو داود قال  - ١٦٦٧
« : يا رسول اهللا كيف الغسل من اجلنابة ؟ قال : األنصارية ، فقالت أتت فالنة بنت فالن : عن عائشة ، قالت 

تدرون ما « : مث قال » الرأس ) ٢(رأسها األمين مث األيسر حىت تنقي شئون ) ١(تبدأ إحداكن فتتوضأ فتبدأ بشق 
اهللا يا رسول : قالت » على بقية جسدها ) ٣(صدقت ، مث تفيض « : البشرة ، قال : قالت » شئون رأسها ؟ 

تأخذ إحداكن سدرهتا وماءها فتطهر هبا فتحسن الطهور مث تبدأ بشق رأسها « وكيف الغسل من احمليض ؟ قال 
فتطهر هبا ) ٥(ممسكة ) ٤(األمين مث األيسر حىت تنقي شئون الرأس ، مث تفيض على سائر جسدها ، مث تأخذ فرصة 

  »يا سبحان اهللا تتبعني آثار الدم  «: يا رسول اهللا كيف أتطهر هبا ؟ فقلت هلا أنا : قالت » 
__________  

  اجلانب: الشق ) ١(
  أصول ومنابت الشعر: الشئون ) ٢(
  الصب والسكب: اإلفاضة ) ٣(
  القطعة من الصوف أو القطن: الفرصة ) ٤(
  املطيبة باملسك: املمسكة ) ٥(

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه  «: عن صفية ، عن عائشة ، قالت . . . حدثنا : حدثنا أبو داود قال  - ١٦٦٨
  ») ٢(، ويتوضأ باملد ) ١(وسلم يغتسل بالصاع 

__________  
  مكيال املدينة تقدر به احلبوب وسعته أربعة أمداد ، واملد هو ما ميأل الكفني: الصاع ) ١(
  كيل ُيساوي ربع صاع وهو ما ميأل الكفني وقيل غري ذلك: املد ) ٢(



مسعت احلسن بن مسلم ، حيدث عن : حدثنا شعبة ، عن عمرو بن مرة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٦٦٩
صفية ، عن عائشة ، أن امرأة من األنصار مترط شعرها ، فأرادوا أن يصلوا فيه ، فذكر ذلك للنيب صلى اهللا عليه 

  »واملواصلة ) ١(فلعن الواصلة « وسلم 
__________  

  رٍ آخَر زُورٍاليت َتِصل شَْعَرها بَشْع: الواِصلة ) ١(

حدثنا شيبان ، عن عاصم بن هبدلة ، عن زر بن حبيش ، أن رجال سأل عائشة : حدثنا أبو داود قال  - ١٦٧٠
ما ترك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دينارا وال « ال ، واهللا : عن مرياث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالت 

  ») ٢(أمة  وال عبدا وال) ١(درمها وال شاة وال بعريا 
__________  

  ما صلح للركوب واحلمل من اإلبل ، وذلك إذا استكمل أربع سنوات ، ويقال للجمل والناقة: البعري ) ١(
  اجلارية اململوكة: األمة ) ٢(

  أم كلثوم عن عائشة

ن عمري حدثنا هشام ، عن بديل العقيلي ، عن عبد اهللا بن عبيد ب: حدثنا يونس ، حدثنا أبو داود قال  - ١٦٧١
الليثي ، عن امرأة منهم يقال هلا أم كلثوم عن عائشة ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يأكل طعاما يف ستة 

أما إنه لو ذكر اسم اهللا « : من أصحابه ، فجاء أعرايب فأكله بلقمتني ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  »بسم اهللا أوله وآخره :  فليقل كفاكم ، إذا أكل أحدكم فنسي أن يذكر اسم اهللا

كنا يف : أخربتين كرمية بنت مهام الطائية ، قالت : حدثنا حممد بن مهزم ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٦٧٢
؟ ) ١(يا أم املؤمنني ما تقولني يف احلناء يف اخلضاب : املسجد احلرام وعائشة فيه ، فجلسنا إليها ، فقالت هلا امرأة 

  »كان خليلي ال حيب رحيه « : فقالت 
__________  

  صبغ الشعر أو اجللد باحلناء أو غريها: اخلضاب ) ١(

حدثنا مالك بن أنس ، عن يزيد بن عبد اهللا بن قسيط ، عن حممد بن عبد الرمحن : حدثنا أبو داود قال  - ١٦٧٣
أو » ) ١(ود امليتة إذا دبغت رخص يف جل« بن ثوبان ، عن أمه ، عن عائشة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  »طهرت « : قال 
__________  

  معاجلة اجللد مبادةٍ لَيِلَني ويزول ما به من رطوبة وننت: الدباغ ) ١(

حدثنا شعبة ، عن جرب بن حبيب ، عن أم كلثوم ، عن عائشة ، أهنا كانت تصلي : حدثنا أبو داود قال  - ١٦٧٤
فلما انصرفت سألته عن ذلك ، فقال » عليك من الدعاء بالكوامل اجلوامع « : فقال هلا النيب صلى اهللا عليه وسلم 

قويل اللهم إين أسألك من اخلري كله ما علمت منه وما مل أعلم ، وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما مل « : 



لك اجلنة وما قرب من قول أو عمل ، اللهم إين أسأ -أو قرب منها  -أعلم ، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها 
إليها من قول أو عمل ، اللهم وأسألك من اخلري ما سألك عبدك ورسولك حممد صلى اهللا عليه وسلم ، وأعوذ بك 

من أمر : أو قال  -من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك حممد صلى اهللا عليه وسلم ، وما قضيت يل من قضاء 
  »يل رشدا ) ١(فاجعل عاقبته  -

__________  
  اخلامتة: العاقبة  )١(

  معاذة العدوية عن عائشة

حدثنا شعبة ، عن يزيد أيب األزهر الضبعي القسام الرشك ، : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٦٧٥
أحرورية أنت ؟ كنا حنيض على « : أتقضي احلائض الصالة ؟ قالت : قلت لعائشة : عن معاذة العدوية ، قالت 

  »اهللا عليه وسلم أفكنا نقضي ؟ عهد رسول اهللا صلى 

كان : سألت عائشة : مسعت معاذة ، تقول : حدثنا شعبة ، عن يزيد ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٦٧٦
  »نعم ، أربع ركعات ويزيد ما شاء اهللا « : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي الضحى ؟ قالت 

هل كان رسول اهللا صلى : يزيد ، مسعت معاذة ، قلت لعائشة حدثنا شعبة ، عن : حدثنا أبو داود قال  - ١٦٧٧
كان ال يبايل من « : قالت » من أي الشهر ؟ « : قلت » نعم « : اهللا عليه وسلم يصوم ثالثا من الشهر ؟ قالت 

  »أيه صام 

ول اهللا حدثنا شعبة ، عن عاصم األحول ، عن معاذة ، عن عائشة ، كنت أنا ورس: حدثنا أبو داود قال  - ١٦٧٨
  »أبقي يل أبقي يل « : صلى اهللا عليه وسلم نغتسل من إناء واحد حىت يقول 

  عائشة بنت طلحة عن عائشة

حدثنا قيس بن الربيع ، عن حيىي بن إسحاق ، عن عائشة بنت : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٦٧٩
يا رسول اهللا طوىب : ن األنصار ليصلى عليه ، فقلت طلحة ، عن عائشة ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أيت بصيب م

يا عائشة أوال تدرين أن اهللا عز « : له ، عصفور من عصافري اجلنة ، مل يعمل سوءا قط ، ومل يدر به ، فقال ) ١(
 آبائهم ، وخلق النار ، وخلق هلا أهال ، خلقها هلم) ٢(وجل خلق اجلنة ، وخلق هلا أهال خلقها هلم وهم يف أصالب 

  »وهم يف أصالب آبائهم 
__________  

  اسم اجلنة ، وقيل هي شجرة فيها: طوىب ) ١(
  فقار الظهر: الصلب ) ٢(

  أم جعفر عن عائشة



حدثنا قيس بن الربيع ، عن قابوس بن أيب ظبيان ، عن أم : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٦٨٠
كان يصلي أربعا قبل الظهر « : لى اهللا عليه وسلم ، فقالت سألت عائشة عن صالة رسول اهللا ص: جعفر ، قالت 

شاهدا وال ) ٢(صحيحا وال سقيما ) ١(يطيل فيهن القيام وحيسن فيهن الركوع والسجود ، فأما ما مل يكن يدع 
  »غائبا فالركعتني قبل الفجر 

__________  
  يترك: يدع ) ١(
  املريض: السقيم ) ٢(

  هبية عن عائشة

سألت النيب : حدثنا أبو عقيل ، عن هبية ، عن عائشة ، قالت : حدثنا أبو داود قال : نس قال حدثنا يو - ١٦٨١
فما تقول يف أطفال املسلمني ؟ : قلت » هم يف النار يا عائشة « : صلى اهللا عليه وسلم عن أطفال املشركني فقال 

ربك أعلم مبا « : ر عليهم األقالم ؟ قال وكيف ومل يدركوا األعمال ومل جت: قلت » هم يف اجلنة يا عائشة « : قال 
  »كانوا عاملني 

  أم سامل عن عائشة

حدثنا جعفر بن بريد أو ابن برد عن أم سامل ، عن عائشة ، : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٦٨٢
  اتنييعين شاة أو ش» كم يف بيتك من بركة ؟ « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لرجل : قالت 

  سارية ، وقريبة ، وأم عمارة بنت عمري عن عائشة

حدثتنا : أخربتنا سارية ، قالت : حدثنا سكن بن املغرية ، قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٦٨٣
  »كان يقبلها وهو صائم « عائشة ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

مسعت : أخربين عاصم موىل قريبة قال : حدثنا شعبة ، قال : قال  حدثنا أبو داود: حدثنا يونس قال  - ١٦٨٤
يا رسول اهللا فإنك : ، قالوا ) ١(قريبة حتدث عن عائشة ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هنى عن الوصال 

  »إين أبيت يطعمين ريب ويسقيين « : تواصل قال 
__________  

  ري إفطارصوم أكثر من يوم متواصال من غ: الوصال ) ١(

حدثنا شعبة ، عن احلكم ، عن عمارة بن عمري ، عن أمه ، عن عائشة ، عن النيب : حدثنا أبو داود قال  - ١٦٨٥
  »ولد الرجل من كسبه ، من أطيب كسبه ، فكلوا من أمواهلم « : صلى اهللا عليه وسلم قال 

  عمرة بنت عبد الرمحن عن عائشة



حدثنا شعبة ، عن حممد بن عبد الرمحن ، مسعت عمرة ، حتدث : د قال حدثنا أبو داو: حدثنا يونس قال  - ١٦٨٦
: أكرب علمي أنه قال : قال شعبة « عن عائشة ، كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا طلع الفجر صلى ركعتني 

  «فأقول يقرأ فيهما بفاحتة الكتاب » : شك شعبة يف ختفيفهما قالت عائشة « خيففهما » 

حدثنا زمعة ، عن الزهري ، عن عمرة ، عن عائشة ، أن رسول اهللا صلى اهللا : أبو داود قال  حدثنا - ١٦٨٧
  »تقطع يد السارق يف ربع دينار فصاعدا « : عليه وسلم قال 

حدثنا ابن أيب ذئب ، عن الزهري ، عن عمرة ، عن عائشة ، أن زينب بنت : حدثنا أبو داود قال  - ١٦٨٨
فكانت » فأمرها أن تغتسل وتصلي « ني ، فسألت النيب صلى اهللا عليه وسلم سبع سن) ١(جحش ، استحيضت 
  تغتسل لكل صالة

__________  
  أن يستمر باملرأة خروج الدم بعد أيام حيضها املعتادة: االستحاضة ) ١(

  أمية بنت عبد اهللا

سألت : عبد اهللا ، قال حدثنا محاد بن سلمة ، عن علي بن زيد ، عن أمية بنت : حدثنا أبو داود قال  - ١٦٨٩
، وسألتها عن قول اهللا ) ) ١(وإن تبدوا ما يف أنفسكم أو ختفوه حياسبكم به اهللا : ( عائشة عن قول اهللا عز وجل 

لقد سألتين عن شيء ما سألين عنه أحد منذ سألت عنه رسول : ، فقالت ) ) ٢(من يعمل سوءا جيز به ( عز وجل 
حىت ) ٣(هذه متابعة اهللا عز وجل للعبد مما يصيبه من احلمى واحلزن والنكبة « : اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فقال 

) ٤(البضاعة يضعها يف كمه فيفقدها ، فيفزع هلا فيجدها يف ضبنه حىت إن العبد ليخرج من ذنوبه كما خيرج الترب 
  ») ٥(األمحر من الكري 

__________  
  ٢٨٤: البقرة آية رقم : سورة ) ١(
  ١٢٣: نساء آية رقم ال: سورة ) ٢(
  ما يصيب اإلنسان من احلوادث واملصائب صغريها وكبريها: النكبة ) ٣(
  معدن الذهب والفضة اخلام قيل أن يشكل فإذا شكل فيسمى عينا: الترب ) ٤(
  زِقٌّ أو وعاء من جلد أو حنوه يشبه الكيس يستخدمه احلداد وغريه للنفخ يف النار إلذكائها: الكري ) ٥(

  ةأم املغري

سألت : أخربتين أم املغرية موالة لألنصار ، قالت : حدثنا األسود بن شيبان ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٦٩٠
قد كنا على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نكسى ثيابا يقال هلا « : عائشة عن احلرير تلبسه النساء ، فقالت 

  »، فيها حرير ) ١(السرياء : 
__________  

  َنْوع من الُبُروِد والثياب ُيخاِلطه حَرير: الِسَرياء بكسر السني وفتح الياء واملد ) ١(



  وما روت حفصة بنت عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

مسعت أبا الضحى ، حيدث : حدثنا شعبة ، عن منصور ، قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٦٩١
كان « وج النيب صلى اهللا عليه وسلم ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن شتري بن شكل ، عن حفصة ، ز

  »يقبل وهو صائم 

حدثنا ابن أيب ذئب ، عن نافع ، عن صفية بنت أيب عبيد ، عن حفصة ، أو عن : حدثنا أبو داود قال  - ١٦٩٢
) ١(تؤمن باهللا واليوم اآلخر أن حتد ال حيل المرأة « : عائشة ، أو كلتامها ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

  »على ميت فوق ثالثة إال على زوج 
__________  

  ترك الطيب والزينة حزنا على امليت: اإلحداد واحلداد ) ١(

كان الناس يرون : حدثنا صخر بن جويرية ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٦٩٣
اهللا عليه وسلم فيقصوهنا عليه ، فيقول فيها ما شاء اهللا أن يقول ، فقلت ذات ليلة الرؤيا على عهد رسول اهللا صلى 

اللهم إن كنت تعلم يف خريا فأرين ، فلما منت : لو كان فيك خري لرأيت رؤيا كما يرى الناس ، مث قلت : لنفسي 
يب حىت وقفا يب على جهنم  من حديد فانطلقا) ١(رأيت يف منامي كأن ملكني أتياين يف يد كل واحد منهما مقمعة 

، نعم املرء ) ٣(مل ترع : أعوذ باهللا من جهنم حىت جاء ملك ، فقال : ، فقلت ) ٢(ومها يعتالين ، فإذا جهنم مطوية 
على حفصة فقصصتها عليها فقصتها ) ٤(فلما أصبحت غدوت : أنت لو كنت تكثر الصالة ، قال ابن عمر 
» إن عبد اهللا رجل صاحل « : لم ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حفصة على رسول اهللا صلى اهللا عليه وس

  فكان عبد اهللا بعد ذلك يكثر الصالة: قال نافع 
__________  

  ِسياط تعمل من حديد، ُرؤوسها ُمْعَوجَّة: املقمع ) ١(
  مبنية اجلوانب: مطوية ) ٢(
  اخلوف والفزع: الروع ) ٣(
  السري أول النهار: الُغُدو ) ٤(

  ما روت زينب بنت جحش عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

مسعت زينب : أخربين محيد بن نافع ، قال : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٦٩٤
بنت أم سلمة ، حتدث عن أم سلمة ، عن امرأة من أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم ، أنه مات محيم هلا تويف 

ال حيل المرأة تؤمن باهللا « : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : فرة فجعلت متسح هبا وتقول فدعت بص
رواه مالك ، عن عبد اهللا بن » على ميت فوق ثالث إال على زوج أربعة أشهر وعشرا ) ١(واليوم اآلخر أن حتد 

  على زينب بنت جحشدخلت : أيب بكر ، عن محيد بن نافع ، عن زينب بنت أم سلمة ، قالت 
__________  

  ترك الطيب والزينة حزنا على امليت: اإلحداد واحلداد ) ١(



  ما روت أم حبيبة بنت أيب سفيان عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

مسعت زينب : أخربين محيد بن نافع ، قال : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٦٩٥
: حتدث عن أم حبيبة بنت أيب سفيان ، أن محيما هلا تويف ، فدعت بصفرة فجعلت متسح هبا وتقول  بنت أم سلمة ،

على ميت فوق ) ١(ال حيل المرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر أن حتد « : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 
  »ثالث إال على زوج أربعة أشهر وعشرا 

__________  
  ترك الطيب والزينة حزنا على امليت: اد اإلحداد واحلد) ١(

حدثنا شعبة ، عن النعمان بن سامل ، مسع عمرو بن أوس ، مسع عنبسة بن أيب : حدثنا أبو داود قال  - ١٦٩٦
من صلى ثنيت عشرة ركعة يف يوم وليلة « : سفيان ، حيدث عن أم حبيبة ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

ما تركتهن بعد : ما تركتهن بعد ، قال عنبسة : قالت أم حبيبة رضي اهللا عنها » بيت يف اجلنة  سوى املكتوبة بين له
  وأنا ما أكاد أدعهن بعد: ما تركتهن بعد ، قال النعمان : ، قال عمرو 

حدثنا زمعة ، عن الزهري ، عن أيب سلمة ، أن رجال دخل على أم حبيبة زوج : حدثنا أبو داود قال  - ١٦٩٧
يا ابن أخ توضأ فإين مسعت رسول اهللا صلى : صلى اهللا عليه وسلم فدعت له بسويق أو بطعام ، مث قالت له النيب 

  »مما مست النار « أو قال » الوضوء مما غريت النار « : اهللا عليه وسلم يقول 

  ما روت أم سلمة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

مسعت أبا سلمة بن عبد : حدثنا شعبة ، عن عبد ربه ، قال  :حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٦٩٨
: مسعت أبا هريرة ، وابن عباس اختلفا يف املرأة إذا تويف عنها زوجها وهي حامل ، فقال ابن عباس : الرمحن ، قال 

ألتها ، إذا وضعت ما يف بطنها فقد حلت ، فبعثاين إىل أم سلمة ، فأتيتها ، فس: آخر األجلني ، وقال أبو هريرة 
أحدمها ، ) ٢(سبيعة بنت احلارث بعد وفاة زوجها خبمس عشرة ، فخطبها رجالن فهويت ) ١(نفست : فقالت 

مل حيل لك األزواج ، فأتت النيب صلى اهللا عليه وسلم فذكرت ذلك له : بنفسها ، فقالوا ) ٣(فخشوا أن تفتات 
  »بلى ، قد حلت لك األزواج فانكحي من شئت « : فقال 

__________  
  ولدت أو حاضت: نفست ) ١(
  كل ما يريده اإلنسان وخيتاره ويرضاه ويشتهيه ومييل إليه: اهلوى ) ٢(
  َسَبَق إليه دون ائتمار أو مشاورة: افتات بأمر ) ٣(

حدثنا حممد بن ثابت البناين ، عن أبيه ، عن شهر بن حوشب ، عن أم سلمة ، عن : حدثنا أبو داود قال  - ١٦٩٩
  »عمل غري صاحل « : هللا عليه وسلم ، أنه قرأ النيب صلى ا



حدثنا مهام ، عن قتادة ، عن احلسن ، عن ضبة بن حمصن ، عن أم سلمة ، أن : حدثنا أبو داود قال  - ١٧٠٠
سيكون أمراء ، فتعرفون وتنكرون ، فمن أنكر فقد برئ ، ومن كره فقد « : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

  »ال ، ما صلوا « يا رسول اهللا أفال نقتل فجرهتم ؟ فقال : فقالوا » وتابع  سلم ، ولكن من رضي

مسعت زينب بنت أم سلمة : حدثنا محيد بن نافع املدين ، قال : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٧٠١
ى اهللا عليه وسلم ، حتدث عن أمها أم سلمة ، أن امرأة توىف عنها زوجها ، فاشتكت عيناها ، فسئل النيب صل

يف أحالس بيتها حوال » : أو قال  -) ١(ال ، قد كانت إحداكن متكث يف بيت زوجها حوال « : أتكتحل ؟ فقال 
  «مث خرجت ، ال ، حىت متضي أربعة أشهر وعشرا ) ٢(فإذا مر كلب رمت ببعرة  -

__________  
  العام أو السنة: احلول ) ١(
  و رجيع ذوات اخلف وذوات الظِّلف إال البقر األهليالواحدة من البعر وه: البعرة ) ٢(

حدثنا حرب بن شداد ، عن حيىي بن أيب كثري ، عن أيب سلمة ، عن أم سلمة ، أن : حدثنا أبو داود قال  - ١٧٠٢
كنت أصلي بعد « : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صلى يف بيتها بعد العصر ركعتني ، فسألته عن ذلك ، فقال 

  »تني ، فجاء وفد فشغلوين الظهر ركع

أخربتنا : أخربين أيوب ، وخالد احلذاء ، عن احلسن ، قال : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٧٠٣
تقتلك الفئة « : أمنا ، عن أم سلمة ، زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال يف عمار 

  ») ١(الباغية 
__________  

  الظاملة اخلارجة عن طاعة اإلمام: الباغية ) ١(

قال رسول : حدثنا القاسم بن الفضل ، عن حممد بن علي ، عن أم سلمة ، قالت : حدثنا أبو داود قال  - ١٧٠٤
  »احلج جهاد كل ضعيف « : اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

« : بن وهب ، عن أم سلمة ، قالت حدثنا زمعة ، عن الزهري ، عن عبد اهللا : حدثنا أبو داود قال  - ١٧٠٥
  »خرج أبو بكر تاجرا إىل بصرى يف زمن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

حدثنا صخر بن جويرية ، عن نافع ، عن زيد بن عبد اهللا بن عمر ، عن عبد اهللا : حدثنا أبو داود قال  - ١٧٠٦
مسعت رسول اهللا صلى : عبد الرمحن قالت  وكانت أم سلمة خالة: بن عبد الرمحن بن أيب بكر ، عن أم سلمة ، قال 

كأمنا جيرجر « : أو قال » نار جهنم ) ١(إن الذي يشرب يف إناء من فضة ، فإمنا جيرجر « : اهللا عليه وسلم يقول 
  »يف بطنه نار جهنم 
__________  

  يشرب وحيدر: جيرجر ) ١(



أخربين سفينة موىل أم سلمة ، : هان ، قال حدثنا محاد بن سلمة ، عن سعيد بن مج: حدثنا أبو داود قال  - ١٧٠٧
  »أعتقتين أم سلمة ، واشترطت علي أن أخدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما عاش « : قال 

حدثنا شعبة ، عن منصور ، عن سامل بن أيب اجلعد ، عن أيب سلمة عن أم سلمة أن : حدثنا أبو داود قال  - ١٧٠٨
  »يكن يصوم شهرين جيمع بينهما إال شعبان ورمضان مل « النيب صلى اهللا عليه وسلم 

حدثنا إبراهيم بن سعد ، عن الزهري ، عن هند بنت احلارث القرشية ، عن أم : حدثنا أبو داود قال  - ١٧٠٩
يف مقعده إال قليال حىت يقوم ) ١(كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا سلم من الصالة مل يلبث : سلمة ، قالت 

  فنرى ذلك من أجل النساء حىت ميضني: ري قال الزه
__________  

  اإلبطاء والتأخري واالنتظار واإلقامة: اللبث ) ١(

حدثنا شعبة ، عن موسى بن أيب عائشة ، عن موىل ألم سلمة عن أم سلمة أن : حدثنا أبو داود قال  - ١٧١٠
أسألك علما نافعا ، ورزقا طيبا ، وعمال  اللهم إين« : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان إذا صلى الصبح قال 

  »متقبال 

حدثنا شعبة ، عن قتادة ، عن سعيد بن املسيب ، عن عامر بن أيب أمية أخي أم : حدثنا أبو داود قال  - ١٧١١
فرد : قال سعيد » كان يصبح جنبا ، مث يغتسل ويصوم « سلمة عن أم سلمة ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  فتياه أبو هريرة

مسعت الشعيب ، حيدث عن أم سلمة ، أن : حدثنا شعبة ، عن منصور ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٧١٢
أو أضل أو ) ١(اللهم إين أعوذ بك من أن أزل « : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال 

  ») ٣(أو جيهل علي ) ٢(أظلم أو أظلم أو أجهل 
__________  

  ذنب من غري قصد وهو تشبيه بزلة القدم: الزلة  )١(
  القبيح من القول ، واملراد اإلساءة إىل اهللا أو إىل الناس: اجلهل ) ٢(
  الكالم السيئ والتفحش: اجلهل ) ٣(

دخلت على أم سلمة ، فقلت هلا : حدثنا أبو كعب ، عن شهر بن حوشب ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٧١٣
: كان أكثر دعاء النيب صلى اهللا عليه وسلم : ما كان يدعو به النيب صلى اهللا عليه وسلم ، فقالت  أخربيين بأكثر: 
إن قلب ابن « يا رسول اهللا إنك تكثر أن تدعوا هبذا ؟ فقال : فقلت » يا مقلب القلوب ، ثبت قليب على دينك « 

  ») ١(آدم بني إصبعي الرمحن عز وجل ما شاء أقام ، وما شاء أزاغ 
__________  
  أمال عن احلق: أزاغ ) ١(



مسعت أبا سلمة بن عبد الرمحن ، حيدث عن : حدثنا شعبة ، عن أيب إسحاق ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٧١٤
حىت كان أكثر صالته وهو قاعد ، وكان  -تعين النيب صلى اهللا عليه وسلم  -ما مات « واهللا ، : أم سلمة ، قالت 

  »دووم عليه ، وإن قل  أحب األعمال إليه ما

حدثنا كامل أبو العالء ، عن حبيب بن أيب ثابت ، عن أم سلمة ، أن النيب صلى : حدثنا أبو داود قال  - ١٧١٥
  »كان يتنور ويلي عانته بيده « اهللا عليه وسلم 

عن أم سلمة  حدثنا عمران ، عن أيب يونس القشريي ، عن عبيد اهللا بن القبطية ،: حدثنا أبو داود قال  - ١٧١٦
من ) ٢(البيت حىت إذا كانوا ببيداء ) ١(يقبل قوم يؤمون « : قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ، قالت 

  »يبعثون على نياهتم « : يا رسول اهللا ، أن فيهم املكره ، قال : فقيل » هبم ) ٣(األرض خسف 
__________  

  أراد وقصد: أم ) ١(
  الصحراء: البيداء ) ٢(
  ذهاب الشيء يف األرض والغور به فيها: اخلسف  )٣(

حدثنا سفيان الثوري ، عن حبيب بن أيب ثابت ، عن وهب موىل أيب أمحد ، عن أم : حدثنا أبو داود قال  - ١٧١٧
  »، ال ليتان ) ١(لية « : دخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنا أختمر ، فقال : سلمة قالت 

__________  
  اللَفَّة: يَّة اللَّ) ١(

مسعت أم سلمة الصرخة على : مسعت ابن أيب مليكة ، يقول : حدثنا زمعة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٧١٨
يرمحها اهللا والذي « : قد قضت ، فقالت : فجاءت ، فقالت » انظري ما صنعت « : عائشة ، فأرسلت جاريتها 

  »اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال أبوها نفسي بيده ، لقد كانت أحب الناس كلهم إىل رسول 

حدثنا حممد بن أيب محيد ، عن املطلب بن عبد اهللا بن حنطب ، عن أم سلمة ، أن : حدثنا أبو داود قال  - ١٧١٩
من كانت له ابنتان أو أختان أو ذواتا قرابة ، فأنفق عليهما حىت يكفيهما أو « : النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

  »من النار ) ١(ن فضله كانتا له حجابا يغنيهما اهللا م
__________  

  احلاجز واملانع والساتر: احلجاب ) ١(

  ما روت أم هانئ بنت أيب طالب عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

حدثنا ابن أيب ذئب ، عن سعيد بن أيب سعيد املقربي ، عن أيب : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٧٢٠
دخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم « : نئ ، عن فاختة وهي أم هانئ بنت أيب طالب ، قالت مرة موىل أم ها

  »به ) ١(يوم الفتح بييت ، فاغتسل ، فصلى يف ثوب واحد ملتحفا 



__________  
  كل شيء تغطيت به فقد التحفت به: التحف ) ١(

بن حرب ، عن هارون بن أم هانئ ، عن أم هانئ حدثنا محاد بن سلمة ، عن مساك : حدثنا أبو داود قال  - ١٧٢١
دعا : دخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فدعوت له بشراب ، فشرب ، أو قالت : بنت أيب طالب ، قالت 

يا رسول اهللا ، أما إين كنت صائمة ، ولكين كرهت أن أرد سؤرك : بشراب ، فشرب ، مث ناولين فشربت ، وقلت 
إن كان قضاء من رمضان فصومي يوما مكانه ، وإن كان تطوعا « :  صلى اهللا عليه وسلم ، فقال رسول اهللا) ١(

  ») ٢(فإن شئت فاقضي ، وإن شئت فال تقضي 
__________  

  بقية الشراب يف اإلناء: السؤر ) ١(
أمتّ، أو ُخِتم، أو  وكلُّ ما أُحِكم َعملُه، أو. َمْرجعها إىل انقطاع الشيء وَتمامه: القَضاء يف اللغة على وجوه ) ٢(

  .أُدِّي، أو أُوجَِب، أو أُْعِلم، أو أُنِفذَ، أو أُْمضَي فقد قُِضَي

حدثنا مساك بن حرب ، عن أيب صاحل موىل أم هانئ ، عن أم : حدثنا قيس ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٧٢٢
) ) ١(وتأتون يف ناديكم املنكر  : (سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن قول اهللا عز وجل : هانئ ، قالت 

  »من مر هبم ، ويسخرون منه ، فذلك املنكر الذي كانوا يأتون ) ٢(كانوا خيذفون « : قال 
__________  

  ٢٩: العنكبوت آية رقم : سورة ) ١(
  أن جيعل احلصاة بني سبابتيه مث يرمي هبا: اخلذف ) ٢(

خربين جعدة رجل من قريش وهو ابن أم هانئ ، وكان مساك أ: حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٧٢٣
فلقيت أنا أفضلهما جعدة فحدثين عن أم هانئ ، أن : أخربين ابنا أم هانئ ، قال شعبة : بن حرب حيدثه يقول 

يا رسول اهللا ، : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دخل عليها ، فناولته شرابا فشرب ، مث ناوهلا فشربت ، فقلت 
الصائم املتطوع أمني نفسه أو أمري نفسه إن شاء صام ، « : صائمة ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كنت 

أخربين أهلنا وأبو صاحل موىل أم هانئ : أمسعته أنت من أم هانئ ؟ قال : فقلت جلعدة : قال شعبة » وإن شاء أفطر 
  عن أم هانئ

ما رأيت بطن « : ن جابر ، عن أيب صاحل ، عن أم هانئ ، قالت حدثنا شيبان ، ع: حدثنا أبو داود قال  - ١٧٢٤
  »املثنية بعضها على بعض ) ١(رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قط إال ذكرت القراطيس 

__________  
  الكتاب أو الورقة أو الصحيفة: القرطاس ) ١(

ما : مسعت ابن أيب ليلى ، يقول : قال أخربين عمرو بن مرة ، : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٧٢٥
أخربين أحد أنه رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي الضحى غري أم هانئ ، فإهنا حدثت أن النيب صلى اهللا 



دخل بيتها يوم فتح مكة ، فاغتسل وصلى مثان ركعات ، ما رأيته صلى صالة قط أخف منها ، غري « عليه وسلم 
  »لسجود أنه كان يتم الركوع وا

  ما روت أميمة بنت رقيقة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

حدثنا حممد بن : حدثنا ورقاء بن عمر اليشكري ، قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٧٢٦
كنت فيمن بايع النيب صلى اهللا عليه وسلم ، فأخذ علينا أن ال نسرق ، : املنكدر ، عن أميمة بنت رقيقة ، قالت 

إين ال أصافح النساء ، وقويل المرأة واحدة كقويل ملائة « : فقال ) ١(يا رسول اهللا ، بايعنا : اآلية كلها ، فقلنا 
  »امرأة 

__________  
  إعطاء املبايِع العهد وامليثاق على السمع والطاعة وقبول املباَيع له ذلك: املبايعة ) ١(

  يه وسلموأخت عبد اهللا بن رواحة عن النيب صلى اهللا عل

حدثنا شعبة ، عن حممد بن النعمان ، عن طلحة اليامي ، عن : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٧٢٧
وجب اخلروج على « : امرأة من عبد القيس عن أخت عبد اهللا بن رواحة ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ، قال 

  يعين يف العيدين» كل ذات نطاق 

  يب صلى اهللا عليه وسلمما روت جويرية عن الن

حدثنا شعبة ، عن قتادة ، مسع أبا أيوب ، عن جويرية ، أنه : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٧٢٨
: ال ، قال : قالت » صمت أمس ؟ « : دخل عليها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم مجعة وهي صائمة ، فقال 

  »فأفطري « : ال ، قال : قالت » تصومني غدا ؟ « 

  وما روت الربيع بنت معوذ عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

حدثنا عبد اهللا بن حممد بن : حدثنا قيس بن الربيع ، قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٧٢٩
كان كثريا  أرسلين علي بن احلسني إىل الربيع بنت معوذ ؛ أسأهلا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عقيل ، قال 

رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يتوضأ فأخذ لرأسه ماء « : ما يتوضأ عندهم ، فأتيتها ، فسألتها ، فقالت 
  »جديدا 

  وما روت ميمونة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

 حدثنا شريك ، عن مساك بن حرب ، عن عكرمة ، عن ابن: حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٧٣٠
بفضل  -توضأ « : أو قالت  -» اغتسل « عباس ، عن ميمونة بنت احلارث ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  »غسلها من اجلنابة 



حدثنا شعبة ، عن سليمان الشيباين ، عن عبد اهللا بن شداد بن اهلاد ، عن ميمونة : حدثنا أبو داود قال  - ١٧٣١
  ») ١(كان يصلي على اخلمرة  «، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

__________  
  هي مقداُر ما َيَضع الرُجل عليه وْجهه يف سجوده من َحِصري أو َنِسيجة ُخوص وحنوه من النَّباِت: اخلُْمَرة ) ١(

إين أوتر بثالث ، مث أخرج إىل : قلت ملقسم : حدثنا شعبة ، عن احلكم ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٧٣٢
فأخربت به جماهدا وحيىي بن اجلزار ، فقاال » ال يصلح الوتر إال خبمس أو سبع « : أن تفوتين ، فقال  الصالة خمافة

  عن الثقة عن الثقة عن ميمونة وعائشة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم: سله عمن ؟ فسألته ، فقال : يل 

ن أيب اجلعد ، عن كريب ، عن ابن حدثنا أبو عوانة ، عن األعمش ، عن سامل ب: حدثنا أبو داود قال  - ١٧٣٣
فذكرته : قال األعمش » اغتسل عندها فأتته مبنديل فرمى به « عباس ، عن ميمونة ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  احلديث هكذا وال بأس باملسح باملنديل ، إمنا هو عادة: إلبراهيم ، فقال 

عمش ، عن سامل بن أيب اجلعد ، عن كريب ، عن ابن حدثنا أبو عوانة ، عن األ: حدثنا أبو داود قال  - ١٧٣٤
  »من املغتسل فغسل قدميه ) ١(كان إذا اغتسل تنحى « عباس ، عن ميمونة ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

__________  
  مال جانبا وتباعد: تنحى ) ١(

شداد ، عن ميمونة ، أهنا قالت  حدثنا أبو بكر اهلذيل ، عن عامر ، عن عبد اهللا بن: حدثنا أبو داود قال  - ١٧٣٥
اللهم إين أعوذ بك أن « : كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا خرج من بييت رفع رأسه إىل السماء ، فقال : 

  ») ٤(أو جيهل علي ) ٣(أو أظلم أو أظلم أو أجهل ) ٢(أو أضل ) ١(أزل 
__________  

  ذنب من غري قصد وهو تشبيه بزلة القدم: الزلة ) ١(
  بُطْالَنَ العَمل وَضياعه ، وامليل عن احلق: الضالل ) ٢(
  القبيح من القول ، واملراد اإلساءة إىل اهللا أو إىل الناس: اجلهل ) ٣(
  الكالم السيئ والتفحش: اجلهل ) ٤(

  ما روت أمساء بنت يزيد األنصارية رضي اهللا عنها عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

حدثنا محاد بن سلمة ، عن ثابت ، عن شهر بن حوشب ، عن : دثنا أبو داود قال ح: حدثنا يونس قال  - ١٧٣٦
  »إنه عمل غري صاحل : يقرأ « مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أمساء بنت يزيد األنصارية ، قالت 

، عن شهر ، عن  حدثنا عبد اهللا بن املبارك ، وخارجة ، عن عبيد اهللا بن أيب زياد: حدثنا أبو داود قال  - ١٧٣٧
عن حلم أخيه باملغيبة ، كان حقا على اهللا ) ١(من ذب « : مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول : أمساء ، قالت 

  »أن يعتقه من النار 



__________  
  الدفع واملنع: الذب ) ١(

رسول اهللا صلى  ذكر: حدثنا هشام ، عن قتادة ، عن شهر ، عن أمساء ، قالت : حدثنا أبو داود قال  - ١٧٣٨
إن قبل خروجه عاما متسك السماء ثلث قطرها ، واألرض ثلث نباهتا ، والعام « : اهللا عليه وسلم الدجال فقال 

واألرض نباهتا حىت ) ١(الثاين متسك السماء ثلثي قطرها ، واألرض ثلثي نباهتا ، والعام الثالث متسك السماء قطرها 
إن أحييت لك أمك وأباك ، : ، وإن من أكرب فتنته أن يقول للرجل ) ٢(ال يبقى ذات ضرس ، وال ذات ظلف 
مث إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خرج لبعض حاجته ، فجاء وأهل » أتعلم أين ربك ؟ فيتمثل هلم الشياطني 

فواهللا إن يا رسول اهللا ، ذكرت الدجال ، : قالوا » ؟ ) ٣(مهيم « : البيت يبكون ، فأخذ بعضاديت الباب ، مث قال 
فقال رسول اهللا صلى » األطعمة تزوى إليه « : أحدنا ليعجن عجينه فما خيتبز حىت خيشى أن يفتنت ، وأنت تقول 

فإن املالئكة ال تأكل وال تشرب ولكنها : قالوا » إنه يكفي املؤمن يومئذ ما يكفي املالئكة « : اهللا عليه وسلم 
طعام املؤمنني يومئذ التسبيح ، فإن خيرج وأنا فيكم ، فأنا حجيجه «  :تقدس فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  »، وإن خيرج بعدي ، فاهللا خليفيت على كل مسلم ) ٤(
__________  

  املطر: القطر ) ١(
  الظفر املشقوق للبقرة والشاة والظيب وحنوها: الظلف ) ٢(
  سؤال مبعىن ما شأنك ؟: مهيم ) ٣(
  صم واملناقش باحلجة والربهاناجملادل واملخا: احلجيج ) ٤(

  ما روت أم كرز الكعبية عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

حدثنا سفيان بن عيينة ، عن عبيد اهللا بن أيب يزيد املكي ، عن : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٧٣٩
الطري ) ١(أقروا « : م يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل: سباع بن ثابت ، عن أم كرز الكعبية ، قالت 

  يعين الطرية: قال » على مكناهتا 
__________  

  أبقوا وثبتوا: أقروا ) ١(

  ما روت أم قيس بنت حمصن األنصارية عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

حدثنا أبو عاصم املدين ، موىل نافع موىل أم قيس بنت حمصن : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٧٤٠
لقد رأيتين ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم آخذ : أخربتين أم قيس بنت حمصن قالت : األسدي عن نافع ، قال 

لبيك يا : فقلت » يا أم قيس « بيدي يف بعض سكك املدينة ، وما فيها بيت حىت انتهينا إىل بقيع الغرقد ، فقال 
يبعث منها سبعون « : نعم ، يا رسول اهللا ، قال : لت قا» ترين هذه املقربة ؟ « : ، قال ) ١(رسول اهللا وسعديك 

« يا رسول اهللا ، وأنا ؟ قال : فقام رجل ، فقال » ألفا ، وجوههم كالقمر ليلة البدر ، يدخلون اجلنة بغري حساب 
  »سبقك هبا عكاشة « : وأنا يا رسول اهللا ، قال : فقام آخر ، فقال » وأنت 



__________  
  الدعاء واملراد إسعاد لك بعد إسعادتقال يف : سعديك ) ١(

حدثنا زمعة ، عن الزهري ، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا ، عن أم قيس ، أهنا أخربته ، : حدثنا أبو داود قال  - ١٧٤١
أن صبيا بال يف حجر النيب صلى اهللا عليه وسلم ، ومل يبلغ أن يأكل الطعام ، فدعا رسول اهللا صلى اهللا عليه « 

قال الزهري فمضت السنة أن ينضح بول من مل يأكل من الطعام » عليه ، ومل يغسله غسال ) ١(حه وسلم مباء فنض
  من الصبيان ، ومضت السنة أن يغسل بول من أكل الطعام من الصبيان

__________  
  الرش باملاء: النضح ) ١(

  ما روت أمساء بنت أيب بكر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

دخلنا على أمساء بنت : حدثنا شعبة ، عن مسلم القري ، قال : حدثنا أبو داود قال :  حدثنا يونس قال - ١٧٤٢
  »فعلناها على عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم « : أيب بكر ، فسألناها عن متعة النساء ، فقالت 

عن أمساء  حدثنا محاد بن سلمة ، عن هشام بن عروة ، عن فاطمة بنت املنذر ،: حدثنا أبو داود قال  - ١٧٤٣
تقرصيه « : عن دم احليض يصيب الثوب فقال  -يعين النيب صلى اهللا عليه وسلم  -بنت أيب بكر ، أن امرأة سألت 

  »ما حوله ) ٢(باملاء وانضحي ) ١(
__________  

  تدلكه بأطراف األصابع مع صب املاء عليه: تقرص ) ١(
  الرش باملاء: النضح ) ٢(

دثنا ابن املبارك ، عن مصعب بن ثابت بن عبد اهللا بن الزبري ، عن عامر بن عبد ح: حدثنا أبو داود قال  - ١٧٤٤
اهللا بن الزبري ، عن أبيه ، أن أبا بكر طلق امرأته قتيلة يف اجلاهلية ، وهي أم أمساء بنت أيب بكر ، فقدمت عليهم يف 

) ١(إىل أمساء بنت أيب بكر قرطا  املدة اليت كانت بني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وبني كفار قريش ، فأهدت
وأشياء ، فكرهت أن تقبل منها ، حىت أتت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فذكرت ذلك له ، فأنزل اهللا عز وجل 

  ) )٢(ال ينهاكم اهللا عن الذين مل يقاتلوكم يف الدين : ( 
__________  

  حمة األذن من الزينة واحللينَْوع من ُحِليِّ األذُن معروف، وما يعلق يف ش: القُْرط ) ١(
  ٨: املمتحنة آية رقم : سورة ) ٢(

أخربين أبو سلمة ، أن : حدثنا حرب بن شداد ، عن حيىي بن أيب كثري ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٧٤٥
ليس « : عروة بن الزبري أخربه أن أمساء بنت أيب بكر أخربته أهنا مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول على املنرب 

  »شيء أغري من اهللا عز وجل 



حدثنا األسود بن شيبان ، عن أيب نوفل بن أيب عقرب ، عن أمساء بنت أيب بكر ، : حدثنا أبو داود قال  - ١٧٤٦
فأما الكذاب » ) ١(يف ثقيف كذابا ومبريا « أما إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حدثنا أن : أهنا قالت للحجاج 
  املبري فال أخالك إال إياه فقد رأيناه ، وأم

__________  
  املسرف يف إهالك الناس وقتلهم: املبري ) ١(

حدثنا طلحة ، عن عبد اهللا ، موىل أمساء بنت أيب بكر ، أن أمساء ، كانت تقول : حدثنا أبو داود قال  - ١٧٤٧
هكذا كان رسول اهللا صلى « قوموا ، : نعم ، قالت : أغاب القمر ؟ أغاب القمر ؟ فإذا قالوا : ألهلها ليلة املزدلفة 

  »اهللا عليه وسلم يبعثنا 

حدثنا عبد الرمحن بن أيب الزناد ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، أن أمساء بنت : حدثنا أبو داود قال  - ١٧٤٨
نعم ، « : مشركة ، أفأصلها ؟ قال ) ١(يا رسول اهللا ، إن أمي أتتين يف عهد قريش ، وهي راغبة : أيب بكر ، قالت 

  »صلي أمك 
__________  

  طامعة فيما عندي تسألين شيئا ، وهناك أقوال أخرى: راغبة ) ١(

  ما روت بنت حارثة بن النعمان عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

حدثنا شعبة ، عن خبيب ، عن ابن معن ، عن بنت حارثة بن : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٧٤٩
وتنور رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واحد ، وما أخذت ) ١(لقد رأيتنا وتنورنا « : ي ، قالت النعمان األنصار

  »رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو خيطب ) ٢(قاف يعين سورة ق إال من يف 
__________  

  املَْوِقُد: التنور ) ١(
  فم: يف ) ٢(

  ما روت فاطمة بنت قيس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

: أخربين أبو بكر بن أيب اجلهم ، قال : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٧٥٠
دخلت أنا وأبو سلمة بن عبد الرمحن بن عوف على فاطمة بنت قيس يف ملك آل الزبري ، فسألناها عن املطلقة ثالثا 

ىن ، وال نفقة ، فأتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم طلقين زوجي ثالثا ، مل جيعل يل سك: ، هل هلا نفقة ؟ فقالت 
يف بيت أم ) ١(اعتدي « : مث قال » صدق « : إنه مل جيعل يل سكىن ، وال نفقة ، قال : ، فذكرت ذلك له ، فقلت 

إن املهاجرين يأتوهنا ولكن اعتدي يف بيت ابن أم مكتوم ، فإنه رجل ضرير البصر ، وعسى أن « : مث قال » شريك 
خطبين أبو اجلهم رجل من قريش ) ٢(ففعلت ، فلما انقضت عديت : قالت » لقني عنك ثيابك أو بعض ثيابك ت

ومعاوية بن أيب سفيان ، فأتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فذكرت ذلك له فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه 
مث خطبين أسامة بن : قالت » فرجل ال مال له أما أبو اجلهم فهو رجل شديد على النساء ، وأما معاوية « : وسلم 



  زيد ، فتزوجته ، فبارك اهللا يل يف أسامة
__________  

قضت فترة العدة املقررة شرعا وهي ما تَُعّده من أيَّام أقْراِئها، أو أيام َحْمِلها، أو أْرَبعة أْشُهر وعْشر : اعتدت ) ١(
  لَيال

ملَُتوفّى عنها َزوجُها هي ما َتُعّده من أيَّام أقْراِئها، أو أيام َحْمِلها، أو أْرَبعة أشُْهر عدَّة املْرأة املُطَلَّقة وا: العدة ) ٢(
  وعْشر لَيال

دخلنا على : حدثنا قرة بن خالد ، حدثنا سيار أبو احلكم ، عن الشعيب ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٧٥١
، فسألناها عن املطلقة ) ٣(سلت ) ٢(وسقتنا سويق  ابن طاب ،: برطب يقال له ) ١(فاطمة بنت قيس فأحتفتنا 

أحتول ، : يف أهلي ، أي ) ٥(أذن يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن أعتد : ؟ فقالت ) ٤(أين تعتد : ثالثا 
الصالة جامعة ، فخرجت فيمن خرج من النساء وكنت يف الصف املقدم ، مما يلي الصف : ويومئذ نودي يف الناس 

إن بين عم لتميم الداري ركبوا البحر ، « : الرجال ، فسمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول  املؤخر من
أنا : وإن سفينتهم قذفتهم إىل ساحل من سواحل البحر ، وهناك دابة يواريها شعرها ، فلما دخلنا عليها قالت 

، فدخلنا ، فإذا رجل مكبل يف احلديد  من هو إىل رؤيتكم باألشواق) ٦(إن يف ذلك الدير : اجلساسة ، مث قالت 
أخربوين : فاتبعوه ، مث قال : نعم ، قال : أخرج صاحبكم ؟ يعين النيب صلى اهللا عليه وسلم فقلنا : بضرورة ، فقال 

: نعم ، قال : أخربوين عن حبرية الطربية أكثرية املاء هي ؟ قلنا : نعم ، قال : عن خنل بيسان ، أيطعم ؟ قلنا 
قالت » أما إين لو قد خرجت لوطئت البالد غري مكة وطيبة : نعم ، قال : عن عني زغر أكثرية املاء ؟ قلنا فأخربوين 

أال وهذه طيبة يومئ إىل أرض املدينة ومكة « : فأنا رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول مبخصرته : فاطمة 
  »مكة 

  
__________  

ا، واجلمع التحف مث ُتستعملُ يف غري الفاكهِة من األلْطاف والنََّعص اليت ُيكَرُم طُْرفة الفاكهة وأحسنه: التُّحفة ) ١(
  هبا األضياف وغريهم

  طعام يصنع من دقيق القمح أو الشعري خبلطه بالسمن والعسل: السويق ) ٢(
  ضَْرب من الشَّعري أبيُض ال قْشر له، وقيل هو نوٌع من اِحلْنطة: السُّلت ) ٣(
  فترة العدة وهي املدة اليت ال حيل للمرأة الزواج فيها بسبب موت زوجها أو طالقها منهتقضي : تعتد ) ٤(
عدَّة املْرأة املُطَلَّقة واملَُتوفّى عنها َزوجُها هي ما َتُعّده من أيَّام أقْراِئها، أو أيام َحْمِلها، أو أْرَبعة أشُْهر : العدة ) ٥(

  وعْشر لَيال
  رهبان للعبادةمكان ينقطع فيه ال: الدير ) ٦(

  ما روت سودة بنت زمعة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

حدثنا ابن أيب ذئب ، عن صاحل موىل التوأمة ، عن أيب هريرة ، : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٧٥٢
: قال » حلصر ا) ١(إمنا هي هذه مث ظهور « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألزواجه يف حجة الوداع : قال 



  ال حتركنا دابة بعدما مسعنا من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فكن كلهن يسافرن إال زينب وسودة ، فإهنما قالتا 
__________  

  املعىن عليكن لزوم البيوت وال جيب عليكن بعد ذلك احلج: ظهور احلصر ) ١(

  وسلم ما روت ضباعة بنت الزبري وأم الفضل عن النيب صلى اهللا عليه

حدثنا حبيب بن يزيد ، عن عمرو بن هرم ، عن سعيد بن : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٧٥٣
يف احلج ) ١(جبري ، وعكرمة ، عن ابن عباس ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر ضباعة بنت الزبري أن تشترط 

  ففعلت ذلك عن أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
__________  

  وضع شرطا أن حيل إحرامه إذا منعه مانع عن آداء الفريضة: اشترط ) ١(

: حدثنا سفيان الثوري ، عن سامل أيب النضر ، عن عمري ، موىل أم الفضل ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٧٥٤
نا أعلم لكم أ: الناس يف صيام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم عرفة بعرفات ، فقالت أم الفضل ) ١(متارى 

  »فبعثت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بإناء فيه لنب فشرب « ذلك ، 
__________  

  اجملادلة على مذهب الشك والريبة: املراء ) ١(

  ما روت أم سليم عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

، عن ابن بنت أنس  حدثنا شريك ، عن عبد الكرمي اجلزري: حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٧٥٥
: رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شرب من يف قربة فقطعتها ، وقلت : بن مالك ، عن جدته أم سليم ، قالت 

  »ال يشرب منها أحد بعده « 

اختلف ابن عباس وزيد بن ثابت : حدثنا هشام ، عن قتادة ، عن عكرمة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٧٥٦
: يكون آخر عهدها بالبيت ، وقال ابن عباس : حاضت ، وقد طافت بالبيت يوم النحر ، فقال زيد يف املرأة إذا 

سلوا صاحبتكم أم سليم ، : لن نتابعك يا ابن عباس ، وأنت ختالف زيدا ، فقال : تنفر إذا شاءت ، فقالت األنصار 
وسلم أن أنفر ، وحاضت صفية ،  حضت يوما بعدما طفت بالبيت ، فأمرين رسول اهللا صلى اهللا عليه: فقالت 

  حبستينا ، فأمرها النيب صلى اهللا عليه وسلم أن تنفر: فقالت هلا عائشة 

  ما روت زينب الثقفية رضي اهللا عنها عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

، عن حدثين حممد بن عبد اهللا : حدثنا إبراهيم بن سعد ، قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٧٥٧
حدثتين زينب الثقفية ، امرأة عبد اهللا بن مسعود أن رسول : بكري بن عبد اهللا بن األشج ، عن بسر بن سعيد ، قال 

  »أمرها أن ال متس الطيب إذا خرجت إىل صالة العشاء اآلخرة « اهللا صلى اهللا عليه وسلم 



أبا وائل حيدث عن عمرو بن احلارث ، مسعت : حدثنا شعبة ، عن األعمش ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٧٥٨
» ) ١(تصدقن ولو من حليكن « : عن زينب الثقفية ، امرأة عبد اهللا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال للنساء 

) ٢(أجيزئ عين أن أضع صدقيت فيك ويف بين أخي أو أخيت أيتام ؟ وكان عبد اهللا خفيف : فقالت زينب لعبد اهللا 
فأتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه : لي عن ذاك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، قالت زينب س: ذات اليد ، فقال 

: زينب ، جاءت تسأل عما جئت أسأل عنه ، فخرج إلينا بالل ، فقلنا له : وسلم ، فإذا امرأة من األنصار يقال هلا 
صدقيت يف بين أخي أيتام أو بين أخيت أجيزئ عين أن أضع : سل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وال ختربه من حنن 

: فقال » أي الزيانب هي ؟ « : أيتام يف حجري ؟ فأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فذكر ذلك له ، فقال 
أخربمها « : زينب امرأة عبد اهللا بن مسعود ، وزينب امرأة من األنصار ، فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  »ر القرابة وأجر الصدقة أن هلما أجرين أج
__________  

  اسم لكل ما ُيَتزيَّن به من َمصاغ الذهب والِفضَّة، واجلمعُ ُحِليٌّ: احلَلْي ) ١(
  الفقري قليل املال: اخلفيف ) ٢(

  أم حصني األمحسية رضي اهللا عنها عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

أخربتين جديت حصني األمحسية : حصني األمحسي ، قال  حدثنا شعبة ، عن حيىي بن: حدثنا أبو داود قال  - ١٧٥٩
إن استعمل عليكم عبدا حبشيا ما قادكم بكتاب اهللا « : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : ، قالت 

  »فامسعوا له وأطيعوا 

لمحلقني دعا ل« حدثنا شعبة ، عن حيىي بن حصني ، عن جدته ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  - ١٧٦٠
  »ثالثا وللمقصرين مرة 

  وأم كلثوم بنت عقبة رضي اهللا عنها عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

حدثنا ابن املبارك ، عن معمر ، عن الزهري ، عن محيد بن : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٧٦١
ليس الكاذب من أصلح بني « : قال  عبد الرمحن ، عن أمه أم كلثوم بنت عقبة ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم

  »خريا ) ١(اثنني وقال خريا أو منى 
__________  

  نقل احلديث بني الناس وبلغه بنية اإلصالح: منى ) ١(

  وبسرة بنت صفوان رضي اهللا عنها عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

و حممد بن أيب بكر بن عمرو بن حدثنا شعبة ، عن عبد اهللا أ: حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٧٦٢
حزم ، عن عروة بن الزبري ، أن مروان ، أرسل إىل بسرة بنت صفوان يسأهلا ، فحدثت عن النيب صلى اهللا عليه 

  »من مس ذكره فليتوضأ « : وسلم ، أنه قال 



  وقيلة بنت خمرمة رضي اهللا عنها عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

حدثتين جدتاي ، : حدثنا عبد اهللا بن حسان العنربي ، قال : أبو داود قال حدثنا : حدثنا يونس قال  - ١٧٦٣
صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا « : دحيبة وصفية بنتا عليبة ، عن ربيبتهما وجدة أبيهما قيلة بنت خمرمة ، أهنا قالت 

ظلمة الليل ، والرجال الفجر ، والنجوم شابكة يف السماء ، ما تكاد تعارف مع ) ١(عليه وسلم الفجر حني انشق 
  »ما تكاد تعارف 

__________  
  وضح وظهر: انشق ) ١(

  وأم جبيد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

حدثنا ابن أيب ذئب ، عن سعيد بن أيب سعيد املقربي ، عن : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٧٦٤
هللا ، جييء السائل فيقوم على بايب ، وليس عندي ما يا رسول ا: قلت : عبد الرمحن بن جبيد ، عن جدته ، قالت 

  ») ٢(حمرقة ) ١(أعطيه ولو ظلفا « : أدفع إليه ، قال 
__________  

  الظفر املشقوق للبقرة والشاة والظيب وحنوها: الظلف ) ١(
  احملروقة ، واملراد حتبيب العطاء ولو بأقل األشياء: احملرقة ) ٢(

  يه وسلموأم جندب عن النيب صلى اهللا عل

مسعت سليمان بن : حدثنا شعبة ، عن يزيد بن أيب زياد ، قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٧٦٥
مسعت جديت ، أو أمي حتدث أهنا مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم عند اجلمرة وقد : عمرو بن األحوص ، يقول 

  ») ١(أنفسكم ارموا مبثل حصى اخلذف يا أيها الناس ، ال تقتلوا « : ازدحم الناس ، فقال 
__________  

  احلصى الصغري: حصى اخلذف ) ١(

  وأنيسة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

حدثتين عميت : حدثنا شعبة ، عن خبيب بن عبد الرمحن ، قال : حدثنا يونس ، قال حدثنا أبو داود قال  - ١٧٦٦
نيب صلى اهللا عليه وسلم ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان بالل وابن أم مكتوم يؤذنان لل: أنيسة ، قالت 

: فكنا حنبس ابن أم مكتوم عن األذان فنقول » إن بالال يؤذن بليل ، فكلوا واشربوا حىت يؤذن ابن أم مكتوم « : 
  كما أنت حىت نتسحر ، كما أنت حىت نتسحر ، ومل يكن بني أذاهنما إال أن ينزل هذا ويصعد هذا

  ل األشجعية رضي اهللا عنها عن النيب صلى اهللا عليه وسلموأم معق



مسعت أبا بكر : حدثنا شعبة ، عن إبراهيم بن املهاجر ، قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٧٦٧
كانت : أرسل مروان بن احلكم إىل أم معقل امرأة من أشجع فقالت املرأة : بن احلارث بن هشام القرشي ، يقول 

إين جعلته يف : ي عمرة ، وإن زوجي جعل بكرا له يف سبيل اهللا ، فطلبت إليه أن يعطينيه أعتمر عليه ، فقال عل
إن احلج والعمرة من سبيل اهللا « : سبيل اهللا ، فأتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم ، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  فأمره أن يعطيها تعتمر عليه» 
فحدثين : قال شعبة » حبجة ) ١(جتزئ « أو قال » عمرة يف رمضان كحجة « : عليه وسلم  وقال النيب صلى اهللا

  إمنا قال النيب صلى اهللا عليه وسلم لتلك املرأة خاصة: أبو بشر ، عن سعيد بن جبري ، قال 
__________  

  تكفي وتغين وتقضي: جتزئ ) ١(

  وابنة خباب عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

حدثنا زهري ، عن أيب إسحاق ، عن ابنة خباب ، أهنا أتت : حدثنا أبو داود قال : ونس قال حدثنا ي - ١٧٦٨
) ١(فأتيناه جبفنة » ائتيين بأعظم إناء لكم « : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بشاة ، فاعتقلها ، فحلبها ، وقال 

  »اشربوا أنتم وجريانكم « : العجني فحلب فيها حىت مألها مث قال 
__________  

  مجع جفنة وهي القصعة أو البئر الصغرية: اجلفان ) ١(

  وفريعة أخت أيب سعيد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

حدثنا شعبة ، عن سعد بن إسحاق ، عن زينب ، عن فريعة ، : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٧٦٩
ية من قرى املدينة ، فأتت إىل النيب صلى اهللا عليه أخت أيب سعيد ، أن زوجها ، تبع أعالجا فقتلوه ، وهي يف قر
: عندهم ، فأذن هلا ، مث دعاها أو دعيت له فقال ) ١(وسلم ، فذكرت ذلك له ، واستأذنت أن تأيت إخواهتا فتعتد 

  »امكثي يف البيت الذي أتاك فيه نعي زوجك حىت يبلغ الكتاب أجله « 
__________  

  املدة اليت ال حيل للمرأة الزواج فيها بسبب موت زوجها أو طالقها منه تقضي فترة العدة وهي: تعتد ) ١(

  وأم رومان رضي اهللا عنها عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

حدثنا أبو عوانة ، عن حصني ، عن أيب وائل ، عن مسروق ، : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٧٧٠
فعل اهللا بفالن كذا وكذا ، : ينا أنا قاعدة إذ دخلت علي امرأة فقالت حدثتين أم رومان أم عائشة ، قالت ب: قال 

مسع هبذا رسول اهللا صلى اهللا : فقالت عائشة  -يعين ذكر عائشة  -إنه أفشى احلديث : وما له ؟ قالت : فقلت 
 حبمى ، نعم ، فأخذها شيء ، ما قامت إال: فسمع هبذا أبو بكر ؟ قالت : نعم ، قالت : عليه وسلم ؟ ، قالت 

أخذهتا محى : فقلت » ما شأن هذه ؟ « : فألقيت عليها ثياهبا ، فدخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فقال 
فقعدت عائشة » فلعله من أجل حديث حدثت به « : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ، قالت ) ١(بنافض 



( تقبلوا مين ، وما مثلي ومثلكم إال كمثل يعقوب وبنيه ، واهللا لئن حلفت ال تصدقوين ، ولئن قلت ال : ، فقالت 
حبمد اهللا ال حبمدك وال : فأنزل اهللا عز وجل عذرها ، فقالت عائشة : ، قال ) ) ٢(واهللا املستعان على ما تصفون 

  حبمد أحد
__________  

  أي برعدة وهزة شديدة كأهنا نفضتها أي حركتها: بنافض ) ١(
  ١٨: م يوسف آية رق: سورة ) ٢(

  وأم عمارة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

: أخربين حبيب بن زيد األنصاري ، قال : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٧٧١
: مسعت موالة لنا يقال هلا ليلى ، حتدث عن جدهتا أم عمارة األنصارية ، أهنا مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول 

  »حىت يفرغوا « : وقال مرة » ا من صائم يؤكل عنده إال صلت عليه املالئكة حىت يشبعوا م« 

  ما أسند جابر بن عبد اهللا األنصاري

  ما روى عنه حممد بن علي بن احلسني

حدثنا وهيب ، عن جعفر بن حممد ، عن أبيه ، عن جابر ، قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٧٧٢
ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عام الفتح صائما حىت أتى كراع الغميم والناس مع رسول اهللا صلى اهللا خرج رس: 

إن ناسا قد اشتد عليهم الصوم ، وإمنا : يا رسول اهللا : عليه وسلم مشاة وركبانا ، وذلك يف رمضان ، فقيل 
ماء فرفعه وشرب والناس ينظرون ،  ينظرون إليك كيف فعلت ، فدعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقدح فيه

فصام بعض الناس وأفطر بعض ، فأخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم أن بعضهم صائما ، فقال رسول اهللا صلى اهللا 
  »أولئك العصاة « : عليه وسلم 

 حدثنا جعفر بن حممد بن علي بن حسني بن علي بن: حدثنا وهيب بن خالد قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٧٧٣
أقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باملدينة تسعا مل حيج ، مث : أيب طالب ، عن أبيه ، عن جابر بن عبد اهللا ، قال 

أذن للناس يف احلج ، وفيها ناس كثري يريدون اخلروج مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فخرج حىت إذا أتى ذا 
كر الصديق ، فأرسلت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تسأله ، احلليفة ، ولدت أمساء بنت عميس حممد بن أيب ب

فلما اطمأن صدر ناقة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ففعلت ، قال » اغتسلي واستثفري ، مث أهلي « : فقال 
بصري  فنظرت مد: على ظاهر البيداء أهل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأهللنا ال ننوي إال احلج ، قال جابر 

ومن ورائي وعن مييين وعن مشايل من الناس مشاة وركبانا ، فخرجنا ال نعرف إال احلج ، فأقبل رسول اهللا صلى اهللا 
لبيك اللهم لبيك ، لبيك ال شريك لك لبيك ، إن احلمد والنعمة لك وامللك ، ال شريك لك « : عليه وسلم يقول 

ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم معنا ، والقرآن ينزل عليه ، وهو يعلم فانطلقنا ال نعرف إال احلج ، له خرجنا ، ورسو» 
، مث ) ١(تأويله ، وإمنا يعمل مبا أمر به ، حىت قدمنا مكة ، فبدأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باحلجر ، فاستلمه 

، ) ) ٣(اهيم مصلى واختذوا من مقام إبر: ( يف ذلك ثالثا ومشى أربعا ، مث تال هذه اآلية ) ٢(طاف سبعا ، رمل 



وكان يستحب أن يقرأ فيهما بالتوحيد قل يا أيها الكافرون و قل هو اهللا أحد ومل : صلى ركعتني ، قال أيب : قال 
مث خرج إىل الصفا قال : مث أتى الركن فاستلمه ، قال : يذكر ذلك يف حديث جابر ، مث رجع إىل حديث جابر قال 

على الصفا حىت بدا له ) ٥(فرقي : ، قال ) ) ٤(إن الصفا واملروة من شعائر اهللا  : (نبدأ مبا بدأ اهللا به ، وقال : 
ال إله إال اهللا ، وحده ال شريك له ، له امللك ، وله احلمد ، حييي ومييت ، بيده اخلري ، « : البيت ، وكرب ثالثا وقال 
طن املسيل سعى حىت إذا أصعد مث نزل فمشى حىت أتى ب: مث يدعو بني ذلك ، قال » وهو على كل شيء قدير 

ال إله إال اهللا ، « : له البيت ، فكرب ثالثا وقال ) ٦(قدميه يف املسيل ، مث مشى حىت إذا أتى املروة ، فصعد حىت بدا 
) ٧(من مل يكن معه اهلدي فليحل « : هكذا كما فعل يعين على الصفا مث نزل ، فقال » وحده ال شريك له 

فأحلوا وقدم علي بن أيب طالب من » استقبلت من أمري ما استدبرت جلعلتها عمرة  وليجعلها عمرة ، فلو أين
اللهم أهل : قلت : قال » بأي شيء أهللت ؟ « اليمن ، فرأى الناس قد حلوا ، فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ة وقد اكتحلت ولبست فدخل علي على فاطم: قال » فال حتل ) ٨(فإن معي اهلدي « : مبا أهل به رسولك ، قال 
فكان علي حيدث : أمرين به أيب ، فقال حممد بن علي : من أمرك هبذا ؟ فقالت : ثيابا صبيغا ، فأنكر ذلك ، فقال 

« : على فاطمة يف الذي ذكرت ، فقال ) ٩(ذهبت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حمرشا : بالعراق ، قال 
رسول اهللا ) ١١(حنر ) ١٠(صلى اهللا عليه وسلم ثالثا ، فلما كان يوم النحر  قاهلا رسول اهللا» صدقت ، أنا أمرهتا 

، فأخذ من كل بدنة قطعة ) ١٣(، وكانت مائة بدنة ) ١٢(صلى اهللا عليه وسلم ثالثا وستني بدنة وحنر علي ما غرب 
، ألعامنا هذا أم لألبد يا رسول اهللا : ، فطبخ فأكل هو وعلي ، وشربا من املرقة ، وقال سراقة بن مالك بن جعشم 

  وشبك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني أصابعه» ال ، بل لألبد ، دخلت العمرة يف احلج « : ؟ فقال 
__________  

افَْتعل من السَّالم والتحية وقيل هو افَْتعل من الّسالم وهي احلجارة، ويقال اْستلم احلجَر إذا لِمسه : استلم ) ١(
  وَتناوله وقبَّله

  تتابع املشي مع إسراع اخلطى: الرمل ) ٢(
  ١٢٥: البقرة آية رقم : سورة ) ٣(
  ١٥٨: البقرة آية رقم : سورة ) ٤(
  صعد: رقي ) ٥(
  وضح وظهر: بدا ) ٦(
  خرج من إحرامه فجاز له ما كان ممنوعا منه: حل احملرم وأحل ) ٧(
  من مال أو متاع: ضا ما يهدى إىل احلرم من النََّعم والذبائح ، وقيل أي: اهلدي ) ٨(
  حمرضا وذاكرا ما يوجب اللوم: حمرشا ) ٩(
  اليوم األول من عيد األضحى: يوم النحر ) ١٠(
  الذبح: النحر ) ١١(
  بقي: غرب ) ١٢(
  .تقع على اجلمل والناقة والبقرة، وهي باإلبل أشبه، ومسيت بَدنةً ِلِعظَِمها وِسْمَنها: الُبْدن والَبَدَنة ) ١٣(



حدثنا حممد بن ثابت ، عن جعفر بن حممد ، عن أبيه ، عن جابر بن عبد اهللا ، قال : ا أبو داود قال حدثن - ١٧٧٤
من مل يكن من : فقال يل جابر : ، قال » شفاعيت ألهل الكبائر من أميت « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : 

  أهل الكبائر فما له وللشفاعة

  عقيلما روى عنه عبد اهللا بن حممد بن 

حدثنا زائدة ، عن عبد اهللا بن حممد بن عقيل ، عن جابر بن : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٧٧٥
مشيت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل امرأة من األنصار ، فذحبت له شاة ، وأتتنا « : عبد اهللا ، قال 

، مث قمنا إىل الظهر ، مل يتوضأ أحد منا ، مث أتينا ببقية الشاة  بالطعام ، فأكل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأكلنا
  »، فتعشينا منها ، وحضرت العصر ، فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقمنا فصلينا مل ميس أحد منا ماء 

قال : قال حدثنا زائدة ، عن عبد اهللا بن حممد بن عقيل ، عن جابر بن عبد اهللا ، : حدثنا أبو داود قال  - ١٧٧٦
، وقال ) ١(أول الليل بعد العتمة : قال » أي حني توتر من الليل ؟ « : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أليب بكر 

أخذت بالوثقى « : آخر الليل ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أليب بكر : قال » أي حني توتر ؟ « : لعمر 
  »أخذت بالقوة « وقال لعمر » ) ٢(

__________  
  صالة العشاء: العتمة ) ١(
  .املُْحكََمة وهي من الوثاق وهو يف األصل َحْبلٌ أو قَْيٌد ُيَشّد به األسري والدَّابَّة: الوثقى ) ٢(

« : حدثنا زائدة ، عن عبد اهللا بن حممد بن عقيل ، عن جابر بن عبد اهللا ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٧٧٧
  ذلك الثوب منرة: ، قال جابر » يه وسلم محزة يف ثوب واحد كفن رسول اهللا صلى اهللا عل

تويف رجل : حدثنا زائدة ، عن عبد اهللا بن حممد بن عقيل ، عن جابر ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٧٧٨
هل « : وكفناه ، مث أتينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليصلي عليه ، فخط خطا ، مث قال ) ١(فغسلناه وحنطناه 

يا رسول اهللا ، دينه علي اهللا : فقال أبو قتادة » صلوا على صاحبكم « : نعم ، ديناران ، قال : قلنا » عليه دين ؟ 
نعم ، فصلى عليه ، مث : قال » ، وبرئ امليت ) ٢(مها عليك حق الغرمي « : ، فقال رسول صلى اهللا عليه وسلم 

ما « : يا رسول اهللا ، إمنا مات أمس ، مث لقيه من الغد ، فقال :  قال» ما فعل الديناران ؟ « : لقيه من الغد ، وقال 
اآلن ، بردت « : يا رسول اهللا ، قد قضيتهما ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : فقال » فعل الديناران ؟ 

  »عليه جلده 
__________  

  كفان املْوَتى وأْجَساِمهم خاصَّةاستعمال احلَنُوط يف الثياب وهو ما ُيْخلط من الطِّيب أل: التحنط ) ١(
  الذي له الدين والذي عليه الدين ، مجيعا: الغرمي ) ٢(

مشيت مع : حدثنا زائدة ، عن عبد اهللا بن حممد بن عقيل ، عن جابر ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٧٧٩
بذلك الطعام ، فقال رسول اهللا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل امرأة من األنصار ، فذحبت هلم شاة ، فأتينا 



ليدخلن عليكم رجل « : فدخل أبو بكر ، مث قال » ليدخلن عليكم رجل من أهل اجلنة « : صلى اهللا عليه وسلم 
ليدخلن عليكم رجل من أهل اجلنة ، « : فدخل عمر ، مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم » من أهل اجلنة 

  عليفدخل » اللهم إن شئت جعلته عليا 

: حدثنا أبو بكر ، عن عبد اهللا بن حممد بن عقيل ، عن جابر بن عبد اهللا ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٧٨٠
  ») ١(أميا مملوك تزوج بغري إذن سيده ، فهو عاهر « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

__________  
  الزاين: العاهر ) ١(

  عطاء بن أيب رباح عن جابر

حدثنا عطاء ، عن جابر بن : حدثنا الربيع بن صبيح ، قال : حدثنا أبو داود قال : نا يونس قال حدث - ١٧٨١
باحلج ) ١(قدمنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صبح رابعة ، مضني من ذي احلجة ، مهلني : عبد اهللا ، قال 

: روة ، مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كلنا ، فأمرنا فطفنا بالبيت ، وصلينا ركعتني ، وسعينا بني الصفا وامل
) ٣(فغشيت » حل ما حيل للحالل من النساء والطيب « : حل ماذا ؟ قال : يا رسول اهللا : قلنا » ) ٢(أحلوا « 

أينطلق أحدنا إىل مىن ، وذكره يقطر منيا ؟ فخطبهم ، : وبلغه أن بعضهم يقول : ، قال ) ٤(النساء وسطعت اجملامر 
، ولو مل أسق ) ٦(اهلدي ) ٥(إين لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت « :  ، وأثىن عليه ، مث قال فحمد اهللا

أهلوا باحلج ، ) ٧(فأقام القوم حبلهم حىت إذا كان يوم التروية : قال جابر » اهلدي ألحللت أنا ، فخذوا مناسككم 
عن سبعة والبقرة ) ٩(، اجلزور ) ٨(بينهم يف هديهم  فكان اهلدي على من وجد ، والصيام على من مل جيد ، وأشرك

  عن سبعة ، وكان طوافهم بالبيت وبني الصفا واملروة طوافا واحدا ، وسعيا واحدا ، حلجهم ، وعمرهتم
__________  

  رفع الصوت بالتلبية: اإلهالل ) ١(
  خرج من إحرامه فجاز له ما كان ممنوعا منه: حل احملرم وأحل ) ٢(
  إتيان الرجل املرأة ومجاعها: ن الغشيا) ٣(
  إناء توضع فيه النار للبخور: اجملمر ) ٤(
  قاد وقدم: ساق ) ٥(
  من مال أو متاع: ما يهدى إىل احلرم من النََّعم والذبائح ، وقيل أيضا : اهلدي ) ٦(
  اليوم الثامن من ذي احلجة: التروية ) ٧(
  من مال أو متاع: ل أيضا ما يهدى إىل احلرم من النََّعم ، وقي: اهلدي ) ٨(
  الَبِعري ذكرا كان أو أنثى، إال أنَّ اللَّفْظة ُمؤنثة، تقول اجلَزُوُر، َوإن أرْدت ذكَرا، واجلْمع جُُزٌر وجََزائر: اجلَُزور ) ٩(

حدثنا هشيم ، عن عبد امللك ، عن عطاء ، عن جابر ، أن رسول اهللا صلى اهللا : حدثنا أبو داود قال  - ١٧٨٢
  »جاره ينتظر هبا ، وإن كان غائبا ، إذا كان طريقهما واحدا ) ١(اجلار أحق بشفعة « : لم قال عليه وس

__________  
  حق اجلار يف متلك العقار وحنوه جربا على مشتريه بشروطه اليت رمسها الفقهاء: الشفعة ) ١(



، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه حدثنا رباح بن أيب معروف ، عن عطاء ، عن جابر : حدثنا أبو داود قال  - ١٧٨٣
  »هنى عن أكل حلوم احلمر األهلية « وسلم 

حدثنا رباح ، عن عطاء ، عن جابر بن عبد اهللا ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم : حدثنا أبو داود قال  - ١٧٨٤
  )٢(النساء احلباىل من السيب ) ١(هنى أن توطأ 

__________  
  اجاجلماع والنكاح والزو: الوطء ) ١(
  األسرى من النساء واألطفال: السيب ) ٢(

حدثنا شعبة ، عن قتادة ، مسع عطاء ، عن جابر ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم : حدثنا أبو داود قال  - ١٧٨٥
  »جائزة ) ١(العمرى « : قال 

__________  
  جعل منفعة العني للغري مدة العمر: العمرى ) ١(

هل صف : قلت جلابر : نا هشام ، عن قتادة ، عن عطاء بن أيب رباح ، قال حدث: حدثنا أبو داود قال  - ١٧٨٦
  »نعم ، وكنت يف الصف الثاين « : النيب صلى اهللا عليه وسلم على النجاشي ؟ قال 

قال : حدثين من ، مسع عطاء ، عن جابر ، قال : حدثنا ابن أيب ذئب ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٧٨٧
  »ال طالق ملن مل ينكح ، وال عتاق ملن مل ميلك « : عليه وسلم  رسول اهللا صلى اهللا

خرج رسول : حدثنا أبو عوانة ، عن ابن أيب ليلى ، عن عطاء ، عن جابر ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٧٨٨
سه ، فوضع اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل النخل ومعه عبد الرمحن بن عوف ، فانتهى إىل ابنه إبراهيم ، وهو جيود بنف

مل أنه عن البكاء ، إمنا « : يا رسول اهللا تنهانا عن البكاء ؟ قال : الصيب يف حجره ، فبكى ، فقال له عبد الرمحن 
هنيت عن صوتني فاجرين ، صوت مزمار عند نعمة ، مزمار شيطان ولعب ، وصوت عند مصيبة ، شق اجليوب ، 

  »شيطان ، وإمنا هذه رمحة ) ١(ورنة 
__________  

  الصيحة احلزينة: الرنة ) ١(

حدثنا محاد بن سلمة ، عن قيس ، عن عطاء ، عن جابر بن عبد اهللا ، أن رجال ، : حدثنا أبو داود قال  - ١٧٨٩
  ») ٢(ارم وال حرج « : قبل أن أرمي ، قال ) ١(يا رسول اهللا ، إين حنرت : قال 

__________  
  الذبح: النحر ) ١(
  لضيقالذنب واإلمث وا: احلرج ) ٢(



قدمنا مع رسول : حدثنا أبو عوانة ، عن أيب بشر ، عن عطاء ، عن جابر ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٧٩٠
من شاء منكم فليجعلها عمرة ، ومن كان معه اهلدي مل « : باحلج ، فقال ) ١(اهللا صلى اهللا عليه وسلم مهلني 

  »يستطع أن جيعلها عمرة 
__________  

  الصوت بالتلبيةرفع : اإلهالل ) ١(

شهدت رسول اهللا صلى اهللا عليه « : حدثنا طلحة ، عن عطاء ، عن جابر ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٧٩١
  »وسلم دفن رجال ليال 

  أبو سلمة بن عبد الرمحن عن جابر

بن عبد  حدثنا هشام ، عن حيىي بن أيب كثري ، عن أيب سلمة: حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٧٩٢
  »ملن وهبت له ) ١(العمرى « : الرمحن بن عوف ، عن جابر ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

__________  
  جعل منفعة العني للغري مدة العمر: العمرى ) ١(

 سألت أبا سلمة بن: حدثنا حيىي بن أيب كثري ، قال : حدثنا حرب بن شداد ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٧٩٣
اقرأ باسم : ( إنه بلغين أن أول ما أنزل : ، قلت ) ) ١(يا أيها املدثر : ( أي القرآن أنزل أول ؟ قال : عبد الرمحن 

يا أيها املدثر : ( أي القرآن أنزل أول ؟ فقال يل : سألت جابر بن عبد اهللا : فقال أبو سلمة ) ) ٢(ربك الذي خلق 
ال أخربك إال مبا قال رسول اهللا : ، فقال جابر ) أ باسم ربك الذي خلق اقر( إنه بلغين أن أول ما أنزل : قلت ) 

انطلقت ، فلما هبطت الوادي ) ٤(يف حراء ، فلما قضيت جواري ) ٣(جاورت « : صلى اهللا عليه وسلم ، قال 
 نوديت ، فنظرت أمامي وعن مييين وعن مشايل ومن خلفي فلم أر شيئا ، فرفعت رأسي ، فإذا هو على عرش بني

أتيت : أو قال  -فأتيت خدجية  -يعين فصرعت منه قال : قال أبو داود  -منه ) ٥(السماء واألرض ، فجئثت 
يا أيها املدثر قم فأنذر وربك فكرب : ( دثروين دثروين فدثرت وصب علي ماء بارد ، فأتيت فقيل : فقلت  -أهلي 

  ») وثيابك فطهر 
__________  

  ١: املدثر آية رقم : سورة ) ١(
  ١: العلق آية رقم : سورة ) ٢(
  اعتكف يف الغار وتفرغ للعبادة: جاور ) ٣(
  االعتكاف: اجلوار ) ٤(
  الذعر واخلوف: اجلأث ) ٥(

حدثنا صاحل بن أيب األخضر ، عن الزهري ، عن أيب سلمة ، أنه مسع جابر بن عبد : حدثنا أبو داود قال  - ١٧٩٤
  »مث فتر الوحي « : ليه وسلم قال رسول اهللا صلى اهللا ع: اهللا ، يقول 



قال رسول : حدثنا ابن أيب ذئب ، عن الزهري ، عن أيب سلمة ، عن جابر ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٧٩٥
  »من بعده ) ٢(عمرى فهي له ولعقبه ) ١(من أعمر « : اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

__________  
  جعل منفعة العني للغري مدة العمر: العمرى ) ١(
  الولد والنسل: العقب ) ٢(
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طيالسي: كتاب  ل ود ا أيب دا   مسند 
بن اجلارود : املؤلف  ود  بن دا  سليمان 

حدثنا صاحل بن أيب األخضر ، عن الزهري ، عن أيب سلمة ، عن جابر ، أن : حدثنا أبو داود قال  - ١٧٩٦
  »رد ماعزا أربعا « رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

قضى رسول اهللا « : ري ، عن أيب سلمة ، عن جابر ، قال حدثنا صاحل ، عن الزه: حدثنا أبو داود قال  - ١٧٩٧
  »ما مل يقسم وتوقت حدوده ) ١(صلى اهللا عليه وسلم بالشفعة 

__________  
  حق اجلار يف متلك العقار وحنوه جربا على مشتريه بشروطه اليت رمسها الفقهاء: الشفعة ) ١(

عن أيب سلمة ، عن جابر ، أن النيب صلى اهللا عليه حدثنا زمعة ، عن الزهري ، : حدثنا أبو داود قال  - ١٧٩٨
  »ما من نيب إال وقد رعى « : وسلم قال 

أخربين أبو سلمة ، أنه مسع : حدثنا صاحل بن أيب األخضر ، عن الزهري ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٧٩٩
فترة ، فبينا أنا أمشي إذا أنا بامللك الوحي عين ) ١(مث فتر « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : جابرا ، يقول 

) ٢(دثروين : الذي أتاين يف غار حراء على سرير بني السماء واألرض ، فرعبت منه ، فأتيت خدجية ، فقلت 
يا أيها املدثر قم فأنذر وربك فكرب : ( ، فجاء جربيل صلى اهللا عليه وسلم ، فقال برجله ) ٣(دثروين ، فدثرت 

  األوثان اليت كانوا يعبدوهنا من دون اهللا: والرجز : ، قال أبو سلمة » ) ) ٤(هجر وثيابك فطهر والرجز فا
__________  

  احتباسه وعدم تتابعه وتواليه يف النزول: فترة الوحي ) ١(
  غَطُّوين بِما أْدفَأُ به: دثروين ) ٢(
  غطاه: دثَّره ) ٣(
  ١: املدثر آية رقم : سورة ) ٤(

  عمرو بن دينار عن جابر

كان معاذ « : حدثنا شعبة ، عن عمرو بن دينار ، مسع جابر بن عبد اهللا ، يقول : حدثنا أبو داود قال  - ١٨٠٠
  »يصلي مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، مث يرجع فيصلي بقومه 

لم حدثنا شعبة ، عن عمرو ، عن جابر بن عبد اهللا ، عن النيب صلى اهللا عليه وس: حدثنا أبو داود قال  - ١٨٠١
  »إذا جاء أحدكم يوم اجلمعة واإلمام خيطب ، فليصل ركعتني « : قال وهو خيطب 

باع رسول اهللا صلى « : حدثنا شعبة ، عن عمرو بن دينار ، مسع جابرا ، يقول : حدثنا أبو داود قال  - ١٨٠٢
  ») ١(اهللا عليه وسلم مدبرا 



__________  
  همملوك ُوِعَد بالعتق بعد موت سيد: املدبر ) ١(

على عهد رسول ) ١(كنا نعزل « : حدثنا شعبة ، عن عمرو ، عن جابر ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٨٠٣
  ال: أنت مسعته من جابر ؟ قال : فقلت » اهللا صلى اهللا عليه وسلم والقرآن ينزل عليه 

__________  
  َعْزلَ ماء املين عن الّنساء َحذََر احلْمل: العزل ) ١(

حدثنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو ، مسع جابرا ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم : بو داود قال حدثنا أ - ١٨٠٤
  »احلرب خدعة « : قال 

كان رسول اهللا صلى « : حدثنا زمعة ، عن عمرو ، عن جابر بن عبد اهللا ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٨٠٥
  »اهللا عليه وسلم يكرب إذا خفض وإذا رفع 

هنانا رسول اهللا صلى اهللا « : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو ، عن جابر ، قال : نا أبو داود قال حدث - ١٨٠٦
  »عليه وسلم عن حلوم احلمر وأطعمنا حلم الفرس 

حدثنا محاد بن زيد ، عن عمرو بن دينار ، عن جابر بن عبد اهللا ، أن النيب صلى : حدثنا أبو داود قال  - ١٨٠٧
  غالم قبطي مات عام أول: قال جابر . فاشتراه نعيم بثمامنائة » من يشتريه مين ؟ « : ال اهللا عليه وسلم ق

حدثنا عيسى بن ميمون املكي ، عن عمرو بن دينار ، عن جابر ، أن رسول اهللا : حدثنا أبو داود قال  - ١٨٠٨
  »مخس أواق صدقة ) ١(ليس فيما دون « : صلى اهللا عليه وسلم قال 

__________  
  أقل من: دون ) ١(

أمسعت جابر بن عبد اهللا حيدث : قلت لعمرو بن دينار : حدثنا محاد بن زيد ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٨٠٩
  نعم: قال عمرو » إن قوما خيرجون من النار بالشفاعة « : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

عن عمرو بن دينار ، عن جابر ، أن النيب صلى اهللا عليه  حدثنا سفيان بن عيينة ،: حدثنا أبو داود قال  - ١٨١٠
  »خيرجون من النار بالشفاعة ، مث يدخلون اجلنة « : وسلم قال 

حدثنا بكار الليثي ، عن عمرو بن دينار ، عن جابر ، أن النيب صلى اهللا عليه : حدثنا أبو داود قال  - ١٨١١
  » الزبيب والتمر للنبيذ والتمر ، وبني) ١(هنى أن خيلط بني البسر « وسلم 

__________  
  متر النخل قبل أن ُيْرِطَب: البسر ) ١(



مسعت جابر بن عبد اهللا ، يقول : حدثنا محاد بن زيد ، عن عمرو بن دينار ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٨١٢
فهال « :  عليه وسلم تزوجت امرأة على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثيبا ، فقال رسول اهللا صلى اهللا: 

يا رسول اهللا قتل أيب وترك علي أخوات ، فكرهت أن : قلت » بكرا تالعبها وتالعبك وتضاحكها وتضاحكك ؟ 
  »بارك اهللا لك « : أتزوج جارية ، ولكن أتزوج امرأة تقوم عليهن ، قال 

يا رسول اهللا ، إين كرهت  :قلت : حدثنا سفيان ، عن عمرو ، عن جابر ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٨١٣
  »أصبت « : مثلهن ، ولكن امرأة متشطهن وتقوم عليهن ، قال ) ١(أن أتزوج جارية خرقاء 

__________  
  احلَْمقَاء اجلاهلة: اخلرقاء ) ١(

كسع : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن جابر بن عبد اهللا ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٨١٤
: يا لألنصار ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : جل من املهاجرين رجال من األنصار ، فقال األنصاري ر) ١(

دعوها ، « : يا رسول اهللا إنه كسعه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قالوا » ما بال دعوى اجلاهلية ؟ « 
  »فإهنا منتنة 

__________  
  الضرب على املؤخرة: الكسع ) ١(

  حممد بن املنكدر عن جابر

مسعت : أخربين حممد بن املنكدر ، قال : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٨١٥
دخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنا مريض ، فنفخ يف وجهي ، فأفقت ، ونزلت آية « : جابرا ، يقول 

  ») ) ١(م يف الكاللة يستفتونك قل اهللا يفتيك( الفريضة 
__________  

  ١٧٦: النساء آية رقم : سورة ) ١(

استفتحت على : مسعت جابرا يقول : حدثنا شعبة ، عن حممد بن املنكدر ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٨١٦
  وكره ذلك» أنا ، أنا « : أنا ، فقال : فقلت » من ذا ؟ « : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال 

ملا جيء بأيب : مسعت جابرا ، يقول : حدثنا شعبة ، عن حممد بن املنكدر ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٨١٧
فجعلت أبكي وجعل القوم ينهونين ، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال : يوم أحد وجاءت عميت تبكي عليه قال 

تبكوه ، فواهللا ما زالت املالئكة تظله بأجنحتها حىت  ابكوه أو ال« : ينهاين ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  »دفنتموه 

حدثنا صاحل بن أيب األخضر ، عن حممد بن املنكدر ، عن جابر ، أن أبا بكر دخل : حدثنا أبو داود قال  - ١٨١٨
  على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو ميت فقبل جبهته



قال رسول : حدثنا حممد بن املنكدر ، عن جابر ، قال : يد ، قال حدثنا عبد احلم: حدثنا أبو داود قال  - ١٨١٩
  »به املؤمن عرضه فهو له صدقة ) ١(ما وقى « : اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

__________  
  إذا ُصْنَته وَستَْرَته عن األذى، ومحيته: َوقَْيت الشَّيء ) ١(

حدثنا حممد بن املنكدر ، عن جابر ، أن : ة ، قال حدثنا عبد العزيز بن أيب سلم: حدثنا أبو داود قال  - ١٨٢٠
، فأتى النيب صلى اهللا عليه وسلم ) ٢(النيب صلى اهللا عليه وسلم فوعك ) ١(رجال من األعراب قدم املدينة ، فبايع 

سول مث خرج ، فأخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قد خرج ، فقال ر: أقلين أقلين ، مرتني أو ثالثا ، قال : فقال 
  »، وينصع طيبها ) ٣(إن املدينة تنفي خبثها « : اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

__________  
  إعطاء املبايِع العهد وامليثاق على السمع والطاعة وقبول املباَيع له ذلك: املبايعة ) ١(
  أصابه أمل من شدة املرض واحلمى والتعب: وعك ) ٢(
  الوسخ والقذر: اخلبث ) ٣(

حدثنا حممد بن املنكدر ، عن جابر ، أن : حدثنا عبد العزيز بن أيب سلمة ، قال : بو داود قال حدثنا أ - ١٨٢١
لعمر بن : ملن هذا ؟ فقيل : دخلت اجلنة فرأيت قصرا ، فأعجبين ، فقلت « : النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

  وعليك أغار يا رسول اهللا: فبكى عمر رضي اهللا عنه وقال » اخلطاب ، فأردت أن أدخله ، فذكرت غريتك 

 -حدثنا ورقاء ، عن حممد بن املنكدر أو سامل أيب النضر أو كالمها شك ورقاء : حدثنا أبو داود قال  - ١٨٢٢
انتهيت إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو يصلي فقمت عن يساره ، فجعلين عن « : عن جابر بن عبد اهللا ، قال 

  »، قد خالف بني طرفيه  ميينه ، فرأيته يصلي يف ثوب واحد

أخربين جابر بن عبد اهللا ، أن رسول : حدثنا طلحة ، عن حممد بن املنكدر ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٨٢٣
لقد مهمت أن آمر صارخا يصرخ بالصالة ، مث أختلف على رجال يتخلفون عن « : اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
  »الصالة فأحرق عليهم بيوهتم 

قال رسول اهللا صلى اهللا : حدثنا طلحة ، عن حممد بن املنكدر ، عن جابر ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٨٢٤
إطعام الطعام « : ما بر احلج ؟ قال : قلنا : قال » أفضل األعمال إميان باهللا وجهاد يف سبيل اهللا « : عليه وسلم 

  »وطيب الكالم 

قال : لعزيز بن أيب سلمة ، عن حممد بن املنكدر ، عن جابر ، قال حدثنا عبد ا: حدثنا أبو داود قال  - ١٨٢٥
ما : أمامي ، فقلت ) ١(دخلت اجلنة فرأيت امرأة أيب طلحة ، ومسعت خشفة « : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  »بالل : هذا يا جربيل ؟ قال 
__________  

  الصوت واحلركة: اخلشفة ) ١(



ما « : دثنا سفيان الثوري ، عن حممد بن املنكدر ، عن جابر بن عبد اهللا ، قال ح: حدثنا أبو داود قال  - ١٨٢٦
  »ال : سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شيئا قط فقال 

  حممد بن عمرو بن احلسن عن جابر رضي اهللا عنهما

حممد بن عمرو  حدثنا شعبة ، عن حممد بن عبد الرمحن ، عن: حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٨٢٧
: بن احلسن ، عن جابر ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يف سفر ، فرأى رجال يظلل عليه ، فسأل ، فقالوا 

  »الصوم يف السفر ) ١(ليس من الرب « : صائم ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
__________  

  الطاعة وحسن الصلة واملعاملةاسم جامع لكل معاين اخلري واإلحسان والصدق و: الرب ) ١(

مسعت حممد بن عمرو بن احلسن ، : حدثنا شعبة ، عن سعد بن إبراهيم ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٨٢٨
كان « : ملا قدم احلجاج بن يوسف كان يؤخر الصالة ، فسألنا جابر بن عبد اهللا عن وقت الصالة ، فقال : يقول 

الشمس ، ويصلي العصر والشمس ) ٢(أو حني تزول ) ١(لي الظهر باهلجري رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يص
مرتفعة ، ويصلي املغرب حني تغرب الشمس ، ويصلي العشاء ، يؤخر أحيانا ، ويعجل أحيانا ، إذا اجتمع الناس 

: ود قال أبو دا» كانوا يصلوهنا بغلس « : أو قال » ) ٣(عجل ، وإذا تأخروا أخر ، وكان يصلي الصبح بغلس 
  هكذا قال شعبة

__________  
  اشتداُد احلَرِّ نصَف النهار: اهلَجري واهلاجِرة ) ١(
  متيل عن وسط السماء: تزول ) ٢(
  ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح: الغلس ) ٣(

  سليمان بن قيس عن جابر

ر ، عن سليمان بن قيس ، عن حدثنا أبو عوانة ، عن أيب بش: حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٨٢٩
كم خراجك « : ، وقال ) ١(جابر بن عبد اهللا ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أرسل إىل أيب طيبة فحجمه 

  )٤(، فوضع عنه صاعا ) ٣(ثالثة آصع : قال » ؟ ) ٢(
__________  

  إلخراج الدم الفاسد منه داوى غريه باحلجامة وهي نوع من العالج بتشريط موضع األمل وتسخينه: حجم ) ١(
  األجرة: اخلراج ) ٢(
  مجع صاع ، وهو مكيال سعته أربع حفنات باليد: اآلصع ) ٣(
  مكيال املدينة تقدر به احلبوب وسعته أربعة أمداد ، واملد هو ما ميأل الكفني: الصاع ) ٤(

  حمارب بن دثار عن جابر



مسعت جابر بن عبد : شعبة ، عن حمارب بن دثار ، قال حدثنا : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٨٣٠
  ») ١(كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يكره أن يأيت الرجل أهله طروقا « : اهللا ، يقول 

__________  
  الدخول ليال ملن ورد من سفر: الطروق ) ١(

بعت بعريا من « : جابرا ، يقول مسعت : حدثنا شعبة ، عن حمارب بن دثار ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٨٣١
  »رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فوزن ، فأرجح ، فما زال بعض تلك الدراهم معي حىت أصيبت يوم احلرة 

كنت مع : مسعت جابر بن عبد اهللا ، يقول : حدثنا شعبة ، عن حمارب ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٨٣٢
: نعم ، قال : قلت » يا جابر ، تزوجت ؟ « : ر ، وأنا على بعري ، فقال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف سف

  »فما لك والعذارى ولعبهن « : ثيبا ، قال : قلت » بكرا أم ثيبا ؟ « 

كنا يف سفر مع : مسعت جابرا ، يقول : حدثنا شعبة ، عن حمارب بن دثار ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٨٣٣
  »ائت املسجد فصل فيه ركعتني « : يه وسلم ، فلما قدمنا املدينة قال يل رسول اهللا صلى اهللا عل

انتهى رجل من األنصار : مسعت جابرا ، يقول : حدثنا شعبة ، عن حمارب ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٨٣٤
شك : شعبة قال  -له إىل معاذ ، وهو يصلي املغرب ، فاستفتح معاذ بسورة البقرة أو النساء ) ١(معه ناضحان 

هو منافق ، فأتى رسول اهللا صلى اهللا : فلما رأى ذلك الرجل صلى مث انطلق فبلغ الرجل أن معاذا يقول  -حمارب 
: فاتن أوال قرأت  -أو قال  -يا معاذ ، أفتان ، أفتان ، أفتان « : عليه وسلم ، فذكر ذلك له ، فقال رسول اهللا 
يصلي وراءك ذو  -شك حمارب : قال شعبة  -الشمس وضحاها سبح اسم ربك األعلى والليل إذا يغشى أو و

  شك حمارب. » والضعيف « : أو قال » احلاجة والصغري 
__________  

  اجلمل أو الثور أو احلمار الذي يستقى عليه املاء: الناضح ) ١(

  سامل بن أيب اجلعد عن جابر

مسعت سامل بن أيب : ن عمرو بن مرة ، قال حدثنا شعبة ، ع: حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٨٣٥
كم كنتم : قلت جلابر : مسعت سامل بن أيب اجلعد ، قال : وأخربين حصني بن عبد الرمحن ، قال : قال شعبة . اجلعد 

فأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مباء « : كنا ألفا ومخسمائة ، وذكر عطشا أصاهبم ، قال : يوم الشجرة ؟ قال 
: فشربنا ووسعنا وكفانا ، قال : قال » ، فوضع يده فيه فجعل املاء خيرج من بني أصابعه كأنه العيون ) ١(يف تور 

  لو كنا مائة ألف كفانا كنا ألفا ومخسمائة: كم كنتم ؟ قال : قلت 
__________  

  وعاء مصنوع من احلجارة أو غريها: التور ) ١(



مسعت سامل بن أيب اجلعد ، حيدث عن جابر ، قال : ن قتادة ، قال حدثنا شعبة ، ع: حدثنا أبو داود قال  - ١٨٣٦
ولد لرجل من األنصار غالم ، فأرادوا أن يسموه القاسم ، فأبت األنصار ، فذكر ذلك للنيب صلى اهللا عليه وسلم : 

  »بكنييت ) ١(أحسنت األنصار ، تسموا بامسي وال تكنوا « : ، فقال 
__________  

  ل علما على الشخص غري االسم واللقب ، وتكون مصدرة بلفظ أب أو أمما جيع: الكنية ) ١(

حدثنا شعبة ، عن منصور ، عن سامل ، عن جابر ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم : حدثنا أبو داود قال  - ١٨٣٧
  »بكنييت ) ١(مسوا بامسي وال تكنوا « : قال 

__________  
  السم واللقب ، وتكون مصدرة بلفظ أب أو أمما جيعل علما على الشخص غري ا: الكنية ) ١(

كان « : حدثنا أبو عوانة ، عن يزيد بن أيب زياد ، عن سامل ، عن جابر ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٨٣٨
  ») ٢(ويغتسل بالصاع ) ١(رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يتوضأ باملد 

__________  
   الكفني وقيل غري ذلككيل ُيساوي ربع صاع وهو ما ميأل: املد ) ١(
  مكيال املدينة تقدر به احلبوب وسعته أربعة أمداد ، واملد هو ما ميأل الكفني: الصاع ) ٢(

  ما روى أبو الزبري عن جابر بن عبد اهللا

حدثنا محاد بن سلمة ، عن أيب الزبري ، عن جابر ، أن رسول : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٨٣٩
  »صلى يف ثوب واحد «  عليه وسلم اهللا صلى اهللا

« : حدثنا محاد بن سلمة ، عن أيب الزبري ، عن جابر ، قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٨٤٠
  »مخسا وعشرين مرة ) ١(استغفر يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليلة البعري 

__________  
  بل ، وذلك إذا استكمل أربع سنوات ، ويقال للجمل والناقةما صلح للركوب واحلمل من اإل: البعري ) ١(

« : حدثنا زهري ، عن أيب الزبري ، عن جابر ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٨٤١
  ») ٣(ومن مل جيد نعلني فليلبس خفني ) ٢(فليلبس سراويل ) ١(من مل جيد إزارا 

__________  
  وب حييط بالنصف األسفل من البدنث: اإلزار ) ١(
  لباس يغطي السرة والركبتني وما بينهما: السروال ) ٢(
  ما ُيلَْبسُ يف الرِّجل من جلد رقيق: اخلف ) ٣(



كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه : حدثنا زهري ، عن أيب الزبري ، عن جابر ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٨٤٢
  ») ١(من شاء منكم فليصلي يف رحله « : ، فقال وسلم يف سفر يف يوم مطري 

__________  
  املنزل سواء كان من حجر أو خشب أو شعر أو صوف أو وبر أو غري ذلك: الرحل ) ١(

خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا : حدثنا زهري ، عن أيب الزبري ، عن جابر ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٨٤٣
أخربنا عن ديننا ، كأنا خلقنا له اآلن نعمل فيما جرت به : ، فقال سراقة بن مالك باحلج ) ١(عليه وسلم مهلني 

فتكلم أبو الزبري بكلمة مل : زهري : قال » ما جرت به األقالم « : أم نستقبل ؟ قال ) ٢(األقالم ومضت به املقادير 
  »اعملوا فكل ميسر « : ما قال ؟ قال : أفهمها ، فقلت لياسني الزيات 

__________  
  رفع الصوت بالتلبية: اإلهالل ) ١(
  مجع مقدار وهو ما يقضي به اهللا على عباده: املقادير ) ٢(

صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه « : حدثنا هشام ، عن أيب الزبري ، عن جابر ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٨٤٤
م فإن هلم صالة بعد هذه أحب إليهم من أبنائهم دعوه: وسلم بأصحابه الظهر بنخل ، فهم هبم املشركون ، مث قالوا 

، فنزل جربيل على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأخربه ، فصلى بأصحابه العصر ، فصفهم صفني رسول اهللا 
صلى اهللا عليه وسلم بني أيديهم والعدو بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فكربوا مجيعا وركعوا مجيعا ، مث 

واآلخرون قياما ، فلما رفعوا رءوسهم سجد اآلخرون ، مث تقدم هؤالء وتأخر هؤالء ، ) ١(ن يلونه سجد الذي
  »فكربوا مجيعا وركعوا مجيعا ، مث سجد الذين يلوهنم ، واآلخرون قيام ، فلما رفعوا رءوسهم سجد اآلخرون 

__________  
  يكون بعده وخلفه يف املكان أو املكانة: يليه ) ١(

حدثنا حرب بن أيب العالية ، عن أيب الزبري ، عن جابر ، أن رسول اهللا صلى اهللا : نا أبو داود قال حدث - ١٨٤٥
  ») ٤(واحلنتم ) ٣(والنقري ) ٢(واملزفت ) ١(هنى عن الدباء « عليه وسلم 

__________  
  القرع، واحدها ُدبَّاءةٌ، كانوا يْنتبذُون فيها فُتسرع الّشّدةُ يف الشراب: الدباء ) ١(
  الوعاء املطلي بالقار وهو الزفت: املزفت ) ٢(
  أصل النخلة ينقر وسطه مث ينبذ فيه التمر ويلقى عليه املاء ليصري نبيذا مسكرا: النقري ) ٣(
  إناء أو جرة كبرية تصنع من طني وشعر وتدهن بلون أخضر وتشتد فيها اخلمر وتكون أكثر سكرا: احلنتم ) ٤(

حدثنا حرب ، عن أيب الزبري ، عن جابر ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هنى  :حدثنا أبو داود قال  - ١٨٤٦
فصنعنا منه وشيقة : قال » كلوا وأطعموا وادخروا « : عن أكل حلوم األضاحي بعد ثالثة أيام ، مث خطبنا فقال 

  فحملناه إىل املدينة) ١(
__________  

  .هي القَديُد: وقيل .وال ُيْنَضج، وُيحْمل يف األسفارأن يؤَخذ اللحم فُيْغلَى قليالً : الوشيقة ) ١(



كان رسول اهللا صلى اهللا : حدثنا أمين بن نابل ، عن أيب الزبري ، عن جابر ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٨٤٧
لنيب بسم اهللا ، وباهللا ، التحيات هللا ، والصلوات والطيبات ، السالم عليك أيها ا« : عليه وسلم يعلمنا التشهد 

ورمحة اهللا وبركاته ، السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني ، أشهد أن ال إله إال اهللا ، وأشهد أن حممدا عبده 
  »ورسوله ، أسأل اهللا اجلنة ، وأعوذ به من النار 

 دخل علي رسول اهللا: حدثنا هشام الدستوائي ، عن أيب الزبري ، عن جابر ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٨٤٨
» يا جابر ، إين ألراك ميتا من مرضك هذا ، فبني الذي ألخواتك « : صلى اهللا عليه وسلم وأنا مريض ، فقال يل 

  اآلية) ) ١(فإن كانتا اثنتني فلهما الثلثان : ( فكان جابر يقول هذه اآلية يف نزلت : فأوصى هلن بالثلثني ، قال 
__________  

  ١٧٦: النساء آية رقم : سورة ) ١(

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : حدثنا هشام ، عن أيب الزبري ، عن جابر ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٨٤٩
يا معشر األنصار ، أمسكوا عليكم أموالكم ال تعمروها ، فإنه من أعمر شيئا حياته ، فهو له حياته وبعد « : وسلم 
  »موته 

د ، عن بكر بن عبد اهللا املزين ، عمن مسع جابرا ، حدثنا أبو حدثنا قرة بن خال: حدثنا أبو داود قال  - ١٨٥٠
بعثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مع أيب عبيدة بن : وحدثنا هشام ، عن أيب الزبري ، عن جابر ، قال : داود قال 

ا أجنزناه أعطانا من متر ، فكان يعطينا منه قبضة قبضة ، فلم) ١(اجلراح وحنن ثالمثائة وبضعة عشر ، فزودنا جرابا 
مترة مترة ، فكنا منصها كما ميص الصيب ، ونشرب عليها املاء ، فلما فقدناها ، وجدنا فقدها ، فكنا خنبط اخلبط 

بقسينا فنسفه ، ونشرب عليه املاء حىت مسينا جيش اخلبط ، فبينا حنن على ساحل البحر إذا حنن بدابة مثل ) ٢(
جيش رسول اهللا ويف سبيل اهللا : ميتة ، فال تأكلوه ، مث قال : ، قال أبو عبيدة  )٤(العنرب : ، يقال هلا ) ٣(الكثيب 

، ولقد قعد منا ) ٥(مخسة عشر ليلة وصنعنا منه وشيقة : فأكلنا منها عشرين ليلة أو قال : ، وحنن مضطرون ، قال 
) ٧(يف أباعر ) ٦(عري اثنا عشر رجال على موضع عينه ، وأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضالعه ، فرحل به أجسم ب

يا رسول : قلنا » ما حبسكم ؟ « : فلما قدمنا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال : القوم ، فأجاز حتته ، قال 
» إمنا هو رزق رزقكموه اهللا ، أمعكم منه شيء ؟ « : قريش ، فذكرنا له شأن الدابة ، فقال ) ٨(اهللا تبعنا عريات 

  فقلنا نعم
__________  

  إناء مصنوع من اجللد حيمل فيه الزاد أثناء السفر: اجلراب ) ١(
  ما سقط من ورق شجر العضاة باخلبط والنفض: اخلبط ) ٢(
  الرَّْمل املْسَتِطيل املُْحَدْوِدب: الكَِثيب ) ٣(
  نوع من احليتان يفرز مادة العنرب الطيب املعروف: العنرب ) ٤(
  .هي القَديُد: وقيل .قليالً وال ُيْنَضج، وُيحْمل يف األسفارأن يؤَخذ اللحم فُيْغلَى : الوشيقة ) ٥(
  ما صلح للركوب واحلمل من اإلبل ، وذلك إذا استكمل أربع سنوات ، ويقال للجمل والناقة: البعري ) ٦(
مجع بعري وهو ما صلح للركوب واحلمل من اإلبل ، وذلك إذا استكمل أربع سنوات ، ويقال : األباعر ) ٧(



  ناقةللجمل وال
  كل ما جلب عليه املتاع والتجارة من قوافل اإلبل والبغال واحلمري: العري ) ٨(

حدثنا محاد بن سلمة ، عن أيب الزبري ، عن جابر ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : حدثنا أبو داود قال  - ١٨٥١
  »كوى سعد بن معاذ من رميته « وسلم 

معاوية ، عن أيب الزبري ، عن جابر ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه  حدثنا زهري بن: حدثنا أبو داود قال  - ١٨٥٢
  »فتورمت مث حسمه الثانية ) ٢(مبشقص ) ١(كوى سعد بن معاذ من رميته فحسمه « وسلم 

__________  
  كوى عرقه لينقطع سيالن دمه: حسمه ) ١(
  نصل السهم إذا كان طويال غري عريض: املشقص ) ٢(

احتجم « حدثنا هشام ، عن أيب الزبري ، عن جابر ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم : قال حدثنا أبو داود  - ١٨٥٣
  »بظهره « : أو قال » كان بوركه ، ) ٢(وهو حمرم من وثء ) ١(

__________  
  تداوى باحلجامة وهي تشريط موضع األمل وتسخينه إلخراج الدم الفاسد منه: احتجم ) ١(
  ن غري كسر أو يصيب اللحم ويؤملهوجع يصيب العظم م: الوثء ) ٢(

) ١(حدثنا محاد ، عن أيب الزبري ، عن جابر ، أن رجال أعتق مملوكا له عن دبر : حدثنا أبو داود قال  - ١٨٥٤
ال ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه : فقال » ألك شيء غريه ؟ « : فبلغ ذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم ، فقال 

أنفق على نفسك فإن فضل « : فاشتراه نعيم بثمامنائة درهم ، فدفع إليه الثمن وقال » ؟  من يشتره مين« : وسلم 
  وأشار أبو داود بيده أمامه وعن ميينه وعن يساره» فضل فعلى قرابتك ، فإن فضل فضل فهاهنا وهاهنا وهاهنا 

__________  
  أي أنه َيْعِتُق بعد ما ُيَدبِّره سيِّده وَيُموت: و التَّدبري يقال َدبَّرت العبد إذَا علَّقْت ِعْتقَه مبوِتك، وه: التدبري ) ١(

حدثنا محاد بن سلمة ، عن أيب الزبري ، عن جابر ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم : حدثنا أبو داود قال  - ١٨٥٥
  »دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء « 

 ، عن جابر ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال حدثنا هشام ، عن أيب الزبري: حدثنا أبو داود قال  - ١٨٥٦
  »، ومن اكتىن بكنييت فال يتسمني بامسي ) ١(من تسمى بامسي فال يكتين بكنييت « : 

__________  
  ما جيعل علما على الشخص غري االسم واللقب ، وتكون مصدرة بلفظ أب أو أم: الكنية ) ١(

«  ، عن أيب الزبري ، عن جابر ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حدثنا زهري: حدثنا أبو داود قال  - ١٨٥٧
  ») ٣(، والدباء ) ٢(، واملزفت ) ١(هنى عن النقري 



__________  
  أصل النخلة ينقر وسطه مث ينبذ فيه التمر ويلقى عليه املاء ليصري نبيذا مسكرا: النقري ) ١(
  الوعاء املطلي بالقار وهو الزفت: املزفت ) ٢(
  القرع، واحدها ُدبَّاءةٌ، كانوا يْنتبذُون فيها فُتسرع الّشّدةُ يف الشراب: الدباء ) ٣(

« حدثنا هشام ، عن أيب الزبري ، عن جابر ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : حدثنا أبو داود قال  - ١٨٥٨
  ») ٢(له يف سقاء ) ١(كان ينتبذ 

__________  
الزبيب أو التمر أو حنومها يف املاء ، ويشرب نقيعه قبل أن خيتمر ويصبح مسكرا أن يوضع : النبذ واالنتباذ ) ١(

  وإال ختمر وأسكر
  إناء يشرب فيه وهو ظرُف املاِء من اجللِْد، وُيْجمع على أْسِقية: السقاية والسِّقاء ) ٢(

صلى اهللا عليه وسلم قال حدثنا زهري ، عن أيب الزبري ، عن جابر ، أن رسول اهللا : حدثنا أبو داود قال  - ١٨٥٩
  »، دعوا الناس يرزق اهللا بعضهم من بعض ) ٢(لباد ) ١(ال يبيع حاضر « : 

__________  
  املقيم يف املدن والقرى والريف: احلاضر ) ١(
  الذي يكون يف البادية ومْسكَنه املضارب واخليام: البادي ) ٢(

أحدثك جابر أن رسول اهللا صلى : قلت له : ري ، قال حدثنا زهري ، عن أيب الزب: حدثنا أبو داود قال  - ١٨٦٠
  ال: فقال » غريوا ، وجنبوه السواد « : اهللا عليه وسلم قال أليب قحافة 

الشمس على عهد ) ١(كسفت : حدثنا هشام ، عن أيب الزبري ، عن جابر ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٨٦١
ر ، فصلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فأطال القيام حىت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف يوم شديد احل

مث ركع فأطال ، مث رفع فأطال ، مث ركع فأطال ، مث رفع فأطال ، مث سجد سجدتني ، مث : ، قال ) ٢(جعلوا خيرون 
 قام فصنع مثل ذلك ، فكانت أربع ركعات وأربع سجدات وجعل يتقدم يتقدم ويتأخر يتأخر يف صالته ، مث أقبل

إنه عرضت علي اجلنة والنار ، فقربت مين اجلنة حىت لو تناولت منها قطفا ، قصرت يدي « : على أصحابه ، فقال 
ورأيت امرأة محريية ) ٣(وعرضت علي النار فجعلت أتأخر رهبة أن تغشاكم  -نلته ، شك هشام : أو قال  -عنه 

األرض ، ورأيت فيها ) ٤(ومل تدعها تأكل من خشاش سوداء طويلة تعذب يف هرة هلا ربطتها فلم تطعمها ومل تسقها 
إال ) ٦(إن الشمس والقمر ال ينكسفان : يف النار ، فإهنم كانوا يقولون ) ٥(أبا مثامة عمرو بن مالك جير قصبه 

  ») ٧(ملوت عظيم ، وإهنما آيتان من آيات اهللا عز وجل ، يريكموها فإذا انكسفا فصلوا حىت تنجلي 
__________  

  احتجاب الشمس وذهاب ضوئها أو نقصانه: كسوف ال) ١(
  سقط وهوى بسرعة: خر ) ٢(
  غطى وحوى: غشي ) ٣(
  حشراهتا وهوامُّها وقيل اخلشاش صغار الطري: خشاش األرض ) ٤(



  األمعاء: القصب ) ٥(
  احتجاب الشمس أو القمر وذهاب ضوئهما: الكسوف ) ٦(
  ن حيجبهاعادت إىل السطوع وانكشف عنها ما كا: اجنلت ) ٧(

قال رسول اهللا صلى : عن احلسن بن أيب جعفر ، عن أيب الزبري ، عن جابر ، قال : وذكر أبو داود قال  - ١٨٦٢
يا حممد عش ما شئت فإنك ميت ، وأحب من أحببت فإنك : قال جربيل صلى اهللا عليه وسلم « : اهللا عليه وسلم 

  »مفارقه ، واعمل ما شئت فإنك القيه 

قال رسول : حدثنا يزيد بن إبراهيم التستري ، عن أيب الزبري ، عن جابر ، قال : بو داود قال حدثنا أ - ١٨٦٣
ما اجتمع قوم مث تفرقوا عن غري ذكر اهللا ، وصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم ، « : اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  ») ١(إال قاموا عن أننت جيفة 

__________  
  يت إذا أْنَتنُجثة امل: اِجليفَة ) ١(

حدثنا أبو الزبري ، عن جابر ، أن رسول اهللا صلى اهللا : حدثنا بكار الليثي ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٨٦٤
  »والتمر ) ١(هنى أن خيلط الزبيب والتمر للنبيذ وأن خيلط البسر « عليه وسلم 

__________  
  متر النخل قبل أن ُيْرِطَب: البسر ) ١(

مسعت أبا الزبري ، حيدث عن جابر ، أن النيب صلى اهللا عليه : حدثنا بكار ، قال : و داود قال حدثنا أب - ١٨٦٥
  »أكلوا حلما فصلوا ومل يتوضئوا « وأحسبه قد ذكر عثمان : وسلم وأبا بكر وعمر قال بكار 

هنى أن « عليه وسلم حدثنا محاد ، عن أيب الزبري ، عن جابر ، أن النيب صلى اهللا : حدثنا أبو داود قال  - ١٨٦٦
  ») ١(يتعاطى السيف مسلوال 

__________  
  املنتزع من غمده: املسلول ) ١(

  وما روى عبد الرمحن بن جابر عن جابر

حدثنا طالب بن حبيب بن عمرو بن سهل ، ضجيع محزة ، : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ١٨٦٧
: خرج جابر يوم احلرة فنكبت رجله حبجر ، قال : األنصاري ، يقول مسعت عبد الرمحن بن جابر بن عبد اهللا : قال 

: ومن أخاف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ قال : تعس من أخاف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، قلت 
 يعين» من أخاف هذا احلي من األنصار ، فقد أخاف ما بني هذين « : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 

  جنبيه



جل « : وحدثين عبد الرمحن بن جابر ، عن أبيه ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال : قال طالب  - ١٨٦٨
  يعين بالعني» من ميوت من أميت بعد قضاء اهللا وكتابه وقدره باألنفس 

لنا ، فقال رسول أردنا بنو سلمة أن نتحول من مناز: وحدثنا عبد الرمحن ، عن جابر ، قال : قال طالب  - ١٨٦٩
، وما من عبد خيطو خطوة إىل الصالة إال كتب له هبا ) ٢(، فإنكم أوتادها ) ١(اثبتوا « : اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  »أجرا 
__________  

  استقر وأقام: ثبت ) ١(
  الصاحلون من عباد اهللا: اجلبل أو العمود أو كل ما يشد إليه واملقصود : الوتد ) ٢(

  براألفراد عن جا

حدثنا يونس قال حدثنا أبو داود قال حدثنا بن أيب ذئب عن عبد الرمحن بن عمرو بن عطاء عن عبد  - ١٨٧٠
  إذا حدث الرجل احلديث وهو يلتفت فهى أمانة: امللك بن جابر عن أبيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

سليمان ، عن بعض أهل جابر ، عن جابر ، أن  حدثنا زمعة ، عن حممد بن أيب: حدثنا أبو داود قال  - ١٨٧١
  «مها األطيبان » : كان يأكل اخلربز بالرطب ، ويقول « رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

حدثنا محاد بن سلمة ، عن مطر الوراق ، عن رجل ، عن جابر ، أن النيب صلى : حدثنا أبو داود قال  - ١٨٧٢
  ») ١(قتل بعد أخذه الدية ال أعايف أحدا « : اهللا عليه وسلم قال 
__________  

  مال يعطى لويل املقتول مقابل النفس أو مال يعطى للمصاب مقابل إصابة أو تلف عضو من اجلسم: الدية ) ١(

حدثنا خارجة بن مصعب ، عن حرام بن عثمان ، عن أيب عتيق ، عن جابر بن : حدثنا أبو داود قال  - ١٨٧٣
  »يف الصوم ) ١(ال وصال « : هللا عليه وسلم قال عبد اهللا ، أن رسول اهللا صلى ا

__________  
  صوم أكثر من يوم متواصال من غري إفطار: الوصال ) ١(

حدثنا اليمان أبو حذيفة ، عن أيب عبس ، عن جابر ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : حدثنا أبو داود قال  - ١٨٧٤
  »يف الصوم ) ١(ال وصال « : وسلم قال 

__________  
  صوم أكثر من يوم متواصال من غري إفطار: الوصال ) ١(

: حدثنا احلجاج بن حسان القيسي ، عن رجل من بين يشكر ، عن جابر ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٨٧٥
  »غفار غفر اهللا هلا ، وأسلم ساملها اهللا « : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 



حدثنا اليمان أبو حذيفة ، وخارجة بن مصعب ، فأما خارجة فحدثنا عن حرام بن : حدثنا أبو داود قال  - ١٨٧٦
عثمان ، عن أيب عتيق ، عن جابر ، وأما اليمان ، فحدثنا عن أيب عبس ، عن جابر ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه 

طالق إال بعد النكاح  ، وال يتم بعد احتالم ، وال عتق إال بعد ملك ، وال) ١(ال رضاع بعد فصال « : وسلم قال 
بعد هجرة ، وال هجرة بعد الفتح ، وال ميني لولد مع والد ، وال ميني المرأة ) ٢(، وال ميني يف قطيعة ، وال تعرب 

مع زوج ، وال ميني لعبد مع سيده ، وال نذر يف معصية اهللا ، ولو أن أعرابيا حج عشر حجج مث هاجر كانت عليه 
كانت عليه حجة إن استطاع إليه سبيال ) ٣(ولو أن صبيا حج عشر حجج مث احتلم حجة إن استطاع إليه سبيال ، 

  »، ولو أن عبدا حج عشر حجج مث عتق كانت عليه حجة إن استطاع إليه سبيال 
__________  

  الفطام: الفصال ) ١(
  االنتقال لإلقامة يف البادية: التعرب ) ٢(
  وم مع نزول املين غالبا واملراد اإلدراك والبلوغأصله رؤية اجلماع وحنوه يف الن: االحتالم ) ٣(

حدثنا شعبة ، عن األسود بن قيس ، عن نبيح العنزي ، عن جابر ، أن النيب صلى : حدثنا أبو داود قال  - ١٨٧٧
  ») ١(إذا غاب الرجل فال يأيت أهله طروقا « : اهللا عليه وسلم قال 
__________  

  سفر الدخول ليال ملن ورد من: الطروق ) ١(

حدثنا ابن أيب ذئب ، عن رجل من بين سلمة عن جابر ، أن رسول اهللا صلى اهللا : حدثنا أبو داود قال  - ١٨٧٨
، ورفع يديه مدا ، ودعا ومل يصلي ) ١(ملا أصابه الكرب يوم األحزاب ، ألقى رداءه ، وقام متجردا « عليه وسلم 

  »مث أتانا ، ففعل مثل ذلك وصلى « : قال » 
__________  

  خلع ثيابه: جترد ) ١(

حدثين أبو قزعة الباهلي وامسه سويد بن حجري ، عن مهاجر : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٨٧٩
ما كنت أرى أحدا يفعل هذا إال اليهود : الرجل يرفع يديه إذا نظر إىل الكعبة ؟ قال « : قلت جلابر : املكي ، قال 

  »اهللا عليه وسلم ، أفكنا نفعله ؟ ، خرجنا مع رسول اهللا صلى 

حدثنا ابن أيب ذئب ، عن سعيد بن أيب سعيد املقربي ، عن القعقاع بن حكيم ، : حدثنا أبو داود قال  - ١٨٨٠
كنا نصلي مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املغرب ، مث نأيت بين سلمة ، فلو رمينا رأينا « : عن جابر ، قال 

  ») ١(مواقع نبلنا 
__________  

  السِّهام العربية ، وال واحد هلا من لَفِْظها: النَّبل ) ١(

حدثنا عتبة بن حكيم ، عن ابن حرملة ، عن أيب : حدثنا عبد اهللا بن املبارك ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٨٨١
ى جابر وهو ميشي كنا نسري يف صائفة وعلى الناس مالك بن عبد اهللا اخلثعمي ، فأتى عل: املصبح احلمصي ، قال 



« : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : أال تركب وقد محلك اهللا ؟ فقال جابر : يقود بغال له ، فقال له 
وأصلح يل دابيت وأستغين عن قومي ، فوثب الناس » من اغربت قدماه يف سبيل اهللا عز وجل حرمه اهللا على النار 

  يومئذ عن دواهبم ، فما رأيت نازال أكثر من

  وما روى أبو سفيان طلحة بن نافع عن جابر

حدثنا سالم ، عن األعمش ، عن أيب سفيان ، عن جابر ، أن : حدثنا يونس ، حدثنا أبو داود قال  - ١٨٨٢
) ١(ما من مؤمن وال مؤمنة وال مسلم وال مسلمة ميرض مرضا إال حط « : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

  »اياه اهللا عز وجل عنه خط
__________  

  أسقط وحما: حط ) ١(

: مسعت جابرا ، يقول : حدثنا طلحة بن نافع ، قال : حدثنا املثىن بن سعيد ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٨٨٣
  »هو ) ١(إن اخلل نعم األدم « : إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

__________  
  خلُْبزِ أّي شيء كانما ُيؤكَلُ مع ا: اإلَدام واألْدم ) ١(

حدثنا سالم ، عن األعمش ، عن أيب سفيان ، عن جابر ، أن رسول اهللا صلى اهللا : حدثنا أبو داود قال  - ١٨٨٤
يا رسول : فقالت » من غرس هذا ، أكافر أم مؤمن ؟ « : عليه وسلم دخل على أم مبشر وهي يف خنل هلا ، فقال 

أو يزرع زرعا ) ٢(غرسا ) ١(ما من مؤمن يغرس « : هللا عليه وسلم اهللا ، بل مؤمن ، فقال رسول اهللا صلى ا
  »فتأكل منه هبيمة أو سبع أو طري إال كان له صدقة 

__________  
  الزرع: الغرس ) ١(
  الشجر الذي يغرس ويزرع: الغرس ) ٢(

ال رسول اهللا ق: حدثنا سالم ، عن األعمش ، عن أيب سفيان ، عن جابر ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٨٨٥
، وال يبولون ، ) ١(إن أهل اجلنة يأكلون فيها ، ويشربون ، ال يتفلون ، وال ميتخطون « : صلى اهللا عليه وسلم 

  »، ريح كريح املسك ) ٣(، إمنا حاجة أحدهم جشاء ) ٢(وال يتغوطون 
__________  

  أخرج ما يف أنفه من املخاط وألقى به: امتخط ) ١(
  زالتربُّ: التغوُّط ) ٢(
  صوت خيرج من الفم عند امتالء املعدة: اجلشاء ) ٣(

يا : حدثنا سالم ، عن األعمش ، عن أيب سفيان ، عن جابر ، أن رجال قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٨٨٦
من سلم املسلمون من « أو قال » أن يسلم املسلمون من لسانك ويدك « : رسول اهللا ، أي اإلسالم خري ؟ قال 



فأي : قال « أن يعقر جوادك ويهراق دمك : يا رسول اهللا ، فأي الشهداء أفضل ؟ قال : قال » لسانه ويده 
  «) ١(طول القنوت » : الصالة أفضل ؟ قال 

__________  
  القيام يف الصالة مع الدعاء والتضرع: القنوت ) ١(

ابر ، أن أهل الطائف ، قالوا حدثنا هشيم ، عن أيب بشر ، عن أيب سفيان ، عن ج: حدثنا أبو داود قال  - ١٨٨٧
؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه ) ٢(من غسل اجلنابة ) ١(يا رسول اهللا ، إن أرضنا أرض باردة ، فما جيزئنا : 

  »على رأسي ثالثا ) ٣(أما أنا فأفرغ « : وسلم 
__________  

  يكفي ويغين ويقضي: جيزئ ) ١(
وُسّمي . البُْعد: اع وُخروجِ املّّين، واجلَنابة االْسم، وهي يف األصل الذي جيب عليه الُغْسل باِجلم: اجلُُنب ) ٢(

  وقيل ملَُجانََبِته الناَس حىت َيغَْتسل. اإلنسان ُجُنبا ألنه نُهَِي أن َيقَْرب مواضع الصالة ما مل َيتَطَهَّر
  ْبَت ما فيه وَصَبْبَته وسكبته وأسلتهأفْرَغُْت اإلناء إفَْراغا، وفَرَّغُْته َتفْرِيغا إذا قَلَ: يقال : اإلفَْراغ ) ٣(

: حدثنا سالم ، عن األعمش ، عن أيب سفيان ، عن جابر بن عبد اهللا ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٨٨٨
ال ميوتن أحدكم إال وهو حيسن الظن باهللا عز « : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول قبل موته بثالث 

  »وجل 

  نزي ، عن جابروما روى نبيح الع

مسعت نبيحا العنزي ، : حدثنا شعبة ، عن األسود بن قيس ، قال : حدثنا يونس ، حدثنا أبو داود قال  - ١٨٨٩
« حيدث عن جابر ، أن قتلى أحد محلوا حني قتلوا من مضاجعهم ، فنادى منادي النيب صلى اهللا عليه وسلم أن 

فلما وفيت الرجل التمر الذي كان له : قال » إىل مصارعها «  :وقال أبو داود مرة » ردوا القتلى إىل مضاجعها 
  )١(على أيب جئت أسعى كأين شرارة 

__________  
  ما يتطاير من النار: الشرارة ) ١(

  وما روى سعيد بن مينا ، عن جابر

بد اهللا ، حدثنا سليم بن حيان ، عن سعيد بن مينا ، عن جابر بن ع: حدثنا يونس ، حدثنا أبو داود قال  - ١٨٩٠
  »حتمر وتصفر « : وما تشقح ؟ قال : قيل » هنى عن بيع الثمرة حىت تشقح « أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

مسعت : حدثنا سعيد بن مينا املكي ، قال : حدثنا سليم بن حيان اهلذيل ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٨٩١
  ») ٣(واملخابرة ) ٢(واملزابنة ) ١(هنى عن احملاقلة « ليه وسلم إن رسول اهللا صلى اهللا ع: جابر بن عبد اهللا ، يقول 

__________  



اكتراء األرض باحلنطة أو املزارعة على نصيب معلوم كالثلث والربع وحنومها ، أو بيع الطعام يف : احملاقلة ) ١(
  سنبله بالقمح ، أو بيع الزرع قبل إدراكه

وبيع الزبيب بالعنب كيال ، وهي بيع ما ال ُيْعلَم وزنا أو كيال أو عددا بيع مثر النخل بالتمر كيال : املزابنة ) ٢(
  مبعلوم املقدار وحنو ذلك

  أن يعطي املالك الزارع أرضا يزرعها مقابل بعض ما خيرج منها كالربع أو الثلث: املخابرة ) ٣(

بن عبد اهللا األنصاري ، أن حدثنا سليم بن حيان ، عن سعيد بن مينا ، عن جابر : حدثنا أبو داود قال  - ١٨٩٢
  »كرب على النجاشي أربعا « رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

قال رسول اهللا صلى : حدثنا سليم بن حيان ، عن سعيد بن مينا ، عن جابر ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٨٩٣
والفراش يقعن فيها ، وهو  )١(إمنا مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا ، فجاءت اجلنادب « : اهللا عليه وسلم 

  »من يدي ) ٥(يف النار ، وأنتم تفلتون ) ٤(أن هتافتوا ) ٣(عنها ، وأنا آخذ حبجزكم ) ٢(يذهبن 
__________  

  َجْمع ُجْنَدب ، وهو َضْرب من اجلَراِد، وقيل ُهو الذي َيِصرُّ يف احلّر: اجلَناِدب ) ١(
  الدفع واملنع: الذب ) ٢(
  اإلزار والسراويل مكان عقد: احلجزة ) ٣(
  التساقط والتتابع: التهافت ) ٤(
  املباغتة واالنسالخ والتخلص من الشيء فجأة من غري متكث: التفلت ) ٥(

قال : حدثنا سليم بن حيان ، عن سعيد بن مينا ، عن جابر بن عبد اهللا ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٨٩٤
) ١(األنبياء كمثل رجل بىن دارا فأكملها وأحسنها إال موضع لبنة  مثلي ومثل« : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  »ما أحسنها إال موضع هذه اللبنة فأنا موضع اللبنة ، ختم يب األنبياء : ، فكان من دخلها ونظر إليها قال 
__________  

  واحدة اللَّبِن وهي اليت ُيْبَنى هبا اِجلدَار: اللَّبَِنة ) ١(

  ن جابروما روى عامر الشعيب ع

حدثنا شعبة ، عن سيار ، مسع الشعيب ، عن جابر ، أن النيب صلى : حدثنا يونس ، حدثنا أبو داود قال  - ١٨٩٥
  ») ٤(املغيبة ) ٣(وتستحد ) ٢(الرجل أهله ليال حىت متتشط الشعثة ) ١(هنى أن يطرق « اهللا عليه وسلم 

__________  
  الدخول ليال ملن ورد من سفر: الطروق ) ١(
  من تغري شعرها وتلبد من قلة تعهده بالدهن: الشعثة  )٢(
  حلق شعر العانة: االستحداد ) ٣(
  املرأة اليت غاب عنها زوجها: املغيبة ) ٤(



قرأت على الشعيب كتابا عن : أخربين عاصم األحول ، قال : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٨٩٦
مسعت : هللا عليه وسلم هنى أن تنكح املرأة على عمتها وعلى خالتها قال الشعيب جابر بن عبد اهللا فيه أن النيب صلى ا

  هذا من جابر

بعت « : حدثنا شريك ، عن املغرية ، عن الشعيب ، عن جابر بن عبد اهللا ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٨٩٧
  »ملدينة سفري إىل ا) ٢(، فأفقرين ظهره ) ١(من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعريا 

__________  
  ما صلح للركوب واحلمل من اإلبل ، وذلك إذا استكمل أربع سنوات ، ويقال للجمل والناقة: البعري ) ١(
  جعلين أركبه: أفقرين ظهره ) ٢(

  وما روى يزيد بن صهيب الفقري عن جابر

سألت جابر : فقري ، قال حدثنا املسعودي ، عن يزيد بن صهيب ال: حدثنا يونس ، حدثنا أبو داود قال  - ١٨٩٨
إن الركعتني يف السفر ليستا بقصر ، إمنا القصر ركعة عند : بن عبد اهللا عن الركعتني يف السفر أقصرمها ؟ قال جابر 

كان مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عند القتال إذ حضرت الصالة ، فقام « مث أنشأ حيدث أنه : القتال ، قال 
ه وسلم فصف طائفة خلفه ، وقامت طائفة وجوهها قبل وجوه العدو ، فصلى هبم ركعة رسول اهللا صلى اهللا علي

وسجد هبم سجدتني ، مث إن الذين صلوا خلفه انطلقوا فقاموا مقام أولئك ، فجاء أولئك فصفوا خلف رسول اهللا 
وسلم جلس ، فسلم صلى اهللا عليه وسلم ، فصلى هبم ركعة وسجد هبم سجدتني ، مث إن رسول اهللا صلى اهللا عليه 

مث قرأ » وسلم الذين خلفه ، وسلموا أولئك ، فكانت لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ركعتني وللقوم ركعة ركعة 
  ) )١(وإذا كنت فيهم فأقمت هلم الصالة : ( يزيد 

__________  
  ١٠٢: النساء آية رقم : سورة ) ١(

  وما روى جماهد عن جابر

حدثنا سليمان بن معاذ الضيب ، عن أيب حيىي القتات ، عن جماهد ، : بو داود قال حدثنا يونس ، حدثنا أ - ١٨٩٩
مفتاح الصالة الوضوء ، ومفتاح اجلنة « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن جابر بن عبد اهللا ، قال 

  »الصالة 

  األفراد عن جابر

، عن عبد العزيز بن عبيد اهللا بن عبد الرمحن بن حدثنا أبو عتبة : حدثنا يونس ، حدثنا أبو داود قال  - ١٩٠٠
حدثين : فسألته عن ذلك فقال : رأيت وهب بن كيسان يسجد على قصاص الشعر ، قال : محزة بن صهيب ، قال 

  »أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يفعله « جابر 



: قلت جلابر بن عبد اهللا : ا نضرة يقول مسعت أب: حدثنا شعبة ، عن قتادة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٩٠١
على يدي دار احلديث ، متتعنا على عهد « : إن ابن الزبري ينهى عن املتعة ، وإن ابن عباس يأمر هبا ، قال جابر 

إن اهللا عز وجل كان حيل لنبيه صلى اهللا عليه وسلم : فلما كان عمر خطب فقال » رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
نكاح هذه النساء ، فال أوتى ) ١(ن القرآن قد نزل منازله ، فافصلوا حجكم من عمرتكم ، وأبتوا ما شاء ، وإ

  برجل تزوج امرأة إىل أجل إال رمجته
__________  

وهو َتْعريض بالنهي عن نكاح املتعة، ألنه نكاح غري . اقطعوا األمر فيه وأْحكُموه بشرائطه: أبتوا النكاح ) ١(
  .ّدةَمْبتوت، ُمقَّدٌر مب

مر طلحة بالنيب : حدثنا أبو نضرة ، عن جابر ، قال : حدثنا الصلت بن دينار قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٩٠٢
  »شهيد ميشي على ظهر األرض « : صلى اهللا عليه وسلم فقال 

رسول  قال: حدثنا الصلت بن دينار ، عن احلسن ، عن جابر بن عبد اهللا ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٩٠٣
إن أعمالكم تعرض على عشائركم وأقربائكم يف قبورهم ، فإن كان خريا استبشروا به « : اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  »اللهم أهلمهم أن يعملوا بطاعتك : ، وإن كان غري ذلك قالوا 

« : قال حدثنا أبو عوانة ، عن أيب بشر ، عن سليمان اليشكري ، عن جابر ، : حدثنا أبو داود قال  - ١٩٠٤
  »البقرة عن سبعة ) ٢(مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم احلديبية سبعني بقرة أو سبعني بدنة ) ١(حنرنا 

__________  
  الذبح: النحر ) ١(
  .تقع على اجلمل والناقة والبقرة، وهي باإلبل أشبه، ومسيت بَدنةً ِلِعظَِمها وِسْمَنها: الُبْدن والَبَدَنة ) ٢(

حدثنا مبارك بن فضالة ، عن نصر بن راشد ، عن جابر ، أن رسول اهللا صلى اهللا : نا أبو داود قال حدث - ١٩٠٥
  »القرب أو يبىن عليه ) ١(هنى أن جيصص « عليه وسلم 

__________  
  الطالء باجلص وهو أحد األطلية من اجلري أو اجلبس: التجصيص ) ١(

مسعت : يب إسحاق ، عن سعيد بن أيب كرب ، عن جابر ، قال حدثنا سالم ، عن أ: حدثنا أبو داود قال  - ١٩٠٦
  »من النار ) ١(ويل للعراقيب « : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 

__________  
  مجع عرقوب عصب غليظ فوق عقب اإلنسان: العراقيب ) ١(

: د الرمحن بن ثوبان ، قال حدثنا هشام ، عن حيىي بن أيب كثري ، عن حممد بن عب: حدثنا أبو داود قال  - ١٩٠٧
حنو املشرق تطوعا ، فإذا أراد ) ١(كان يصلي على راحلته « حدثين جابر ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  »املكتوبة نزل فاستقبل القبلة 



__________  
  الَبعُري القوّي على األسفار واألمحال، وَيقَُع على الذكر واألنثى: الراحلة ) ١(

حدثنا محاد ، عن عمار بن أيب عمار ، عن جابر ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : ا أبو داود قال حدثن - ١٩٠٨
  »هذا من النعيم الذي تسألون عنه « : وسلم أكل عندهم رطبا وشرب ماء ، وقال 

ول اهللا حدثنا ابن أيب ذئب ، عن عثمان بن عبد اهللا بن سراقة ، عن جابر ، أن رس: حدثنا أبو داود قال  - ١٩٠٩
  ») ١(كان يصلي يف غزوة قبل املشرق على راحلته « صلى اهللا عليه وسلم 

__________  
  الَبعُري القوّي على األسفار واألمحال، وَيقَُع على الذكر واألنثى: الراحلة ) ١(

جابر حدثنا خارجة بن مصعب ، عن زيد بن أسلم ، عن عبيد اهللا بن مقسم ، عن : حدثنا أبو داود قال  - ١٩١٠
إن شعري كثري ، : فقال له ابن احلنفية « ) ١(يغتسل بالصاع » كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم « : ، قال 
  «كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أكثر شعرا منك وأطيب » : فقال 

__________  
  أل الكفنيمكيال املدينة تقدر به احلبوب وسعته أربعة أمداد ، واملد هو ما مي: الصاع ) ١(

  وما أسند عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب رمحه اهللا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

  ما روى حممد بن علي بن حسني عن عبد اهللا بن عمر

: حدثنا حممد بن علي بن حسني ، قال : حدثنا املسعودي ، قال : حدثنا يونس ، حدثنا أبو داود قال  - ١٩١١
مثل « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عمر عنده فقال ابن عمري يف حديثه بينما عبيد بن عمري حيدث وابن 

ليس كذلك ، إمنا : فقال ابن عمر » املنافق كشاة بني ربضني ، إذا أتت هؤالء نطحتها ، وإن أتت هؤالء نطحتها 
النيب صلى اهللا عليه وسلم  لوال أين مسعت: فاختلفا يف غنمني وربضني فاختلط ابن عمر وقال » بني غنمني « : قال 
  مل أقل

  ما روى سامل بن عبد اهللا عن أبيه

حدثنا ابن أيب ذئب ، عن الزهري ، عن أيب بكر بن عبد الرمحن بن : حدثنا يونس ، حدثنا أبو داود قال  - ١٩١٢
فكأمنا وتر من ترك الصالة « : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : احلارث بن هشام ، عن نوفل ، قال 

حدثين أيب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال : فذكرت ذلك لسامل ، فقال : قال الزهري . » أهله وماله ) ١(
  ». . . من ترك صالة العصر « : 

__________  
  انتُزَِع منه أهله وماله: ُوِتَر أهله وماله ) ١(



زهري ، عن سامل ، عن ابن عمر ، أن رسول اهللا صلى حدثنا ابن أيب ذئب ، عن ال: حدثنا أبو داود قال  - ١٩١٣
  »إذا مرت بأحدكم جنازة فليقم حىت ختلفه « : اهللا عليه وسلم قال 

قال رسول : حدثنا ابن أيب ذئب ، عن الزهري ، عن سامل ، عن ابن عمر ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٩١٤
فلم يشترط املشتري الثمرة فال شيء له ، ومن باع عبدا ) ١(من باع خنال قد أبرت « : اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  »وله مال فلم يشترط ماله فال شيء له 
__________  

  تلقيح النخل: التأبري ) ١(

يا : حدثنا ابن أيب ذئب ، عن الزهري ، عن سامل ، عن ابن عمر ، أن رجال قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٩١٥
، وال ثوبا مسه ورس ) ١(ال يلبس القميص ، وال العمامة ، وال السراويل « : قال رسول اهللا ، ما يلبس احملرم ؟ 

  »إال أن ال جيد نعلني فيقطعهما إىل أسفل من الكعبني ) ٤(، وال يلبس اخلفني ) ٣(وال زعفران ) ٢(
__________  

  لباس يغطي السرة والركبتني وما بينهما: السروال ) ١(
  بهنبت أصفر ُيصبغ : الورس ) ٢(
  نوع من الطيب يستخدم أيضا يف الصباغة: الزعفران ) ٣(
  ما ُيلَْبسُ يف الرِّجل من جلد رقيق: اخلف ) ٤(

حدثنا إبراهيم بن سعد ، عن الزهري ، عن سامل ، عن ابن عمر ، أن رسول اهللا : حدثنا أبو داود قال  - ١٩١٦
  »حها ال تبتاعوا الثمار حىت يبدو صال« : صلى اهللا عليه وسلم قال 

حدثنا ابن سعد ، عن الزهري ، عن سامل ، عن ابن عمر ، أن رسول اهللا صلى اهللا : حدثنا أبو داود قال  - ١٩١٧
  »أهله وماله ) ١(إن الذي تفوته صالة العصر كأمنا وتر « : عليه وسلم قال 

__________  
  انتُزَِع منه أهله وماله: ُوِتَر أهله وماله ) ١(

أيت نبيكم صلى : حدثنا ابن سعد ، عن الزهري ، عن سامل ، عن ابن عمر ، قال : د قال حدثنا أبو داو - ١٩١٨
  إىل آخرها) ) ١(إن اهللا عنده علم الساعة : ( اهللا عليه وسلم مفاتيح الغيب إال اخلمس ، مث تال هذه اآلية 

__________  
  ٣٤: لقمان آية رقم : سورة ) ١(

قال رسول اهللا : بن سعد ، عن الزهري ، عن سامل ، عن ابن عمر ، قال حدثنا ا: حدثنا أبو داود قال  - ١٩١٩
  »له ) ٢(عليكم فاقدروا ) ١(صوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته ، فإن غم « : صلى اهللا عليه وسلم 

__________  



  حال دون رؤيته غيم أو ضباب أو حاجز: غُمَّ اهلالل ) ١(
  احسبوا وقيسوا: اقدروا ) ٢(

قال : أخربين سعيد بن املسيب ، قال : حدثنا ابن سعد ، عن الزهري ، قال : أبو داود قال  حدثنا - ١٩٢٠
يعين حيث  -رأيت إبراهيم وموسى وعيسى صلوات اهللا عليهم ببيت املقدس « : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

أيت عيسى رجال أمحر كأمنا بني الرجلني كأنه من رجال شنوءة ، ور) ١(فرأيت موسى رجال ضربا آدم  -أسري به 
، وأنا أشبه بين إبراهيم به ، وأتيت بإناء مخر وإناء لنب فأخذت اللنب ، فقال جربيل عليه ) ٢(أخرج من دمياس 

فكان سعيد حيدثنا هذا ، وقد أخربنا : قال الزهري » أمتك ) ٣(هديت للفطرة لو أخذت اخلمر غوت : السالم 
لقد رأيتين يف « : ولكنه قال » أمحر « : ال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لعيسى واهللا ما ق: سامل ، أن أباه قال 

ماء ، ) ٥(ماء أو يهراق ) ٤(املنام كأين أطوف بالبيت ، فرأيت عيسى رجال بني الرجلني ، كأن رأسه ينطف 
هذا الدجال أقرب شهبا : ، فقيل ) ٦(فالتفت فإذا رجل أمحر جعد الرأس أعور العني اليمىن ، كأن عينه عنبة طافية 

  وتويف يف اجلاهلية: قال الزهري » بابن قطن اخلزاعي من بين املصطلق 
__________  

  األمسر: اآلدم ) ١(
  احلمَّام: الدمياس ) ٢(
  ضلت واهنمكت يف الشر: غوت ) ٣(
  يقطر منه املاء: ينطف رأسه ) ٤(
  ُيسالُ ويُراُق ويسكب: يهراق ) ٥(
  حد أختهاناتئة عن : طافية ) ٦(

مسعت : حدثنا محاد بن سلمة ، عن موسى بن عقبة ، عن سامل ، عن أبيه ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٩٢١
  ومل يستثن فاطمة وال غريها» أسامة أحب الناس إيل « : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 

قال رسول اهللا صلى : عن ابن عمر ، قال حدثنا زمعة ، عن الزهري ، عن سامل ، : حدثنا أبو داود قال  - ١٩٢٢
  ال يعاقب على ذنبه يف الدنيا فيعاقبه يف اآلخرة: قال أبو داود » ال يلدغ مؤمن من جحر مرتني « : اهللا عليه وسلم 

قال رسول اهللا صلى : حدثنا زمعة ، عن الزهري ، عن سامل ، عن ابن عمر ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٩٢٣
فما حلفت هبا منذ مسعت رسول اهللا : فقال عمر » إن اهللا عز وجل ينهاكم أن حتلفوا بآبائكم « : سلم اهللا عليه و

  صلى اهللا عليه وسلم يقول هذا ذاكرا وال ناسيا

صلى رسول اهللا « : حدثنا زمعة ، عن الزهري ، عن سامل ، عن ابن عمر ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٩٢٤
ىن صالة السفر ركعتني ، مث صلى أبو بكر ركعتني ، مث صلى بعده عمر ركعتني ، مث صلى صلى اهللا عليه وسلم مب

  »بعده عثمان ركعتني ، مث إن عثمان أمت بعد 



عن  -شك أبو داود  -حدثنا ابن أيب ذئب ، عن الزهري ، أو غريه ، عن سامل : حدثنا أبو داود قال  - ١٩٢٥
اهللا عليه وسلم ليأمرنا بالتخفيف يف الصالة ، وإن كان ليؤمنا يف  إن كان رسول اهللا صلى« : ابن عمر ، قال 

  »الصبح بالصافات 

رأيت « : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن سامل ، عن ابن عمر ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٩٢٦
  »رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبا بكر وعمر ميشون أمام اجلنازة 

: حدثنا عبد العزيز بن أيب سلمة ، عن الزهري ، عن سامل ، عن ابن عمر ، قال : أبو داود قال حدثنا  - ١٩٢٧
  »من جاء إىل اجلمعة فليغتسل « : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على املنرب وهو يقول 

ابن عمر ، أن النيب  حدثنا عبد العزيز بن أيب سلمة ، عن الزهري ، عن سامل ، عن: حدثنا أبو داود قال  - ١٩٢٨
وكان ضريرا : قال » إن بالال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حىت يؤذن ابن أم مكتوم « : صلى اهللا عليه وسلم قال 

  أذن فقد أصبحت: فكان يقال له 

حدثنا ابن سعد ، عن الزهري ، عن سامل ، عن ابن عمر ، عن : حدثنا يونس ، حدثنا أبو داود قال  - ١٩٢٩
« : وحدثنا صخر بن جويرية ، عن نافع ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال : هللا عليه وسلم قال النيب صلى ا
إمنا بقاؤكم فيمن مضى من األمم قبلكم كما بني صالة العصر إىل غروب الشمس « : وقال ابن سعد » إمنا مثلكم 

قرياطا ، وأيت النصارى اإلجنيل فعملوا إىل ) ١(ا ، أويت أهل التوراة التوراة فعملوا إىل نصف النهار ، فأعطوا قرياط
) ٢(العصر ، فأعطوا قرياطا قرياطا ، وأوتينا القرآن فعملنا من صالة العصر إىل غروب الشمس ، فأعطينا قرياطني 

ني ؟ يا ربنا ، أعطيتنا قرياطا قرياطا وعملنا أكثر من عملهم وأعطيتهم قرياطني قرياط: قرياطني ، فقال أهل الكتابني 
  »فإنه فضلي أوتيه من أشاء : ال ، قال : هل ظلمتكم من أجركم شيئا ؟ فقالوا : فقال 

__________  
  نصف عشر الدينار ومقياس لألرض واملراد قدر كبري من األجر: القرياط ) ١(
  هللاعشر الدينار أو أقل منه ، ومقياس لألرض واملراد قدر كبري من األجر ال يعلمه إال ا: القرياط ) ٢(

قال : حدثنا عبد اهللا بن بديل ، عن الزهري ، عن سامل ، عن ابن عمر ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٩٣٠
  »الشؤم يف ثالثة ، يف الدار واملرأة والفرس « : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ومحزة بن عبد اهللا بن عمر عن أبيه

ا ابن أيب ذئب ، عن احلارث ، عن محزة بن عبد اهللا بن عمر حدثن: حدثنا يونس ، حدثنا أبو داود قال  - ١٩٣١
، فأتى رسول اهللا ) ١(طلقها ، فأبيت : كانت يل امرأة كنت أحبها ، وكان أيب يكرهها ، فقال يل : عن أبيه ، قال 

  فطلقتها» طلقها « : صلى اهللا عليه وسلم فذكر ذلك له ، فقال 
__________  

  رفض وامتنع: أىب ) ١(



حدثنا ابن املبارك ، عن معمر أو يونس ، عن الزهري ، عن محزة بن عبد اهللا ، : حدثنا أبو داود قال  - ١٩٣٢
ما أصاب اهللا ، عز وجل ، أهل قرية ، أو قوما بعذاب إال عمهم ، « : عن أبيه ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

  »مث يبعثون يوم القيامة على نياهتم ، أو على أعماهلم 

  د اهللا بن عبد اهللا بن عمر عن أبيهوعبي

حدثنا هشيم ، عن أيب بشر ، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عمر ، : حدثنا يونس ، حدثنا أبو داود قال  - ١٩٣٣
لبيك اللهم لبيك ، لبيك ال شريك لك لبيك ، « » : كانت تلبية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن أبيه ، قال 

، واخلري ) ١(لبيك لبيك ، لبيك وسعديك « » : وزاد ابن عمر « » ك وامللك ، ال شريك لك إن احلمد والنعمة ل
  « »إليك والعمل ) ٢(يف يديك ، لبيك ، والرغباء 

__________  
  تقال يف الدعاء واملراد إسعاد لك بعد إسعاد: سعديك ) ١(
  .السُّؤال والطَّلب: مبعىن  احلْرص على الشيء والطمع فيه، وأيضا: الرغبة والرغب والرغباء ) ٢(

  وما روى نافع عن ابن عمر

قال رسول اهللا صلى : حدثنا طلحة ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : حدثنا يونس ، حدثنا أبو داود قال  - ١٩٣٤
  ») ٤(واملستومشة ) ٣(والوامشة ) ٢(واملستوصلة ) ١(لعن اهللا الواصلة « : اهللا عليه وسلم 

__________  
  اليت َتِصل شَْعَرها بَشْعرٍ آخَر زُورٍ: لة الواِص) ١(
  اليت تسأل من يصل هلا شعرها بشعر آخر مستعار: املستوصلة ) ٢(
  هي فاعلة الوشم وهو أن يغرز اجللد بإبرة مث حيشى بكحل أو نيل فيزرق أثره أو خيضر: الوامشة ) ٣(
  ناليت تطلب من يطبع النقوش على جلدها طلبا للحس: املستومشة ) ٤(

كان يصلي على « حدثنا العمري ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي اهللا عنه ، أنه : حدثنا أبو داود قال  - ١٩٣٥
  »، وخيرب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يفعل ذلك ) ١(راحلته وهو مسافر حيث توجهت راحلته 

__________  
  وَيقَُع على الذكر واألنثىالَبعُري القوّي على األسفار واألمحال، : الراحلة ) ١(

حدثنا العمري ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٩٣٦
  »صالة يف مسجدي أفضل من ألف صالة فيما سواه إال املسجد احلرام « : 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  حدثنا العمري ، عن نافع ، عن ابن عمر ،: حدثنا أبو داود قال  - ١٩٣٧
  »من محل علينا السالح فليس منا « : قال 



حدثنا عبد اهللا بن نافع ، عن أبيه ، عن ابن عمر رضي اهللا عنه ، أن رسول اهللا : حدثنا أبو داود قال  - ١٩٣٨
» باب من الرجال أحد من هذا ال) ١(ال يلجن « : صلى اهللا عليه وسلم ملا بىن املسجد جعل بابا للنساء ، وقال 

  فما رأيت ابن عمر داخال من ذلك الباب وال خارجا منه: قال نافع 
__________  

  الدخول: الولوج ) ١(

حدثنا جويرية بن أمساء ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : حدثنا أبو داود قال  - ١٩٣٩
  »اثنان دون الثالث إذا كان نفر ثالثة ، فال يتناجى « : وسلم قال 

هنى « حدثنا جويرية ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : حدثنا أبو داود قال  - ١٩٤٠
  »صالحها ، هنى عن ذلك البائع واملشتري ) ١(عن بيع الثمرة حىت يبدو 

__________  
  وضح وظهر: بدا ) ١(

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : ، عن نافع ، عن ابن عمر قال  حدثنا جويرية: حدثنا أبو داود قال  - ١٩٤١
وبالعشي ، إن كان من ) ١(إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده من اجلنة ومقعده من النار بالغداة « : وسلم 

  »أهل اجلنة فمن أهل اجلنة ، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار 
__________  

  وطلوع الشمسما بني الفجر : الغداة ) ١(

« حدثنا جويرية ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : حدثنا أبو داود قال  - ١٩٤٢
وهان على سراة بين لؤي حريق بالبويرة : ، وهو الذي قال فيه حسان بن ثابت » قطع خنل بين النضري وحرق 

  مستطري

« : عن نافع ، عن ابن عمر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال حدثنا جويرية ، : حدثنا أبو داود قال  - ١٩٤٣
  »املؤمن يأكل يف معى واحد ، والكافر يأكل يف سبعة أمعاء 

استغفر رسول اهللا صلى اهللا عليه : حدثنا جويرية ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٩٤٤
  »واملقصرين « : ملقصرين ؟ فقال وا: وسلم للمحلقني ثالثا أو مرتني ، فقيل له 

كان رسول اهللا صلى اهللا « : حدثنا ابن أيب ذئب ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٩٤٥
  »عليه وسلم ال يصلي الركعتني بعد اجلمعة وال الركعتني بعد املغرب إال يف أهله 

« ن نافع ، عن ابن عمر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم حدثنا ابن أيب ذئب ، ع: حدثنا أبو داود قال  - ١٩٤٦
  ») ٣(به راحلته ) ٢(حني استوت ) ١(أهل 

__________  



  رفع الصوت بالتلبية: اإلهالل ) ١(
  اعتدلت ووقفت وقامت: استوت ) ٢(
  الَبعُري القوّي على األسفار واألمحال، وَيقَُع على الذكر واألنثى: الراحلة ) ٣(

رسول اهللا ) ١(كان تلبية : حدثنا ابن أيب ذئب ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : و داود قال حدثنا أب - ١٩٤٧
لبيك اللهم لبيك ، لبيك ال شريك لك لبيك ، إن احلمد والنعمة لك وامللك ، ال شريك « : صلى اهللا عليه وسلم 

  »لك 
__________  

  لبيك اللهم لبيك: ادي ، ولىب باحلج قال أصل التلبية اإلقامة باملكان ، وإجابة املن: التلبية ) ١(

يا رسول اهللا ، ما : حدثنا ابن أيب ذئب ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رجال قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٩٤٨
إال أن ال جيد ) ٣(، وال اخلفني ) ٢(ال يلبس القميص ، وال العمامة ، وال السراويل « : ؟ قال ) ١(يلبس احملرم 
  ») ٥(وال زعفران ) ٤(س خفني يقطعهما إىل أسفل من الكعبني ، وال يلبس ثوبا مسه ورس نعلني فليلب

__________  
اإلهالل باحلج أو بالعمرة ومباَشرة أْسباهبما وُشروطهما من َخلْع املَِخيط واجِتناب األشياء اليت َمَنعها : اإلحرام ) ١(

  الشرع كالطِّيب والنكاح والصَّيد وغري ذلك
  لباس يغطي السرة والركبتني وما بينهما: وال السر) ٢(
  ما ُيلَْبسُ يف الرِّجل من جلد رقيق: اخلف ) ٣(
  نبت أصفر ُيصبغ به: الورس ) ٤(
  نوع من الطيب يستخدم أيضا يف الصباغة: الزعفران ) ٥(

اء راكبا وماشيا كان يأيت مسجد قب« حدثنا العمري ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه : حدثنا أبو داود قال  - ١٩٤٩
  »، ويذكر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يفعل ذلك 

ما « : حدثنا جويرية ، عن نافع ، عن ابن عمر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٩٥٠
  .» حق امرئ مسلم له مال يوصي فيه يبيت فوق ليلتني إال ووصيته مكتوبة عنده 

حدثنا محاد بن زيد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه : بو داود قال حدثنا أ - ١٩٥١
  .وسلم بنحوه

حدثنا صخر بن جويرية ، عن نافع ، عن ابن عمر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم : حدثنا أبو داود قال  - ١٩٥٢
دمها ، إن كان الذي قيل له كافر فهو كافر وإال رجع به أح) ١(يا كافر ، فقد باء : إذا قال الرجل ألخيه « : قال 

  »إىل من قال 
__________  

  رجع واملراد اتصف بالكفر: باء ) ١(



حدثنا صخر ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رأى : حدثنا أبو داود قال  - ١٩٥٣
إن أحدكم إذا « : فلما صلى تغيظ على الناس ، فقال خنامة يف قبلة املسجد وهو يف الصالة فحكها وهو قائم ، 

  »كان يف الصالة فإن اهللا ، عز وجل ، قبل وجهه فال يتنخمن أحد منكم قبل وجهه يف الصالة 

عن النيب صلى اهللا : حدثنا ابن عون ، عن نافع ، عن ابن عمر فقيل البن عون : حدثنا أبو داود قال  - ١٩٥٤
اخلري إىل يوم القيامة ) ٢(يف نواصيها ) ١(اخليل معقود « : ابن عمر فال شك فيه ، قال أما عن : عليه وسلم ؟ قال 

 «.  
__________  

  مالزم هلا كأنه معقود ومربوط فيها: معقود ) ١(
  مقدم الرأس واملراد مالزمة اخلري لنواصي اخليل حيثما توجهت: الناصية ) ٢(

  عن نافع ، عن ابن عمر رفعه مثلهحدثنا العمري ، : حدثنا أبو داود قال  - ١٩٥٥

يا أبا عبد الرمحن : جاء رجل إىل ابن عمر ، فقال : حدثنا طلحة ، عن نافع ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٩٥٦
: وكلمتموه بألسنتكم هذه ؟ قال : نعم ، قال : ، أنتم نظرمت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأعينكم ؟ قال 

أفال أخربك : لكم يا أبا عبد الرمحن ، قال ) ٢(طوىب : نعم ، قال : بأميانكم هذه ؟ قال ) ١(تموه وبايع: نعم ، قال 
ملن مل ) ٣(طوىب ملن رآين وآمن يب ، وطوىب « : عن شيء مسعته منه ؟ مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 

  ثالثا» يرين وآمن يب 
__________  

  العهد وامليثاق على السمع والطاعة وقبول املباَيع له ذلك إعطاء املبايِع: املبايعة ) ١(
  اسم اجلنة ، وقيل هي شجرة فيها: طوىب ) ٢(
قيل إن معناه فرح وقرة عني أو غبطة هلم أو حسىن هلم أو خري هلم وكرامة أو دوام اخلري وقيل : طوىب هلم ) ٣(

  اجلنة وقيل شجرة يف اجلنة

ا عبد العزيز بن أيب رواد ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا حدثن: حدثنا أبو داود قال  - ١٩٥٧
  »اختذ خامتا ، فجعل فص اخلامت مما يلي بطن كفه « عليه وسلم 

حدثنا مالك بن أنس ، والعمري عبد اهللا بن عمر وعبد اهللا بن نافع ، كلهم عن : حدثنا أبو داود قال  - ١٩٥٨
  »ثالثة دراهم ) ٢(قوم ) ١(قطع يف جمن «  صلى اهللا عليه وسلم نافع ، عن ابن عمر أن رسول اهللا

__________  
  درع يقي املقاتل طعنات العدو: اجملن ) ١(
  قدر: قوم ) ٢(

قال رسول اهللا صلى اهللا : حدثنا هشام ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٩٥٩
  »ىل اجلمعة فليغتسل إذا جاء أحدكم إ« : عليه وسلم 



دخل رسول اهللا « : حدثنا العمري ، وابن نافع ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٩٦٠
صلى اهللا عليه وسلم يوم فتح مكة الكعبة ، فأغلق عليه الباب ، ودخل معه الفضل بن العباس ، وعثمان بن طلحة 

أين صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه : سابقت الناس فسبقتهم فقلت لبالل فلما خرجوا » ، وأسامة بن زيد ، وبالل 
  »اجلزعة ) ١(بني العمودين املقدمني حيال « : وسلم ؟ قال 

__________  
  حذاء وتلقاء: حيال ) ١(

خطب رسول اهللا : حدثنا شعبة ، عن احلكم ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٩٦١
  »أحدكم إىل اجلمعة فليغتسل ) ١(إذا راح « : هللا عليه وسلم فقال صلى ا

__________  
  ذهب: راح ) ١(

انطلقت مع ابن عمر إىل : حدثنا نافع ، قال : حدثنا حممد بن ثابت العبدي ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٩٦٢
ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ابن عباس يف حاجة البن عمر ، فحدث يومئذ يعين ابن عمر أن رجال سلم عل

فلم يرد عليه ، فانطلق ، فلما كاد أن يغيب تناول احلائط ، فقال بيده ، مث مسح بوجهه ويديه ، مث عاد الثانية ، 
  »ما منعين أن أرد عليك إال أين كنت غري طاهر « : فمسح إىل ذراعيه ، مث رد على الرجل ، مث قال 

حدثنا أبو عتبة ، عن عبد اهللا بن دينار ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول اهللا : حدثنا أبو داود قال  - ١٩٦٣
يا رسول اهللا ، رجل يعطي ماله ونفسه ، فقال : قالوا » أي الناس خري ؟ « : صلى اهللا عليه وسلم قال ألصحابه 

  »عطي جهده نعم الرجل هذا ، وليس به ، ولكن أفضل الناس رجل ي« : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

: حدثنا محاد بن سلمة ، عن أيوب ، وعبيد اهللا ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٩٦٤
لرياجعها حىت تطهر ، مث حتيض « : طلقت امرأيت وهي حائض ، فذكر عمر ذلك للنيب صلى اهللا عليه وسلم ، فقال 

  »، عز وجل ، هبا اليت أمر اهللا ) ٢(، مث تطهر ، فإهنا العدة ) ١(
__________  

  الدورة اليت ينزل فيها الدم من رحم األنثى يف أيام معلومة من كل شهر: احليض ) ١(
عدَّة املْرأة املُطَلَّقة واملَُتوفّى عنها َزوجُها هي ما َتُعّده من أيَّام أقْراِئها، أو أيام َحْمِلها، أو أْرَبعة أشُْهر : العدة ) ٢(

  وعْشر لَيال

مسعت رسول اهللا : حدثنا عبد اهللا بن نافع ، عن أبيه ، عن عبد اهللا بن عمر قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٩٦٥
  »غفار غفر اهللا هلا ، وأسلم ساملها اهللا ، وعصية الذين عصوا اهللا ورسوله « : صلى اهللا عليه وسلم يقول 

هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه « : ن عمر قال حدثنا جويرية ، عن نافع ، عن اب: حدثنا أبو داود قال  - ١٩٦٦
  »وسلم أن يسافر بالقرآن خمافة أن يناله العدو 



حدثنا جويرية ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أيت : حدثنا أبو داود قال  - ١٩٦٧
ال جند الرجم : قالوا » ون يف كتابكم ؟ ما جتد« : بيهودي ويهودية قد زنيا ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

فدعا ابن صوريا ، فجعل يقرأ حىت إذا انتهى إىل موضع : كذبوا ، الرجم يف كتاهبم ، قال : ، فقال ابن سالم ) ١(
يا حممد ، : ارفع يدك فرفعها ، فإذا آية الرجم ، فقال : الرجم ، وضع يده على موضع الرجم ، فقال ابن سالم 

  بنفسه) ٢(فجعل اليهودي يقيها : نا فرمجهما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالبالط ، قال الرجم يف كتاب
__________  

  قتل الزاين رميا باحلجارة: الرجم ) ١(
  إذا ُصْنَته وَستَْرَته عن األذى، ومحيته: َوقَْيت الشَّيء ) ٢(

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : مر قال حدثنا جويرية ، عن نافع ، عن ابن ع: حدثنا أبو داود قال  - ١٩٦٨
  »من شرب اخلمر يف الدنيا مل يشربه يف اآلخرة ، إال أن يتوب « : وسلم 

« حدثنا العمري ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : حدثنا أبو داود قال  - ١٩٦٩
  «خيطب خطبتني يوم اجلمعة ، يفصل فيهما باجللوس » كان 

عرضت على رسول اهللا صلى « : حدثنا أبو معشر ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٩٧٠
اهللا عليه وسلم يوم بدر ، فلم أقبل وأنا ابن ثالث عشرة سنة ، وعرضت عليه يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة فلم 

  »أقبل ، وعرضت عليه يوم اخلندق وأنا ابن مخس عشرة فقبلت 

: حدثنا الربيع ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٩٧١
  »فال بيع بينهما حىت يتفرقا ، إال أن يكون بيعهما بيع خيار ) ١(كل بيعني « 

__________  
  البائع واملشتري: البيعان ) ١(

  عنهما وما روى بشر بن حرب النديب عن ابن عمر رضي اهللا

: حدثنا بشر بن حرب النديب ، قال : حدثنا محاد بن زيد ، قال : حدثنا يونس ، حدثنا أبو داود قال  - ١٩٧٢
عني الربا ، عني الربا ، فال تقربه ، هل مسعت ما قال رسول : سألت ابن عمر عن الصرف الدرهم بالدرمهني فقال 

  »خذو املثل باملثل « : اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

مسعت ابن عمر رمحه اهللا يقول : حدثنا محاد بن سلمة ، عن بشر بن حرب ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٩٧٣
حىت تطهر ، مث حتيض ) ٢(راجعها « : ، فقال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ) ١(طلقت امرأيت وهي حائض : 
  .عمر ، فطلقتها ، ولو شئت ألمسكتها ابن : فقال » ، مث تطهر ، فإن شئت فطلق ، وإن شئت فأمسك ) ٣(

__________  
  املرأة اليت َبلََغت ِسّن املَِحيض وَجرى عليها القلم: احلائض ) ١(



  ردها لعصمته: راجعها ) ٢(
  الدورة اليت ينزل فيها الدم من رحم األنثى يف أيام معلومة من كل شهر: احليض ) ٣(

  سلمة ، عن أنس بن سريين ، مسع ابن عمر يذكر حنوهحدثنا محاد بن : حدثنا أبو داود قال  - ١٩٧٤

سألت : حدثنا أبو عمرو النديب ، قال : حدثنا أبو عمرو األزدي أو العبدي ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٩٧٥
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا « أو تأخذ عين إن حدثتك ؟ : ابن عمر عن الصالة يف السفر ، فقال 

  »ذه املدينة مل يزل يصلي ركعتني حىت يرجع إليها خرج من ه

  الزبري بن العريب عن ابن عمر

سألت : حدثنا الزبري بن العريب ، قال : حدثنا محاد بن زيد ، قال : حدثنا يونس ، حدثنا أبو داود قال  - ١٩٧٦
: فقلت » ويقبله ) ١(لمه رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يست« : ابن عمر عن املزامحة على احلجر ، فقال 

رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم « مع ذلك الكوكب ، ) أرأيت ( اجعل : أرأيت إن أغلب أو أزحم ؟ قال 
  »يقبله ويستلمه 

__________  
ه افَْتعل من السَّالم والتحية وقيل هو افَْتعل من الّسالم وهي احلجارة، ويقال اْستلم احلجَر إذا لِمس: استلم ) ١(

  وَتناوله وقبَّله

  وعبد اهللا بن مرة عن ابن عمر

حدثنا شعبة ، عن منصور ، عن عبد اهللا بن مرة ، عن ابن عمر أن : حدثنا يونس ، حدثنا أبو داود قال  - ١٩٧٧
  «إنه ال يأيت خبري ، إمنا يستخرج به من البخيل » : هنى عن النذر وقال « رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ن سلمان عن ابن عمرواملغرية ب

حدثنا يزيد بن إبراهيم ، عن ابن سريين ، عن املغرية بن سلمان ، : حدثنا يونس ، حدثنا أبو داود قال  - ١٩٧٨
عشر ركعات حفظتهن عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، ركعتني قبل الظهر ، وركعتني « : عن ابن عمر قال 

  »تني قبل الصبح بعد املغرب ، وركعتني بعد العشاء ، وركع

  ومساك احلنفي عن ابن عمر

« : مسعت ابن عمر يقول : حدثنا شعبة ، عن مساك احلنفي ، قال : حدثنا يونس ، حدثنا أبو داود قال  - ١٩٧٩
  وسيأيت من ينهاك عن ذلك ، فال تطعه ، يعين ابن عباس» صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الكعبة 

  مروسعيد بن جبري عن ابن ع



حدثنا محاد بن سلمة ، عن مساك بن حرب ، عن سعيد بن جبري ، : حدثنا يونس ، حدثنا أبو داود قال  - ١٩٨٠
بالبقيع ، فأبيع بالدنانري وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانري ، ) ١(كنت أبيع اإلبل : عن ابن عمر قال 

يا رسول اهللا ، إين أبيع اإلبل : ل بيت حفصة ، فقلت فأتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يريد أن يدخ
ال « : بالبقيع فأبيع بالدنانري وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانري ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  »بأس أن تأخذها بسعر يومها ، ما مل تتفرقا وبينكما شيء 
__________  

  مفرد من لفظه اجلمال والنوق ليس له: اإلبل ) ١(

فأقام الصالة فصلى « حدثنا شعبة ، عن احلكم ، أنه شهد سعيد بن جبري جبمع ، : حدثنا أبو داود قال  - ١٩٨١
: صنع بنا ابن عمر يف هذا املكان مثل هذا وقال ابن عمر : املغرب ثالثا مث سلم ، فصلى العشاء ركعتني مث قال 

  »هذا املكان مثل هذا  صنع بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف

شهدت سعيد بن جبري جبمع ، : حدثنا سلمة بن كهيل ، قال : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٩٨٢
صلى بنا عبد اهللا بن عمر يف : فأقام الصالة ، فصلى املغرب ثالثا مث سلم ، وصلى العشاء ركعتني مث سلم ، وقال « 

  »حدث أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صنع مثل هذا يف هذا املكان هذا املكان فصنع مثل هذا ، مث 

طلقت « : حدثنا هشيم ، عن أيب بشر ، عن سعيد بن جبري ، عن ابن عمر قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٩٨٣
  »، فرد النيب صلى اهللا عليه وسلم ذلك على حىت طلقتها وهي طاهر ) ١(امرأيت وهي حائض 
__________  

  املرأة اليت َبلََغت ِسّن املَِحيض وَجرى عليها القلم: احلائض ) ١(

كنت مع : حدثنا أبو عوانة ، وهشيم ، عن أيب بشر ، عن سعيد بن جبري ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٩٨٤
ول اهللا لعن اهللا من فعل هذا ، إن رس« : ابن عمر فإذا طري أو دجاجة يرموهنا فلما رأوا ابن عمر تفرقوا ، فقال 

  »صلى اهللا عليه وسلم لعن من فعل هذا 

  وسعيد بن يسار عن ابن عمر

حدثنا عمرو بن حيىي بن عمارة األنصاري ، عن سعيد بن : حدثنا وهيب ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٩٨٥
  »رب رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي على محار وهو متوجه إىل خي« : يسار ، عن ابن عمر قال 

  ومصعب بن سعد عن ابن عمر

مسعت مصعب بن سعد : حدثنا شعبة ، عن مساك بن حرب ، قال : حدثنا يونس ، حدثنا أبو داود قال  - ١٩٨٦
: عليه وابن عمر ساكت فقال ) ١(دخلوا على عبد اهللا بن عامر يف مرضه الذي مات فيه فجعلوا يثنون : ، يقول 

إن اهللا ، عز وجل ، ال « : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول  لك ، ولكين) ٢(أما إين لست بأغشهم 
  »، وال صالة بغري طهور ) ٣(يقبل الصدقة من غلول 



__________  
  املدح والوصف باخلري: الثناء ) ١(
  خدع وغالط: غش ) ٢(
  اخليانة والسرقة: الغلول ) ٣(

  وما روى حيىي بن وثاب عن ابن عمر

مسعت حيىي بن وثاب ، يقول : حدثنا شعبة ، عن أيب إسحاق ، قال : حدثنا أبو داود قال  حدثنا يونس ، - ١٩٨٧
  »أمرنا به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم « : سألت ابن عمر عن الغسل يوم اجلمعة ، فقال : 

حيدث عن مسعت حيىي بن وثاب ، : أخربين األعمش ، قال : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٩٨٨
املؤمن أو املسلم « : رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم يراه ابن عمر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

  »الذي خيالط الناس ويصرب على أذاهم خري أو أفضل من املؤمن الذي ال خيالط الناس وال يصرب على أذاهم 

  وما روى عبد اهللا بن دينار عن ابن عمر

سئل : حدثنا شعبة ، عن عبد اهللا بن دينار ، عن ابن عمر قال : ا يونس ، حدثنا أبو داود قال حدثن - ١٩٨٩
  »لست بآكله وال حمرمه « : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الضب فقال 

حدثنا شعبة ، عن عبد اهللا بن دينار ، مسع ابن عمر أن عمر سأل : حدثنا يونس ، حدثنا أبو داود قال  - ١٩٩٠
  »اغسل ذكرك ، وتوضأ ، مث ارقد « : ينام ، قال ) ١(سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن اجلنب ر

__________  
وُسّمي . البُْعد: الذي جيب عليه الُغْسل باِجلماع وُخروجِ املّّين، واجلَنابة االْسم، وهي يف األصل : اجلُُنب ) ١(

  وقيل ملَُجانََبِته الناَس حىت َيغَْتسل. ة ما مل َيتَطَهَّراإلنسان ُجُنبا ألنه نُهَِي أن َيقَْرب مواضع الصال

هنى « : حدثنا شعبة ، عن عبد اهللا بن دينار ، مسع ابن عمر يقول : حدثنا يونس ، حدثنا أبو داود قال  - ١٩٩١
  »للمحرم « : للمحرم ؟ قال : قلت » والزعفران ) ١(رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الورس 

__________  
  نبت أصفر ُيصبغ به: الورس ) ١(

كنا إذا : حدثنا شعبة ، عن عبد اهللا بن دينار ، مسع ابن عمر يقول : حدثنا يونس ، حدثنا أبو داود قال  - ١٩٩٢
  »فيما استطعت « ) : ٢(رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على السمع والطاعة يلقننا ) ١(بايعنا 

__________  
  املبايِع العهد وامليثاق على السمع والطاعة وقبول املباَيع له ذلكإعطاء : املبايعة ) ١(
  التفيهم واإللقاء بالقول مشافهة حىت يُفَْهم وُيْدَرك: التلقني ) ٢(



كان رجل خيدع عند : حدثنا شعبة ، عن عبد اهللا بن دينار ، مسع ابن عمر يقول : حدثنا أبو داود قال  - ١٩٩٣
  ») ١(إذا بايعت فقل ال خالبة « : اهللا عليه وسلم فقال  البيع ، فذكر ذلك للنيب صلى

__________  
  الغش واخلديعة: اخلالبة ) ١(

حدثنا شعبة ، عن ابن دينار ، مسع ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : حدثنا أبو داود قال  - ١٩٩٤
  » فال بيع بينهما حىت يتفرقا ، إال بيع اخليار) ١(كل بيعني « : قال 

__________  
  البائع واملشتري: البيعان ) ١(

« : حدثنا شعبة ، عن ابن دينار ، عن ابن عمر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٩٩٥
« : للمحرم ؟ قال : قلت » ) ٣(، ومن مل جيد نعلني فليلبس خفني ) ٢(فليلبس سراويل ) ١(من مل جيد إزارا 

  »للمحرم 
__________  

  ثوب حييط بالنصف األسفل من البدن: اإلزار ) ١(
  لباس يغطي السرة والركبتني وما بينهما: السروال ) ٢(
  ما ُيلَْبسُ يف الرِّجل من جلد رقيق: اخلف ) ٣(

) ١(كان يصلي على راحلته « حدثنا شعبة ، عن ابن دينار ، عن ابن عمر أنه : حدثنا أبو داود قال  - ١٩٩٦
  »وجهه يف السفر ، وخيرب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يفعله حيث كان 

__________  
  الَبعُري القوّي على األسفار واألمحال، وَيقَُع على الذكر واألنثى: الراحلة ) ١(

ه هنى رسول اهللا صلى اهللا علي« : حدثنا شعبة ، عن ابن دينار ، عن ابن عمر قال : حدثنا أبو داود قال  - ١٩٩٧
  نعم ، سأله ابنه عنه: أأنت مسعته منه ؟ قال : قلت » ) ١(وسلم عن بيع الوالء ، وعن هبته 

__________  
  العطية اخلالية من األعواض واألغراض: اهلبة ) ١(

هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه « : حدثنا شعبة ، عن ابن دينار ، عن ابن عمر قال : حدثنا داود قال  - ١٩٩٨
  وصالحه أن يؤكل منه: قال ابن عمر » صالحه ) ١(النخل حىت يبدو وسلم عن بيع 

__________  
  وضح وظهر: بدا ) ١(

هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه « : حدثنا شعبة ، عن ابن دينار ، مسع ابن عمر قال : حدثنا داود قال  - ١٩٩٩
  »صاحبه ) ١(وسلم عن بيع الطعام حىت يستوفيه 



__________  
  يقبضه قبضا وافيا: يستوفيه ) ١(

حدثنا شعبة ، عن عبد اهللا بن دينار ، مسع ابن عمر مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم : حدثنا أبو داود قال  - ٢٠٠٠
يف السبع « : أو قال » ، فمن كان منكم متحريها فليتحرها ليلة سبع وعشرين ) ١(ليلة القدر حتروها « : يقول 

  »األواخر 
__________  

  القَْصد واالجتهاد يف الطلب، والَعْزم على َتْخصِيص الشيء بالفعل والقول: رِّي التَّح) ١(

حدثنا شعبة ، عن عبد اهللا بن دينار ، عن ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم : حدثنا أبو داود قال  - ٢٠٠١
ة ، والغراب ، والعقرب ، ، والفأر) ٣(واحلرم ، الكلب العقور ) ٢(يف احلل ) ١(مخس يقتلهن احملرم « : قال 

  ») ٤(واحلديا 
__________  

اإلهالل باحلج أو بالعمرة ومباَشرة أْسباهبما وُشروطهما من َخلْع املَِخيط واجِتناب األشياء اليت َمَنعها : اإلحرام ) ١(
  الشرع كالطِّيب والنكاح والصَّيد وغري ذلك

  ما جاوز احلرم: احلل ) ٢(
  رساجلارح املفت: العقور ) ٣(
  طائر من اجلوارح يصيد الدواجن والفئران: احلدأة ) ٤(

حدثنا عبد العزيز بن أيب سلمة ، عن عبد اهللا بن دينار ، عن ابن عمر أن النيب : حدثنا أبو داود قال  - ٢٠٠٢
  »الظلم ظلمات يوم القيامة « : صلى اهللا عليه وسلم قال 

  وما روى جماهد عن ابن عمر

أخربين األعمش ، عن جماهد ، عن ابن عمر : حدثنا شعبة ، قال : ثنا أبو داود قال حدثنا يونس ، حد - ٢٠٠٣
  »اشهدوا « : انشق القمر على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال 

ن ابن عمر أن رسول اهللا حدثنا سالم ، عن إبراهيم بن املهاجر ، عن جماهد ، ع: حدثنا أبو داود قال  - ٢٠٠٤
  »ائذنوا للنساء أن يصلني بالليل يف املسجد « : صلى اهللا عليه وسلم قال 

مسعت : حدثنا أبو األحوص سالم ، عن أيب إسحاق ، عن جماهد عن ابن عمر قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٠٠٥
قل يا : بعد املغرب والركعتني قبل الصبح يقرأ يف الركعتني « رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أكثر من عشرين مرة 

  »أيها الكافرون و قل هو اهللا أحد 

حدثنا شعبة ، عن األعمش ، عن جماهد ، عن ابن عمر أن النيب صلى اهللا عليه : حدثنا أبو داود قال  - ٢٠٠٦
، فرفع يده ) ١(ه دغال بلى ، واهللا لنمنعهن ، يتخذن: فقال ابنه » ال متنعوا النساء املساجد بالليل « : وسلم قال 



  أحدثك عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وتقول هذا: فلطمه ، فقال 
__________  

  الفساد واخلداع والريبة: الدغل ) ١(

حدثنا أبو عوانة ، عن األعمش ، عن جماهد ، عن ابن عمر أن النيب صلى اهللا : حدثنا أبو داود قال  - ٢٠٠٧
، ومن سألكم باهللا فأعطوه ، ومن دعاكم فأجيبوه ، ومن ) ٢(باهللا فأعيذوه ) ١(كم من استعاذ« : عليه وسلم قال 

  »عليه حىت تعلموا أن قد كافأمتوه ) ٣(أتى إليكم معروفا فكافئوه ، فإن مل جتدوا ما تكافئونه ، فأثنوا 
__________  

  جلأ وطلب احلماية واحلفظ والتحصني: استعاذ ) ١(
  وحصن أجار ومحى وحفظ: أعاذ ) ٢(
  املدح والوصف باخلري: الثناء ) ٣(

  وسعد بن عبيدة عن ابن عمر

وأنا : حدثنا شعبة ، عن منصور ، واألعمش ، قال أبو داود : حدثنا يونس ، حدثنا أبو داود قال  - ٢٠٠٨
حلديث األعمش أحفظ ، واإلسناد واحد مسعا سعد بن عبيدة ، حيدث عن ابن عمر أن رجال ، سأله عن الرجل ، 

ال حتلف بالكعبة ولكن احلف برب الكعبة ، فإن عمر كان حيلف بأبيه ، فقال له رسول اهللا : لف بالكعبة ، فقال حي
  من حلف بغري اهللا فقد أشرك: صلى اهللا عليه وسلم 

  وعبد اهللا بن مالك عن ابن عمر

عت عبد اهللا بن مالك ، مس: حدثنا شعبة ، عن أيب إسحاق ، قال : حدثنا يونس ، حدثنا أبو داود قال  - ٢٠٠٩
هكذا رأيت رسول اهللا صلى : شهدت ابن عمر جبمع ، فصلى املغرب والعشاء مجع بينهما بإقامة ، وقال « : يقول 

  »اهللا عليه وسلم صلى يف هذا املكان 

  ومتيم بن عياض عن ابن عمر

ألعمى ، عن متيم بن عياض ، حدثنا قيس ، عن زهري بن أيب ثابت ا: حدثنا يونس ، حدثنا أبو داود قال  - ٢٠١٠
كان علقمة بن عالثة عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فجاء بالل يؤذنه بالصالة ، فقال : عن ابن عمر قال 

  وهو يتسحر برأس» : رويدا يا بالل ، يتسحر علقمة قال « : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  وعبيد بن عمري عن ابن عمر

حدثنا مهام ، عن عطاء بن السائب عن عبد اهللا بن عبيد بن عمري : حدثنا أبو داود قال  حدثنا يونس ، - ٢٠١١
إن أفعل فإين مسعت : ، فقال ) ١(أراك تزاحم على مسح هذين الركنني : قلت البن عمر : الليثي ، عن أبيه ، قال 

  »اخلطايا ) ٢(إن مسحهما حيطان « : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 



__________  
  احلجر األسود والركن اليماين: الركنان ) ١(
  أسقط وحما: حط ) ٢(

حدثنا مهام ، عن عطاء بن السائب ، عن عبد اهللا بن عبيد بن عمري ، عن أبيه ، : حدثنا أبو داود قال  - ٢٠١٢
، كتبت ) ١(من طاف بالبيت سبعا حيصيه « : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : عن ابن عمر قال 

  »رقبة ) ٣(عنه سيئة ، ورفعت له درجة ، وكان له عدل ) ٢(بكل خطوة حسنة ، وحميت 
__________  

  أكمله وراعى ما يعترب يف الطواف من الشروط واآلداب: أحصاه ) ١(
  اإلزالة ، واملسح وذهاب األثر والتنحية، واحملاء املزيل واملنحي للذنوب: احملو ) ٢(
  ي والنظري واملثيلاملساو: العدل ) ٣(

حدثنا مهام ، عن عطاء بن السائب ، عن عبد اهللا بن عبيد بن عمري ، عن أبيه ، : حدثنا أبو داود قال  - ٢٠١٣
من شرب اخلمر مل تقبل له صالة أربعني ليلة ، « : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : عن ابن عمر قال 

تقبل له صالة أربعني ليلة ، فإن تاب تاب اهللا عليه ، فإن عاد مل تقبل له صالة  فإن تاب تاب اهللا عليه ، فإن عاد مل
أربعني ليلة ، فإن تاب تاب اهللا عليه ، فإن عاد الرابعة ، مل تقبل له صالة أربعني ليلة ، فإن تاب مل يتب اهللا عليه ، 

صديد أهل : رمحن ، وما طينة اخلبال ؟ قال يا أبا عبد ال: قيل » ) ١(وكان حقا على اهللا أن يسقيه من طينة اخلبال 
  النار

__________  
  ُعصارة أهل النار: اخلَبال ) ١(

  وما روى عمرو بن دينار عن ابن عمر

حدثنا محاد بن زيد ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عمر أن النيب : حدثنا يونس ، حدثنا أبو داود قال  - ٢٠١٤
لقد ( « : ، وصلى خلف املقام ركعتني ، وطاف بني الصفا واملروة ، وقال صلى اهللا عليه وسلم طاف بالبيت سبعا 

  ») ) ١(كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة 
__________  

  ٢١: األحزاب آية رقم : سورة ) ١(

حدثنا هشام الدستوائي ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عمر أن النيب صلى اهللا : حدثنا أبو داود قال  - ٢٠١٥
أحدثك عن : واهللا لنمنعهن ، فقال ابن عمر : فقال ابنه » ال متنعوا النساء أن يأتني املساجد « : م قال عليه وسل

  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وتقول هذا

  ويزيد بن عطارد عن ابن عمر



طارد حدثنا محاد بن سلمة ، عن عمران بن حدير ، عن يزيد بن ع: حدثنا يونس ، حدثنا أبو داود قال  - ٢٠١٦
  »كنا على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نشرب قياما ونأكل وحنن نسعى « : ، عن ابن عمر قال 

  وما روى جبلة بن سحيم عن ابن عمر

مسعت ابن : أخربين جبلة بن سحيم ، قال : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا يونس ، حدثنا أبو داود قال  - ٢٠١٧
وأشار بأصابعه ثالثا ، وخنس » الشهر هكذا وهكذا وهكذا « :  عليه وسلم قال رسول اهللا صلى اهللا: عمر يقول 

  يف الثالثة) ٢(اإلهبام ) ١(
__________  

  انقبض: خنس ) ١(
  األصبع الغليظة اخلامسة من أصابع اليد والرجل: اإلهبام ) ٢(

فرزقنا ابن الزبري ) ١(مصة أصابتنا خم: حدثنا شعبة ، عن جبلة بن سحيم ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٠١٨
هنى عن القران إال أن يشاور أحدكم « ، فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ) ٢(ال تقرنوا : مترا ، فقال ابن عمر 

  »أخاه 
__________  

  اجملاعة: املخمصة ) ١(
  مجع بني مترتني يف املرة الواحدة أثناء الطعام: قرن أو أقرن ) ٢(

هنى رسول « : مسعت ابن عمر يقول : حدثنا شعبة ، عن جبلة بن سحيم ، قال : قال  حدثنا أبو داود - ٢٠١٩
  )٢(اجلرة : ؟ قال ) ١(قلت البن عمر ما احلنتمة » اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن احلنتمة 

__________  
  أكثر سكراإناء أو جرة كبرية تصنع من طني وشعر وتدهن بلون أخضر وتشتد فيها اخلمر وتكون : احلنتم ) ١(
  مجع َجرَّة، وهو إناء من الفَخَّار أو اخلزف: اجلرُّ واجلَِرار ) ٢(

  األفراد عن ابن عمر

  عائذ بن نصيب ، وحيان البارقي عن ابن عمر

صلى « : حدثنا شعبة ، عن عائذ بن نصيب ، مسع ابن عمر يقول : حدثنا يونس ، حدثنا أبو داود قال  - ٢٠٢٠
  »وسلم يف الكعبة رسول اهللا صلى اهللا عليه 

: حدثين من مسع ابن عمر أو قال : حدثنا سالم ، عن العالء بن املسيب ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٠٢١
ال حج لكم ، فقال ابن : لنا ، وإن الناس يقولون ) ١(يا أبا عبد الرمحن ، إنا قوم نكري إبال : سأل ابن عمر فقال 

فإذا أفضتم من ( عليه وسلم كما سألتين ، فسكت عنه حىت نزلت هذه اآلية سأل رجل رسول اهللا صلى اهللا : عمر 
  »أنتم حجاج « : ، فدعاه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فقال ) ) ٢(عرفات فاذكروا اهللا عند املشعر احلرام 



__________  
  اجلمال والنوق ليس له مفرد من لفظه: اإلبل ) ١(
  ١٩٨: البقرة آية رقم : سورة ) ٢(

إين : قيل البن عمر أو قال له رجل : حدثنا شعبة ، عن حيان البارقي ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٠٢٢
إن ركعتني من صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان أخف « : أصلي خلف فالن وإنه يطيل الصالة ؟ فقال 

  »صالة فالن  من ركعة من صالة فالن أو كان مثل صالة فالن ، أو مثل ركعة من

  عقبة بن حريث عن ابن عمر

هنى رسول اهللا صلى اهللا « : حدثنا شعبة ، عن عقبة بن حريث ، مسع ابن عمر يقول : حدثنا داود قال  - ٢٠٢٣
  ») ٣(واملزفت ) ٢(والنقري ) ١(عليه وسلم عن اجلر 
__________  

  خلزفمجع َجرَّة، وهو إناء من الفَخَّار أو ا: اجلرُّ واجلَِرار ) ١(
  أصل النخلة ينقر وسطه مث ينبذ فيه التمر ويلقى عليه املاء ليصري نبيذا مسكرا: النقري ) ٢(
  الوعاء املطلي بالقار وهو الزفت: املزفت ) ٣(

حدثنا شعبة ، عن عقبة بن حريث ، مسع ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم : حدثنا أبو داود قال  - ٢٠٢٤
على السبع البواقي ) ٢(يف العشر األواخر ، فإن ضعف أحدكم أو عجز ، فال يغلنب ) ١(وها حتر« : يف ليلة القدر 

«  
__________  

  القَْصد واالجتهاد يف الطلب، والَعْزم على َتْخصِيص الشيء بالفعل والقول: التَّحرِّي ) ١(
  يعجزن ويصري مغلوبا: يغلنب ) ٢(

  زيد بن أسلم عن ابن عمر

مسعت النيب : حدثنا خارجة بن مصعب ، عن زيد بن أسلم ، عن ابن عمر قال : د قال حدثنا أبو داو - ٢٠٢٥
من مات بغري إمام مات ميتة جاهلية ، ومن نزع يدا من طاعة جاء يوم القيامة ال « : صلى اهللا عليه وسلم يقول 

  »له ) ١(حجة 
__________  

  الدليل والربهان: احلجة ) ١(

حدثنا زهري بن حممد ، عن زيد بن أسلم ، عن ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه  :حدثنا أبو داود قال  - ٢٠٢٦
  ») ٢(مائة ال يوجد فيها راحلة ) ١(مثل الناس كإبل « : وسلم قال 

__________  



  اجلمال والنوق ليس له مفرد من لفظه: اإلبل ) ١(
من استكمل احملاسن من الصاحلني واألخيار ومن قلة : البعري القوي على األسفار واألمحال ، واملراد : الراحلة ) ٢(

  يصلحون للصحبة

  أبو سلمة بن عبد الرمحن عن ابن عمر

حدثنا حرب بن شداد ، عن حيىي بن أيب كثري ، عن أيب سلمة ، عن ابن عمر قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٠٢٧
أسلم ساملها اهللا ، وعصية الذين عصوا اهللا غفار غفر اهللا هلا ، و« : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : 

  »ورسوله 

قال النيب : حدثنا مهام ، عن حممد بن عمرو ، عن أيب سلمة ، عن ابن عمر قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٠٢٨
  »كل مسكر مخر ، وكل مسكر حرام « : صلى اهللا عليه وسلم 

  أبو الزبري عن ابن عمر

نا زهري ، عن أيب الزبري ، عن ابن عمر وجابر ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم حدث: حدثنا أبو داود قال  - ٢٠٢٩
  )٣(والدباء ) ٢(واملزفت ) ١(هنى عن النقري 

__________  
  أصل النخلة ينقر وسطه مث ينبذ فيه التمر ويلقى عليه املاء ليصري نبيذا مسكرا: النقري ) ١(
  الوعاء املطلي بالقار وهو الزفت: املزفت ) ٢(
  القرع، واحدها ُدبَّاءةٌ، كانوا يْنتبذُون فيها فُتسرع الّشّدةُ يف الشراب: الدباء ) ٣(

  أنس بن سريين عن ابن عمر

حدثنا محاد بن زيد ، ومحاد بن سلمة ، عن أنس بن سريين ، وحديث محاد بن زيد : حدثنا أبو داود قال  - ٢٠٣٠
قلت البن عمر أخربين عن ركعيت الفجر ، أطيل فيهما : ال حدثنا أنس بن سريين ، ق: أمت ، قال محاد بن زيد 

قلت » كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي من الليل مثىن مثىن ، ويوتر بركعة « : القراءة ؟ فقال ابن عمر 
إنك لضخم ، أريد أن أستقرئ لك احلديث وال تدعين كان رسول اهللا صلى : إين لست عن هذا أسألك ، قال : 
  »يصلي من الليل مثىن مثىن ، ويوتر بركعة ، ويصلي الركعتني ، كأن األذان بني أذنيه « عليه وسلم  اهللا

  سليط بن عبد اهللا عن ابن عمر

قال رسول اهللا صلى اهللا : مسعت ابن عمر قال : حدثنا جسر ، عن سليط ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٠٣١
  »جهنم ، فأطفئوها عنكم باملاء البارد ) ١(احلمى من لفح أو من فيح « : عليه وسلم 

__________  
  سطوع احلر وفورانه وشدته: الفيح ) ١(



  زياد بن جبري وصدقة بن يسار عن ابن عمر

رأى ابن عمر رجال : حدثنا شعبة ، عن يونس بن عبيد ، عن زياد بن جبري ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٠٣٢
  »ها ، فإهنا سنة أيب القاسم صلى اهللا عليه وسلم احنر« : ، فقال ) ١(ينحر بدنته 

__________  
  .تقع على اجلمل والناقة والبقرة، وهي باإلبل أشبه، ومسيت بَدنةً ِلِعظَِمها وِسْمَنها: الُبْدن والَبَدَنة ) ١(

 صلى وقت رسول اهللا« : حدثنا شعبة ، عن صدقة بن يسار ، عن ابن عمر قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٠٣٣
  »اهللا عليه وسلم ألهل املدينة ذا احلليفة ، وألهل الشام اجلحفة ، وألهل جند قرنا وألهل اليمن يلملم 

سئل ابن عمر عن رجل نذر : حدثنا شعبة ، عن يونس بن عبيد ، عن زياد ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٠٣٤
  »ا عن صوم هذا اليوم أمرنا بوفاء النذر ، وهنين« : أن يصوم يوم اجلمعة ، فقال 

  أبو املثىن مسلم بن املثىن عن ابن عمر

أخربين أبو جعفر ، وليس بالفراء عن أيب املثىن ، عن ابن عمر : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٠٣٥
ؤذن كان إذا كان األذان على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مثىن مثىن ، واإلقامة مرة ، غري أن امل« : قال 
  »قد قامت الصالة قد قامت الصالة ، قال مرتني : قال 

  معاوية بن قرة عن ابن عمر

حدثنا سالم الطويل ، عن زيد العمي ، عن معاوية بن قرة ، عن ابن عمر أن : حدثنا أبو داود قال  - ٢٠٣٦
مث » ي ال حتل الصالة إال به هذا وظيفة الوضوء الذ« : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم توضأ مرة مرة ، وقال 

« : مث توضأ ثالثا ثالثا ، وقال » هذا وضوء من أراد أن يضاعف له األجر مرتني « : توضأ مرتني مرتني ، وقال 
  »هذا وضوئي ووضوء األنبياء قبلي 

  عبد اهللا بن عصمة عن ابن عمر

مسعت : عصمة ، عن ابن عمر قال حدثنا شريك ، عن أيب علوان عبد اهللا بن : حدثنا أبو داود قال  - ٢٠٣٧
) ١(إن يف ثقيف كذابا ومبريا « : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول ، أو قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

«  
__________  

  املسرف يف إهالك الناس وقتلهم: املبري ) ١(

  أبو جملز عن ابن عمر



: سألت ابن عمر عن الوتر ، فقال : ة ، عن أيب جملز ، قال حدثنا مهام ، عن قتاد: حدثنا أبو داود قال  - ٢٠٣٨
  »ركعة من آخر الليل « : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 

كنت عند ابن : حدثنا شعبة ، عن حممد بن أيب يعقوب ، عن ابن أيب نعم ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٠٣٩
يا أهل العراق تسألوين عن احملرم يقتل الذباب وقد قتلتم ابن بنت  :عمر فسئل عن احملرم يقتل الذباب ، فقال 

  »من الدنيا ) ١(مها رحيانتاي « : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
__________  

  النبت طيب الرائحة ، واملراد شدة احلب: الرحيانة ) ١(

  عبيد بن جريج عن ابن عمر

: قلت البن عمر : حدثنا العمري ، عن سعيد املقربي ، عن عبيد بن جريج ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٠٤٠
رأيتك تصفر : هات ، فإنك ذو أعاجيب ، قال : يا أبا عبد الرمحن ، أراك تصنع أشياء مل أر أحدا يصنعها ، قال 

حىت ) ١(ركنني األسود واليماين ، ورأيتك ال هتل ورأيتك ال تستلم من البيت إال ال: وماذا ؟ قال : حليتك ، قال 
رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه « أما ما ذكرت من الصفرة ، فإين : ، فقال ابن عمر ) ٢(تستوي بك راحلتك 

طفت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فلم أره يستلم « وأما الركنني فإين » وسلم ميس حليته بشيء من صفرة 
  »رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال يهل حىت تستوي به راحلته « وأما اإلهالل ، فإين » غريمها ) ٣(

__________  
  رفع الصوت بالتلبية: اإلهالل ) ١(
  الَبعُري القوّي على األسفار واألمحال، وَيقَُع على الذكر واألنثى: الراحلة ) ٢(
افَْتعل من الّسالم وهي احلجارة، ويقال اْستلم احلجَر إذا لِمسه  افَْتعل من السَّالم والتحية وقيل هو: استلم ) ٣(

  وَتناوله وقبَّله

  مسلم اخلياط عن ابن عمر

مسعت رجال من أهل العراق سأل : حدثنا ابن أيب ذئب ، عن مسلم احلناط ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٠٤١
وسلم عن الصالة بعد الصبح حىت تطلع الشمس ،  هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه« : ابن عمر ، فقال ابن عمر 

  »ويرتفع النهار وعن الصالة بعد العصر حىت تغرب الشمس 

قال : مسعت ابن عمر يقول : حدثنا ابن أيب ذئب ، عن مسلم احلناط ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٠٤٢
، وال خيطب الرجل على ) ٣(لباد ) ٢(ر الركبان وال يبيع حاض) ١(ال تلقوا « : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  ») ٤(خطبة أخيه حىت ينكح أو يدع 

__________  
  شراء السلع من أصحاب املبيعات قبل وصوهلا إىل السوق: تلقي اجللب أو البيوع أو الركبان ) ١(
  املقيم يف املدن والقرى والريف: احلاضر ) ٢(



  ضارب واخليامالذي يكون يف البادية ومْسكَنه امل: البادي ) ٣(
  يترك: يدع ) ٤(

  علي بن عبد اهللا البارقي عن ابن عمر

حدثنا محاد بن سلمة ، عن أيب الزبري ، عن علي بن عبد اهللا البارقي ، عن ابن : حدثنا أبو داود قال  - ٢٠٤٣
سبحان ( « : كرب ثالثا ، مث قال ) ١(كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا أراد سفرا فركب راحلته : عمر قال 

والتقوى ، ومن العمل ما حتب وترضى ) ٣(اآليتني ، اللهم إين أسألك يف سفري هذا الرب ) ) ٢(الذي سخر لنا هذا 
وإذا رجع » لنا بعد األرض ، وهون علينا السفر ، اللهم اصحبنا يف سفرنا ، واخلفنا يف أهالينا ) ٤(، اللهم اطو 

  »آيبون تائبون لربنا حامدون « : قال 
__________  

  الَبعُري القوّي على األسفار واألمحال، وَيقَُع على الذكر واألنثى: الراحلة ) ١(
  ١٣: الزخرف آية رقم : سورة ) ٢(
  اسم جامع لكل معاين اخلري واإلحسان والصدق والطاعة وحسن الصلة واملعاملة: الرب ) ٣(
  قربه لنا: اطوه لنا ) ٤(

مسعت علي بن عبد اهللا ، حيدث عن ابن : نا شعبة ، عن يعلى بن عطاء ، قال حدث: حدثنا أبو داود قال  - ٢٠٤٤
  »صالة الليل والنهار مثىن مثىن « : عمر يراه شعبة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 

  وحمارب بن دثار عن ابن عمر

ما : ال يل حمارب بن دثار ق: حدثنا أبو عوانة ، حدثنا عطاء بن السائب ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٠٤٥
هو اخلري الكثري ، قال حمارب : كان سعيد حيدث عن ابن عباس ، قال : كان سعيد بن جبري يقول يف الكوثر ؟ قلت 

قال ) ) ١(إنا أعطيناك الكوثر ( ملا أنزلت : حدثنا عبد اهللا بن عمر قال : أين يقع رأي ابن عباس ؟ قال حمارب : 
، ) ٣(من ذهب جيري على الدر والياقوت ) ٢(هو هنر يف اجلنة ، حافتاه « : عليه وسلم لنا رسول اهللا صلى اهللا 

  »تربته أطيب رحيا من املسك ، وطعمه أحلى من العسل ، وماؤه أشد بياضا من الثلج 
__________  

  ١: الكوثر آية رقم : سورة ) ١(
  ناِحية املوضع وجانبه: احلَافة ) ٢(
  أجود األنواع وأكثرها صالبة بعد املاس ، خاصة ذو اللون األمحر حجر كرمي من: الياقوت ) ٣(

هنى رسول اهللا « : أخربين حمارب بن دثار ، مسع ابن عمر يقول : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا داود قال  - ٢٠٤٦
  ») ٤(واجلر ) ٣(واملزفت ) ٢(واحلنتم ) ١(صلى اهللا عليه وسلم عن الدباء 

__________  
  لقرع، واحدها ُدبَّاءةٌ، كانوا يْنتبذُون فيها فُتسرع الّشّدةُ يف الشرابا: الدباء ) ١(



  إناء أو جرة كبرية تصنع من طني وشعر وتدهن بلون أخضر وتشتد فيها اخلمر وتكون أكثر سكرا: احلنتم ) ٢(
  الوعاء املطلي بالقار وهو الزفت: املزفت ) ٣(
  من الفَخَّار أو اخلزفمجع َجرَّة، وهو إناء : اجلرُّ واجلَِرار ) ٤(

قال لنا رسول اهللا صلى اهللا : حدثنا املسعودي ، عن حمارب ، عن ابن عمر قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٠٤٧
  »التمسوا ليلة القدر يف العشر األواخر من رمضان « : عليه وسلم 

  ومن األفراد

قال : عن أبيه ، عن جده ، عن ابن عمر قال حدثنا أبو إبراهيم حممد بن املثىن : حدثنا أبو داود قال  - ٢٠٤٨
  »رحم اهللا امرأ صلى قبل العصر أربعا « : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  بكر بن عبد اهللا ، وبشر بن عائذ عن ابن عمر

حدثنا مهام ، عن قتادة ، عن بكر بن عبد اهللا ، وبشر بن عائذ اهلذيل ، عن ابن : حدثنا أبو داود قال  - ٢٠٤٩
  »له ) ١(إمنا يلبس احلرير من ال خالق « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال  عمر

__________  
  احلظ والنصيب: اخلالق ) ١(

  ابن الفضل ، أو أبو الفضل عن ابن عمر

مسعت أبا الفضل أو ابن الفضل ، : حدثنا شعبة ، عن يونس بن خباب ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٠٥٠
اللهم إين أستغفرك وأتوب إليك ، فتب « : كنت مع النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال : ابن عمر قال  حيدث عن

  فلو أن إنسانا عد لعد مائة يف يده» علي إنك أنت التواب الغفور 

  زاذان عن ابن عمر

قلت : يقول مسعت زاذان ، : أخربين عمرو بن مرة ، قال : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٠٥١
: أخربنا ما هنى عنه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من األوعية ، أخربنا بلغتكم وفسره لنا بلغتنا ، قال : البن عمر 

وهو » وهنى عن الدباء « ، ) ٤(وهو املقري » ) ٣(وهنى عن املزفت « ، ) ٢(وهي اجلرة » ) ١(هنى عن احلنتم « 
) ٦(يف األسقية ) ٥(وأمر أن ينتبذ « النخلة ، تنقر نقرا ، وتنسح نسحا ،  وهي أصل» وهنى عن النقري « القرع ، 

«  
__________  

  إناء أو جرة كبرية تصنع من طني وشعر وتدهن بلون أخضر وتشتد فيها اخلمر وتكون أكثر سكرا: احلنتم ) ١(
  مجع َجرَّة، وهو إناء من الفَخَّار أو اخلزف: اجلرُّ واجلَِرار ) ٢(
  الوعاء املطلي بالقار وهو الزفت:  املزفت) ٣(



  اإلناء املطلي بالزفت أو بالقار: املقري ) ٤(
أن يوضع الزبيب أو التمر أو حنومها يف املاء ، ويشرب نقيعه قبل أن خيتمر ويصبح مسكرا : النبذ واالنتباذ ) ٥(

  وإال ختمر وأسكر
  وهو إناء من جلد يوضع فيه الشراب: األسقية مجع السقاء ) ٦(

  لنجراين عن ابن عمرا

قلت : مسعت رجال من أهل جنران يقول : حدثنا شعبة ، عن أيب إسحاق ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٠٥٢
أما السلم يف النخل فإن : يف النخل وعن الزبيب والتمر ، فقال ) ١(إمنا أسألك عن اثنتني ، عن السلم : البن عمر 

مب يأكل ماله ؟ « : ك العام ، فذكر ذلك للنيب صلى اهللا عليه وسلم فقال رجال أسلم يف خنل لرجل ، فلم حيمل ذل
صالحه ، وأما الزبيب والتمر فإن النيب صلى اهللا ) ٢(وأمره فرده عليه ، مث هنى عن السلم يف النخل حىت يبدو » 

ا ، فأمر به فضرب احلد يا رسول اهللا إين مل أشرب مخرا ، إمنا شربت زبيبا ومتر: عليه وسلم أيت برجل سكران فقال 
  ، وهنى عنهما أن خيلطا

__________  
  وهو أن ُتعِطَى ذهبا أو فضَّة يف ِسلَْعة معلومة إىل أمٍد معلوم: السَّلَم ) ١(
  وضح وظهر: بدا ) ٢(

  سعيد بن املسيب عن ابن عمر

سيب ، عن ابن عمر أن حدثنا شعبة ، عن عبد اخلالق الشيباين ، عن سعيد بن امل: حدثنا أبو داود قال  - ٢٠٥٣
  ») ٢(له يف السقاء ) ١(كان ينبذ « النيب صلى اهللا عليه وسلم 

__________  
أن يوضع الزبيب أو التمر أو حنومها يف املاء ، ويشرب نقيعه قبل أن خيتمر ويصبح مسكرا : النبذ واالنتباذ ) ١(

  وإال ختمر وأسكر
  املاِء من اجللِْد، وُيْجمع على أْسِقية إناء يشرب فيه وهو ظرُف: السقاية والسِّقاء ) ٢(

  يونس بن جبري عن ابن عمر

: حدثنا محاد بن سلمة ، وهشام ، وشعبة ، عن قتادة ، عن يونس بن جبري ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٠٥٤
فذكر تعرف ابن عمر ، فإنه طلق امرأته وهي حائض ، : سألت ابن عمر عن رجل طلق امرأته وهي حائض ، فقال 

: قال محاد يف حديثه عن قتادة عن يونس بن جبري قال » لرياجعها « : عمر ذلك للنيب صلى اهللا عليه وسلم فقال 
  ال يعد طالقا) ١(نعم ، أرأيت إن عجز ابن عمر واستحمق : فحسبت عليك بتطليقة ؟ قال : قلت البن عمر 

__________  
  لِعلْم بقُْبحهوضع الشيء يف غري َمْوِضعه مع ا: احلُْمق ) ١(



  كثري بن جهمان عن ابن عمر

رأيت : حدثنا سفيان الثوري ، عن عطاء بن السائب ، عن كثري بن مجهان ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٠٥٥
إن أمشي فقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا : ابن عمر ميشي يف املسعى بني الصفا واملروة ، فسألته عن ذلك ، فقال 

  وإن أسعى فقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يسعىعليه وسلم ميشي 

  الشعيب عن ابن عمر

سألت الشعيب عن رجل طلق امرأته وهي حائض : حدثنا شيبان ، عن جابر ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٠٥٦
  ليه وسلمأقوله عن قول ابن عمر عن النيب صلى اهللا ع» بالتطليقة وال تعتد باحليضة ) ١(تعتد « : ، فقال 

__________  
  تقضي فترة العدة وهي املدة اليت ال حيل للمرأة الزواج فيها بسبب موت زوجها أو طالقها منه: تعتد ) ١(

احلسن حيث حيدث عن : قال يل الشعيب : حدثنا شعبة ، عن توبة العنربي ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٠٥٧
جالست ابن عمر باملدينة كذا وكذا ، ما مسعته حيدث عن النيب صلى اهللا  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ واهللا لقد

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف ناس من أصحابه فأتوا بلحم ، : عليه وسلم إال حديثا واحدا ، فإنه قال 
أو قال » ه حالل كلوه فإن« : أمسكوا فإنه ضب ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : فقالت امرأة من أزواجه 

  »كلوا فإنه ال بأس به « : 

  مورق العجلي عن ابن عمر

قال رجل : مسعت مورقا العجلي ، قال : حدثنا شعبة ، عن توبة العنربي ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٠٥٨
فصالها  :قال » ال « : فصالها عمر ؟ قال : قال » ال « : أخربين عن صالة الضحى أتصليها ؟ قال : البن عمر 

  »ال أخال « : فصالها النيب صلى اهللا عليه وسلم ؟ قال : قال » ال « : أبو بكر ؟ قال 

  حفص بن عاصم عن ابن عمر

مسعت حفص بن عاصم ، حيدث : حدثنا شعبة ، عن خبيب بن عبد الرمحن ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٠٥٩
ه وسلم مبىن ركعتني ، أو قال صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا علي« : عن ابن عمر قال 

  »وسلم مبىن ركعتني ، وأبو بكر ركعتني ، وعمر ركعتني ، وعثمان ركعتني ، مث إن عثمان أمت 

  مسلم بن يناق عن ابن عمر

مر ورأى شهدت ابن ع: أخربين مسلم بن يناق املكي ، قال : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٠٦٠
فانتسب له ، فإذا رجل من بين ليث ، فعرفه ابن عمر ، فقال له ابن : ممن أنت ؟ قال : رجال مبكة جير إزاره ، فقال 

إزاره ال يريد ) ١(من جر « : ارفع إزارك ، فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأذين هاتني يقول : عمر 



  »، ال ينظر إليه يوم القيامة  فإن اهللا ، عز وجل) ٢(بذلك إال املخيلة 
__________  

  أرخاه على وجه األرض: جر إزاره أو ثوبه ) ١(
  الِكْبُر والُعْجُب والزَّهْو: املَِخيلَة ) ٢(

  سوار بن شبيب عن ابن عمر

سألت عبد اهللا بن : حدثنا سوار بن شبيب ، قال : حدثنا عبد اهللا بن بدر ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٠٦١
  »ركعتني ركعتني إال املغرب « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عمر عن الصالة يف السفر ، فقال 

  أبو اخلصيب عن ابن عمر

كنت : مسعت أبا اخلصيب ، يقول : حدثنا شعبة ، عن عقيل بن طلحة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٠٦٢
ما عليك أن : ابن عمر يقعد فيه ، فجعل الرجل يقول ) ١(فأىب قاعدا ، فجاء ابن عمر فقام له رجل من مقعده ، 

ما كنت ألقعد يف جملسك وال جملس غريك بعدما مسعت النيب صلى اهللا : تقعد ؟ ما عليك أن تقعد ؟ فقال ابن عمر 
سلم عن وجاء رجل ، فقام له رجل من جملسه ، فأراد أن يقعد فيه ، فنهاه رسول اهللا صلى اهللا عليه و« عليه وسلم 

  »ذلك 
__________  

  رفض وامتنع: أىب ) ١(

  عطاء بن أيب رباح عن ابن عمر

حدثنا جرير ، عن ليث ، عن عطاء ، عن ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم : حدثنا أبو داود قال  - ٢٠٦٣
، ) ١(على ظهر قتب ال متنعه نفسها وإن كانت « : ما حق الزوج على امرأته ؟ فقال : ، أن امرأة أتته ، فقالت 

، وال تصوم تطوعا إال بإذنه ، ) ٢(وال تعطي من بيته شيئا إال بإذنه ، فإن فعلت ذلك كان له األجر وعليها الوزر 
فإن فعلت أمثت ، ومل تؤجر ، وأن ال خترج من بيته إال بإذنه فإن فعلت لعنتها املالئكة مالئكة الغضب ومالئكة 

  »وإن كان ظاملا « : وإن كان ظاملا ؟ قال : ل قي» الرمحة حىت تتوب أو تراجع 
__________  

  هو الرحل الذي يوضع حول سنام البعري حتت الراكب: القتب ) ١(
َوَزَر َيزِرٌُ ، إذا حَمل ما ُيثِْقل : يقال . احلِْمل والثِّقْل، وأكثر ما ُيطْلَق يف احلديث على الذَّْنب واإلمث: الوِْزر ) ٢(

  .املُثْقَلة ومن الذنوب ظَْهَره من األشياء

  احلكم بن مينا عن ابن عمر

حدثنا هشام ، عن حيىي بن أيب كثري ، أن أبا سالم ، حدث أن احلكم بن مينا ، : حدثنا أبو داود قال  - ٢٠٦٤
حدث أن عبد اهللا بن عمر وعبد اهللا بن عباس حدثا أهنما ، مسعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول على أعواد 



  »اجلمعات ، أو ليختمن على قلوهبم ، مث ليكتنب من الغافلني ) ١(لينتهني أقوام عن ودعهم « : ه منرب
__________  

  تركهم: ودعهم ) ١(

  سعيد بن عمرو عن ابن عمر

أخربين أيب سعيد : حدثنا إسحاق بن سعيد القرشي من ولد سعيد بن العاص قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٠٦٥
أال أبشرك يا أخا أسلم ؟ : رجل من أسلم ، فقال : ممن أنت ، فقال : بن عمر فأتاه رجل ، فقال كنت عند ا: قال 

  »غفار غفر اهللا هلا ، وأسلم ساملها اهللا « : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 

  ابن البن عمر عن ابن عمر

كنا مع ابن البن عمر يف : ملنذر ، قال حدثنا محاد بن سلمة ، عن عاصم بن ا: حدثنا أبو داود قال  - ٢٠٦٦
حدثين أيب عن النيب صلى اهللا عليه : أتفعل هذا ، فقال : البستان ، ومث جلد بعري يف املاء ، فتوضأ منه ، فقلت 

  »، مل ينجسه شيء ) ١(إذا كان املاء قدر قلتني « : وسلم قال 
__________  

  حنو أربعني دلوا: القلتان ) ١(

  أفراد

: حدثنا العمري ، عن عاصم بن حممد بن زيد بن عبد اهللا بن عمر عن أبيه ، قال : ثنا أبو داود قال حد - ٢٠٦٧
إنا لندخل على سالطيننا فنتكلم بني أيديهم بشيء ، إذا خرجنا قلنا غري ذلك ، فقال ابن : قال رجل البن عمر 

كنا نعد هذا نفاقا على عهد النيب « : قال فحدثين أخي أن ابن عمر : قال العمري » كنا نعد هذا نفاقا « عمر ، 
  »صلى اهللا عليه وسلم 

مسعت رسول اهللا : حدثنا العمري ، عن عاصم ، عن أبيه ، عن ابن عمر قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٠٦٨
  »ال يزال هذا األمر يف قريش ما بقي يف الناس رجالن « : صلى اهللا عليه وسلم يقول 

: مسعت ابن عمر يقول : حدثنا حممد بن أيب محيد ، عن أيب توبة املصري ، قال : قال حدثنا أبو داود  - ٢٠٦٩
حرمت اخلمر ، : اآلية ، فقيل ) ) ١(يسألونك عن اخلمر وامليسر : ( نزلت يف اخلمر ثالث آيات ، فأول شيء نزل 

ال تقربوا : ( نزلت هذه اآلية يا رسول اهللا ، دعنا ننتفع هبا كما قال اهللا ، عز وجل ، فسكت عنهم ، مث : فقيل 
ال يا رسول اهللا ، إنا ال نشرهبا قرب الصالة ، فسكت عنهم : ، فقيل حرمت ، فقالوا ) ) ٢(الصالة وأنتم سكارى 

حرمت « : اآلية ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ) ) ٣(يا أيها الذين آمنوا إمنا اخلمر وامليسر : ( ، مث نزلت 
من الشام أو روايا فقام النيب صلى اهللا عليه وسلم ، وأبو بكر ، وعمر ، ) ٤(وقدمت لرجل راوية : قال » اخلمر 

» عنا نشقها ) ٥(خل « : وال أعلم عثمان إال معهم ، فانتهوا إىل الرجل ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
إن اهللا لعن اخلمر ، ولعن غارسها ، « : وسلم يا رسول اهللا ، أفال نبيعها ، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : فقال 



، ولعن مديرها ، ولعن ساقيها ، ولعن حاملها ، ولعن آكل مثنها ، ) ٦(ولعن شارهبا ، ولعن عاصرها ، ولعن مؤويها 
  »ولعن بائعها 

__________  
  ٢١٩: البقرة آية رقم : سورة ) ١(
  ٤٣: النساء آية رقم : سورة ) ٢(
  ٩٠: ية رقم املائدة آ: سورة ) ٣(
  املََزاَدة فيها الشراب: الراوية ) ٤(
  ترك وابتعد وأفسح: خلى ) ٥(
  خازهنا وحمتكرها: مؤويها ) ٦(

حدثنا أبو عوانة ، وشيبان ، عن عثمان بن عبد اهللا بن موهب ، عن ابن عمر أنه : حدثنا أبو داود قال  - ٢٠٧٠
درا ؟ فإنه شغل بابنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، أشهد عثمان ب: أما قولك الذي سألتين عنه : قال لرجل 

الرضوان ، فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ) ١(فضرب له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بسهمه ، وأما بيعة 
 بعثه إىل أهل مكة ، ولو أن أحدا أوثق يف نفسه من عثمان لبعثه ، وكانت البيعة وعثمان غائب ، فقال رسول اهللا

فضرب بإحدى يديه على األخرى ، وأما توليه يوم التقى اجلمعان ، » يدي هذه لعثمان « : صلى اهللا عليه وسلم 
  فأشهد أن اهللا عز وجل قد عفا عنه ، اذهب هبذا معك

__________  
نده من صاحبه وأعطاه عبارة عن املَُعاقَدة واملَُعاهدة على األمر كأنّ كلَّ واحد منهما باع ما ِع: البيعة واملبايعة ) ١(

  خاِلَصةَ نفِسه وطاعَته وَدِخيلةَ أمره

  وما أسند أنس بن مالك األنصاري

  ما روى عنه قتادة

مسعت أنس بن مالك ، : أخربين قتادة ، قال : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا يونس ، حدثنا أبو داود قال  - ٢٠٧١
فيه وجد هبن حالوة اإلميان ، من يكن اهللا ورسوله  ثالث من كن« : حيدث أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

الرجل يف النار أحب إليه من أن يرجع إىل الكفر بعد إذ أنقذه اهللا منه ، وأن ) ١(أحب إليه مما سوامها ، وأن يقذف 
  أحدمها ، شك أبو داود» يف اهللا « : أو قال » حيب الرجل العبد ال حيبه إال هللا 

__________  
  الرَّْميُ بقُوّة :القَذْف ) ١(

انشق القمر على عهد رسول اهللا « : حدثنا شعبة ، عن قتادة ، عن أنس ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٠٧٢
  »صلى اهللا عليه وسلم 



عن : أنبأنا قتادة ، وقال هشام : حدثنا شعبة ، وهشام الدستوائي ، قال شعبة : حدثنا أبو داود قال  - ٢٠٧٣
يا : قيل » ، ويعجبين الفأل ) ١(ال عدوى وال طرية « : النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  قتادة ، عن أنس ، أن

  »الكلمة احلسنة « : رسول اهللا ، وما الفأل ؟ قال 
__________  

التشاؤم بالطري ، فقد كان أحدهم إذا كان له أمر فرأى طريا طار مينة استبشر واستمر بأمره ، وإن : الطرية ) ١(
  ة تشاءم به ورجع ، وتطلق على التشاؤم مطلقارآه طار يسر

أنبأنا قتادة ، عن أنس ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أيت : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٠٧٤
  »هو لنا هدية وعليها صدقة « : هذا شيء تصدق به على بريرة ، قال : قال » ما هذا ؟ « : بلحم ، فقال 

ما من « : حدثنا شعبة ، عن قتادة ، عن أنس ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال : داود قال  حدثنا أبو - ٢٠٧٥
نيب إال وقد أنذر أمته األعور الكذاب أال وإنه أعور ، وإن اهللا تبارك وتعاىل ليس بأعور ، مكتوب بني عينيه كافر ، 

  »يقرؤه كل مؤمن 

ما من « : قتادة ، عن أنس ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال حدثنا شعبة ، عن : حدثنا أبو داود قال  - ٢٠٧٦
عبد له عند اهللا خري حيب أن يرجع إىل الدنيا إال الشهيد ، فإنه ود لو أنه رجع ، فقتل عشر مرات ، ملا يرى من 

  »فضل الشهادة 

« : عليه وسلم قال ملعاذ حدثنا شعبة ، عن قتادة ، عن أنس ، أن النيب صلى اهللا : حدثنا أبو داود قال  - ٢٠٧٧
  »اعلم أنه من مات يشهد أن ال إله إال اهللا ، وأين رسول اهللا أدخل اجلنة 

حدثنا شعبة ، وهشام ، عن قتادة ، عن أنس ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٠٧٨
ال إله : اخلري ما يزن شعرية ، وخيرج من النار من قال ال إله إال اهللا ، وكان يف قلبه من : خيرج من النار من قال « : 

ال إله إال اهللا ، وكان يف قلبه من اخلري : ، وخيرج من النار من قال ) ١(إال اهللا ، وكان يف قلبه من اخلري ما يزن برة 
  »ذرة « وقال شعبة » ذرة : ما يزن ، قال هشام 
__________  

  مححبة من الُْبرِّ وهو الق: الربة ) ١(

يقول : حدثنا شعبة ، عن قتادة ، عن أنس ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٠٧٩
  ») ٢(، وإن تقرب مين ذراعا تقربت منه باعا ) ١(إن تقرب مين عبدي شربا تقربت منه ذراعا « : اهللا عز وجل 

__________  
  لوحدة قياس تقدر بطول ذراع الرج: الذراع ) ١(
  وهو قَْدر َمّد الَيدْين وما بينهما من الَبدن: البُوع والبَاُع سواء ) ٢(



« حدثنا شعبة ، وهشام ، عن قتادة ، عن أنس ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم : حدثنا أبو داود قال  - ٢٠٨٠
  »دميه على ق) ٣(، ويسمي ويكرب ، ولقد رأيته واضعا صفاحهما ) ٢(أملحني أقرنني ) ١(ضحى بكبشني 

__________  
  الذكر أو الفحل من الضأن: الكبش ) ١(
  به قرنان حسنان والقرن عظم صلب ناتئ جبوار األذن يف رءوس البقر والغنم وحنوها: أقرن ) ٢(
  نواحي العنق: صفاح ) ٣(

اهللا  حدثنا شعبة ، عن قتادة ، عن أنس ، أن رجال من األنصار قال للنيب صلى: حدثنا أبو داود قال  - ٢٠٨١
، فاصربوا حىت ) ١(إنكم سترون بعدي أثرة « : عليه وسلم يا رسول اهللا ، استعملت فالنا ومل تستعملين فقال 

  »تلقوين على احلوض 
__________  

  االنفراد بالشيء دون اآلخرين: األثرة واالستئثار ) ١(

جلد رسول اهللا صلى اهللا عليه  «: حدثنا هشام ، عن قتادة ، عن أنس ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٠٨٢
الناس من الريف والقرى ، قال ) ١(وجلد أبو بكر أربعني ، فلما كان عمر ودنا » وسلم يف اخلمر باجلريد والنعال 

  أرى أن جتعله كأخف احلدود ، فجلد عمر مثانني: اخلمر ؟ فقال عبد الرمحن بن عوف ) ٢(ما ترون يف حد : 
__________  

  اقترب: دنا ) ١(
  َحمارم اللّه وُعقُوَباُته احملددة الَّيت قَرَنها بالذُّنوب: احلَّد واحلُُدود ) ٢(

قال أصحاب النيب للنيب صلى اهللا عليه : حدثنا شعبة ، عن قتادة عن أنس ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٠٨٣
  »وعليكم : قولوا «  :يا رسول اهللا ، إن أهل الكتاب يسلمون علينا ، فكيف نرد عليهم ؟ قال : وسلم 

رخص لعبد الرمحن بن عوف ، « : حدثنا شعبة ، عن قتادة ، عن أنس ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٠٨٤
  »والزبري يف القميص احلرير 

حدثنا مهام ، عن قتادة ، عن أنس ، أن عبد الرمحن ، والزبري ، شكيا إىل رسول : حدثنا أبو داود قال  - ٢٠٨٥
  فكالمها قد رأيت عليه قميص حرير: قال أنس » فرخص هلما يف قميص احلرير « عليه وسلم القمل ، اهللا صلى اهللا 

إن « : حدثنا شعبة ، عن قتادة ، عن أنس ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٠٨٦
، وال عن ميينه ، ولكن عن يساره ،  بني يديه) ٢(ربه ، فال يبزقن ) ١(أحدكم إذا كان يف صالته ، فإنه يناجي 

  »وحتت قدمه 
__________  

  حديث العبد لربه سرا بالتضرع أو الدعاء أو ما يشاء: املناجاة ) ١(
  بصق: بزق ) ٢(



أنت مسعته منه ؟ : قلت له : أخربنا قتادة ، عن أنس ، قال : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٠٨٧
صليت خلف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وخلف أيب بكر ، وخلف « : ناه عن ذلك قال نعم ، حنن سأل: قال 

  »عمر ، وخلف عثمان ، فكانوا يستفتحون بـ احلمد هللا رب العاملني 

« حدثنا قتادة ، عن أنس ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : حدثنا شعبة قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٠٨٨
  »، فلما رأيت ذلك جعلت أضعه بني يديه ) ١(ء كان حيب الدبا

__________  
  القرع: الدباء ) ١(

« : حدثنا شعبة ، عن قتادة ، عن أنس ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٠٨٩
  »أحدكم ذراعيه انبساط الكلب ) ١(اعتدلوا يف السجود ، وال يبسطن 

__________  
  فرش :بسط ) ١(

حدثنا شعبة ، عن قتادة ، عن أنس ، أن عبد الرمحن بن عوف ، تزوج امرأة من : حدثنا أبو داود قال  - ٢٠٩٠
  »فأجاز ذلك « من ذهب ، ) ١(األنصار على وزن نواة 

__________  
  ما يساوي مخسة دراهم من الذهب: النواة ) ١(

كان فزع باملدينة ، فركب : حدثنا أنس ، قال : قال حدثنا شعبة ، عن قتادة ، : حدثنا أبو داود قال  - ٢٠٩١
إن « : مندوب ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فرسا أليب طلحة يقال له 

  »كان من فزع ، وإن وجدناه لبحرا 

سا ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم حدثنا شعبة ، عن قتادة ، وأيب التياح ، مسعا أن: حدثنا أبو داود قال  - ٢٠٩٢
  فما فضل إحدامها على األخرى: وزاد قتادة » بعثت أنا والساعة كهاتني « : يقول 

حدثنا شعبة ، عن قتادة ، مسع أنسا ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أتى على رجل : حدثنا أبو داود قال  - ٢٠٩٣
« أو » ويلك « : إهنا بدنة ، قال : قال » اركبها « : بدنة ، قال إهنا : قال » اركبها « : ، فقال ) ١(يسوق بدنة 

  »وحيك اركبها 
__________  

  .تقع على اجلمل والناقة والبقرة، وهي باإلبل أشبه، ومسيت بَدنةً ِلِعظَِمها وِسْمَنها: الُبْدن والَبَدَنة ) ١(

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أنس  قال: حدثنا شعبة ، عن قتادة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٠٩٤
  »سووا صفوفكم ، فإن تسوية الصف من متام الصالة « 



قال رسول اهللا صلى اهللا : مسعت أنسا ، يقول : حدثنا شعبة ، عن قتادة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٠٩٥
كان له ثانيا البتغى إليه ثالثا ، وال ميأل جوف  لو كان البن آدم واديا من مال البتغى إليه ثانيا ، ولو« : عليه وسلم 

  فال أدري شيء أنزل عليه أو كان يقوله: قال أنس » ابن آدم إال التراب ، ويتوب اهللا على من تاب ) ١(
__________  

  الداخل أو الباطن أو املعدة: اجلوف ) ١(

حديثا مسعته من رسول اهللا صلى اهللا :  حدثنا هشام ، عن قتادة ، عن أنس ، قال: حدثنا أبو داود قال  - ٢٠٩٦
) ١(إن من أشراط « : عليه وسلم ال حيدثكموه أحد مسعه من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعدي ، مسعته يقول 

الساعة أن يرفع العلم ، ويظهر اجلهل ، ويشرب اخلمر ، ويظهر الزنا ، ويقل الرجال ، ويكثر النساء حىت يكون يف 
  »الواحد ) ٢(قيم مخسني امرأة ال

__________  
  العالمات: األشراط ) ١(
  القائم على رعاية شئون غريه: القيِّم ) ٢(

حدثنا عمران ، عن قتادة ، عن أنس ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم وأبا بكر : حدثنا أبو داود قال  - ٢٠٩٧
اثبت ، فإمنا عليك نيب أو صديق أو « : وعمر وعثمان كانوا على حراء ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  »شهيد 

حدثنا مهام ، عن قتادة ، عن أنس أن امرأة أخذت جارية ، معها حلي هلا فرضت : حدثنا أبو داود قال  - ٢٠٩٨
  »فرض رأسها بني حجرين « رأسها بني حجرين ، وأخذت احللي ، فرفع ذلك إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم ) ١(

__________  
  الدَّق اجلَرِيُش والكسر: رَّض ال) ١(

« : حدثنا شعبة ، عن قتادة ، عن أنس ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٠٩٩
  »يف املسجد خطيئة ، وكفارهتا دفنها ) ١(البزاق 

__________  
  هو الّريق السَّائل والبصاق: الُبزَاق ) ١(

يا رسول : قالت أم سليم : مسعت أنسا ، يقول : دثنا شعبة ، عن قتادة ، قال ح: حدثنا أبو داود قال  - ٢١٠٠
  »اللهم أكثر ماله وولده ، وبارك له فيما رزقته « : اهللا ، ادع اهللا له تعين أنسا قال 

) ١(قنت « حدثنا شعبة ، عن قتادة ، عن أنس ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم : حدثنا أبو داود قال  - ٢١٠١
  »ا يدعو على رعل وذكوان وحليان شهر

__________  
  الدعاء يف الصالة قبل الركوع أو بعده: القنوت ) ١(



حدثنا شعبة ، عن قتادة ، عن أنس ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أيت بثوب : حدثنا أبو داود قال  - ٢١٠٢
لبعض مناديل سعد بن معاذ « : أو قال »  ملنديل« : حرير ، فجعلوا يعجبون منه ، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  »يف اجلنة ألني من هذا أو خري من هذا 

« حدثنا أبو عوانة ، عن قتادة ، عن أنس ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : حدثنا أبو داود قال  - ٢١٠٣
  ») ١(أعتق صفية وجعل عتقها صداقها 

__________  
  املهر: الصداق ) ١(

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : حدثنا مهام ، عن قتادة ، عن أنس ، قال : داود قال حدثنا أبو  - ٢١٠٤
هذا الكوثر الذي أعطاك ربك ؟ فأدخلت : يا جربيل ، ما هذا ؟ قال : بينا أنا يف اجلنة إذ رأيت هنرا ، فقلت « 

  ») ١(يدي فإذا ترابه مسك أذفر 
__________  

  ائحته شديدةجيد إىل الغاية ر: أذفر ) ١(

« : حدثنا هشام ، عن قتادة ، عن أنس ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢١٠٥
  »ما بني ناحييت حوضي كما بني صنعاء واملدينة أو كما بني املدينة وعمان 

« نيب صلى اهللا عليه وسلم حدثنا جرير بن حازم ، عن قتادة ، عن أنس ، أن ال: حدثنا أبو داود قال  - ٢١٠٦
  ») ٣(والكاهل ) ٢(يف األخدعني ) ١(كان حيتجم 

__________  
  تداوى باحلجامة وهي تشريط موضع األمل وتسخينه إلخراج الدم الفاسد منه: احتجم ) ١(
  ِعرقان يف جانب العنق: األخدعان ) ٢(
  يه ست فقراتمقدم أعلى الظهر مما يلي العنق وهو الثلث األعلى ف: الكاهل ) ٣(

« : حدثنا هشام ، عن قتادة ، عن أنس ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢١٠٧
  »أمتوا الركوع والسجود ، فوالذي نفسي بيده إين ألراكم من بعد ظهري إذا ما ركعتم وسجدمت 

نظرنا النيب صلى اهللا عليه وسلم يف « : ، قال حدثنا قرة ، عن قتادة ، عن أنس : حدثنا أبو داود قال  - ٢١٠٨
  »خامته من فضة يف يده ) ٢(الليل ، مث خرج فصلى بنا كأين أنظر إىل وبيص ) ١(العشاء حىت مضى شطر 

__________  
  النصف: الشطر ) ١(
  الربيق: الوبيص ) ٢(



ن رسول اهللا صلى اهللا عليه كا« : حدثنا هشام ، عن قتادة ، عن أنس ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢١٠٩
  »وسلم من أخف الناس صالة يف متام 

« : حدثنا أبو عوانة ، عن قتادة ، عن أنس ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢١١٠
 ، إال أو خنال أو يزرع زرعا فيأكل منه هبيمة أو إنسان أو طري« : وقال مرة » ) ٢(غرسا ) ١(ما من مسلم يغرس 

  »كان له صدقة 
__________  

  زرع وثبت الشيء املغروس يف األرض: غرس ) ١(
  الشجر الذي يغرس ويزرع: الغرس ) ٢(

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : حدثنا محاد بن سلمة ، عن قتادة ، عن أنس ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢١١١
  »إال خمافة أن تكون من متر الصدقة  إين ألرى التمرة فما مينعين من أكلها« : وسلم 

زجر النيب صلى اهللا عليه وسلم أن « : حدثنا هشام ، عن قتادة ، عن أنس ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢١١٢
  »يشرب قائما 

حدثنا مهام ، عن قتادة ، عن أنس ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان : حدثنا أبو داود قال  - ٢١١٣
أيكم القائل كلمة كذا : احلمد هللا محدا كثريا طيبا مباركا فيه ، فلما قضى صالته قال : ع رجال يقول يصلي ، فسم
أنا قلتها يا رسول اهللا ، وما أردت هبا إال اخلري ، فقال رسول : القوم حىت قاهلا ثالثا ، فقال رجل ) ١(وكذا ؟ فأرم 

اكتبوها كما : حىت رفعوها ، فقال تبارك وتعاىل ) ٢(بتدروها لقد رأيت اثين عشر ملكا ا: اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  »اكتبوها كما قال عبدي « : كيف يكتبوهنا ؟ قال : قال عبدي ، إال أهنم سألوا رهبم 

__________  
  سكت: أرم ) ١(
  عجل إليه واستبق وسارع: ابتدر الشيَء وله وإليه ) ٢(

قتادة ، عن أنس أن ناسا من عرينة قدموا املدينة ، فاجتووها حدثنا هشام ، عن : حدثنا أبو داود قال  - ٢١١٤
: قال » فأمر هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بإبل وراعيها ، وأمرهم أن يشربوا من ألباهنا وأبواهلا « ، ) ١(

 طلبهم ، فأرسل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف« ، ) ٢(فسمنوا حىت تربعوا مث قتلوا الراعي ، وساقوا اإلبل 
  »أعينهم ، وألقاهم يف الشمس حىت موتوا ) ٣(فأيت هبم ، فقطع أيديهم وأرجلهم ، ومسر 

__________  
وُهو املَرض وَداء اجلَْوف إذا تَطاولَ، وذلك إذا مل يَُواِفقْه َهواء البلد واْستَْوَخمه، : أصابه اجلَوى : اجتوى ) ١(

  املُقام فيه وإن كُْنت يف نْعمَة اْجتََوْيُت الَبلََد إذا كَرِْهَت: ويقال 
  اجلمال والنوق ليس له مفرد من لفظه: اإلبل ) ٢(
  .أْحَمى هلم َمساَِمري احلَديد مث كََحلَهم هبا وفقأ أعينهم: مسر العني ) ٣(



حدثنا شعبة ، عن قتادة ، وعلي بن زيد ، وعبد العزيز بن صهيب ، عن أنس ، : حدثنا أبو داود قال  - ٢١١٥
: ال يتمنني املؤمن املوت لضر نزل به ، فإن كان ال بد قائال فليقل « : ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال أن رس

  »اللهم أحيين ما كانت احلياة خريا يل ، وتوفين إذا كانت الوفاة خريا يل 

هللا صلى اهللا قال رسول ا: مسعت أنسا ، يقول : حدثنا مهام ، عن قتادة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢١١٦
  »ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه « : عليه وسلم 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : حدثنا هشام ، عن قتادة ، عن أنس ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢١١٧
  »يكرب ابن آدم وتشب منه اثنتان ، حرص على املال ، وعلى طول العمر « : 

حدثنا أبو عوانة ، عن قتادة ، عن أنس ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال : اود قال حدثنا أبو د - ٢١١٨
  »تسحروا فإن السحور بركة « : 

حدثنا محاد بن سلمة ، عن قتادة ، عن أنس ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : حدثنا أبو داود قال  - ٢١١٩
  »نفع ، وعمل ال يرفع ، وقلب ال خيشع ، ودعاء ال يسمع اللهم إين أعوذ بك من علم ال ي« : كان يقول 

حدثنا محاد ، عن قتادة ، عن أنس ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان : حدثنا أبو داود قال  - ٢١٢٠
  »وسيئ األسقام ) ٢(واجلنون واجلذام ) ١(اللهم إين أعوذ بك من الربص « : يقول 

__________  
  اِجللْد بياض يصيب: الربص ) ١(
  هو الدَّاء املعروف يصيب اجللد واألعصاب وقد تتساقط منه األطراف: اجلُذَام ) ٢(

فيه رطب ) ١(بعثتين أم سليم بقناع « : حدثنا مهام ، عن قتادة ، عن أنس ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢١٢١
قبض قبضة يبعث هبا إىل أزواجه مث أكل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فجعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ي

  »البقية أكل رجل يعلم أنه يشتهيه 
__________  

  الطبق الذي يؤكل عليه: القناع ) ١(

جيمع املؤمنون يوم « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : حدثنا هشام ، عن قتادة ، عن أنس ، قال  - ٢١٢٢
عنا إىل ربنا عز وجل حىت يرحينا من مكاننا هذا ، فيأتون آدم عليه لو استشف: القيامة ، فيهمون لذلك ، يقولون 

يا آدم ، أنت أبو الناس خلقك اهللا بيده ، وأسجد لك مالئكته ، وعلمك أمساء كل شيء ، اشفع : السالم فيقولون 
صاب ، ولكن ، ويذكر هلم خطيئته اليت أ) ١(إين لست هناكم : لنا إىل ربنا حىت يرحينا من مكاننا هذا ، فيقول 

إين لست هناكم ، ويذكر هلم خطيئته اليت أصاب : ائتوا نوحا أول رسول بعثه اهللا إىل األرض ، فيأتون نوحا فيقول 
إين لست هناكم ، ويذكر هلم خطايا : ، ولكن ائتوا إبراهيم خليل الرمحن عليه السالم فيأتون إبراهيم ، فيقول 

: بدا آتاه اهللا التوراة وكلمه تكليما ، فيأتون موسى عليه السالم فيقول أصاهبن ، ولكن ائتوا موسى عليه السالم ع



ويذكر هلم خطيئته اليت أصاب ، ولكن ائتوا عيسى عليه السالم عبد اهللا ورسوله وكلمة اهللا : إين لست هناكم 
له ما تقدم من  لست هناكم ولكن ائتوا حممدا صلى اهللا عليه وسلم عبدا غفر اهللا: وروحه ، فيأتون عيسى فيقول 

ذنبه وما تأخر ، فيأتوين فأنطلق فأستأذن على ريب فيؤذن يل عليه فإذا رأيت ريب تبارك وتعاىل وقعت ساجدا فيدعين 
ما شاء أن يدعين ، مث يقال ارفع حممد ، وقل تسمع ، وسل تعطه ، واشفع تشفع ، فأمحد ريب مبحامد يعلمنيه مث 

نة ، مث أرجع ، فإذا رأيت ريب وقعت له ساجدا ، فيدعين ما شاء اهللا أن يل حدا ، فأدخلهم اجل) ٢(أشفع فيحد 
يدعين فيقال ارفع حممد ، وقل تسمع ، وسل تعطه ، واشفع تشفع ، فأمحد ريب مبحامد يعلمنيه ، مث أشفع فيحد يل 

: ، مث يقال ) ٣( حدا فأدخلهم اجلنة ، مث أرجع ، فإذا رأيت ريب وقعت له ساجدا ، فيدعين ما شاء اهللا أن يدعين
ارفع حممد ، وقل تسمع ، وسل تعطه ، واشفع تشفع ، فأمحد ريب مبحامد يعلمنيه ، مث أشفع فيحد يل حدا ، 

  ، أي وجب عليه اخللود» فأدخلهم اجلنة حىت أرجع ، فأقول يا رب ، ما بقي يف النار إال من حبسه القرآن 
__________  

  و كناية عن التواضعأي لست أهال لذلك وه: لست هناكم ) ١(
  حيدد ويعني: فيحد ) ٢(
  يترك: يدع ) ٣(

إن « : حدثنا عمران ، عن قتادة ، عن أنس ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢١٢٣
يعظم هبا يف اهللا عز وجل ال يظلم املؤمن ، حسنته يثاب عليها الرزق يف الدنيا ، وجيزى هبا يف اآلخرة ، وأما الكافر ف

  »الدنيا ، فإذا كان يوم القيامة مل تكن له حسنة 

: حدثنا عمران ، عن قتادة ، عن أنس ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢١٢٤
  »ائة يعطى قوة م« يا رسول اهللا ، ويطيق ذاك ، قال : قيل » يعطى املؤمن يف اجلنة قوة كذا وكذا من النساء « 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : حدثنا عمران ، عن قتادة ، عن أنس ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢١٢٥
ما أنفقت فلك ، وما أمسكت فليس لك ، فذلك ماله ، وأما : لكل إنسان ثالثة أخالء ، فأما خليل فيقول « : 

أنا : جعت ، فذاك أهله وحشمه ، وأما خليل فيقول أنا معك ، فإذا أتيت باب امللك تركتك ور: خليل فيقول 
عليك « : أو قال » الثالثة علي ) ١(إن كنت ألهون : معك حيث دخلت وحيث خرجت ، فذلك عمله ، فيقول 

«  
__________  

  أيسر وأسهل: أهون ) ١(

هريرة ، وعن أيب حدثنا عمران ، عن قتادة ، عن سعيد بن أيب احلسن ، عن أيب : حدثنا أبو داود قال  - ٢١٢٦
) ١(خرج ثالثة فيمن كان قبلكم يرتادون « : عوانة ، عن قتادة ، عن أنس ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

، ترون ) ٢(قد عفا األثر : ألهليهم ، فأصابتهم السماء فلجئوا إىل جبل ، فوقع عليهم حجر ، فقال بعضهم لبعض 
اللهم ، إن كنت تعلم : أعمالكم ، فقال أحدهم ) ٣( ، فادعوا اهللا بأوثق قد وقع احلجر وال يعلم مبكانكم إال اهللا

أنه كان يل والدان ، فكنت أحلب هلما يف إنائهما ، فإذا أتيتهما ومها نائمان قمت قائما حىت يستيقظا مىت استيقظا ، 
لك رجاء رمحتك وخشية وكرهت أن يدور وسنهما يف رءوسهما ، فإذا استيقظا شربا ، فإن كنت تعلم أمنا فعلت ذ



اللهم ، إن كنت تعلم أهنا كانت امرأة : وقال اآلخر : فزال ثلث احلجر ، قال « : قال » عذابك ، ففرج عنا 
، فلما أخذهتا وفرت هلا نفسها وجعلها ، فإن ) ٥(أن متكنين من نفسها حىت جعلت هلا جعال ) ٤(تعجبين ، فأبت 

اللهم : فزال ثلث آخر ، وقال الثالث : جاء رمحتك ، ففرج عنا ، قال كنت تعلم إمنا فعلت ذلك خشية عذابك ور
إن كنت تعلم إين استأجرت أجريا يعمل يل يوما ، فعمل ، فلما كان الليل أعطيته أجره فتسخطه ومل يأخذ فأخذت 

مل أعطه  خذ هذا كله لك ، ولو شئت: أجره ، ووفرت عليه حىت صار من كل املال ، مث أتاين يطلب أجره ، فقلت 
فزال الثلث اآلخر ، « : قال » إال أجره ، فإن كنت تعلم إمنا فعلت ذلك رجاء رمحتك وخشية عذابك ، ففرج عنا 

  »وخرجوا يتماشون 
__________  

  يلتمس هلم كأل وغريه: يرتاد ألهله ) ١(
  اندرس أثر اإلبل وغريها يف سريها: عفا األثر ) ٢(
  أفضل وأحسن: أوثق ) ٣(
  رفض وامتنع: أىب ) ٤(
  األْجرة على الشيء فْعالً أو قوال أو هو العطاء: اجلعل ) ٥(

كواين أبو طلحة ورسول « : حدثنا عمران القطان ، عن قتادة ، عن أنس ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢١٢٧
  »اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني أظهرنا فما هنيت عنه 

) ١(قنت « ، عن قتادة ، عن أنس ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم حدثنا هشام : حدثنا أبو داود قال  - ٢١٢٨
  »شهرا فدعا على حي من أحياء العرب مث تركه 

__________  
  الدعاء يف الصالة قبل الركوع أو بعده: القنوت ) ١(

« وسلم  حدثنا يزيد بن إبراهيم ، عن قتادة ، عن أنس ، أن النيب صلى اهللا عليه: حدثنا أبو داود قال  - ٢١٢٩
  »هو أشد « : فما تقول يف األكل قائما ؟ قال : فقلت ألنس » هنى أن يشرب الرجل قائما 

مجع القرآن على عهد « : مسعت أنسا ، يقول : حدثنا شعبة ، عن قتادة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢١٣٠
من : قلت ألنس : قال » ت ، وأبو زيد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أربعة ، أيب بن كعب ، ومعاذ ، وزيد بن ثاب

  »أحد عموميت « : أبو زيد ؟ قال 

« : حدثنا مهام ، عن قتادة ، عن أنس ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢١٣١
) ١(تخطفن لينتهني عن ذلك أو ل« : فاشتد قوله يف ذلك حىت قال » ما بال أقوام يرفعون أبصارهم يف الصالة 

  »أبصارهم 
__________  

  تسلنب بسرعة: ختطفن ) ١(



  ثابت البناين عن أنس بن مالك

أن رجال كان « حدثنا محاد بن سلمة ، عن ثابت ، عن أنس ، : حدثنا يونس ، حدثنا أبو داود قال  - ٢١٣٢
) ) ٢(مسيعا عليما : ( ، كتب ) ) ١(مسيعا بصريا : ( يكتب لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فكان إذا أملى عليه 

، وكان قد قرأ البقرة وآل عمران ، وكان من قرأمها فقد قرأ ) مسيعا بصريا : ( كتب ) مسيعا عليما : ( ، فإذا كان 
فمات فدفن فلفظته األرض : إمنا كنت أكتب ما شئت عند حممد ، قال : فتنصر الرجل ، وقال : قرآنا كثريا ، قال 

  «فأنا رأيته منبوذا على ظهر األرض » : قال أبو طلحة : قال أنس  مث دفن فلفظته األرض
__________  

  ٥٨: النساء آية رقم : سورة ) ١(
  ١٤٨: النساء آية رقم : سورة ) ٢(

كان رسول « : مسعت ثابتا ، حيدث عن أنس ، قال : حدثنا طلحة بن عمرو قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢١٣٣
  »خيرج علينا وقد نودي باملغرب وحنن نصلي ركعتني فال يأمرنا وال ينهانا  اهللا صلى اهللا عليه وسلم

كان الذي تزوج عليه « : حدثنا احلكم بن عطية ، عن ثابت ، عن أنس ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢١٣٤
  »رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أم سلمة ، على شيء قيمته عشرة دراهم 

حدثنا ثابت ، عن أنس ، أن النيب صلى اهللا : حدثنا محاد بن حيىي األبح ، قال : ل حدثنا أبو داود قا - ٢١٣٥
  »مثل أميت مثل املطر ال يدرى أوله خري أم آخره « : عليه وسلم قال 

حدثنا محاد بن سلمة ، عن ثابت ، عن أنس ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : حدثنا أبو داود قال  - ٢١٣٦
اهللا ، عز وجل ، آدم عليه السالم تركه ما شاء أن يتركه ، فجعل إبليس يطيف به ينظر إليه ، فلما  ملا صور« : قال 

  »رآه أجوف علم أنه خلق ال يتمالك 

كان رسول اهللا صلى اهللا « : حدثنا محاد بن زيد ، عن ثابت ، عن أنس ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢١٣٧
  »عليه وسلم أشجع الناس 

حدثنا احلكم أو عثمان عن ثابت ، عن أنس ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال : نا أبو داود قال حدث - ٢١٣٨
  »الشفاعة ألهل الكبائر من أميت « : 

دخل علينا رسول اهللا : حدثنا سليمان بن املغرية ، عن ثابت ، عن أنس ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢١٣٩
فصلى بنا يف غري وقت » قوموا أصلي بكم « : نا وأمي وخاليت أم حرام ، فقال صلى اهللا عليه وسلم وما حنن إال أ

جعله عن ميينه ، فلما قضى صالته دعا لنا أهل البيت بكل خري : فأين جعل أنس ؟ قال : صالة ، قال رجل لثابت 
فدعا يل بكل خري ، : ، ادع اهللا له ، قال ) ١(يا رسول اهللا ، خويدمك : من أمر الدنيا واآلخرة ، فقالت أمي 

فولد : فذكروا أن أنسا قال : قال أبو داود » اللهم أكثر ماله وولده ، وبارك له فيه « : فكان يف آخر ما دعا يل 
  من صليب مثانون



__________  
  تصغري خادم: خويدم ) ١(

اهللا صلى اهللا قال رسول : حدثنا جرير بن حازم ، عن ثابت ، عن أنس ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢١٤٠
  »إذا أقيمت الصالة فال تقوموا حىت تروين « : عليه وسلم 

خرج ابن عميت حارثة : حدثنا سليمان بن املغرية ، عن ثابت ، عن أنس ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢١٤١
لى اهللا عليه فقتله ، فجاءت أمه إىل النيب ص) ٢(، ما خرج إىل القتال ، وأصابه سهم ) ١(يوم بدر غالما نظارا 

« : يا رسول اهللا ، إن يكن حارثة يف اجلنة فسأصرب ، وإن يك غري ذلك فسترى ما أصنع ، فقال : وسلم ، فقالت 
  »يا أم حارثة ، إهنا جنان كثرية ، وإن حارثة يف الفردوس األعلى 

__________  
  شديد النظر ، واملعىن الذي ينظر األعداء ليأيت بأخبارهم: النظار ) ١(
  عود من خشب يسوَّى يف طرفه نصل ُيرَمى به عن القوس: السهم ) ٢(

ما صليت خلف أحد أخف صالة « : حدثنا محاد ، عن ثابت ، عن أنس ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢١٤٢
د يف من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف متام ، وكانت صالة أيب بكر رمحه اهللا مقاربة ، فلما كان عمر رمحه اهللا م

  »الفجر 

سقيت يف هذا « : أخرج إلينا أنس قدحا ، فقال : حدثنا محاد ، عن ثابت ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢١٤٣
  ») ١(رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الشراب ؛ املاء ، والعسل ، واللنب ، والنبيذ 

__________  
َنَبذْتُ : ، والزَّبيب، والَعَسل، واِحلْنطَة، والشَّعري وغري ذلك يقال هو ما ُيعَْملُ من األْشرِبة من التَّمرِ: النَّبِيذ ) ١(

  التَّمر والِعَنب، إذا َتركَْت عليه الَْماء ِلَيِصريَ َنبِيذاً

كنت « : حدثنا سليمان بن املغرية ، ومحاد بن سلمة ، عن ثابت ، عن أنس ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢١٤٤
 عليه وسلم فخدمته ذات يوم ، فلما فرغت من خدميت ورجعت أريد أمي ، رأيت صبيانا أخدم رسول اهللا صلى اهللا

يلعبون ، فقمت أنظر إىل لعبهم ، فانتهى إليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فسلم عليهم ، مث دعاين فبعثين يف 
أي : فقالت » نت آتيها فيها عن أمي عن الوقت الذي ك) ٢(حىت أتيته ، فاحتبست ) ١(حاجة له ، وجلس يف يفء 

يا أمه ، إنه سر رسول اهللا صلى اهللا « : فما هذا الذي بعثك ؟ فقلت : ؟ فأخربهتا ، فقالت ) ٣(بين ، ما حبسك 
فما أخربت به أحدا من الناس « يا بين ، فاحفظ على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سره ، : فقالت » عليه وسلم 

  »خربتك به يا ثابت ولو كنت خمربا به أحدا أ
__________  

  الظل بعد الزوال: الفيء ) ١(
  تأخر: احتبس ) ٢(
  املنع والتأخري: احلبس ) ٣(



واهللا ما أعرف « : كنا عند أنس فقال : حدثنا محاد بن سلمة ، عن ثابت ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢١٤٥
أوليس « : يا أبا محزة ، والصالة ؟ قال : قالوا » سلم اليوم شيئا كنت أعرفه على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و

  »أحدثتم يف الصالة ما أحدثتم ؟ 

كان رسول اهللا صلى اهللا « : حدثنا محاد بن سلمة ، عن ثابت ، عن أنس ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢١٤٦
  »عند الصباح ، فيستمع ، فإن مسع أذانا أمسك ، وإال أغار ) ١(عليه وسلم يغري 

__________  
  النهب والوقوع على العدو بسرعة ، وقيل الغفلة: اإلغارة ) ١(

حدثنا محاد بن سلمة ، عن ثابت ، عن أنس أن عباد بن بشر األنصاري ، وأسيد : حدثنا أبو داود قال  - ٢١٤٧
ماء ، فلما بن حضري األنصاري ، خرجا إىل الصالة مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف ليلة حندس ، يعين ظل
  رجعا إىل بيوهتما ، صار بني أيديهما ضوء ، حىت إذا أرادا أن يتفرقا ، صار مع كل واحد منهما ضوء

حدثنا شعبة ، عن ثابت ، عن أنس ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يكثر أن : حدثنا أبو داود قال  - ٢١٤٨
فذكرت ذلك : قال شعبة » اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ، ويف « : يدعو ؛ يقول 
  كان أنس يدعو به ، ومل يرفعه: لقتادة ، فقال 

كان رسول اهللا صلى اهللا « : حدثنا محاد بن سلمة ، عن ثابت ، عن أنس ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢١٤٩
  » أفطر أفطر: صام صام ، ويفطر حىت يقول : عليه وسلم يصوم حىت يقول 

إن أهل اليمن قدموا على : حدثنا محاد بن سلمة ، عن ثابت ، عن أنس قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢١٥٠
ابعث معنا معاذ بن جبل يعلمنا كتاب ربنا وسنة نبينا ، : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فقالوا يا رسول اهللا 

  فبعثه معهم» هذا أمني هذه األمة « : راح ، فقال فأخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيد أيب عبيدة بن اجل

كان ينعت لنا صالة رسول اهللا صلى : حدثنا شعبة ، عن ثابت ، عن أنس ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢١٥١
  »قد نسي ، من طول القيام : فإذا رفع رأسه من الركوع قام حىت نقول « اهللا عليه وسلم 

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : دثنا شعبة ، عن ثابت ، عن أنس ، قال ح: حدثنا أبو داود قال  - ٢١٥٢
  »الصرب عند أول الصدمة « 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : حدثنا صاحل املري ، عن ثابت ، عن أنس ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢١٥٣
  »عمار مساجد اهللا هم أهل اهللا عز وجل « : وسلم 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه « : حدثنا أبو بشر ، عن ثابت ، عن أنس ، قال : أبو داود قال حدثنا  - ٢١٥٤
  »النساء ) ١(وسلم يتتبع الطيب يف رباع 



__________  
  حمل القوم ومنزهلم وديار إقامتهم: الرباع ) ١(

كان النيب صلى اهللا عليه « : حدثنا جرير بن حازم ، عن ثابت ، عن أنس ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢١٥٥
  »وسلم يكلم يوم اجلمعة إذا نزل من املنرب 

كان النساء يدخلن « : حدثنا محاد بن سلمة ، عن ثابت ، عن أنس ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢١٥٦
  »بالقرب يوم أحد 

جاء خايل أنس بن « : حدثنا سليمان بن املغرية ، عن ثابت ، عن أنس ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢١٥٧
أول مشهد شهده : النضر وبه مسيت ، مل يشهد مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بدرا ، فعظم ذلك عليه وقال 

فهاب : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غبت عنه ، أما واهللا لئن أراين اهللا مشهدا بعده لريين اهللا ما أصنع ، قال 
أين يا أبا : حد من العام املقبل ، شهد فرأى سعد بن معاذ منهزما ، فقال أن يقول غريها ، فلما كان يوم أ) ١(

عمرو ؟ واها لريح اجلنة أجدها دون أحد ، فقاتل حىت قتل فوجد به بضع ومثانون ما بني ضربة وطعنة ورمية ، 
: ( لت هذه اآلية وأنز: واهللا ما عرفت أخي إال ببنانه ، كان حسن البنان ، قال : فقالت أخته الربيع بنت النضر 

  »فكنا نرى أهنا نزلت فيه : اآلية قال أنس ) ) ٢(من املؤمنني رجال صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه 
__________  

  .من هاَب الشَّيَء َيهاُبه إذا َخافَُه وإذا َوقََّرُه وَعظََّمه: اهليبة ) ١(
  ٢٣: األحزاب آية رقم : سورة ) ٢(

رسول اهللا ) ١(ملا ثقل : ثنا املبارك بن فضالة ، عن ثابت ، عن أنس ، قال حد: حدثنا أبو داود قال  - ٢١٥٨
إنه ليس على أبيك « : واكرباه ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : صلى اهللا عليه وسلم ، قالت فاطمة 

  »كرب بعد اليوم 
__________  

  سم أو ِللَْهم وغريهضعف احلركة لشدة املرض أو لكرب السن أو المتالء اجل: الثقل ) ١(

كنا عند ثابت ، وعنده شيخ ، فذكرنا ما يقرأ يف : حدثنا عمارة بن زاذان ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢١٥٩
سبح اسم : صحبت أنس بن مالك إىل الزاوية يوم عيد ، وإذا موىل له يصلي هبم ، فقرأ : العيدين ، فقال الشيخ 

لقد قرأ بالسورتني اللتني قرأ هبما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف « : أنس ربك األعلى والليل إذا يغشى فقال 
  »العيد 

كان رسول اهللا صلى اهللا « : مسعت أنسا ، يقول : حدثنا شعبة ، عن ثابت ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢١٦٠
إمنا ذلك : علي بن زيد ، فقال فذكرت ذلك ل: قال شعبة » عليه وسلم يرفع يديه يف الدعاء حىت يرى بياض إبطيه 

  سبحان اهللا: مسعته من أنس ، فقال : يف االستسقاء ، قلت 



بالنساء ) ١(كان أجنشة حيدو : حدثنا محاد بن سلمة ، عن ثابت ، عن أنس ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢١٦١
، فقال ) ٣(اإلبل ) ٢(أعنقت  ، وكان الرباء بن مالك حيدو بالرجال ، وكان أجنشة حسن الصوت ، وكان إذا حدا

  ») ٥(بالقوارير ) ٤(ويلك يا أجنشة رويدك سوقك « : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
__________  

  أنشد شعرا تطرب له األمساع وختف له اإلبل يف سريها: حدا ) ١(
  أسرع يف السري: أعنق ) ٢(
  اجلمال والنوق ليس له مفرد من لفظه: اإلبل ) ٣(
  القيادة:  السوق) ٤(
  األواين الزجاجية وشبه النساء هبا لرقتهن وضعفهن: القوارير ) ٥(

دخل أبو طلحة على النيب : حدثنا حممد بن ثابت ، عن أبيه ، عن أنس ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢١٦٢
  » صرب) ١(أقرئ قومك السالم فإهنم أعفة « : صلى اهللا عليه وسلم يف شكواه الذي قبض فيه ، فقال 

__________  
هو الكَفُّ عن احلََرام والسُّؤالِ من الناس ، وأعفه اهللا أي أغناه عن سؤال الناس وعما ال جيمل من : التَعفُّف ) ١(

  القول والفعل

حدثنا محاد بن سلمة ، عن ثابت ، عن أنس ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢١٦٣
  »الناس نار حتشرهم من املشرق إىل املغرب أول شيء حيشر « : 

حدثنا محاد بن سلمة ، عن ثابت ، عن أنس ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢١٦٤
  »أول شيء يأكله أهل اجلنة زيادة كبد احلوت « : 

كانت املرأة من اليهود إذا : ل حدثنا محاد بن سلمة ، عن ثابت ، عن أنس ، قا: حدثنا أبو داود قال  - ٢١٦٥
ويسألونك عن احمليض قل هو : ( حاضت مل يؤاكلوها ، ومل يشاربوها ، ومل جيامعوها يف البيت ، فأنزل اهللا عز وجل 

، فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يؤاكلوهن وأن يشاربوهن وأن ) حىت يطهرن : ( إىل قوله ) ) ١(أذى 
شيئا من أمرنا ) ٢(ما يريد هذا الرجل أن يدع : فعلوا ما شاءوا إال اجلماع فقالت اليهود جيامعوهن يف البيوت وي

إال خالفنا فيه ، فجاء أسيد بن حضري ، وعباد بن بشر فذكرا ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من قول اليهود 
اهللا عليه وسلم حىت ظننا أن قد وجد  وجه رسول اهللا صلى) ٣(يا رسول اهللا ، أفال جنامعهن ؟ فتمعر : ، فقالوا 

عليهما ، فخرجا من عنده ، فجاءت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هدية لنب ، فبعث يف آثارمها حىت سقامها ) ٤(
  من اللنب ، فظننا أنه مل جيد عليهما

__________  
  ٢٢٢: البقرة آية رقم : سورة ) ١(
  يترك: يدع ) ٢(
  صله قلة النضارة وعدم إشراق اللونالتغيُّر ، وأ: التمغر ) ٣(
  .َوَجْدتُ بِفُالَنة َوْجداً، إذا أحَْبْبتها ُحّبا َشديدا: الغضب ، واحلزن واملساءة وأيضا : الوجد ) ٤(



قال رسول اهللا صلى اهللا : حدثنا املبارك بن فضالة ، عن ثابت ، عن أنس ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢١٦٦
  »رجالن يف اهللا عز وجل إال كان أفضلهما أشدمها حبا لصاحبه  ما حتاب« : عليه وسلم 

حدثنا محاد بن سلمة ، عن ثابت ، عن أنس ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : حدثنا أبو داود قال  - ٢١٦٧
  »اشترى صفية بسبعة أرؤس « 

عفر بن سليمان ، كلهم عن ثابت حدثنا سليمان بن املغرية ، ومحاد بن سلمة ، وج: حدثنا أبو داود قال  - ٢١٦٨
عن أنس وحدثناه شيخ ، مسعه من النضر بن أنس ، وقد دخل حديث بعضهم يف بعض ، : حدثنا أبو داود قال . 

إن هذا الرجل يعين النيب صلى اهللا عليه وسلم حيرم : قال مالك أبو أنس المرأته أم سليم ، وهي أم أنس : قال 
يا أبا : هلك هناك ، فجاء أبو طلحة فخطب أم سليم ، فكلمها يف ذلك ، فقالت اخلمر ، فانطلق حىت أتى الشام ف

ما ذاك دهرك : طلحة ، ما مثلك يرد ، ولكنك امرؤ كافر ، وأنا امرأة مسلمة ، ال يصلح يل أن أتزوجك ، فقال 
، أريد ) ٤(بيضاء فإين ال أريد صفراء وال : ، قالت ) ٣(والبيضاء ) ٢(الصفراء : ؟ قال ) ١(وما دهري : قالت 

لك بذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فانطلق أبو طلحة يريد : فمن يل بذلك ؟ قالت : منك اإلسالم ، قال 
جاءكم أبو طلحة ، غرة اإلسالم بني « : النيب صلى اهللا عليه وسلم ، ورسول اهللا جالس يف أصحابه ، فلما رآه قال 

فما بلغنا أن : عليه وسلم مبا قالت أم سليم ، فتزوجها على ذلك ، قال ثابت  فجاء فأخرب النيب صلى اهللا» عينيه 
مهرا كان أعظم منه ، إهنا رضيت اإلسالم مهرا فتزوجها ، وكانت امرأة مليحة العينني ، فيها صغر ، فكانت معه 

و تضعضع له فانطلق حىت ولد له بين ، وكان حيبه أبو طلحة حبا شديدا ، ومرض الصيب وتواضع أبو طلحة ملرضه أ
ال ينعني إىل أيب طلحة أحد ابنه حىت : أبو طلحة إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم ، ومات الصيب ، فقالت أم سليم 

له ، فهيأت الصيب ووضعته ، وجاء أبو طلحة من عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، ) ٥(أكون أنا الذي أنعاه 
فلله : يا أبا طلحة ، ما كان منذ اشتكى أسكن منه الساعة ، قال : ؟ فقالت كيف ابين : حىت دخل عليها ، فقال 

احلمد ، فأتته بعشائه ، فأصاب منه ، مث قامت فتطيبت وتعرضت له فأصاب منها ، فلما علمت أنه طعم وأصاب 
إياها ، أكان هلم أن هلم ، فسألوهم ) ٨(قوما عارية ) ٧(يا أبا طلحة ، أرأيت لو أن قوما أعاروا : منها ، قالت ) ٦(

فإن اهللا عز وجل كان أعارك ابنك عارية مث قبضه إليه ، فاحتسب ابنك واصرب ، : ال ، قالت : مينعوهم ؟ فقال 
على رسول اهللا صلى اهللا ) ٩(تركتيين حىت إذا وقعت مبا وقعت به ، نعيت إيل ابين ، مث غدا : فغضب ، مث قال 

فتلقت من » ليلتكما ) ١٠(بارك اهللا لكما يف غابر « :  صلى اهللا عليه وسلم عليه وسلم ، فأخربه ، فقال رسول اهللا
ذلك احلمل ، وكانت أم سليم تسافر مع النيب صلى اهللا عليه وسلم ، خترج معه إذا خرج ، وتدخل معه إذا دخل ، 

: هبم من املدينة ، فقالت فأخذها الطلق ليلة قر» إذا ولدت فأتوين بالصيب « : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
اللهم إين كنت أدخل إذا دخل نبيك ، وأخرج إذا خرج نبيك ، وقد حضر هذا األمر ، فولدت غالما ، وقالت 
البنها أنس ، انطلق بالصيب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فأخذ أنس الصيب فانطلق به إىل النيب صلى اهللا 

: قال » أولدت بنت ملحان ؟ « : أو غنما ، فلما نظر إليه قال ألنس ) ١٢(إبال ) ١١(عليه وسلم ، وهو يسم 
فأخذ النيب صلى اهللا عليه وسلم التمر » ائتوين بتمرات عجوة « : نعم ، فألقى ما يف يده ، فتناول الصيب ، فقال 

فحنكه رسول » انظروا إىل حب األنصار التمر « : ، فقال ) ١٤(الصيب ، وجعل الصيب يتلمظ ) ١٣(فجعل حينك 
  وكان يعد من خيار املسلمني: اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، ومساه عبد اهللا قال ثابت 

__________  



  مهيت وإراديت: دهري ) ١(
  الذهب: الصفراء ) ٢(
  الفضة: البيضاء ) ٣(
  املراد هنا الفضة: بيضاء ) ٤(
  أذاع موته وأخرب به: نعى امليت ) ٥(
  معهاجا: أصاب الرجل املرأة ) ٦(
  املنح واإلقراض والتسليف لوقت حمدد: اإلعارة ) ٧(
  كل شيء يعار ويستعار ويتبادله الناس بالسلف للمنفعة: العارية ) ٨(
  السري والذهاب والتبكري أول النهار: الغدو ) ٩(
  ما مضى منها: غابر ليلتكما ) ١٠(
  لعالمة املميزة للشيءإذا أثَّر أو علَّم فيه بكَيٍّ، والوسم والسمة ا: َوَسَمه ) ١١(
  اجلمال والنوق ليس له مفرد من لفظه: اإلبل ) ١٢(
  مضغ متر أو حنوه ودلكه يف فم املولود: التحنيك ) ١٣(
  أدار ِلَسانه يف ِفيه وَحرَّكُه لتذوق الشيء وَتَتبُِّعه وأخرج لسانه فمسح به شفتيه: َتلَمَّظ ) ١٤َ(

  وعلي بن زيد بن جدعان عن أنس

حدثنا محاد بن سلمة ، عن علي بن زيد بن جدعان ، عن أنس بن : ا يونس ، حدثنا أبو داود قال حدثن - ٢١٦٩
فلبسها ، فكأين أنظر إىل ثدييه ) ٢(سندس ) ١(مالك أن ملك الروم أهدى إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم مستقة 

ما تعجبون منها فوالذي « : فقال ألنزل عليك هذا من السماء ، : يتذبذبان ، فجعل أصحابه يلمسوهنا ويقولون 
مث بعث هبا إىل جعفر ، فلبسها ، مث جاء ، فقال » نفسي بيده ملنديل من مناديل سعد بن معاذ يف اجلنة ألني من هذا 

أرسل هبا إىل أخيك النجاشي « : ما أصنع هبا ؟ قال : قال » إين مل أعطكها لتلبسها « : النيب صلى اهللا عليه وسلم 
«  

__________  
  ثوب مصنوع من الفرو الذي له أكمام طويلة: املستقة ) ١(
  ما رقَّ من الدِّيباج ورفع: السُّندس ) ٢(

: حدثنا شعبة ، عن علي بن زيد ، عن أنس ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢١٧٠
يين ما كانت احلياة خريا يل ، وتوفين إذا كانت اللهم أح: ال يتمىن أحدكم املوت ، فإن كان البد فاعال فليقل « 

  »الوفاة خريا يل 

حدثنا محاد بن سلمة ، عن علي بن زيد ، عن أنس ، عن النيب صلى اهللا عليه : حدثنا أبو داود قال  - ٢١٧١
د اهللا إمنا يري( الصالة يا أهل البيت ، « : وسلم ، أنه كان مير على باب فاطمة شهرا قبل صالة الصبح ، فيقول 

  ») ) ١(ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 



__________  
  ٣٣: األحزاب آية رقم : سورة ) ١(

قال رسول اهللا صلى اهللا : حدثنا ابن فضالة ، عن علي بن زيد ، عن أنس ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢١٧٢
يا جربيل ، ما هؤالء ؟ : قلت  من نار ،) ١(ملا أسري يب أتيت على قوم تقطع شفاههم مبقاريض « : عليه وسلم 

  »هؤالء اخلطباء من أمتك : قال 
__________  

  مجع املقراض وهو املقص وكل ما ُيقْطَع به األشياء: املقاريض ) ١(

  وعبد العزيز بن صهيب عن أنس

 مسعت أنسا ، حيدث عن النيب: حدثنا شعبة ، عن عبد العزيز بن صهيب ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢١٧٣
  »من لبس احلرير يف الدنيا ، مل يلبسه يف اآلخرة « : صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 

حدثنا شعبة ، عن عبد العزيز بن صهيب ، عن أنس ، أن النيب صلى اهللا عليه : حدثنا أبو داود قال  - ٢١٧٤
اللهم أحيين ما كانت احلياة : ال يتمنني أحدكم املوت لضر نزل به ، فإن كان البد فاعال فليقل « : وسلم قال 

  »خريا يل ، وتوفين إذا كانت الوفاة خريا يل 

مروا على رسول اهللا : حدثنا شعبة ، عن عبد العزيز بن صهيب ، عن أنس ، قال : بو داود قال حدثنا أ - ٢١٧٥
ومروا » وجبت « : عليه خريا ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ) ١(صلى اهللا عليه وسلم جبنازة ، فأثنوا 

يا رسول اهللا ، : فقال له عمر » وجبت « جبنازة أخرى ، فأثنوا عليها شرا ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
أنتم شهداء اهللا يف األرض ، فمن أثنيتم عليه خريا وجبت له « ما وجبت ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  »اجلنة ، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار 
__________  

  املدح والوصف باخلري: الثناء ) ١(

« ثنا عبد الوارث ، عن عبد العزيز ، عن أنس ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم حد: حدثنا أبو داود قال  - ٢١٧٦
  »هنى أن يتزعفر الرجل 

حدثنا احلكم بن عطية ، عن عبد العزيز أو ثابت ، شك أبو داود عن أنس ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢١٧٧
إال أبو بكر ) ١(ر ، ما منهم أحد حيل حبوته كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيرج إىل املهاجرين واألنصا« : 

  »وعمر ، رضي اهللا عنهما ، يتبسم إليهما ويتبسمان إليه 
__________  

وقد يكون . هو أن َيضُّّم اإلنسان رْجلَْيه إىل َبطْنه بثَْوب َيْجَمَعُهما به مع ظَْهره، وَيُشدُّه عليها: احلبوة واالْحتَباء ) ١(
  ضا عن الثَّوباالحتباء بالَيَدْين عَو



  سليمان التميمي عن أنس

عطس رجالن عند النيب صلى اهللا : حدثنا شعبة ، عن التميمي ، عن أنس ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢١٧٨
فقال ) ٢(يا رسول اهللا ، مشت هذا ومل تشمتين : أحدمها ، ومل يشمت اآلخر ، فقال ) ١(عليه وسلم ، فشمت 

  »إنه محد اهللا ، فشمته ، وأنت مل حتمد اهللا فلم أمشتك « : سلم رسول اهللا صلى اهللا عليه و
__________  

  دعاء للعاطس بالرمحة إذا محد اللَّه: التشميت ) ١(
  الدعاء للعاطس بالرمحة إذا محد اللَّه تعاىل: التشميت ) ٢(

  وهشام بن زيد عن أنس

أنفجنا أرنبا مبر الظهران ، : عن أنس ، قال حدثنا شعبة ، عن هشام بن زيد ، : حدثنا أبو داود قال  - ٢١٧٩
، فأتيت هبا أبا ) ٢(، وأدركتها أنا فذحبتها مبروة ) ١(فسعى خلفها أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم ، فلغبوا 

  »قبله « : أكله ؟ قال : قلت » فأكله « طلحة ، فبعث إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم بفخذ منها أو وركيها 
__________  

  التعب واإلعياء: اللغوب ) ١(
  حجر أبيض ُيجعل منه كالسكني: املروة ) ٢(

أخربين هشام بن زيد ، عن أنس ، أن امرأة من األنصار أتت : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢١٨٠
والذي نفسي  «: النيب صلى اهللا عليه وسلم تكلمه يف شيء ، فخلت به ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  يعين األنصار: قال » بيده ، إنكم ألحب الناس إيل 

قال رسول اهللا صلى : حدثنا محاد بن سلمة ، عن هشام بن زيد ، عن أنس ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢١٨١
 ، فإن استطاع أال تقوم الساعة حىت يغرسها ،) ١(إن قامت الساعة ويف يد أحدكم فسيل « : اهللا عليه وسلم 

  »فليفعل 
__________  

  النخلة الصغرية: الفسيلة ) ١(

حدثنا شعبة ، عن هشام بن زيد ، عن أنس ، أن رجال من أهل الكتاب سلم على : حدثنا أبو داود قال  - ٢١٨٢
يا رسول اهللا أنا أضرب عنقه ، فقال رسول : فقال عمر » السام عليك « : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال 

  »وعليكم : إذا سلم عليك أهل الكتاب ، فقولوا « : اهللا عليه وسلم  اهللا صلى

حدثنا شعبة ، عن هشام بن زيد ، عن أنس ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم هنى : حدثنا أبو داود قال  - ٢١٨٣
  البهائم) ١(عن صرب 



__________  
  أن ميسك حبي مث ُيرمى بشيء حىت ميوت وأصل الصرب احلبس: الصرب ) ١(

  وموسى بن أنس عن أنس

أخربين موسى بن أنس ، عن أنس ، أن النيب : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا يونس ، حدثنا أبو داود قال  - ٢١٨٤
  »لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليال ولبكيتم كثريا « : صلى اهللا عليه وسلم قال 

أخضب رسول اهللا صلى : سى بن أنس سألت مو: حدثنا حممد بن راشد ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢١٨٥
، ولكن ) ١(مل يبلغ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما أن خيضب « : مسعت أنسا يقول : اهللا عليه وسلم ؟ فقال 

  ») ٢(أبو بكر كان خيضب باحلناء والكتم 
__________  

  صبغ شعره أو جلده باحلناء وغريها: خضب ) ١(
  الشعرنبت يستخدم يف صباغة : الكتم ) ٢(

  وعبيد اهللا بن أيب بكر بن أنس عن أنس

حدثنا محاد بن زيد ، عن عبيد اهللا بن أيب بكر بن أنس ، عن أنس : حدثنا يونس ، حدثنا أبو داود قال  - ٢١٨٦
، يا ) ١(يا رب نطفة : إن اهللا ، عز وجل ، وكل بالرحم ملكا ، فيقول « : ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

يا رب ذكرا أم أنثى ، شقي أم : ، فإذا أراد اهللا ، عز وجل ، أن يتم خلقها قال ) ٣(، يا رب مضغة ) ٢(رب علقة 
  »سعيد ، فيكتب ذلك يف بطن أمه 

__________  
  املين: النطفة ) ١(
  القطعة من الدم الغليظ اجلامد: العلقة ) ٢(
  القطعة من اللحم: املضغة ) ٣(

نا محاد بن زيد ، عن عبيد اهللا بن أيب بكر ، عن أنس ، أن رجال اطلع على حدث: حدثنا أبو داود قال  - ٢١٨٧
فأنا « : ، فقال أنس ) ١(النيب صلى اهللا عليه وسلم يف بعض حجره ، ومع النيب صلى اهللا عليه وسلم مشقص 

  »ليطعنه ) ٢(رأيته خيتله 
__________  

  نصل السهم إذا كان طويال غري عريض: املشقص ) ١(
  حياول أن يأتيه من حيث ال يشعر:  خيتل) ٢(

سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه : حدثنا شعبة ، عن عبيد اهللا ، عن أنس ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢١٨٨
  »قول الزور « أو » اإلشراك باهللا ، وعقوق الوالدين ، وقتل النفس ، وشهادة الزور « : وسلم عن الكبائر ، فقال 



  م عن أنسوعبد الرمحن بن األص

مسعت أنسا ، : حدثنا أبو عوانة ، عن عبد الرمحن بن األصم ، قال : حدثنا يونس ، حدثنا أبو داود قال  - ٢١٨٩
يكرب إذا ركع ، وإذا رفع ، وإذا سجد ، وإذا قام من « : وسئل عن التكبري يف الصالة إذا ركع وإذا سجد ، فقال 

: ى اهللا عليه وسلم ، وعن أيب بكر ، وعن عمر ، فقال له حكيم عن النيب صل: عن من ؟ قال : قال » الركعتني 
  وعن عثمان: وعن عثمان ؟ قال 

حدثنا أبو عوانة ، عن عبد الرمحن ، عن أنس ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : حدثنا أبو داود قال  - ٢١٩٠
:  هبذا ، وقد قلت ما قلت يعين يا رسول اهللا بعثت إيل: ، فأتاه عمر ، فقال ) ١(وسلم بعث إىل عمر بثوب سندس 

  »إين مل أبعث إليك لتلبسه ، ولكن تنتفع به أو تستمتع به « : يف احلرير فقال 
__________  

  ما رقَّ من الدِّيباج ورفع: السُّندس ) ١(

  إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة عن أنس

يب سلمة ، حدثنا إسحاق بن عبد اهللا بن أيب حدثنا عبد العزيز بن أ: حدثنا يونس ، حدثنا أبو داود قال  - ٢١٩١
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يدخل بيت أم سليم وينام على فراشها ، وليست « : طلحة ، عن أنس ، قال 

هو ذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على فراشك ، فانتهت إليه وقد عرق : فأتيت يوما ، فقيل هلا : مث ، قال 
ذلك يف احلر ، فأخذت قارورة فجعلت تأخذ من ذلك العرق فتجعله يف القارورة ، فاستيقظ رسول عرقا شديدا ، و

يا رسول اهللا بركتك ، جنعله يف طيبنا ، فقال رسول اهللا : قالت « ما تصنعني ؟ » : اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال 
  «أصبت » : صلى اهللا عليه وسلم 

جاءت هوازن : محاد بن سلمة ، عن إسحاق بن عبد اهللا ، عن أنس ، قال حدثنا : حدثنا أبو داود قال  - ٢١٩٢
والغنم ، فاهنزم املسلمون يومئذ ) ١(يوم حنني تكثر على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالنساء والصبيان واإلبل 

نصار ، إين عبد اهللا يا هوازن ، يا معشر املسلمني املهاجرين واأل« : ، فجعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 
برمح أو يرمى ) ٢(فهزم اهللا املشركني من غري أن يطعن » ورسوله ، يا معشر املسلمني ، إيل أنا عبد اهللا ورسوله 
فقتل أبو طلحة يومئذ » ) ٣(من قتل مشركا فله سلبه « : بسهم ، وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يومئذ 

يا رسول اهللا إين محلت على رجل فضربته على حبل العاتق : أبو قتادة  عشرين رجال ، وأخذ أسالهبم ، قال
أنا أخذهتا يا رسول اهللا ، فأعطنيها وأرضه منها : ، فانظر من أخذها ، فقال رجل ) ٤(فأجهضت عنه ، وعليه درع 

) ٥(اهللا ال يفيئها ال ، و: ، وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال يسأل شيئا إال أعطاه ، أو يسكت ، فقال عمر 
ورأى أبو طلحة : قال » صدق عمر « : اهللا على أسد من أسده مث نعطيكها ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

بطنه ، ) ٧(أحد من املشركني أن أبعج ) ٦(أريد إن دنا : ما تصنعني هبذا ؟ قالت : مع أم سليم خنجرا ، فقال 
يا أم « : هللا عليه وسلم ، فضحك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وقال فذكر ذلك أبو طلحة لرسول اهللا صلى ا

  يا رسول اهللا ، اقتل هؤالء ينهزموا بك: فقالت » سليم ، إن اهللا قد كفى وأحسن 
__________  



  اجلمال والنوق ليس له مفرد من لفظه: اإلبل ) ١(
  الضرب والوخز: الطعن ) ٢(
قِْرَنْين يف احلربِ من ِقْرنِه، مما يكونُ عليه ومعه من ِثيابٍ وسالحٍ ودابٍَّة، وهو فََعلٌ ما يأُْخذُه أَحدُ ال: السلب ) ٣(

  مبعىن مفعولٍ أَي َمْسلُوب
  الزََّرِديَّة وهي قميص من حلقات من احلديد متشابكة ُيلَْبس وقايةً من السالح: الدِّْرع ) ٤(
  رد وأغنم: أفاء ) ٥(
  االقتراب: الدنو ) ٦(
  شقه فربزت أحشاؤه: طنه بعج ب) ٧(

ملا نزلت هذه : حدثنا مهام بن حيىي ، عن إسحاق بن عبد اهللا ، عن أنس ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢١٩٣
أرى اهللا يستقرضنا : اآلية ، جاء أبو طلحة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فقال ) ) ١(لن تنالوا الرب : ( اآلية 

رضي بأرحياء صدقة ، فليضعها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيث شاء ، فقال رسول ، وإين أشهدك أن أ) ٢(
  فجعلها حدائق بني حسان بن ثابت وأيب بن كعب: قال » ضعها يف قرابتك « : اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

__________  
  ٩٢: آل عمران آية رقم : سورة ) ١(
  الصدقة وكل ما يعطيه العبد ليجازى عليه خريا طلب الدَّين والسلف واملقصود: االستقراض ) ٢(

  وإمساعيل بن عبد اهللا بن أيب طلحة عن أنس

حدثنا ابن فضالة ، عن إمساعيل بن عبد اهللا بن أيب طلحة ، عن : حدثنا يونس ، حدثنا أبو داود قال  - ٢١٩٤
  »ده فر) ١(ما رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عرض عليه طيب قط « : أنس ، قال 

__________  
  مبعىن أبدا ، وفيما مضى من الزمان: قط ) ١(

  وحفص بن عبيد اهللا بن أنس عن أنس

أخربين حفص بن عبيد : حدثنا حممد بن أيب محيد األنصاري ، قال : حدثنا يونس ، حدثنا أبو داود قال  - ٢١٩٥
إن من الناس ناسا مفاتيح للخري مغاليق « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : اهللا بن أنس ، عن أنس ، قال 

ملن كان مفاتيح اخلري على يديه ، وويل ) ٢(للشر ، وإن من الناس ناسا مفاتيح للشر مغاليق للخري ، فطوىب ) ١(
  »ملن جعل مفاتيح الشر على يديه 

__________  
  مجع ِمغالق ، وهو ما يغلق به: مغاليق ) ١(
  رة فيهااسم اجلنة ، وقيل هي شج: طوىب ) ٢(

  وعتاب موىل هرمز عن أنس



« : مسعت أنسا ، يقول : حدثين عتاب موىل هرمز ، قال : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢١٩٦
  »بايعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيدي هذه على السمع والطاعة فيما استطعت 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : ع أنسا ، يقول حدثنا شعبة ، عن عتاب ، مس: حدثنا أبو داود قال  - ٢١٩٧
  »مقعده من النار ) ١(من كذب علي متعمدا فليتبوأ « : وسلم 

__________  
فليتخذ لنفسه منزال فيها ، وهو أمر مبعىن اخلرب أو مبعىن التهديد أو مبعىن التهكم أو : فليتبوأ مقعده من النار ) ١(

  ه ذلكدعاء على فاعل ذلك أي بوَّأُه اللَّ

  وأبو التياح عن أنس

حدثنا محاد بن سلمة ، وشعبة ، وعبد الوارث ، أحسنهم : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢١٩٨
حديثا له كلهم حيدثنا عن أيب التياح ، عن أنس ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا قدم املدينة نزل يف علوها 

نو عمرو بن عوف فأقام فيهم أربع عشرة ليلة ، مث أرسل إىل بين النجار ، فأتوه على حي من األنصار يقال هلم ب
أبو بكر ، ) ٢(، وردفه ) ١(فأنا رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على راحلته : متقلدين سيوفهم ، قال أنس 

ال ، : قالوا » ) ٤(ائطكم حب) ٣(يا بين النجار ، ثامنوين « : فانطلق حىت نزل بفناء أيب أيوب األنصاري ، فقال 
وكان رسول اهللا صلى : ال نأحذ له مثنا إال اهللا ورسوله ، قال : واهللا ال نأخذ له مثنا إال من اهللا ومن رسوله ، أو قال 

وكان فيه ما أقول لكم ، : الغنم ، قال أنس ) ٥(اهللا عليه وسلم يصلي حيث أدركته الصالة ، ويصلي يف مرابض 
خرب وقبور املشركني ، فأمر بالنخل فقطع ، وأمر بقبور املشركني : وقال عبد الوارث : ل محاد كان فيه خنل ، قا

فسويت ، فجعل النخل قبلة املسجد ، فجعلوا ينقلون الصخر ويرجتزون ، ورسول اهللا ) ٦(فنبشت ، وأمر باخلرب 
   اآلخره فاغفر لألنصار واملهاجرهاللهم ال خري إال خري: أو قال : صلى اهللا عليه وسلم معهم ، فجعلوا يقولون 

__________  
  الَبعُري القوّي على األسفار واألمحال، وَيقَُع على الذكر واألنثى: الراحلة ) ١(
  الراكب خلفه: ردفه ) ٢(
  خذوا مين الثمن يف مقابلته، أعطوين به: ثامنوين ) ٣(
  البستان أو احلديقة وحوله جدار: احلائط ) ٤(
  املاشية مأوى: املربض ) ٥(
  مجع خربة، وهي ما هتدم من البناء: اخلرب ) ٦(

حدثنا شعبة ، عن أيب التياح ، عن أنس ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢١٩٩
  »وال تنفروا ) ١(يسروا وال تعسروا ، وسكنوا « : 

__________  
  بشروا: سكنوا ) ١(



قال رسول اهللا : مسعت أنسا ، قال : أخربين أبو التياح ، قال : حدثنا شعبة ، قال :  حدثنا أبو داود قال - ٢٢٠٠
  ») ١(امسع وأطع ، ولو حلبشي كأن رأسه زبيبة « : صلى اهللا عليه وسلم أليب ذر 

__________  
عده وصغره الزبيبة هي حبة العنب اليابسة والتشبيه من حيث السواد وقصر الشعر وشدة جت: كأن رأسه زبيبة ) ١(

  وغري ذلك مما ُيحتقر عادة لدى الناس

« : حدثنا شعبة ، عن أيب التياح ، عن أنس ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٢٠١
  »اخليل ) ١(الربكة يف نواصي 

__________  
  مقدم الرأس واملراد مالزمة اخلري لنواصي اخليل حيثما توجهت: الناصية ) ١(

إن كان رسول اهللا : مسعت أنسا ، يقول : حدثنا شعبة ، عن أيب التياح ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٢٠٢
  »؟ ) ١(يا أبا عمري ، ما فعل النغري « صلى اهللا عليه وسلم ليخالطنا حىت يقول ألخ يل صغريا 

__________  
  نقارتصغري النغر ، وهو طائر يشبه العصفور أمحر امل: النغري ) ١(

مسعت أنسا ، حيدث عن النيب صلى اهللا عليه : حدثنا شعبة ، عن أيب التياح ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٢٠٣
  وأشار بالسبابة والوسطى» بعثت أنا والساعة كهاتني « : وسلم قال 

  الزهري عن أنس

أنس ، أن رسول اهللا صلى  حدثنا زمعة ، عن الزهري ، عن: حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٢٠٤
شقه األمين ، فصلى قاعدا ، وصلينا خلفه قعودا ، فلما سلم ) ٢(من فرس ، فجحش ) ١(اهللا عليه وسلم صرع 

: مسع اهللا ملن محده فقولوا : إمنا جعل اإلمام ليؤمت به ، فإذا كرب فكربوا ، وإذا ركع فاركعوا ، وإذا قال « : قال 
  »ا سجد فاسجدوا ، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أمجعون اللهم ربنا ولك احلمد ، وإذ

__________  
  السقوط والوقوع: الصرع ) ١(
  قشر جلده واخندش: جحش ) ٢(

قال : حدثنا ابن أيب ذئب ، وزمعة ، وسفيان ، عن الزهري ، عن أنس ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٢٠٥
، وكونوا ) ٣(، وال تدابروا ) ٢(، وال تقاطعوا ) ١(، وال تباغضوا ال حتاسدوا « : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  »عباد اهللا إخوانا 
__________  

  ال تكسبوا أسبابا مفضية إىل البغض والعداوة: ال تباغضوا ) ١(



  اهلجران والصد وترك اإلحسان: القطيعة ) ٢(
  اإلعراض واهلجر واخلصومة: التدابر ) ٣(

قال رسول اهللا صلى اهللا : حدثنا ابن أيب ذئب ، عن الزهري ، عن أنس ، قال :  حدثنا أبو داود قال - ٢٢٠٦
  »أخاه فوق ثالثة أيام ) ١(ال حيل ملسلم أن يهجر « : عليه وسلم 

__________  
الترك : واهلَْجر . ثُم غَلَب على اخلُُروج من أرض إىل أرض . االْسم من اهلَجْرِ، ِضّد الَوْصلِ: اِهلْجرة يف األْصل ) ١(

  .الفحش من الكالم: واهلُْجر . واإلعراض والغفلة

حدثنا ابن أيب ذئب ، عن الزهري ، عن أنس ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : حدثنا أبو داود قال  - ٢٢٠٧
  »كان يصلي العصر ويذهب الذاهب إىل العوايل والشمس مرتفعة « وسلم 

أتانا رسول اهللا صلى اهللا عليه : لزهري ، عن أنس ، قال حدثنا زمعة ، عن ا: حدثنا أبو داود قال  - ٢٢٠٨
له من ماء البئر ، ونوول القدح ، وأبو بكر رضي اهللا عنه عن يساره ) ١(وسلم يف دارنا ، فحلبنا له شاة وشيب 

، وأعرايب عن ميني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فشرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وأعطى األعرايب فضله 
  »األمين فاألمين « : مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

__________  
  اخللط واملزج: الشوب ) ١(

  أبو قالبة عن أنس

حدثنا شعبة ، عن خالد احلذاء ، عن أيب قالبة ، عن أنس ، : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٢٠٩
  »اإلقامة  )٢(األذان ويوتر ) ١(أمر بالل أن يشفع « : قال 

__________  
  يأيت بألفاظه مثىن مثىن: يشفع األذان ) ١(
  أتى بألفاظها مرة مرة دون تكرار للجمل: أوتر اإلقامة ) ٢(

قال رسول اهللا صلى : حدثنا وهيب ، عن خالد ، عن أيب قالبة ، عن أنس ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٢١٠
» بكر ، وأشدهم يف دين اهللا عمر ، وأشدهم حياء أو أصدقهم حياء عثمان  أرحم أميت بأميت أبو« : اهللا عليه وسلم 

وأعلمهم باحلالل واحلرام معاذ بن جبل ، وأعلمهم مبا أنزل اهللا علي أيب بن كعب ، وأفرضهم زيد « شك يونس 
  »بن ثابت وأمني هذه األمة أبو عبيدة بن اجلراح 

  أنس بن سريين عن أنس

صلى « : حدثنا شعبة ، عن أنس بن سريين ، مسع أنسا ، يقول : ا أبو داود قال حدثنا يونس ، حدثن - ٢٢١١
  »رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على حصري 



أكان رسول اهللا : قال رجل ألنس : حدثنا شعبة ، عن أنس بن سريين ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٢١٢
  »صالها ما رأيته « : صلى اهللا عليه وسلم يصلي الضحى ؟ قال 

حدثنا أنس بن سريين ، عن أنس ، أن رسول اهللا : حدثنا محاد بن سلمة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٢١٣
  »شهرا يدعو على عصية ) ١(قنت « صلى اهللا عليه وسلم 

__________  
  الدعاء يف الصالة قبل الركوع أو بعده: القنوت ) ١(

  حممد بن سريين عن أنس

هل خضب : سألنا أنسا : حدثنا حممد بن سريين ، قال : حدثنا هارون ، قال : ود قال حدثنا أبو دا - ٢٢١٤
مل يبلغ ذلك وذكر قلة من شيبه ولكن أبو بكر ، رمحه اهللا ، خضب « : النيب صلى اهللا عليه وسلم ؟ فقال ) ١(

  ») ٢(باحلناء والكتم 
__________  

  صبغ شعره أو جلده ولونه باحلناء وغريها: خضب ) ١(
  نبت يستخدم يف صباغة الشعر: الكتم ) ٢(

  عبد اهللا بن عبد اهللا بن جرب عن أنس

أخربين عبد اهللا بن عبد اهللا بن جرب ، مسع : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٢١٥
ؤمن وآية املنافق ، ال حيبهم إال األنصار آية امل« : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف األنصار : أنسا ، يقول 

  »إال منافق ) ١(مؤمن ، وال يبغضهم 
__________  

  عكس احلب وهو الكُْرُه واملقت: البغض ) ١(

مسعت أنسا ، يقول : أخربين عبد اهللا بن عبد اهللا بن جرب ، قال : حدثنا شعبة قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٢١٦
  ») ٢(ويغتسل خبمس مكاكي ) ١(يتوضأ مبكوك كان النيب صلى اهللا عليه وسلم « : 

__________  
إناء يشرب فيه ، ومكيال قدمي خيتلف مقداره باختالف اصطالح الناس عليه يف البالد ، قيل يسع : املكوك ) ١(

  صاعا ونصف
 مجع مكوك ، وهو إناء يشرب فيه ومكيال قدمي خيتلف مقداره باختالف اصطالح الناس عليه يف: املكاكي ) ٢(

  البالد ، قيل يسع صاعا ونصف

  يزيد بن أبان عن أنس



حدثنا درست ، عن يزيد بن أبان الرقاشي ، عن أنس ، رفعه : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٢١٧
يف ) ١(إن الشمس والقمر ثوران عقريان « قال النيب صلى اهللا عليه وسلم : إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم ، قال 

  » النار
__________  

  معقوران أي مذبوحان: عقريان ) ١(

حدثنا يزيد ، عن أنس ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : حدثنا حممد ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٢١٨
إىل طلوع الشمس أحب إيل مما طلعت عليه ) ١(ألن أجالس قوما يذكرون اهللا عز وجل من صالة الغداة « : قال 

ن أذكر اهللا من صالة العصر إىل غروب الشمس أحب إيل من أن أعتق مثانية من ولد إمساعيل ، دية الشمس ، وأل
أربعة « فحسبنا دياهتم يف جملس فبلغت ستة وتسعني ألفا ، وها هنا من يقول » كل واحد منهم اثنا عشر ألفا ) ٢(

  »ا عشر ألفا مثانية ، دية كل واحد منهم اثن« واهللا ما قال إال » من ولد إمساعيل 
__________  

  الصبح: الغداة ) ١(
  مال يعطى لويل املقتول مقابل النفس أو مال يعطى للمصاب مقابل إصابة أو تلف عضو من اجلسم: الدية ) ٢(

هنى رسول اهللا صلى اهللا « : حدثنا الربيع ، عن يزيد الرقاشي ، عن أنس ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٢١٩
م ستة أيام من السنة ، ثالثة أيام من التشريق ، ويوم الفطر ، ويوم األضحى ، ويوم اجلمعة ، عليه وسلم عن صو

  »خمتصة من األيام 

إذا « : حدثنا الربيع ، عن يزيد ، عن أنس ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٢٢٠
الدعاء بني األذان واإلقامة « : وكان يقال : قال يزيد »  نودي بالصالة ، فتحت أبواب السماء ، واستجيب الدعاء

  »ال يرد 

حدثنا الربيع ، عن يزيد ، عن أنس ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر الناس أن : حدثنا أبو داود قال  - ٢٢٢١
صلى اهللا عليه  يصوموا يوما وال يفطرن أحد حىت آذن له ، فصام الناس فلما أمسوا جعل الرجل جييء إىل رسول اهللا

ظلت منذ اليوم صائما ، فأذن يل فألفطر ، فيأذن له ، وجييء الرجل فيقول ذلك فيأذن له ، حىت : وسلم فيقول 
يا رسول اهللا ، إن فتاتني من أهلك ظلتا منذ اليوم صائمتني فأذن هلما فليفطرا ، فأعرض عنه ، مث : جاء رجل فقال 

ما صامتا ، وكيف صام من ظل يأكل حلوم الناس ، اذهب « : عليه وسلم  أعاد عليه ، فقال رسول اهللا صلى اهللا
، فأيت النيب صلى اهللا عليه ) ١(ففعلتا ، فقاءت كل واحدة منهما علقة » فمرمها أن كانتا صائمتني أن يستقيئا 

  »لو ماتتا ومها فيهما ألكلتهما النار « وسلم ، فأخربه ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
__________  

  القطعة من الدم الغليظ اجلامد: العلقة ) ١(

« : حدثنا الربيع ، عن يزيد ، عن أنس ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٢٢٢
  »أقيموا صفوفكم ، وتراصوا ، فوالذي نفسي بيده ، إين ألرى الشياطني بني صفوفكم كأهنا غنم عفر 



: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : حدثنا الربيع ، عن يزيد ، عن أنس ، قال : و داود قال حدثنا أب - ٢٢٢٣
فظلم ال يتركه اهللا ، وظلم يغفر ، وظلم ال يغفر ، فأما الظلم الذي ال يغفر فالشرك ال يغفره اهللا ، : الظلم ثالثة « 

  »الذي ال يترك فقص اهللا بعضهم من بعض  وأما الظلم الذي يغفر فظلم العبد فيما بينه وبني ربه ، وأما

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : حدثنا الربيع ، عن يزيد ، عن أنس ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٢٢٤
  »من توضأ يوم اجلمعة فبها ونعمت ، ومن اغتسل فالغسل أفضل « 

يا أبا محزة ، ما تقول يف أطفال : قلنا ألنس : حدثنا الربيع ، عن يزيد ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٢٢٥
مل تكن هلم سيئات ، فيعاقبوا هبا ، فيكونوا من أهل النار « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : املشركني ؟ فقال 

  »، ومل تكن هلم حسنات ، فيجازوا هبا فيكونوا من ملوك أهل اجلنة ، هم خدم أهل اجلنة 

حدثنا درست ، عن يزيد ، عن أنس ، أن رجال كان عند النيب صلى اهللا عليه : د قال حدثنا أبو داو - ٢٢٢٦
نعم ، : قال » الذي كان عندنا آنفا ؟ « : وسلم مث مات ، فأخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قد مات ، قال 

  »ته كأهنا أخذة على غضب ، واحملروم من حرم وصي« : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  األفراد عن أنس

حدثنا محاد بن زيد ، وثابت أبو زيد ، عن عاصم األحول ، : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٢٢٧
مسعت : بالطاعون ، فقال أنس : مب مات حيىي بن أيب عمرة ؟ قلت : قال يل أنس : عن حفصة بنت سريين ، قالت 

  »لكل مسلم شهادة ) ١(لطاعون ا« : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 
__________  

  املرض العام ، والوباء الذي يفسد له اهلواء فتفسد به األمزجة واألبدان: الطاعون ) ١(

حدثين عمرو بن أيب احلجاج ، : حدثنا ربعي بن عبد اهللا بن اجلارود اهلذيل ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٢٢٨
كان إذا كان يف سفر فأراد الصالة للتطوع ، « ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن جدي اجلارود ، عن أنس ، أن رس

  »استقبل القبلة فكرب ، مث صلى حيثما توجهت به 

كان رسول اهللا صلى اهللا « : حدثنا محاد بن زيد ، عن أيوب ، عن أنس ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٢٢٩
  »عليه وسلم رحيما بالعيال 

« : حدثين جدي اهلالل بن علي عن أنس ، قال : حدثنا فليح بن سليمان ، قال : داود قال حدثنا أبو  - ٢٢٣٠
قرب ابنته وهي تدفن ، فرأيت عينيه تدمعان ، وأنزل أبا ) ١(رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جالسا على شفري 

  »طلحة يف قربها 
__________  

  احلرف واجلانب والناحية: الشفري ) ١(



أكان رسول اهللا صلى اهللا : سألت أنسا : حدثنا شعبة ، عن عمرو بن عامر ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٢٣١
  »نعم « : عليه وسلم يتوضأ لكل صالة ؟ قال 

حدثنا هشام ، عن أيب عاصم ، عن أنس ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : حدثنا أبو داود قال  - ٢٢٣٢
  »هو أهنأ وأمرأ وأبرأ « : وقال كان إذا شرب تنفس ثالثا ، 

حدثنا شعيب بن احلبحاب ، عن أنس ، أن رسول اهللا : حدثنا هشام ، قال : حدثنا أبو داود قال :  - ٢٢٣٣
  ») ١(أعتق صفية وجعل عتقها صداقها « صلى اهللا عليه وسلم 

__________  
  املهر: الصداق ) ١(

كان رسول « : مسعت أنسا ، قال : ىي بن يزيد اهلنائي ، قال حدثنا شعبة ، عن حي: حدثنا أبو داود قال  - ٢٢٣٤
  »اهللا صلى اهللا عليه وسلم هو وأهله يغتسلون من إناء واحد 

مسعت رسول اهللا : حدثنا سالم ، عن أيب إسحاق ، عن أيب أمساء ، عن أنس ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٢٣٥
  »معا  لبيك بعمرة وحج« : صلى اهللا عليه وسلم يقول 

قال : حدثنا أبو إسحاق ، عن أنس ، قال : حدثنا أبو سلمة اخلراساين ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٢٣٦
من ذكرت عنده فليصل علي ، ومن صلى علي مرة صلى اهللا عليه وسلم « : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  »عشرا 

أكان رسول : سألت أنسا : مة سعيد بن يزيد ، قال حدثنا شعبة ، عن أيب مسل: حدثنا أبو داود قال  - ٢٢٣٧
  »نعم « : اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي يف النعلني ؟ قال 

قال رسول اهللا : حدثنا عبد الرمحن بن بديل العقيلي ، عن أبيه ، عن أنس ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٢٣٨
أهل القرآن ، « : يا رسول اهللا ، ومن هم ؟ قال : قيل » إن هللا عز وجل أهلني من الناس « : صلى اهللا عليه وسلم 
  »هم أهل اهللا وخاصته 

كان رسول اهللا « : حدثنا محاد بن سلمة ، عن أيب العالء القتيب ، عن أنس ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٢٣٩
  »ا بقي صلى اهللا عليه وسلم يصلي بنا الظهر يف الشتاء فال ندري ما مضى من النهار أكثر أم م

كان رسول اهللا صلى : حدثنا محاد بن زيد ، عن سلم العلوي ، عن أنس ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٢٤٠
لو أمرمت هذا أن يغسل عنه هذه « : اهللا عليه وسلم ال يواجه أحدا بشيء ، فجاءه رجل يوما وعليه صفرة ، فقال 

  »الصفرة 



الة ، عن احلسن ، عن أنس ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا حدثنا ابن فض: حدثنا أبو داود قال  - ٢٢٤١
اهللا أكرب ، خربت خيرب ، اهللا أكرب ، فتحت خيرب ، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء « : أراد أن يدخل خيرب قال 

  »صباح املنذرين 

تزوج عبد الرمحن بن عوف :  أخربين محيد ، مسع أنسا ، قال: حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٢٤٢
  »أومل ولو بشاة « : من ذهب ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ) ١(على وزن نواة 

__________  
  ما يساوي مخسة دراهم من الذهب: النواة ) ١(

عليه دعا النيب صلى اهللا « : مسعت أنسا ، يقول : حدثنا شعبة ، عن محيد ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٢٤٣
  »أو صاعني ، أو مد أو مدين ، فكلم فيه ، فخفف عن ضريبته ) ٢(، وأمر له بصاع ) ١(وسلم غالما لنا فحجمه 

__________  
  داوى غريه باحلجامة وهي نوع من العالج بتشريط موضع األمل وتسخينه إلخراج الدم الفاسد منه: حجم ) ١(
  ه أربعة أمداد ، واملد هو ما ميأل الكفنيمكيال املدينة تقدر به احلبوب وسعت: الصاع ) ٢(

دخلت : حدثنا العالء بن عبد الرمحن ، موىل احلرقة ، قال : حدثنا ورقاء ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٢٤٤
ال ، ولكن : صليتم العصر ، قلنا : أنا وعمر بن ثابت ، على أنس وقد صلينا مع خالد بن أسيد الظهر ، فقال 

تلك « : قوموا ، فصلوا العصر ، فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : خالد ، فقال صلينا الظهر مع 
صالة املنافق ، يصليها قريبا من غروب الشمس ، ال يذكر اهللا عز وجل فيها إال قليال ، يتركها حىت إذا كان عند 

  »غروب الشمس ، قام فصلى ال يذكر اهللا فيها إال قليال 

حدثنا شعبة ، عن منصور ، واألعمش ، عن سامل بن أيب اجلعد ، عن أنس ، أن : أبو داود قال  حدثنا - ٢٢٤٥
ما أعددت هلا من كبري صالة وال : قال » وما أعددت هلا ؟ « : يا رسول اهللا ، مىت الساعة ؟ قال : رجال قال 

  »فأنت مع من أحببت « لم صيام وال صدقة إال أين أحب اهللا ورسوله ، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وس

مسعت ربعي بن حراش ، حيدث عن أيب األبيض : حدثنا شعبة ، عن منصور ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٢٤٦
  »كان يصلي العصر والشمس بيضاء حملقة « ، عن أنس ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

« : نس ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال حدثنا ابن سعد ، عن أبيه ، عن أ: حدثنا أبو داود قال  - ٢٢٤٧
األئمة من قريش ، إذا حكموا عدلوا ، وإذا عاهدوا وفوا ، وإن استرمحوا رمحوا ، فمن مل يفعل ذلك منهم فعليه 

  ») ٢(وال عدل ) ١(لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني ، ال يقبل منهم صرف 
__________  

  لةالناف: التوبة وقيل : الصرف ) ١(
  الفَرِيضَة: الفدية وقيل : العدل ) ٢(



كان « : مسعت أنسا ، يقول : حدثنا شعبة ، عن عطاء بن أيب ميمونة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٢٤٨
  »من ماء ، فيستنجي هبا ) ٢(، فأتبعه أنا وغالم من األنصار بإداوة ) ١(رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يأيت اخلالء 

__________  
قََضاء احلاجة واإلخراج ، والشعور باحلاجة إىل اإلخراج ، ومكان قضاء : يطلق ويراد به أحد املعاين : اخلَالَء ) ١(

  احلاجة
  إناء صغري من جلد حيمل فيه املاء وغريه: اإلداوة ) ٢(

عليه وسلم  حدثنا املسعودي ، عن عدي بن ثابت ، عن أنس ، أن النيب صلى اهللا: حدثنا أبو داود قال  - ٢٢٤٩
إن حوضي من كذا إىل كذا ، فيه من اآلنية عدد النجوم ، أطيب رحيا من املسك ، وأحلى من العسل « : قال 

  »وأبرد من الثلج وأبيض من اللنب ، من شرب منه شربة مل يظمأ أبدا ، ومن مل يشرب منه مل يرو أبدا 

سألت أنسا عن مواقيت : و صدقة موىل أنس ، قال أخربين أب: حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٢٥٠
الشمس ، والعصر ما بني ) ١(كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي الظهر حني تزول « : الصالة ، فقال 

، والصبح من طلوع الفجر إىل أن ) ٢(صالتيكم هاتني ، واملغرب حني تغيب الشمس ، والعشاء حني يغيب الشفق 
  »ينفسح البصر 

__________  
  متيل عن وسط السماء: تزول ) ١(
  ُحْمرة تظهر يف األفق حيث تغرب الشمس ، وتستمر من الغروب إىل قَُبْيلِ العشاء تقريبا: الشفق ) ٢(

ما لقينا من أصحاب أنس أوثق منه ، وروى : حدثنا أبو حبيب ، قال أبو داود : حدثنا أبو داود قال  - ٢٢٥١
خيرج من النار « : ورفعه ، قال : مسعت أنسا يقول : لمة ، وكان شعبة يأتيه ، قال عنه محاد بن زيد ومحاد بن س

  »قوم بعدما احترقوا ، فيدخلون اجلنة 

مىت كان رسول : دخلنا على أنس فقلنا له : حدثنا عبد الرمحن بن وردان ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٢٥٢
  »كان يصليها والشمس بيضاء نقية «  :اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي العصر ؟ فقال 

حدثنا فليح بن سليمان اخلزاعي ، عن عثمان بن عبد الرمحن التيمي ، عن أنس ، : حدثنا أبو داود قال  - ٢٢٥٣
  »كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي بنا اجلمعة حني متيل الشمس « : قال 

عن محيد ، عن أنس ، أو احلسن ، شك أبو داود أن النيب  حدثنا محاد بن سلمة ،: حدثنا أبو داود قال  - ٢٢٥٤
خرج يتوكأ على أسامة بن زيد يف مرضه الذي مات فيه ، فصلى بالناس يف ثوب واحد ، « صلى اهللا عليه وسلم 

  »، قد خالف بني طرفيه ) ١(ثوب قطري 
__________  

  اخلشونة حتمل من البحرين ضَْرب من الُبرود فيه ُحْمرة، وهلا أْعالم فيها بعض: القطر ) ١(



وقت لنا « : حدثنا جعفر بن سليمان وصدقة ، عن أيب عمران ، عن أنس ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٢٥٥
  »، وقص الشارب ، أربعني يوما ) ٣(، ونتف اإلبط ) ٢(األظافر ، وحلق العانة ) ١(يف تقليم 

__________  
  قص: تقليم ) ١(
  ينبت حول عورة الرجل واملرأة الشعر الذي: العانة ) ٢(
  باطن الذراع والكتف واجلمع آباط: اإلبط ) ٣(

حدثنا املسعودي ، عن أيب عمران املدائين ، عن أنس ، عن النيب صلى اهللا عليه : حدثنا أبو داود قال  - ٢٢٥٦
) ٢(لبخل ، ومن ضلع ، وا) ١(اهلم ، واحلزن ، والعجز ، والكسل ، واجلنب : إنه كان يستعيذ من مثان « : وسلم 

  »الدين ، وغلبة الرجال 
__________  

  ضد الشجاعة وهو املهابة لألشياء والتأخر عن فعلها: اجلنب ) ١(
  .أي ُيثِْقلُه حىت َيميل صاحُبه عن االْستِواِء واالعِْتدَال: االعْوجاج : الضَّلَع ) ٢(

د بن سريين ، عن عبادة بن الصامت ، وأنس بن حدثنا الربيع بن صبيح ، عن حمم: حدثنا أبو داود قال  - ٢٢٥٧
بالورق ، والذهب بالذهب ، والتمر بالتمر ، والرب ) ١(الورق « : مالك ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

وقال أحدمها ، ومل يقله : قال » وزنا بوزن « : أو قال » بالرب ، والشعري بالشعري ، وامللح بامللح ، عينا بعني ) ٢(
وال بأس بالدينار بالورق اثنني بواحد يدا بيد ، وال بأس بالرب بالشعري اثنني بواحد ، وال بأس بامللح « : اآلخر 

  »بالشعري اثنني بواحد يدا بيد 
__________  

  .األمسر: واألورق . الفضة: الورق ) ١(
  القمح: الرب ) ٢(

مسعت أبا فزارة ، حيدث عن أنس ، قال : اء ، قال حدثنا شعبة ، عن يعلى بن عط: حدثنا أبو داود قال  - ٢٢٥٨
  »كنا نصلي الركعتني يعين قبل املغرب على عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم « : 

  أبو بكر احلنفي عن أنس

مسعت أبا بكر احلنفي ، : حدثنا عبيد اهللا بن مشيط ، قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٢٥٩
) ١(إن املسألة ال حتل إال إلحدى ثالث ، غرم « : أنس ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  حيدث أيب وعمي عن

  »، أو دم موجع ) ٣(، أو فقر مدقع ) ٢(مفظع 
__________  

  ما يلزم الشخص أداؤه كالضمان والدين والدية وغري ذلك: الُغْرم ) ١(
  الشديد الشَّنيع: املُفِْظع ) ٢(
  الذي يفضي بصاحبه إىل الدعقاء، وهي اللصوق بالتراب من شدة الفقرالشديد : املدقع ) ٣(



حدثين أيب وعمي ، عن أيب بكر ، عن أنس ، أن : حدثنا عبيد اهللا بن مشيط ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٢٦٠
بدرهم ،  :فقال رجل » من يشتري ؟ « : وقعبا ، وقال ) ١(رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باع فيمن يزيد حلسا 

  »من يزيد ؟ « : فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
__________  

  الِكَساء الذي َيِلي ظَْهر البعري حتت القََتب: احللس ) ١(

  األفراد

حدثين اجلارود ، عن أنس ، : حدثنا ربعي بن عبد اهللا بن اجلارود اهلذيل ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٢٦١
 عليه وسلم يدخل على أمي أم سليم فتتحفه بالشيء ، فدخل علينا يوما وعندها أخ يل كان النيب صلى اهللا: قال 

يا رسول اهللا ، مات صعوته اليت كان : فقالت » ما البنك يا أم سليم ؟ « : النفس ، فقال ) ١(صغري ، فرآه خاثر 
  »يا أبا عمري ، مات النغري ، أتى عليه الدهر « : يلعب هبا ، فقال 

__________  
  أحس فتورا وتكسرا: خثرت نفسه ) ١(

« : حدثين مسلم أبو عبد اهللا األعور ، مسع أنسا ، يقول : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٢٦٢
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يركب احلمار ، ويلبس الصوف ، وجييب دعوة اململوك ، ولقد رأيته يوم خيرب 

  ») ٢(ن ليف م) ١(على محار خطامه 
__________  

  كل ما ُوِضَع على أنف البعري لُيقتاَد به: اخلطام ) ١(
  قشر النخل الذي جياور السََّعف: الليف ) ٢(

شهدت أنسا وصلى على رجل ، : حدثنا أبو غالب ، قال : حدثنا مهام ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٢٦٣
، فصلى عليها ، فقام قريبا من وسط السرير ، فكان فيمن حضر  فقام عند رأس السرير ، مث أيت بامرأة من قريش

يا أبا محزة ، أهكذا كان رسول اهللا صلى اهللا عليه : جنازته العالء بن زياد العدوي ، فلما رأى اختالف قيامه قلنا 
  »احفظوا « : فأقبل علينا وقال » نعم « : وسلم يقوم من املرأة والرجل كما قمت ؟ قال 

قدمت على عمر بعد : حدثنا محاد بن سلمة ، عن علي بن زيد ، عن أنس ، قال : نا أبو داود قال حدث - ٢٢٦٤
: يعين » عليه صاحبيك من قبل ) ١(ارفع يدك أبايعك على ما بايعت « : هالك أيب بكر رضي اهللا عنه ، فقلت 
  »عت فبايعته على السمع والطاعة فيما استط« النيب صلى اهللا عليه وسلم وأبا بكر 

__________  
  إعطاء املبايِع العهد وامليثاق على السمع والطاعة وقبول املباَيع له ذلك: املبايعة ) ١(

  ما روى أبو سعيد اخلدري عن النيب صلى اهللا عليه وسلم



  ما روى عنه أبو نضرة

عن أيب سعيد عن حدثنا شعبة ، عن قتادة ، مسع أبا نضرة ، : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٢٦٥
أن « قال شعبة أحدمها » الناس ) ١(مهابة « أو » ال مينعن أحدكم خمافة الناس « : النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

  ، فما زال األمر ينسى حىت قصرنا» يتكلم حبق يعلمه 
__________  

  .من هاَب الشَّيَء َيهاُبه إذا َخافَُه وإذا َوقََّرُه وَعظََّمه: اهليبة ) ١(

حدثنا هشام ، عن قتادة ، عن أيب نضرة ، عن أيب سعيد ، أن النيب صلى اهللا عليه : حدثنا أبو داود قال  - ٢٢٦٦
  ») ١(إذا كانوا ثالثة يف سفر ، فليؤمهم أحدهم ، وأحقهم باإلمامة أقرؤهم « : وسلم قال 

__________  
  أكثرهم قراءة للقرآن وحفظا له: أقرؤهم ) ١(

حدثنا أبو نضرة ، عن : حدثنا أبو عقيل بشري بن عقبة ، قال : حدثنا شعبة ، قال : داود قال  حدثنا أبو - ٢٢٦٧
، وإنه ) ٢(مضبة ) ١(يا رسول اهللا ، إين يف حائط : أيب سعيد ، أن أعرابيا سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم ، فقال 

يا « : عاوده ، فعاوده الثالثة ، فقال : قلنا  عاوده ، فعاوده ، فسكت ، مث: عامة طعام أهلي ، فسكت عنه ، فقلنا 
دوابا يدبون يف األرض ، فال ) ٤(من بين إسرائيل ، فمسخهم ) ٣(أعرايب ، إن اهللا عز وجل غضب على سبطني 

  »أدري لعلها بعضها ، ولست بناهيك ، وال آمرك هبا 
__________  

  البستان أو احلديقة وحوله جدار: احلائط ) ١(
  األرض يكثر فيها حيوان الضب :املضبة ) ٢(
  اجلماعة أو األمة أو القبيلة: السبط ) ٣(
  قلب اِخللْقة من شيء إىل شيء أقبح: املسخ ) ٤(

حدثنا أبو نعامة السعدي ، عن أيب نضرة ، عن أيب : حدثنا محاد بن سلمة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٢٦٨
يف نعليه ، فصلى الناس يف نعاهلم ، مث ألقى نعليه ، فألقى الناس  سعيد ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صلى

يا رسول اهللا : قالوا » ما محلكم على إلقاء نعالكم يف الصالة ؟ « : نعاهلم وهم يف الصالة ، فلما قضى صالته قال 
نظر فإن رأى يف نعليه إن جربيل أخربين أن فيها أذى ، فإذا أتى أحدكم املسجد فلي« : ، رأيناك فعلت ففعلنا ، قال 

  »أذى ، وإال فليصل فيهما 

كنا : حدثنا قيس ، عن طريف بن سفيان ، عن أيب نضرة ، عن أيب سعيد ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٢٦٩
، فتوضأ بعض القوم وأمسك بعض القوم حىت ) ١(مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فأتينا على غدير فيه جيفة 

توضئوا واشربوا ، « : لى اهللا عليه وسلم ، فجاء النيب صلى اهللا عليه وسلم يف أخريات الناس ، فقال جييء النيب ص
  »فإن املاء ال ينجسه شيء 



__________  
  ُجثة امليت إذا أْنَتن: اِجليفَة ) ١(

: د ، قال حدثنا محاد بن سلمة ، عن علي بن زيد ، عن أيب نضرة ، عن أيب سعي: حدثنا أبو داود قال  - ٢٢٧٠
الشمس ، حفظها من حفظها ، ونسيها ) ١(خطبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خطبة بعد العصر إىل مغريبان 

فيها فينظر كيف تعملون ، أال فاتقوا ) ٢(أال إن الدنيا خضرة حلوة ، وإن اهللا مستخلفكم « : من نسيها ، فقال 
على طبقات شىت ، منهم من يولد مؤمنا ، وحييا مؤمنا ، وميوت مؤمنا  الدنيا ، واتقوا النساء ، أال إن بين آدم خلقوا

، ومنهم من يولد كافرا ، وحييا كافرا ، وميوت كافرا ، ومنهم من يولد كافرا ، وحييا كافرا ، وميوت مؤمنا ، 
الطلب ، أال ومنهم من يولد مؤمنا ، وحييا مؤمنا ، وميوت كافرا ، أال إن خري التجار من كان حسن القضاء حسن 

وشر التجار من كان سيئ القضاء سيئ الطلب ، فإذا كان حسن القضاء سيئ الطلب ، أو حسن الطلب سيئ 
القضاء فإهنا هبا ، أال وإن شر الرجال من كان سريع الغضب بطيء الفيء ، أال وخري الرجال من كان بطيء 

ا ، وإذا كان بطيء الغضب بطيء الفيء فإهنا هبا الغضب سريع الفيء ، فإذا كان سريع الغضب سريع الفيء فإهنا هب
، فإذا كان ذلك ) ٣(، أال إن الغضب مجرة توقد يف جوف ابن آدم ، أمل تر إىل محرة عينيه ، وانتفاخ أوداجه 

، مث رجع إىل ) ٦(عند استه ) ٥(ينصب : قال احلسن » بقدر غدرته ) ٤(فاألرض األرض ، أال إن لكل غادر لواء 
الناس أن يتكلم ) ٧(أال وال غادر أعظم غدرا من أمري عامة ، أال ال مينعن رجال مهابة « : يد مث قال حديث أيب سع

  »حبق إذا علمه ، أال إنه مل يبق من الدنيا فيما مضى منها إال كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه 
__________  

  مغريباناوقت مغيبها ، غربت الشمس تغرب غروبا و: مغريبان الشمس ) ١(
  جاعلكم أمناء وخلفاء على الدنيا: مستخلفكم ) ٢(
  ما أحاط بالعنق من العروق اليت يقطعها الذابح: األوداج ) ٣(
  الراية أو الَعلَم واملراد أنه يعرف بعالمة مميزة: اللواء ) ٤(
  يعقد ويرفع: ينصب ) ٥(
  العجز واملؤخرة ويطلق على حلقة الدبر: االست ) ٦(
  .من هاَب الشَّيَء َيهاُبه إذا َخافَُه وإذا َوقََّرُه وَعظََّمه :اهليبة ) ٧(

خرجنا مع « : حدثنا هشام ، عن قتادة ، عن أيب نضرة ، عن أيب سعيد ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٢٧١
من الناس ، ) ١(رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل حنني لثمان عشرة ليلة خلت من رمضان ، فصام طوائف 

  »ومل يعب على الصائم صومه وال على املفطر إفطاره « : أو قال » ) ٢(وأفطر آخرون ، فلم يعب 
__________  

  اجلماعة: الطائفة ) ١(
  المه وأخذ عليه: عابه ) ٢(

حدثنا املستمر بن الريان ، عن أيب نضرة ، عن أيب سعيد ، أن رسول اهللا صلى اهللا : حدثنا أبو داود قال  - ٢٢٧٢
  »أال ال مينعن رجال خمافة الناس أن يقول احلق إذا علمه « : سلم قال يف خطبته عليه و



حدثنا أبو نضرة ، عن أيب سعيد ، أن رسول اهللا صلى اهللا : حدثنا املستمر ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٢٧٣
  »يوم القيامة ) ١(إن لكل غادر لواء « : عليه وسلم قال 

__________  
  لراية أو الَعلَم واملراد أنه يعرف بعالمة مميزةا: اللواء ) ١(

حدثنا املستمر ، عن أيب نضرة ، عن أيب سعيد ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٢٧٤
  »أطيب الطيب املسك « : 

سعيد ، أنه أصابه  حدثنا شعبة ، وهشيم ، عن أيب بشر ، عن أيب نضرة ، عن أيب: حدثنا أبو داود قال  - ٢٢٧٥
لو أتيت رسول اهللا صلى : جوع أو أصاب رجال جوع من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال له بعض أهله 

من يستغن يغنه اهللا ، « : اهللا عليه وسلم فرضخ لك ، فانطلق ، فوجد النيب صلى اهللا عليه وسلم خيطب وهو يقول 
  فرجع ، فما سأله ، وال سأل أحدا بعده: قال » ا فوجدنا شيئا أعطيناه اهللا ، ومن سألن) ٢(يعفه ) ١(ومن يستعفف 

__________  
  الكف عن احلرام ، وعن وسؤال ما يف أيدي الناس: االستعفاف ) ١(
هو الكَفُّ عن احلََرام والسُّؤالِ من الناس ، وأعفه اهللا أي أغناه عن سؤال الناس وعما ال جيمل من : التَعفُّف ) ٢(

  لفعلالقول وا

حدثنا أبو األشهب ، عن أيب نضرة ، عن أيب سعيد ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : حدثنا أبو داود قال  - ٢٢٧٦
ائتموا يب ، وليأمت بكم من بعدكم ، وال يزال قوم يتأخرون حىت يؤخرهم « : وسلم رأى يف أصحابه تأخرا ، فقال 

  »اهللا 

ن يزيد ، عن حيىي بن أيب كثري ، عن أيب نضرة ، عن أيب سعيد ، قال حدثنا أبان ب: حدثنا أبو داود قال  - ٢٢٧٧
  »أوتروا قبل الفجر « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : 

حدثنا وهيب ، عن داود ، عن أيب نضرة ، عن أيب سعيد ، أن األشعري ، استأذن : حدثنا أبو داود قال  - ٢٢٧٨
إين استأذنت ثالثا فلم يؤذن يل ، وإين مسعت : ما ردك ؟ فقال : ليه على عمر فلم يأذن له ، فرجع ، فأرسل إ

لتأتيين مبن يعلم : فقال » إذا استأذن املستأذن ثالثا فلم يؤذن له فلريجع « : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 
على حلقة من فجاءين األشعري يرعد قد اصفر وجهه ، فقام : هذا أو ألفعلن بك وألفعلن ، فقال أبو سعيد 
أنشد اهللا رجال علم من هذا علما إال قام به ، فإين قد خفت هذا : أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم ، فقال 

  )١(وأنا معك ، فسري عنه : أنا معك ، فقال آخر : فقلت : الرجل على نفسي ، قال أبو سعيد 
__________  

  الكشف واإلزالة وتأيت مبعىن التخفيف: التسرية ) ١(

حدثنا أبو نضرة ، عن أيب سعيد ، أن النيب صلى : حدثنا القاسم بن الفضل ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٢٧٩
، تقتلها أوىل الطائفتني إىل احلق ) ٢(بينهما مارقة ) ١(تكون فرقة بني طائفتني من أميت مترق « : اهللا عليه وسلم قال 



«  
__________  

  خترج مسرعةً: مترق ) ١(
  الطائفة واملراد اخلوارج الذين مرقوا من الدين: ارقة امل) ٢(

حدثنا محاد بن سلمة ، عن محيد ، عن أيب نضرة ، عن أيب سعيد ، أن رسول اهللا : حدثنا أبو داود قال  - ٢٢٨٠
  »التمسوها لسبع يبقني أو مخس يبقني أو ثالث يبقني « : صلى اهللا عليه وسلم قال 

قال رسول اهللا : حدثنا محاد ، عن اجلريري ، عن أيب نضرة ، عن أيب سعيد ، قال  :حدثنا أبو داود قال  - ٢٢٨١
  »ليلة القدر ليلة أربع وعشرين « : صلى اهللا عليه وسلم 

حدثنا وهيب ، عن داود ، عن أيب نضرة ، عن أيب سعيد ، أن رسول اهللا صلى اهللا : حدثنا أبو داود قال  - ٢٢٨٢
من وجع كان به ، فجعل حيمل ) ٢(لبنة ، وعمار ناقه ) ١(كان الناس حيملون لبنة عليه وسلم ملا حفر اخلندق ، 
فحدثين أصحايب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان ينفض التراب عن رأسه : لبنتني لبنتني ، قال أبو سعيد 

  ») ٤(ابن مسية ، تقتلك الفئة الباغية ) ٣(وحيك « : ويقول 
__________  

  واحدة اللَّبِن وهي اليت ُيْبَنى هبا اِجلدَار:  اللَّبَِنة) ١(
  املريض إذا برأ وأفاق وكان قريب العهد باملرض مل يرجع إليه كمال صحته وقوته: الناقه ) ٢(
  وقد يقال مبعىن املدح والتَّعجُّب. كَلمةُ تََرحُّمٍ وتََوجُّعٍ، تقالُ ملن َوقَع يف َهلَكٍة ال َيْسَتحِقُّها: وْيح ) ٣(
  الظاملة اخلارجة عن طاعة اإلمام: الباغية ) ٤(

قال : حدثنا شعبة ، عن خليد بن جعفر ، عن أيب نضرة ، عن أيب سعيد ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٢٨٣
  »أطيب الطيب املسك « : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

قال أبو سعيد البن عباس : نضرة ، قال  حدثنا أبو: حدثنا الربيع بن صبيح ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٢٨٤
ال ، : أرأيت فتياك يف الصرف ، أشيء تقوله برأيك أو شيء مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ فقال : 

فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأيت بتمر : ولكين ال أرى به بأسا إذا كان يدا بيد ، فقال أبو سعيد 
يا رسول اهللا ، أتيت آل فالن ، فأعطيتهم : فقال » من أين هذا ؟ « : الذي كان يؤتى به ، فقال أطيب من التمر 

» ) ٢(رد عليهم صاعهم ، وائتنا بصاعينا « : وأخذت صاعا ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ) ١(صاعني 
) ٤(لورق ، والتمر بالتمر ، والرب با) ٣(الذهب بالذهب ، والورق « : مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ») ٥(مثال مبثل ، فمن زاد أو ازداد فقد أرىب « : أو قال » بالرب ، والشعري بالشعري ، وامللح بامللح ، عينا بعني 
__________  

  مكيال املدينة تقدر به احلبوب وسعته أربعة أمداد ، واملد هو ما ميأل الكفني: الصاع ) ١(
  الصاع وهو مكيال املدينة تقدر به احلبوب وسعته أربعة أمداد ، واملد هو ما ميأل الكفني مثىن: الصاعان ) ٢(
  .األمسر: واألورق . الفضة: الورق ) ٣(



  القمح: الرب ) ٤(
وله الزّيادةُ على أْصل املالِ من غري َعقْد تباُيع، : الزِّيادة ، وربا املالُ زيادته وارتفاعه ، وهو يف الشَّرع : الربا ) ٥(

  أحكاٌم كثريةٌ يف الفقِه

  بشر بن حرب عن أيب سعيد

حدثنا بشر بن حرب النديب ، : حدثنا محاد بن سلمة ، قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٢٨٥
يا أبا سعيد ، : قلنا » هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الثوم والبصل والكراث « : عن أيب سعيد ، قال 

  ال: هو ؟ قال  أحرام

هنى رسول اهللا صلى اهللا « : حدثنا بشر ، عن أيب سعيد ، قال : حدثنا محاد ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٢٨٦
هنى عنه « : يا أبا سعيد ، أحرام هو ؟ قال : قلنا » واملزفت ) ٣(والنقري ) ٢(واحلنتم ) ١(عليه وسلم عن الدباء 

  »رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
__________  

  القرع، واحدها ُدبَّاءةٌ، كانوا يْنتبذُون فيها فُتسرع الّشّدةُ يف الشراب: الدباء ) ١(
  إناء أو جرة كبرية تصنع من طني وشعر وتدهن بلون أخضر وتشتد فيها اخلمر وتكون أكثر سكرا: احلنتم ) ٢(
  املاء ليصري نبيذا مسكراأصل النخلة ينقر وسطه مث ينبذ فيه التمر ويلقى عليه : النقري ) ٣(

هنى رسول اهللا صلى اهللا « : حدثنا بشر ، عن أيب سعيد ، قال : حدثنا محاد ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٢٨٧
  وأخيت هذه تواصل وأنا أهناها» ) ١(عليه وسلم عن الوصال 

__________  
  صوم أكثر من يوم متواصال من غري إفطار: الوصال ) ١(

حدثنا بشر بن حرب ، عن أيب سعيد ، أن رسول : حدثنا محاد بن سلمة ، قال : أبو داود قال حدثنا  - ٢٢٨٨
  »دعا بعرفات ، فقال بيديه هكذا ، جعل ظهورمها إىل السماء وبطوهنما إىل األرض « اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  أبو الوداك عن أيب سعيد

مسعت أبا الوداك ، : ا شعبة ، عن أيب إسحاق ، قال حدثن: حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٢٨٩
، ) ٣(خيرب ، سألنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن العزل ) ٢(سيب ) ١(ملا أصبنا : حيدث عن أيب سعيد ، قال 

  »ليس من كل املاء يكون الولد ، وإذا أراد اهللا عز وجل أن خيلق شيئا مل مينعه شيء « : فقال 
__________  

  نال: صاب أ) ١(
  األسرى من النساء واألطفال: السيب ) ٢(
  َعْزلَ ماء املين عن الّنساء َحذََر احلْمل: العزل ) ٣(



ال أشرب يف دباء : مسعت أبا الوداك ، يقول : حدثنا شعبة ، عن أيب التياح ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٢٩٠
يا رسول اهللا ، إين مل : أيت بنشوان ، فقال « ليه وسلم إن رسول اهللا صلى اهللا ع: بعدما مسعت أبا سعيد يقول 

) ٣(بالنعال ، وهنز ) ٢(، فأمر به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فخفق ) ١(أشرب مخرا ، إين شربت من دباء 
  »يف الدباء ) ٤(باأليدي ، وهنى أن ينتبذ 

__________  
  ون فيها فُتسرع الّشّدةُ يف الشرابالقرع، واحدها ُدبَّاءةٌ، كانوا يْنتبذُ: الدباء ) ١(
  ضُرب على رأسه: ُخِفق ) ٢(
  .إذا قرب منه : ناهز الطفل البلوغ : الدفع والضرب من قريب، ومنه أيًضا : النهز ) ٣(
أن يوضع الزبيب أو التمر أو حنومها يف املاء ، ويشرب نقيعه قبل أن خيتمر ويصبح مسكرا : النبذ واالنتباذ ) ٤(

  وأسكروإال ختمر 

  معبد بن سريين عن أيب سعيد

أخربين أنس بن سريين ، عن معبد بن سريين ، عن أيب سعيد : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٢٩١
  »ال عليكم أن ال تفعلوا ، فإمنا من القدر « : ، فقال ) ١(سألنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن العزل : ، قال 

__________  
  َعْزلَ ماء املين عن الّنساء َحذََر احلْمل: لعزل ا) ١(

  عطاء بن يسار عن أيب سعيد

حدثنا زيد بن أسلم ، عن : حدثنا خارجة بن مصعب ، قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٢٩٢
ن قبلكم حىت لو إنكم تتبعون سنن من كا« : عطاء بن يسار ، عن أيب سعيد ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

  »اليهود والنصارى « : من هم ؟ قال : فقيل » دخلوا جحر ضب دخلتموه 

حدثنا زيد بن أسلم موىل عمر بن : حدثنا خارجة بن مصعب الضبعي ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٢٩٣
يا :  عليه وسلم اخلطاب عن عطاء بن يسار ، عن أيب سعيد اخلدري ، أن أناسا قالوا يف زمن رسول اهللا صلى اهللا

: قال أبو داود  -) ١(هل تضارون : رسول اهللا ، هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
فهل تضارون يف القمر » : ال ، قال : قالوا « يف الشمس بالظهرية صحوا ليس فيها سحاب ؟  -يعين هل تشكون 

ما تضارون يف رؤية اهللا عز وجل يوم » : قال . ال يا رسول اهللا : الوا ق« ليلة البدر صحوا ليس فيها سحاب ؟ 
القيامة إال كما تضارون يف رؤية أحدمها ، فإذا كان يوم القيامة أذن مؤذن تبعت كل أمة ما كانت تعبد ، وال يبقى 

من كان يعبد اهللا ، من بر أو  أحد كان يعبد غري اهللا من األنصاب واألزالم إال تساقطوا يف النار ، حىت إذا مل يبق إال
كذبتم ما : كنا نعبد عزيرا ابن اهللا ، فيقال : ما كنتم تعبدون ؟ فيقولون : أهل الكتاب ، فيقال ) ٢(فاجر وغرب 

أال : ربنا عطشنا فاسقنا ، فيشار إليهم : ؟ فيقولون ) ٣(اختذ اهللا عز وجل من صاحبة وال ولد ، فماذا تبغون 
بعضها بعضا ، حىت تساقطوا يف النار ، مث يدعى النصارى ، ) ٥(حيطم ) ٤(نم كأهنا سراب تردون ؟ فترفع هلم جه

كذبتم ما اختذ اهللا من صاحبة وال ولد ، : كنا نعبد املسيح ابن اهللا ، فيقال : ما كنتم تعبدون ، فيقولون : فيقال هلم 



ردون ؟ وترفع هلم جهنم كأهنا سراب حيطم بعضها أال ت: ربنا ، عطشنا فاسقنا ، فيشار إليهم : فماذا تبغون ؟ قالوا 
، أتاهم رب ) ٦(بعضا ، حىت يتساقطوا يف النار حىت إذا مل يبق إال من كان يعبد اهللا ، عز وجل ، من بر أو فاجر 

 فارقنا الناس يف الدنيا ، فلم نصحبهم: فيقولون » ماذا تنتظرون ؟ تبعت كل أمة ما كانت تعبد « : العاملني ، فقال 
نعم ، فيكشف : فيقولون » هل بينكم وبني ربكم آية تعرفوهنا ؟ « : ، فنحن ننتظر ربنا الذي كنا نعبد ، فيقول 

عن ساق فال يبقى أحد كان يسجد هللا طائعا يف الدنيا ، إال أذن له يف السجود ، وال يبقى أحد كان يسجد رياء 
: مث يرفعون رءوسهم فيقول : قال « لقفاه ) ٨(يسجد خر أو نفاقا إال صار ظهره طبقة واحدة ، كلما أراد أن ) ٧(

رب سلم سلم فيمر املؤمنون على : وحتل الشفاعة ، ويقول ) ٩(أنت ربنا فيوضع اجلسر : فيقولون « أنا ربكم » 
) ١٢(، وإن فيه خلطاطيف وكالليب ) ١١(مزلة ) ١٠(دحض : يا رسول اهللا ، وما اجلسر ؟ قال : اجلسر ، فقيل 

، مير املؤمنون كطرف العني ، وكالربق ، ) ١٤(السعدان : ، يقال هلا ) ١٣(فلطحة ، فيها شوكة عقيفاء وشوكة م
يف النار ، ) ١٧(مرسل ، ومكدوس ) ١٦(اخليل والركاب ، فناج مسلم ، وخمدوش ) ١٥(وكالريح ، وكأجاود 

 يف احلق من املؤمنني باهللا عز وجل يف فإذا خلص املؤمنون من النار ، فوالذي نفسي بيده ، ما أنتم بأشد مناشدة يل
ربنا إخواننا الذين كانوا يصلون معنا ، ويصومون معنا ، وحيجون معنا ، فيقول : إخواهنم الذين يف النار ، فيقولون 

وحترم صورهم على النار ، فينطلقون فيخرجوهنم ، قد أخذت الرجل « انطلقوا فمن عرفتم وجهه فأخرجوه » : 
ربنا ، ما تركنا يف النار أحدا : ه ، وإىل أنصاف ساقيه ، فيخرجون خلقا كثريا ، مث يرجعون فيقولون النار إىل كعبي

: قال « دينار من خري فأخرجوه ) ١٨(ارجعوا فمن وجدمت يف قلبه مثقال » : ممن أمرتنا أن خنرجه ، فيقول 
» : نار أحدا ممن أمرتنا أن خنرجه ، فيقول ما تركنا يف ال: فيذهبون ، فيخرجون خلقا كثريا ، مث يرجعون فيقولون 

فريجعون فيخرجون خلقا كثريا ، مث يرجعون فيقولون « ارجعوا فمن وجدمت يف قلبه نصف مثقال من خري فأخرجوه 
ارجعوا فمن وجدمت يف قلبه مثقال ذرة من » : ما تركنا يف النار أحدا ممن أمرتنا أن خنرجه إال أخرجناه ، فيقول : 

ما تركنا يف النار أحدا ممن أمرتنا أن خنرجه : فيذهبون فيخرجون خلقا كثريا ، مث يرجعون فيقولون « وه خري فأخرج
إن اهللا ال يظلم : ( فإن مل تصدقوا هبذا احلديث فاقرءوا هذه اآلية : إال أخرجناه وكان أبو سعيد اخلدري يقول 

، وشفع النبيون ، وشفع املؤمنون ، فلم يبق إال  شفعت املالئكة» : : فيقول عز وجل ) ) ١٩(مثقال ذرة اآلية 
اهللا ، عز وجل ، قبضة من النار فيخرج منها قوما مل يعملوا خريا قط ، قد ) ٢٠(فيقبض : قال « أرحم الرامحني 

كما خترج احلبة ) ٢٢(، فيلقون يف هنر من أفواه اجلنة يسمى هنر احلياة ، فيخرجون من جيفهم ) ٢١(صاروا محما 
السيل ، أمل تروا إليها ما يكون إىل الشجرة واحلجر يكون خضراء ، أو صفراء ، أو ما يكون منها ) ٢٣(ل من محي

يا رسول اهللا ، كأنك كنت ترعى بالبادية فيخرجون كاللؤلؤ يف رقاهبم اخلامت ، فيقال : يف الظل يكون أبيض ؟ قالوا 
ادخلوا اجلنة فما رأيتم من : وه وال خري قدموه ، فيقال هؤالء عتقاء اهللا الذين أخرجوا من النار بغري عمل عمل: 

لكم عندي ما هو أفضل من هذا ؟ : ربنا أعطيتنا ما مل تعط أحدا من العاملني ، فيقول : شيء فهو لكم ، فيقولون 
  «رضائي ، فال أسخط عليكم بعده أبدا » : يا رب ، وما هو أفضل من هذا ؟ فيقول : فيقولون 

__________  
  يصيبكم ضرر: ضارون ت) ١(
  مجع غابر ، واملعىن بقاياهم: غرب ) ٢(
  تريدون وتطلبون: تبغون ) ٣(
  ملعان يبدو من البعد كأنه ماء ناتج عن انكسار الضوء يف شدة احلر ويظهر غالبا يف الصحراء: السراب ) ٤(



  يكسر لشدة اتقادها وتالطم أمواج هلبها: حيطم ) ٥(
  كثرث املنغمس يف املعاصيالفاسق غري امل: الفاجر ) ٦(
  إظهار العمل للناس لريوه ويظنوا به خريا: الرياء ) ٧(
  سقط وهوى بسرعة: خر ) ٨(
  هو الطريق املمهد للعبور عليه وُتفَتح جِيمُه وُتكْسر واملراد هنا جسر الصراط: اجلسر ) ٩(
  ألقدام وال تستقروهو املوضع الذي َتَزلُّ فيه ا. الدحض واملزلة مبعىن واحد : الدحض ) ١٠(
  تنزلق فيه األقدام: مزلة ) ١١(
  حديدة منحنية معوجة الرأس تشبه اخلطاف: الكلوب ) ١٢(
  ملوية معوجة كالصِّنَّارة: عقيفاء ) ١٣(
  نبت ذو شوك، وهو من جّيد مراعي اإلبل تسمن عليه: السعدان ) ١٤(
  مجع أجود واملراد األسرع: أجاود ) ١٥(
  من تصيبه النار بشيء قليل مث ينجو: ْشُره بُِعود أو حنوه واملخدوش هنا قَ: َخْدُش اجللد ) ١٦(
  املدفوع املطروح: املكدوس ) ١٧(
  .ِمقَْداٌر من الَوْزن، أيَّ شيء كان من قَِليل أو كثري: اِملثْقال يف األصل ) ١٨(
  :سورة ) ١٩(
  أي جيمع: يقبض ) ٢٠(
  مجع احلَُمَمة وهي الفحمة: احلَُمم ) ٢١(
  ُجثة امليت إذا أْنَتن: اِجليفَة ) ٢٢(
  هو ما جييء به السَّْيل من طني أو غُثَاء وغريه: احلميل ) ٢٣(

حدثنا هشام ، عن حيىي بن أيب كثري ، عن هالل بن أيب ميمونة ، عن عطاء بن : حدثنا أبو داود قال  - ٢٢٩٤
إمنا « : املنرب ، وجلسنا حوله ، فقال  جلس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على: يسار ، عن أيب سعيد ، قال 

أو يأيت اخلري بالشر ، فسكت ، فقيل له : فقال رجل » أخاف عليكم بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها 
، ) ١(ما شأنك تكلم النيب صلى اهللا عليه وسلم وال يكلمك ، ورئينا أنه ينزل عليه ، فأفاق فمسح عنه الرحضاء : 

أو ) ٢(إنه ال يأيت اخلري بالشر ، وإن مما ينبت الربيع يقتل حبطا « : وكأنه محده ، فقال » ن السائل ؟ أي« : فقال 
، مث استقبلت عني الشمس ، فبالت ، ) ٤(إال آكلة اخلضر ، فإهنا أكلت حىت إذا امتألت خاصرتاها ) ٣(يلم 

لم هو ملن أعطى منه املسكني واليتيم وابن ، وإن هذا املال خضر حلو ، ونعم مال املس) ٦(، ورتعت ) ٥(وثلطت 
أو كالذي قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وإنه من يأخذه بغري حقه كان كالذي يأكل وال يشبع ، » السبيل 

  «ويكون عليه شهيدا يوم القيامة 
__________  

  العرق الكثري: الرحضاء ) ١(
  انتفاخ بطن الدابة من كثرة الطعام: احلبط ) ٢(
  يدنو من اهلالك: يلم ) ٣(
  وسط اجلسد وجانبا البطن: اخلاصرة ) ٤(



  الّرجِيع الرَِّقيق، وأكثر ما ُيقال لإلبِل والَبقَر والِفَيلة: الثلط ) ٥(
  رعت كيف شاءت: رتعت ) ٦(

  أبو صاحل ذكوان عن أيب سعيد

 ، عن أبيه ، عن أيب سعيد ، حدثنا وهيب ، عن سهيل بن أيب صاحل: حدثنا يونس ، حدثنا أبو داود قال  - ٢٢٩٥
بالورق إال ) ١(ال تبيعوا الذهب بالذهب إال مثال مبثل ، وال تبيعوا الورق « : عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

  »مثال مبثل 
__________  

  .األمسر: واألورق . الفضة: الورق ) ١(

عت أبا صاحل ، حيدث عن أيب سعيد ، أن مس: حدثنا شعبة ، عن األعمش ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٢٩٦
  »األنصار رجل يؤمن باهللا واليوم اآلخر ) ١(ال يبغض « : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

__________  
  عكس احلب وهو الكُْرُه واملقت: البغض ) ١(

أيب سعيد ، أن مسعت أبا صاحل حيدث عن : حدثنا شعبة ، عن األعمش ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٢٩٧
ال تسبوا أصحايب ، فوالذي نفسي بيده ، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد « : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

  ») ٢(أحدهم ، وال نصيفه ) ١(ذهبا ما أدرك مد 
__________  

  كيل ُيساوي ربع صاع وهو ما ميأل الكفني ، واملراد القَْدُر والِقيَمة واملكانةُ: املد ) ١(
  النصف: النصيف ) ٢(

حدثنا وهيب ، عن سهيل ، عن أبيه ، عن أيب سعيد ، أن النيب صلى اهللا عليه : حدثنا أبو داود قال  - ٢٢٩٨
  »إذا رأى أحدكم جنازة ؛ فليقم ، فمن تبعها فال يقعدن حىت توضع « : وسلم قال 

صاحل ، عن أيب سعيد ، أن رسول اهللا حدثنا شعبة ، عن احلكم ، عن ذكوان أيب : حدثنا أبو داود قال  - ٢٢٩٩
قال » لعلنا أعجلناك « : صلى اهللا عليه وسلم مر على رجل من األنصار ، فأرسل إليه فخرج ورأسه يقطر ، فقال 

أو قحطت ، فال غسل عليك ، ) ١(إذا أعجلت « : نعم يا رسول اهللا ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : 
  »وعليك الوضوء 
__________  

  أعجلك أحد عن اإلنزال: أعجلت ) ١(

  صفوان عن أيب سعيد



حدثنا شعبة ، عن سهيل بن أيب صاحل ، عن صفوان ، عن أيب سعيد ، أن النيب : حدثنا أبو داود قال  - ٢٣٠٠
) ١(من صام يوما يف سبيل اهللا ، عز وجل ، باعد اهللا وجهه من جهنم سبعني خريفا « : صلى اهللا عليه وسلم قال 

«  
__________  
  الزََّمانُ املَْعُروُف من فصول السَّّنة ما بني الصَّيف والشتاء ويطلق على العام كله: اخلَرِيف ) ١(

  وأبو سلمة عن أيب سعيد

: حدثنا هشام ، عن حيىي بن أيب كثري ، عن أيب سلمة ، قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٣٠١
أال خترج بنا إىل النخل ، فخرجنا : من قريش ، فأتيت أبا سعيد وكان يل صديقا ، فقال تذاكرنا ليلة القدر يف نفر 
أخربين عن ليلة القدر هل مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يذكر ليلة القدر ؟ فقال : وعليه مخيصة له ، فقلت 

عشرين ، ) ١(ان ، فخطبنا صبيحة نعم ، اعتكفنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف العشر األواخر من رمض: 
إين رأيت ليلة القدر ، وإين نسيتها أو نسيتها فالتمسوها يف العشر األواخر يف وتر ، فمن كان اعتكف مع « : فقال 

فرجعنا وما نرى يف السماء : قال » رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلريجع ، ورأيت كأين أسجد يف ماء وطني 
ة فمطرنا حىت سال سقف املسجد ، وكان من جريد النخل ، وأقيمت الصالة ، فرأيته ، وجاءت سحاب) ٢(قزعة 

أثر الطني يف جبهة رسول : يسجد يف ماء وطني حىت رأيت الطني يف جبهة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أو قال 
  اهللا صلى اهللا عليه وسلم

__________  
  وقت الصباح: الصبيحة ) ١(
  حاب املَُتفَرقةِقطَع السَّ: القزع ) ٢(

أخربين من ، رأى أبا سلمة بن عبد الرمحن وأيت بثريد : حدثنا ابن أيب ذئب ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٣٠٢
حدثين أبو سعيد أن رسول : ما هذا ؟ قال : وكتلة ، فجاء ذباب فوقع فيه ، فأخذه أبو سلمة ، فمقله فيه ، فقلت 

فيه ، فإن أحد جناحيه ) ١(إذا وقع الذباب يف إناء أحدكم أو شرابه ، فليمقله  «: اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
  »سم أو داء واآلخر شفاء ، وإنه يرفع الشفاء ويضع الداء 

__________  
  الغمس: املقل ) ١(

ا كن: حدثنا هشام ، عن حيىي بن أيب كثري ، عن أيب سلمة ، عن أيب سعيد ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٣٠٣
بالصاع ، فبلغ ذلك رسول ) ٢(على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فنعطي الصاعني ) ١(نرزق متر اجلمع 

  «بصاع ، وال درمهني بدرهم ) ٣(وال صاعي حنطة » أال ال صاعي متر بصاع « : اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فقال 
__________  

َتْمر خمتلط من أنواع ُمَتفَّرقة وليس : َرُف امسه فهو َجْمع، وقيل اجلَمع كُلُّ لَْون من النَّخيل ال ُيْع: اجلمع ) ١(
  مرغوبا فيه، وما ُيْخلَطُ إال لَرَداءته



  مكيال املدينة تقدر به احلبوب وسعته أربعة أمداد ، واملد هو ما ميأل الكفني: الصاع ) ٢(
  القمح: احلنطة ) ٣(

عن حيىي بن أيب كثري ، عن أيب سلمة ، عن أيب سعيد ، أن النيب  حدثنا هشام ،: حدثنا أبو داود قال  - ٢٣٠٤
  »إذا رأيتم اجلنازة فقوموا ، فمن تبعها فال يقعد حىت توضع « : صلى اهللا عليه وسلم قال 

  وعمارة العبدي عن أيب سعيد

با سعيد ، فإذا رآنا كنا نأيت أ: حدثنا حممد بن مهزم ، حدثنا عمارة العبدي ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٣٠٥
إنه سيأيت قوم « : مرحبا بوصية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال لنا : قال 

  »يطلبون العلم ، فإذا رأيتموهم فاستوصوا هبم 

« : ليه وسلم قال حدثنا هشام ، عن عمارة ، عن أيب سعيد ، أن النيب صلى اهللا ع: حدثنا أبو داود قال  - ٢٣٠٦
  »من أدرك الصبح ، فلم يوتر ، فال وتر له 

ذكر عند : حدثنا محاد بن سلمة ، عن عمارة العبدي ، عن أيب سعيد ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٣٠٧
قال أبو » إن قضى اهللا ، عز وجل ، شيئا ليكونن ، وإن عزل « : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم العزل فقال 

  ولقد عزلت عن أمة يل فولدت أحب الناس إيل ؛ هذا الغالم: سعيد 

  وعطية العويف عن أيب سعيد

حدثنا شيبان ، عن فراس املكتب ، عن عطية العويف ، عن أيب : حدثنا يونس ، حدثنا أبو داود قال  - ٢٣٠٨
  »، عز وجل  حتل الصدقة للغين إذا كان يف سبيل اهللا« : سعيد ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

فأمر « حدثنا أبو إسرائيل ، عن عطية ، عن أيب سعيد ، أن قتيال وجد بني حيني ، : حدثنا أبو داود قال  - ٢٣٠٩
كأين : قال أبو سعيد  -النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يقاس إىل أيهما أقرب ، فوجد أقرب إىل أحد احليني بشرب 

  »عليهم ) ١(، فألقى ديته  -لم أنظر إىل شرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وس
__________  

  مال يعطى لويل املقتول مقابل النفس أو مال يعطى للمصاب مقابل إصابة أو تلف عضو من اجلسم: الدية ) ١(

  األفراد عن أيب سعيد

مسعت طارق : أخربين قيس بن مسلم ، قال : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا يونس ، حدثنا أبو داود قال  - ٢٣١٠
خالفت السنة ، كانت اخلطبة بعد الصالة ، : قدم مروان اخلطبة قبل الصالة ، فقام رجل فقال : ن شهاب ، قال ب

من هذا املتكلم ؟ قد قضى ما عليه ، قال : وكان حلانا فقام أبو سعيد فقال : ترك ذاك يا أبو فالن قال شعبة : قال 



منكرا فلينكره بيده ، فمن مل يستطع فلينكره بلسانه ، فمن مل من رأى منكم « : لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  »يستطع فلينكره بقلبه ، وذاك أضعف اإلميان 

حدثنا شعبة ، عن عمرو بن حيىي األنصاري ، عن أبيه ، عن أيب سعيد ، أن النيب : حدثنا أبو داود قال  - ٢٣١١
، وال فيما دون مخسة أوسق صدقة ، وال فيما دون ليس فيما دون مخس أواقي صدقة « : صلى اهللا عليه وسلم قال 

  »صدقة ) ١(مخس ذود 
__________  

واللفْظَة ُمَؤنثةٌ، وال واحَد هلا من . وقيل ما بني الثَّالِث إىل الَعْشر. ما بني الثَّنتني إىل التِّْسع: الذَّْوُد من اإلبل ) ١(
  لَفِْظَها كالنََّعم

محاد بن سلمة ، عن أيب هارون العبدي ، عن أيب سعيد ، أن النيب صلى اهللا  حدثنا: حدثنا أبو داود قال  - ٢٣١٢
وسالم على . سبحان ربك رب العزة عما يصفون ( « : عليه وسلم كان إذا سلم من الصالة قال ثالث مرات 

  ») ) ١(واحلمد هللا رب العاملني . املرسلني 
__________  

  ١٨٠: الصافات آية رقم : سورة ) ١(

حدثنا محاد بن سلمة ، عن حممد بن إسحاق ، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا ، عن أيب : حدثنا أبو داود قال  - ٢٣١٣
  »املاء ال ينجسه شيء « : يا رسول اهللا ، بئر بضاعة يلقى فيها احملايض واجليف قال : قيل : سعيد ، قال 

« : الصديق الناجي ، عن أيب سعيد ، قال حدثنا شعبة ، عن زيد العمي ، عن أيب : حدثنا أبو داود قال  - ٢٣١٤
  »كنا نبيع أمهات األوالد على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

« : حدثنا فليح بن سليمان ، عن سعيد بن عبيد بن السباق ، عن أيب سعيد ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٣١٥
لم فحضر ، دعونا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وس) ١(كان الرجل إذا ثقل 

على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فرأينا أن ندعه ) ٢(هذا يشق : حىت يكون عنده ، فرمبا طال ذلك ، فقلنا 
حىت ميوت ، مث ندعو إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فكنا على ذلك ، مث رأينا أنه أرفق برسول اهللا صلى اهللا 

  »ليه وسلم أن حنمل جنائزنا إليه ، ففعلنا ، فكان األمر ع
__________  

  ضعف احلركة لشدة املرض أو لكرب السن أو المتالء اجلسم أو ِللَْهم وغريه: الثقل ) ١(
  يصعب: يشق ) ٢(

 صلى حدثنا شعبة ، عن عمرو بن دينار ، عن أيب هشام ، عن أيب سعيد ، أن النيب: حدثنا أبو داود قال  - ٢٣١٦
  ») ١(تقتلك الفئة الباغية « : اهللا عليه وسلم قال يف عمار 

__________  
  الظاملة اخلارجة عن طاعة اإلمام: الباغية ) ١(



حدثنا حممد بن أيب محيد ، عن إبراهيم بن عبيد بن رفاعة الزرقي ، عن أيب سعيد ، : حدثنا أبو داود قال  - ٢٣١٧
إين صائم ، فقال رسول : هللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه ، فقال رجل صنع رجل طعاما ، ودعا رسول ا: قال 

  »أخوك صنع طعاما ودعاك ، أفطر واقض يوما مكانه « : اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

حدثين أبو سعيد موىل : حدثنا حرب بن شداد ، عن حيىي بن أيب كثري ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٣١٨
لينبعث من كل « : أن النيب صلى اهللا عليه وسلم بعث بعثا إىل بين حليان من هذيل ، فقال املهري عن أيب سعيد ، 

  »رجلني أحدمها واألجر بينهما 

أخربين عمرو بن مرة ، مسع أبا البختري ، حيدث عن أيب : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٣١٩
قرأها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت ختمها ) ) ١(والفتح  إذا جاء نصر اهللا: ( ملا نزلت هذه : سعيد ، قال 

فحدثت هبذا احلديث مروان : قال أبو سعيد » أنا وأصحايب حيز ، والناس حيز ، ال هجرة بعد الفتح « : مث قال 
ر ، كذبت وعنده زيد بن ثابت ، ورافع بن خديج ومها معه على السري: بن احلكم وكان أمريا على املدينة فقال 

أما إن هذين لو شاءا حلدثاك ولكن هذا خيشى أن تنزعه عن عرافة قومه ، وهذا خيشى أن تنزعه : فقال أبو سعيد 
  صدق: فرفع عليه الدرة ، فلما رأيا ذلك قاال : عن الصدقة يعين زيد بن ثابت قال 

__________  
  ١: النصر آية رقم : سورة ) ١(

عبة ، عن عمرو بن مرة ، عن أيب البختري ، عن رجل ، عن أيب سعيد ، حدثنا ش: حدثنا أبو داود قال  - ٢٣٢٠
ال حيقرن أحدكم نفسه أن يرى أمرا هللا عليه فيه مقال ، فال يقول به ، فيلقى « : أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

نت أحق أن فإياي ك: خشيت الناس ، فيقول : ما منعك ؟ فيقول : اهللا ، عز وجل ، وقد أضاع ذلك ، فيقول 
  »ختشى 

حدثنا إبراهيم بن سعد ، عن الزهري ، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا ، عن أيب سعيد ، : حدثنا أبو داود قال  - ٢٣٢١
  »ال عليكم أال تفعلوا ، فإمنا هو القدر « : فقال ) ١(سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن العزل : قال 

__________  
  ملين عن الّنساء َحذََر احلْملَعْزلَ ماء ا: العزل ) ١(

حدثين مالك بن دينار ، عن عبد اهللا بن غالب : حدثنا صدقة بن موسى ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٣٢٢
ال جتتمعان يف مؤمن ؛ البخل وسوء ) ١(خصلتان « : احلداين ، عن أيب سعيد ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

  »اخللق 
__________  

  خلق يف اإلنسان يكون فضيلة أو رزيلة: صلة اخل) ١(

حدثنا محاد بن زيد ، عن أيب الصهباء ، عن سعيد بن جبري ، عن أيب سعيد ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٣٢٣
اتق اهللا فينا ، فإنك إن استقمت : اللسان ، تقول ) ١(األعضاء تكفر « : وال أعلمه إال مرفوعا ، قال : محاد 



  »ن اعوججت اعوججنا استقمنا ، وإ
__________  

  جتحد وتكذب: تكفر ) ١(

حدثنا محاد بن سلمة ، عن حممد بن إسحاق ، عن العالء بن عبد الرمحن بن : حدثنا أبو داود قال  - ٢٣٢٤
يا : إن يل إليك حاجة ، فظننت أنه يريد شيئا من عرض الدنيا ، فقلت : قال يل أيب : يعقوب ، موىل احلرقة ، قال 

قال رسول اهللا صلى اهللا : فإين أسألك أن تبكر إىل اجلمعة ، فإين مسعت أبا سعيد يقول : ، سل ما شئت ، قال أبه 
، وكاملقدم بقرة ، وكاملقدم شاة ، ) ١(املالئكة يوم اجلمعة يكتبون الناس ؛ فكاملهدي بعريا « : عليه وسلم 

  »الصحف ) ٢(ملنرب طويت وكاملقدم طائرا ، وكاملقدم بيضة ، فإذا قعد اإلمام على ا
__________  

  ما صلح للركوب واحلمل من اإلبل ، وذلك إذا استكمل أربع سنوات ، ويقال للجمل والناقة: البعري ) ١(
  ُضمَّت على بعضها: طويت ) ٢(

: مسعت هالل بن حصني ، يقول : أخربين أبو محزة ، قال : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٣٢٥
أصابين جوع على : مت املدينة ، فنزلت على أيب سعيد يف داره ، فضمين وإياه اجمللس ، فسمعته حيدث ، قال قد

لو أتيت رسول اهللا صلى : عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت شددت على بطين حجرا ، فقالت يل امرأيت 
ال أسأله حىت ال أجد : الن فسأله فأعطاه ، فقلت اهللا عليه وسلم فسألته ، فقد أتاه فالن فسأله فأعطاه ، وأتاه ف

يعفه ) ٢(من يستعف « : فلم أجد شيئا ، فانطلقت إليه فوافقته خيطب ، فأدركت من قوله ) ١(شيئا ، فالتمست 
، ومن استغىن عنا أحب إلينا ممن ) ٤(اهللا ، ومن يستغن يغنه اهللا ، ومن سألنا فإما أن نبذل له ، وإما أن نواسيه ) ٣(

  فرجعت فما سألت أحدا بعده شيئا ، فجاءت الدنيا ، فما أهل بيت من األنصار أكثر أمواال منا» سألنا 
__________  

  طلبه: التمس الشيء ) ١(
  الكف عن احلرام ، وعن وسؤال ما يف أيدي الناس: االستعفاف ) ٢(
هللا أي أغناه عن سؤال الناس وعما ال جيمل من هو الكَفُّ عن احلََرام والسُّؤالِ من الناس ، وأعفه ا: التَعفُّف ) ٣(

  القول والفعل
  املشاركة واملَساَهَمة يف املعَاش والرزق: املواساة ) ٤(

قال رسول : حدثنا أبو الصديق ، عن أيب سعيد ، قال : حدثنا عبد احلكم ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٣٢٦
  »لم الليل إىل املساجد بالنور التام يوم القيامة بشر املشائني يف ظ« : اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

حدثنا ابن املبارك ، عن حيوة بن شريح الشامي ، عن رجل ، قد مساه ، عن أيب : حدثنا أبو داود قال  - ٢٣٢٧
  »ال يأكل طعامك إال تقي ، وال تصحب إال مؤمنا « : سعيد ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

حدثنا ابن املبارك ، عن يونس بن يزيد ، عن الزهري ، عن عطاء بن يزيد الليثي ، : قال  حدثنا أبو داود - ٢٣٢٨
  »إذا مسعتم املنادي ينادي بالصالة ، فقولوا مثل ما يقول « : عن أيب سعيد ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 



توكل ، حيدث عن أيب سعيد ، أن مسعت أبا امل: حدثنا شعبة ، عن عاصم ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٣٢٩
  »إذا أراد أحدكم العود فليتوضأ « : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

أخربين أبو بكر بن املنكدر ، عن عمرو بن سليم : حدثنا فليح بن سليمان ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٣٣٠
الغسل يوم اجلمعة واجب ، وأن ميس من طيب ،  «: الزرقي ، عن أيب سعيد ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

  فأما الغسل فأشهد أنه واجب ، وأما االستنان والطيب فاهللا أعلم واجب أم ال ، ولكن هكذا قال» وأن يستاك 

قال رسول : حدثنا هشام ، عن قتادة ، عن داود السراج ، عن أيب سعيد ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٣٣١
من لبس احلرير يف الدنيا مل يلبسه يف اآلخرة ، وإن دخل اجلنة لبسه أهل اجلنة ومل « : ه وسلم اهللا صلى اهللا علي

  »يلبسه هو 

أيت : حدثنا هشام ، عن قتادة ، عن سعيد بن املسيب ، عن أيب سعيد ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٣٣٢
) ٢(، أي فيه يبس ) ١(صلى اهللا عليه وسلم بعال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بتمر ريان ، وكان متر رسول اهللا 

فال تفعل ، بع مترك ، « : من متر بصاع من هذا ، فقال ) ٣(بعنا صاعني : قال » أىن لكم هذا ؟ « : ، فقال خلادمه 
  »مث اشتر من هذا حاجتك 

__________  
  َسماء وال غريهاما شرِب من النَّخِيل وغريه بُعُروقه من األرض من غري َسقْيِ : البعل ) ١(
  اجلفاف: اليبوس ) ٢(
  مكيال املدينة تقدر به احلبوب وسعته أربعة أمداد ، واملد هو ما ميأل الكفني: الصاع ) ٣(

حدثنا محاد بن سلمة ، عن علي بن زيد ، عن سعيد بن املسيب ، عن أيب سعيد ، : حدثنا أبو داود قال  - ٢٣٣٣
يا رسول اهللا : قالوا » إن أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صالته « : لم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وس: قال 

  »ال يتم ركوعها وال سجودها « : ، وكيف يسرق من صالته ؟ قال 

حدثين املثىن بن سعيد ، عن أيب املتوكل ، عن أيب سعيد ، أن رسول اهللا صلى اهللا : حدثنا أبو داود قال  - ٢٣٣٤
  ») ٣(واملزفت ) ٢(والنقري ) ١(هنى عن احلنتم « عليه وسلم 

__________  
  إناء أو جرة كبرية تصنع من طني وشعر وتدهن بلون أخضر وتشتد فيها اخلمر وتكون أكثر سكرا: احلنتم ) ١(
  أصل النخلة ينقر وسطه مث ينبذ فيه التمر ويلقى عليه املاء ليصري نبيذا مسكرا: النقري ) ٢(
  ار وهو الزفتالوعاء املطلي بالق: املزفت ) ٣(

حدثنا عمرو بن ثابت ، عن عبد اهللا بن حممد بن عقيل ، عن محزة بن أيب سعيد ، : حدثنا أبو داود قال  - ٢٣٣٥
ال تنفع ، ) ١(أال ما بال أقوام يزعمون أن رمحي « : خطب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال : عن أبيه ، قال 

أيها الناس على احلوض ، أال ) ٢(لدنيا واآلخرة ، أال وإين فرطكم والذي نفسي بيده ، إن رمحي ملوصولة يف ا
أما النسب فقد عرفت : يا رسول اهللا ، أنا فالن بن فالن ، فأقول : وسيجيء قوم يوم القيامة ، فيقول القائل منهم 



  ») ٣(، ولكنكم ارتددمت بعدي ، ورجعتم القهقرى 
__________  

م األقارُب، ويقُع على كُلّ من جيمع َبْينك وبينه َنَسب، وُيطْلق يف الفَراِئض القرابة وذوو الرحم ه: الرحم ) ١(
  على األقارب من جهة النِّساء، َوُهم من ال َيحلُّ نِكاُحه كاألّم والبنت واألخت والعمة واخلالة

  متقدمكم: فرطكم ) ٢(
  يهالَْمشيُ إىل َخلْف من غري أن ُيعيد وْجَهه إىل جِهة َمْش: القهقرى ) ٣(

مسعت عبد اهللا بن عتبة ، حيدث عن أيب سعيد ، : حدثنا شعبة ، عن قتادة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٣٣٦
، وكان إذا كره شيئا ) ٢(يف خدرها ) ١(كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أشد حياء من العذراء « : قال 

  »عرفناه يف وجهه 
__________  

  البكر: العذراء ) ١(
  ناحية يف البيت ُيتْرك عليها ِسْتٌر فتكون فيه اجلارية البكر ، وقد يراد به الستر مطلقا: خلْدر ا) ٢(

حدثنا شعبة ، وعمران ، عن قتادة ، مسع سليمان بن أيب سليمان ، حيدث عن أيب : حدثنا أبو داود قال  - ٢٣٣٧
غواش من « : قال عمران » كذبون يأتيهم يكون أمراء يظلمون وي« : سعيد ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

  »حواش من الناس ، فمن صدقهم بكذهبم فليس مين ولست منه « : وقال شعبة » الناس 

حدثنا هشام ، عن حيىي بن أيب كثري ، عن أيب إبراهيم األنصاري ، عن أيب سعيد ، : حدثنا أبو داود قال  - ٢٣٣٨
حلقوا رءوسهم يوم احلديبية إال عثمان بن عفان وأبا قتادة ،  «أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه 

  »فاستغفر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم للمحلقني ثالثا وللمقصرين مرة 

حدثنا املثىن بن سعيد ، عن أيب املتوكل ، عن أيب سعيد ، أن رسول اهللا صلى اهللا : حدثنا أبو داود قال  - ٢٣٣٩
  »لذهب مثال مبثل ، والفضة بالفضة مثال مبثل الذهب با« : عليه وسلم قال 

« : حدثنا زهري بن حممد ، عن زيد بن أسلم ، عن عياض ، عن أيب سعيد ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٣٤٠
صاعا ، وإن كان طعامهم يومئذ التمر ) ١(كنا خنرج صدقة الفطر على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صاعا 

  »والزبيب 
__________  

  مكيال املدينة تقدر به احلبوب وسعته أربعة أمداد ، واملد هو ما ميأل الكفني: الصاع ) ١(

حدثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن محيد بن عبد الرمحن ، عن أيب سعيد ، : حدثنا أبو داود قال  - ٢٣٤١
الرجل أمامه ) ١(ال يبزق « : حبصاة وقال أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أبصر خنامة يف قبلة املسجد فحكها 

  »وال عن ميينه ، ولكن عن يساره أو حتت قدمه 



__________  
  بصق: بزق ) ١(

سألت أبا : حدثنا شعبة ، عن العالء بن عبد الرمحن موىل احلرقة عن أبيه ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٣٤٢
أو » املؤمن ) ٢(إزرة « : ال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على اخلبري سقطت ، ق: ، فقال ) ١(سعيد عن اإلزار 

املسلم إىل أنصاف الساقني ، ما بينه وبني الكعبني ، فما أسفل من ذلك ففي النار ، ال ينظر اهللا إىل من جر « : قال 
  »إزاره بطرا 

__________  
  ثوب حييط بالنصف األسفل من البدن: اإلزار ) ١(
  اإلزار وهو الثوب الذي حييط بالنصف األسفل من البدن هيئة لبس: اإلزرة ) ٢(

: أخربين سلمة بن كهيل ، عن أيب احلكم السلمي ، قال : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٣٤٣
) ٣(واملزفت ) ٢(والدباء ) ١(هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن اجلر « : أخربين أخي ، عن أيب سعيد ، قال 

  )٥(النبيذ : يعين » والتمر ) ٤(ن خيلط بني البسر ، وأ
__________  

  مجع َجرَّة، وهو إناء من الفَخَّار أو اخلزف: اجلرُّ واجلَِرار ) ١(
  القرع، واحدها ُدبَّاءةٌ، كانوا يْنتبذُون فيها فُتسرع الّشّدةُ يف الشراب: الدباء ) ٢(
  الوعاء املطلي بالقار وهو الزفت: املزفت ) ٣(
  متر النخل قبل أن ُيْرِطَب: البسر ) ٤(
َنَبذْتُ : هو ما ُيعَْملُ من األْشرِبة من التَّمرِ، والزَّبيب، والَعَسل، واِحلْنطَة، والشَّعري وغري ذلك يقال : النَّبِيذ ) ٥(

  التَّمر والِعَنب، إذا َتركَْت عليه الَْماء ِلَيِصريَ َنبِيذاً

هنى : زمعة ، عن الزهري ، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا ، عن أيب سعيد ، قال  حدثنا: حدثنا أبو داود قال  - ٢٣٤٤
الشرب : ما اختناث األسقية ؟ قال : ، فسئل الزهري ) ١(رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن اختناث األسقية 

  من أفواهها
__________  

  وهو إناء من جلد يوضع فيه الشراب: األسقية مجع السقاء ) ١(

حدثين عبد الرمحن : حدثنا ابن أيب ذئب ، عن سعيد بن أيب سعيد املقربي ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٣٤٥
كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم اخلندق ، فشغلنا عن صلوات فأمر « : بن أيب سعيد ، عن أبيه ، قال 

فإن خفتم فرجاال أو : ( لك قبل أن ينزل عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالال فأقام لكل صالة إقامة ، وذ
  ») ) ١(ركبانا 

__________  
  ٢٣٩: البقرة آية رقم : سورة ) ١(



أشهد على : مسعت األغر ، يقول : أنبأنا أبو إسحاق ، قال : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٣٤٦
إن اهللا ميهل حىت ميضي ثلثا الليل « : عليه وسلم أنه قال أيب سعيد وأيب هريرة أهنما شهدا على رسول اهللا صلى اهللا 

حىت يطلع الفجر : فقال له رجل » هل من سائل ؟ هل من تائب ؟ هل من مستغفر من ذنب ؟ : ، مث يهبط فيقول 
  »نعم « : ؟ فقال 

عيد وأيب أشهد على أيب س: حدثنا شعبة ، عن أيب إسحاق ، عن األغر ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٣٤٧
ال يقعد قوم يذكرون اهللا عز وجل إال حفتهم « : هريرة أهنما شهدا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 

  »الرمحة ، وتنزلت عليهم السكينة ، وذكرهم اهللا ، عز وجل ، فيمن عنده ) ٢(املالئكة ، وغشيتهم ) ١(
__________  

  استدار حوله وأحدق به: حف به ) ١(
  غطتهم وأصابتهم: يتهم غش) ٢(

حدثنا قيس بن الربيع ، وسالم بن سليم ، عن سعيد بن مسروق ، عن عبد : حدثنا أبو داود قال  - ٢٣٤٨
الرمحن بن أيب نعم ، عن أيب سعيد ، أن عليا بعث إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بذهبة يف تربتها ، فقسمها 

أربعة ، بني عيينة بن حصن الفزاري ، وعلقمة بن عالثة الكاليب ،  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يومئذ بني
يعطي أهل : واألقرع بن حابس احلنظلي ، وزيد اخليل الطائي مث أحد بين هزان ، فغضبت قريش واألنصار وقالوا 

العينني ، ) ٢(فقام رجل غائر » ) ١(إمنا أعطيتهم أتألفهم « : جند ويدعنا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
اتق اهللا ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه : اجلبني ، فقال ) ٥(، ناتئ ) ٤(الوجنتني ) ٣(حملوق الرأس ، مشرف 

فاستأذنه عمر ، رمحه اهللا ، يف قتله ، فأىب » فمن يطع اهللا إن عصيته أنا ؟ أيأمنين أهل السماء وال تأمنوين « : وسلم 
) ٨(هذا قوم يقرءون القرآن ، ال جياوز ) ٧(خيرج من ضئضئ « : عليه وسلم  ، مث قال رسول اهللا صلى اهللا) ٦(

، يقتلون أهل اإلسالم ويدعون أهل ) ١١(من اإلسالم كما ميرق السهم من الرمية ) ١٠(، ميرقون ) ٩(تراقيهم 
  »األوثان ، واهللا لئن أدركتهم ألقتلنهم قتل عاد 

__________  
  أستميلهم باملال ليثبتوا على اإلسالم: د االستمالة ، املرا: التألف ) ١(
  عيناه داخلتان يف رأسه الصقتان بقعر احلدقة ، ضد اجلاحظ: غائر العينني ) ٢(
  ممتلئ اخلدين: مشرف ) ٣(
  أعلى اخلد: الوجنة ) ٤(
  الربوز: النتوء ) ٥(
  رفض وامتنع: أىب ) ٦(
  األصل: الضئضئ ) ٧(
  يتعدى: جياوز ) ٨(
  وهي عظمة مشرفة بني ثغرة النحر والعاتق ومها ترقوتان: ع َتْرقَُوة مج: التَّراِقي ) ٩(
  جيوزون وخيرقون وخيرجون: ميرقون ) ١٠(
  اهلدف الذي يرمى: الرمية ) ١١(



: إن أبا سعيد قال : قيل لعائشة : حدثنا زمعة ، عن الزهري ، عن عمرة ، قالت : حدثنا أبو داود قال  - ٢٣٤٩
، فالتفتت عائشة إىل بعض من » إن املرأة ال تسافر إال مع ذي رحم حمرم « : وسلم قال  إن النيب صلى اهللا عليه

  واهللا ما كلهن هلا حمرم: معها فقالت 

مسعت رجال ، من ثقيف حيدث عن : حدثنا شعبة ، عن الوليد بن العيزار ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٣٥٠
مث أورثنا الكتاب الذين ( لى اهللا عليه وسلم قال يف هذه اآلية رجل ، من كنانة ، عن أيب سعيد ، أن النيب ص

  قال شعبة أحدمها» كلهم مبنزلة واحدة « : أو قال » كلهم يف اجلنة « : اآلية ، قال ) ) ١(اصطفينا من عبادنا 
__________  

  ٣٢: فاطر آية رقم : سورة ) ١(

اشتريت : حممد بن قرظة ، عن أيب سعيد ، قال  حدثنا شعبة ، عن جابر ، عن: حدثنا أبو داود قال  - ٢٣٥١
  »ضح به « : أضحي به ، فأكل الذئب ذنبه أو من ذنبه فسألت النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال ) ١(كبشا 

__________  
  الذكر أو الفحل من الضأن: الكبش ) ١(

د ، أن النيب صلى اهللا عليه حدثنا هشام ، عن قتادة ، عن قزعة ، عن أيب سعي: حدثنا أبو داود قال  - ٢٣٥٢
  »هنى أن يصام يوم الفطر ويوم األضحى « وسلم 

حدثنا مهام ، عن قتادة ، عن صاحل ، عن أيب علقمة اهلامشي ، عن أيب سعيد ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٣٥٣
: ( يه وسلم فنزلت أصبنا نساء يوم أوطاس هلن أزواج ، فكرهنا أن نقع عليهن ، فسألنا النيب صلى اهللا عل« : 

  ») ) ١(واحملصنات من النساء إال ما ملكت أميانكم 
__________  

  ٢٤: النساء آية رقم : سورة ) ١(

مسعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف : حدثنا شعبة ، عن سعد بن إبراهيم ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٣٥٤
وسلم إىل سعد بن معاذ يف حكم بين قريظة ، فأقبل على  أرسل النيب صلى اهللا عليه: حيدث ، عن أيب سعيد ، قال 

» إىل خريكم « : أو قال » قوموا إىل سيدكم « : من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، قال ) ١(محار ، فلما دنا 
، فقال ) ٣(ذراريهم ) ٢(فإين أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم ، وتسىب : قال » احكم فيهم « : فلما جاء قال 

  »حكمت حبكم امللك « : اهللا صلى اهللا عليه وسلم  رسول
__________  

  االقتراب: الدنو ) ١(
  تؤسر: تسىب ) ٢(
  اسٌم َيْجمُع َنسل اإلنسان من ذَكَرٍ وأَنثَى وقد تطلق على الزوجة: الذُّرِّية ) ٣(



ري ، عن أيب سعيد ، قال حدثنا املثىن ، ومهام ، عن قتادة ، عن أيب عيسى األسوا: حدثنا أبو داود قال  - ٢٣٥٥
  »عودوا املريض ، واتبعوا اجلنائز ، تذكركم اآلخرة « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : 

« : حدثنا عمرو بن حيىي ، عن أبيه ، عن أيب سعيد ، قال : حدثنا وهيب ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٣٥٦
  »، ويوم الفطر ، وعن صالة بعد العصر وبعد الصبح ) ١(لنحر هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن صوم يوم ا

__________  
  اليوم األول من عيد األضحى: يوم النحر ) ١(

مسعت أبا سعيد : حدثنا جرير بن حازم ، عن أمساء بن عبيد ، عن السائب ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٣٥٧
عليه ) ٢(، فما رأيتم منها فحرجوا ) ١(هلذه البيوت عوامر  إن« : ، حيدث ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
  »ثالثا ، فما ظهر لكم بعد ، فإنه كافر فاقتلوه 

__________  
  ُسميت عوامر لطول أعمارها: احليات اليت تكون يف البيوت ، قيل : العوامر ) ١(
  ضيَّق وحرَّم: حرَّج ) ٢(

راهيم ، عن حممد بن سريين ، عن عقبة بن عبد الغافر ، عن أيب حدثنا يزيد بن إب: حدثنا أبو داود قال  - ٢٣٥٨
  »والتمر للنبيذ ) ١(هنينا أن جنمع ، بني الزبيب والتمر ، وبني البسر « : سعيد ، قال 

__________  
  متر النخل قبل أن ُيْرِطَب: البسر ) ١(

  مسند أيب داود الطيالسي
  سليمان بن داود بن اجلارود

  ـه ٢٠٤املتوىف سنة 
  حتقيق

  الدكتور حممد بن عبد احملسن التركي
  بالتعاون مع

  مركز البحوث والدراسات العربية واإلسالمية
  بدار هجر

  
  اجلزء الرابع

  
  هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن

______________  

  أحاديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص



  ما روى مسروق ، عن عبد اهللا بن عمرو

أخربين عمرو بن مرة ، عن إبراهيم : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال : قال حدثنا يونس  - ٢٣٥٩
ذاك رجل ال أزال أحبه : ذكر عبد اهللا بن مسعود عند عبد اهللا بن عمرو فقال : النخعي ، عن مسروق ، قال 

ن عبد اهللا بن مسعود ، م: القرآن من أربعة ) ١(استقرئوا « : بعدما مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 
  »وسامل موىل أيب حذيفة ، وأيب بن كعب ، ومعاذ بن جبل 

__________  
  طلب قراءة القرآن: االستقراء ) ١(

مسعت أبا وائل ، حيدث عن مسروق ، عن : حدثنا شعبة ، عن األعمش ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٣٦٠
ومل يكن رسول » أحبكم إيل أحاسنكم أخالقا « : هللا عليه وسلم قال رسول اهللا صلى ا: عبد اهللا بن عمرو ، قال 

  )١(اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاحشا وال متفحشا 
__________  

  الذي يتكلف القبح ويتعمده يف القول والفعل: املتفحش ) ١(

روق ، قال مسعت أبا وائل ، حيدث ، عن مس: حدثنا شعبة ، عن األعمش ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٣٦١
القرآن من ) ١(استقرئوا « : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : مسعت عبد اهللا بن عمرو ، يقول : 

  »عبد اهللا ، ومعاذ ، وأيب ، وسامل موىل أيب حذيفة : أربعة 
__________  

  طلب قراءة القرآن: االستقراء ) ١(

  وأبو زرعة بن عمرو عن عبد اهللا بن عمرو

حدثنا حيىي بن سعيد التيمي ، : حدثنا سالم بن سليم ، قال : حدثنا أبو داود قال : دثنا يونس قال ح - ٢٣٦٢
أتيناك من عند مروان ، : كنا عند عبد اهللا بن عمرو ، فجاء رجالن فقاال : عن أيب زرعة بن عمرو بن جرير ، قال 

كذب مروان ، لقد مسعت من : بن عمرو  إن أول اآليات خروجا خروج الدجال فقال عبد اهللا: فسمعناه يقول 
إن أول اآليات « : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حديثا ما نسيته ، مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 

خروجا طلوع الشمس من مغرهبا ، أو خروج الدابة على الناس ضحى ، فأيتها كانت قبل صاحبتها فاألخرى على 
  وأنا أظن أوهلا طلوع الشمس من مغرهبا: عبد اهللا بن عمرو قال » قريبا ) ١(إثرها 

__________  
  بعده: على إثر كذا ) ١(

  وأبو أيوب األزدي عن عبد اهللا بن عمرو



حدثنا شعبة ، ومهام ، عن قتادة ، عن أيب أيوب األزدي ، عن : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٣٦٣
الشمس وكان ظل الرجل ) ١(وقت الظهر إذا زالت « : لى اهللا عليه وسلم قال عبد اهللا بن عمرو ، أن النيب ص

وقال شعبة » ) ٢(كطوله ما مل حيضر العصر ، ووقت العصر ما مل تصفر الشمس ، ووقت املغرب ما مل يغب الشفق 
ما مل تطلع ما مل يقع نور الشفق ، ووقت العشاء ما بينك وبني نصف الليل ، ووقت الصبح إذا طلع الفجر « : 

  أحيانا يرفعه وأحيانا ال يرفعه: قال شعبة : قال أبو داود » الشمس 
__________  

  الوقت الذي تبعد فيه الشمس عن وسط السماء وتكون يف كبدها: الزوال ) ١(
  ُحْمرة تظهر يف األفق حيث تغرب الشمس ، وتستمر من الغروب إىل قَُبْيلِ العشاء تقريبا: الشفق ) ٢(

: حدثنا أبو العنبس ، قال : حدثنا عثمان بن املغرية ، قال : حدثنا شعبة قال : دثنا أبو داود قال ح - ٢٣٦٤
إن الرحم « : عطف لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إصبعه فقال : حدثنا عبد اهللا بن عمرو ، بالوهط قال 

شاءت ، فمن وصلها وصله اهللا ، ومن ، تكلم مبا ) ٢(من الرمحن عز وجل ، واصلة ، هلا لسان ذلق ) ١(شجنة 
  »قطعها قطعه اهللا عز وجل 

__________  
  الشعبة واجلزء من الشيء واملراد صلة وقرابة متصلة ومتشابكة: الشجنة ) ١(
  الفصيح البليغ: الذلق ) ٢(

  وعبد الرمحن بن رافع عن عبد اهللا بن عمرو

عبد اهللا بن املبارك ، عن عبد الرمحن بن زياد ، عن عبد حدثنا : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٣٦٥
دخل النيب صلى اهللا عليه وسلم املسجد وقوم يذكرون اهللا عز : الرمحن بن رافع ، عن عبد اهللا بن عمرو ، قال 

 عز كال اجمللسني إىل خري ، أما الذين يذكرون اهللا« : وجل وقوم يتذاكرون الفقه ، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
وجل ويسألون رهبم فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم ، وهؤالء يعلمون الناس ويتعلمون ، وإمنا بعثت معلما ، وهذا 

  فقعد معهم» أفضل 

حدثنا عبد الرمحن بن زياد بن أنعم ، عن عبد : حدثنا عبد اهللا بن املبارك ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٣٦٦
إذا رفع رأسه من آخر السجود مث « :  بن عمرو ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال الرمحن بن رافع ، عن عبد اهللا

  »فقد متت صالته ) ١(أحدث 
__________  

  فعل ما ينقض الوضوء ويزيل الطهارة: احلدث ) ١(

لرمحن بن حدثنا عبد اهللا بن املبارك ، عن عبد الرمحن بن زياد بن أنعم ، عن عبد ا: حدثنا أبو داود قال  - ٢٣٦٧
هذان حمرمان « : رافع ، عن عبد اهللا بن عمرو ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خرج ومعه حرير وذهب فقال 

  »على ذكور أميت حالل إلناثهم 



  وأبو العباس املكي عن عبد اهللا بن عمرو

مسعت : أيب ثابت ، قال أخربين حبيب بن : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٣٦٨
أتى رجل النيب : مسعت عبد اهللا بن عمرو يقول : أبا العباس املكي ، وكان شاعرا وكان ال يتهم على احلديث قال 

« : نعم ، قال : قال » أحي والداك ؟ « : صلى اهللا عليه وسلم يستأذنه يف اجلهاد فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  »ففيهما فجاهد 

: مسعت أبا العباس يقول : أخربين حبيب بن أيب ثابت ، قال : حدثنا شعبة ، قال : نا أبو داود قال حدث - ٢٣٦٩
أمل أخرب أنك تقوم الليل وتصوم النهار ؟ « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : مسعت عبد اهللا بن عمرو ، يقول 

نفس ، ال صام من صام األبد ، الصوم ثالثة أيام له العني ، ونفثت أو نفهت له ال) ١(وإنك إذا فعلت ذلك هجمت 
فصم صوم داود صلى اهللا عليه وسلم ، كان « : يا رسول اهللا ، إين أطيق ، قال : قلت » من كل شهر صوم الدهر 

  »يصوم يوما ويفطر يوما ، وال يفر إذا القى 
__________  

  غارت ودخلت يف موضعها: هجمت ) ١(

حدثنا شعبة ، عن عمرو بن مرة ، مسع أبا العباس ، حيدث عن عبد اهللا بن عمرو ، : حدثنا أبو داود قال  - ٢٣٧٠
  »أمره أن يقرأ القرآن يف مخس « أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  شعيب بن حممد عن عبد اهللا بن عمرو

عن أبيه ،  حدثنا محاد بن زيد ، عن أيوب ، عن عمرو بن شعيب ،: حدثنا يونس ، حدثنا أبو داود قال  - ٢٣٧١
وبيع ، وعن شرطني يف بيع ، ) ١(هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن سلف : عن عبد اهللا بن عمرو ، قال 

  وعن بيع ما ليس عندك ، وعن ربح ما مل تضمن
__________  

  املراد أن يشترط بيع السلعة على أن يقترض منه: سلف وبيع ) ١(

قال : يفة اخلياط ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال حدثنا خل: حدثنا أبو داود قال  - ٢٣٧٢
  »دماؤهم ، وهم يد على من سواهم ) ١(املؤمنون تكافأ « : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

__________  
  تتساوى يف القصاص والدية: تكافأ ) ١(

ن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده حدثنا خليفة اخلياط ويكىن أبا هبرية ، ع: حدثنا أبو داود قال  - ٢٣٧٣
) ١(من حلف على ميني فرأى غريها خريا منها فليأهتا هي كفارهتا « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ، قال 

«  



__________  
  املاحية للخطأ والذنب: الكفارة ) ١(

عن جده ، أن رسول اهللا صلى  حدثنا خليفة ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ،: حدثنا أبو داود قال  - ٢٣٧٤
ال صالة بعد الصبح حىت تطلع الشمس ، وال بعد العصر حىت « : اهللا عليه وسلم أسند ظهره إىل الكعبة فقال 

  »تغرب 

حدثنا مهام ، عن رجل ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن النيب : حدثنا أبو داود قال  - ٢٣٧٥
لوا واشربوا والبسوا وتصدقوا فإن اهللا عز وجل حيب أن يرى أثر نعمته على عبده ك« : صلى اهللا عليه وسلم قال 

«  

: حدثنا أبو حممد املليكي ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٣٧٦
اهللا بن عمرو إذا  فكان عبد» للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة « : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 

  أفطر دعا أهله وولده ودعا

قال : حدثنا مهام ، عن املثىن ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٣٧٧
  »إن اهللا عز وجل زادكم صالة فحافظوا عليها وهي الوتر « : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

حدثنا ابن املبارك ، عن أسامة بن زيد ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن عبد : حدثنا أبو داود قال  - ٢٣٧٨
عند « أو » تؤخذ صدقات املسلمني عند مياههم « : اهللا بن عمرو ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

  شك أبو داود» أفنيتهم 

، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن حدثنا محاد بن سلمة ، عن حبيب املعلم : حدثنا أبو داود قال  - ٢٣٧٩
  »ال طالق إال بعد النكاح ، وال عتق إال بعد ملك « : عبد اهللا بن عمرو ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

حدثنا مهام ، عن قتادة ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن عبد اهللا بن عمرو : حدثنا أبو داود قال  - ٢٣٨٠
  يعين إتيان املرأة يف دبرها» تلك اللوطية الصغرى « :  عليه وسلم قال ، عن النيب صلى اهللا

حدثنا حبيب املعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن عبد : حدثنا محاد قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٣٨١
  »إال بإذنه ) ١(إذا ملك الرجل املرأة مل جتز عطيتها « : اهللا بن عمرو ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

__________  
  اهلبة تعطى بال مقابل: العطية ) ١(

حدثنا حممد بن راشد ، عن سليمان بن موسى ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، : حدثنا أبو داود قال  - ٢٣٨٢
دية أهل الكتاب اليهودي والنصراين على النصف من « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن جده ، قال 

  »املسلم ) ١(ية د



__________  
  مال يعطى لويل املقتول مقابل النفس أو مال يعطى للمصاب مقابل إصابة أو تلف عضو من اجلسم: الدية ) ١(

  األفراد عن عبد اهللا بن عمرو

: مسعت محيد بن عبد الرمحن يقول : حدثنا شعبة ، عن سعد بن إبراهيم ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٣٨٣
إن من أكرب الذنوب أن يسب « : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : بد اهللا بن عمرو ، يقول مسعت ع

يساب الرجل فيسب أباه ، أو « : يا رسول اهللا ، وكيف يسب والديه ؟ قال : قيل » الرجل والديه يف اإلسالم 
  »يسب أمه فيسب أمه 

الد احلذاء ، عن القاسم بن ربيعة ، عن عقبة بن أوس ، حدثنا وهيب ، عن خ: حدثنا أبو داود قال  - ٢٣٨٤
ال إله إال اهللا وحده ، « : حيسبه خالد ، عن عبد اهللا بن عمرو ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا فتح مكة قال 

تعد وتدعى ودم ومال حتت قدمي هاتني ) ١(صدق وعده ، ونصر عبده ، وهزم األحزاب وحده ، أال إن كل مأثرة 
  ») ٢( السدانة والسقاية إال

__________  
  كل ما يرثه اإلنسان عن السابقني ويفخر به اإلنسان: املأثرة ) ١(
  وهي سقيهم احلاج ماء به زبيب وحنوه: سقاية احلاج : السقاية ) ٢(

هللا حدثنا سفيان الثوري ، عن سعد بن إبراهيم ، عن رحيان بن يزيد ، عن عبد ا: حدثنا أبو داود قال  - ٢٣٨٥
  »قوي ) ١(ال حتل الصدقة لغين وال لذي مرة « : بن عمرو ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

__________  
  القوة: املرة ) ١(

حدثنا شعبة ، واملسعودي ، عن عمرو بن مرة ، مسعت عبد اهللا بن احلارث ، : حدثنا أبو داود قال  - ٢٣٨٦
« : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ن عمرو بن العاص ، قال حيدث عن أيب كثري الزبيدي ، عن عبد اهللا ب

) ٢(، فإن اهللا ال حيب الفحش وال التفحش ) ١(إياكم والظلم ، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ، وإياكم والفحش 
ا ، فقطعوا ، وأمرهم بالبخل فبخلو) ٤(، فإنه أهلك من كان قبلكم ، أمرهم بالقطيعة ) ٣(، وإياكم والشح 
من سلم » : ؟ قال شعبة « يا رسول اهللا ، أي اإلسالم أفضل : فقام رجل فقال » ففجروا ) ٥(وأمرهم بالفجور 

فقام ذلك الرجل أو غريه « أن يسلم املسلمون من لسانك ويدك » : وقال املسعودي « املسلمون من لسانه ويده 
: وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم « ما كره ربك  أن هتجر» : يا رسول اهللا ، أي اهلجرة أفضل ؟ قال : فقال 

، فأما البادي فيجيب إذا دعي ، ويطيع إذا أمر ، وأما ) ٧(وهجرة البادي ) ٦(اهلجرة هجرتان ، هجرة احلاضر » 
يا رسول اهللا ، أي الشهداء : وناداه رجل : وقال املسعودي « ، وأفضلهما أجرا ) ٨(احلاضر فهو أعظمهما بلية 

  «ويهراق دمك ) ٩(أن يعقر جوادك » : ل ؟ قال أفض
__________  

  القبح واخلروج عن احلد املعقول يف القول أو الفعل والعدوان يف اجلواب: الفحش ) ١(



  تكلُّف القبح وتعمده يف القول والفعل: التفحش ) ٢(
  أشد البخل واحلرص على متاع الدنيا: الشح ) ٣(
  رك اإلحساناهلجران والصد وت: القطيعة ) ٤(
  امليل عن القصد والسداد واالنبعاث يف املعاصي ، وقيل هو الزنا: الفجور ) ٥(
  املقيم يف املدن والقرى والريف: احلاضر ) ٦(
  الذي يكون يف البادية ومْسكَنه املضارب واخليام: البادي ) ٧(
  الشدة واملصيبة والفتنة: البلية ) ٨(
  السريع الفرس النجيب اخلفيف: اجلََواد ) ٩(

: حدثنا هشام ، عن عطاء بن السائب ، عن أبيه ، عن عبد اهللا بن عمرو ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٣٨٧
فناقصين وناقصته : يف يوم وليلتني ، قال : قلت » يف كم تقرأ القرآن ؟ « : قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  »اقرأه يف سبع « : حىت قال 

حدثنا شعبة ، عن احلكم ، عن جماهد ، عن عبد اهللا بن عمرو ، عن النيب صلى : و داود قال حدثنا أب - ٢٣٨٨
إىل غري أبيه فلن يراح رائحة اجلنة ، وإن رحيها يوجد من مسرية سبعني عاما ) ١(من ادعى « : اهللا عليه وسلم قال 

إمنا أنا سهم من كنانتك ، فارم يب : جنادة فلما رأى ذلك جنادة بن أيب أمية ، وكان معاوية أراد أن يدعيه ، قال » 
  حيث شئت

__________  
  انتسب: ادعى ) ١(

حدثنا مهام ، عن قتادة ، عن يزيد بن عبد اهللا بن الشخري ، عن عبد اهللا بن عمرو : حدثنا أبو داود قال  - ٢٣٨٩
  يعين القرآن» ثالث من قرأه يف أقل من ) ١(ال يفقه « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ، قال 

__________  
  الفهم والفطنة والعلم: الفقه ) ١(

حدثين خايل احلارث بن عبد الرمحن ، عن أيب سلمة : حدثنا ابن أيب ذئب ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٣٩٠
  »ي لعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الراشي واملرتش« : بن عبد الرمحن ، عن عبد اهللا بن عمرو ، قال 

حدثنا حممد بن مسلم بن أيب الوضاح ، عن العالء بن عبد اهللا بن رافع ، عن : حدثنا أبو داود قال  - ٢٣٩١
يا رسول اهللا ، أخربنا عن : جاء أعرايب علوي جريء جاف فقال : حنان بن خارجة ، عن عبد اهللا بن عمرو ، قال 

فسكت عنه : وم خاصة ؟ أم إذا مت انقطعت ؟ قال اهلجرة ، أهي إليك حيث كنت ؟ أم إىل أرض معروفة ؟ أم لق
اهلجرة أن « : ها أنا ذا يا رسول اهللا ، قال : قال » أين السائل ؟ « : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، مث قال 

  ») ٣(ما ظهر منها وما بطن ، مث أنت مهاجر وإن مت يف احلضر ) ٢(الفواحش ) ١(هتجر 
يا رسول اهللا ، أخربنا عن ثياب أهل اجلنة ، أخلق ختلق ، أم نسج تنسج ؟ ، : رجل فقال : قال عبد اهللا بن عمرو 

مم « : فسكت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وضحك بعض القوم ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 



ها أنا ذا : قال » أين السائل ؟ « : مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم » تضحكون ؟ أمن جاهل يسأل عاملا ؟ 
» بل تتشقق عنها مثر اجلنة ، بل تتشقق عنها مثر اجلنة « : يا رسول اهللا ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

يا عبد اهللا ، ابدأ بنفسك فاغزها ، وابدأ « : يا رسول اهللا ، وما تقول يف اهلجرة واجلهاد ؟ فقال : مرتني ، فقلت 
بعثك اهللا مرائيا ، وإن قتلت صابرا ) ٤(ت فارا بعثك اهللا فارا ، وإن قتلت مرائيا بنفسك فجاهدها ، فإنك إن قتل
  »حمتسبا بعثك اهللا صابرا حمتسبا 

  
__________  

  تركه وأعرض عنه: هجر الشخص ) ١(
  مجع فاحشة ، وهي القبيح الشنيع من األقوال واألفعال: الفواحش ) ٢(
  اإلقامة واالستقرار: احلضر ) ٣(
  ُيرَائي الناس بقوله وعمله، ال يكون وْعظُه وكالمه حقيقة: ائي املر) ٤(

حدثنا هشام ، عن حيىي ، عن حممد بن إبراهيم ، عن خالد بن معدان ، أن جبري : حدثنا أبو داود قال  - ٢٣٩٢
: فقال  رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم علي ثوبني معصفرين: بن نفري ، حدثه أن عبد اهللا بن عمرو حدثه قال 

  »يا عبد اهللا بن عمرو ، إن هذه ثياب الكفار فال تلبسها « 

حدثنا شعبة ، وابن عيينة ، وحديث ابن عيينة أمت ، عن عمرو بن دينار ، عن : حدثنا أبو داود قال  - ٢٣٩٣
غري حقه من قتل عصفورا ب« : صهيب موىل ابن عامر ، عن عبد اهللا بن عمرو ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

  »يذحبه فيأكله وال يقطع رأسه فريمى به « : وما حقه ؟ قال : فقيل » سأله اهللا عز وجل يوم القيامة عنه 

مسعت طلحة بن هالل أو هالل بن : حدثنا شعبة ، عن سعد بن إبراهيم ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٣٩٤
صوم ثالثة أيام من الشهر صوم « : اهللا عليه وسلم  قال رسول اهللا صلى: طلحة ، مسع عبد اهللا بن عمرو ، يقول 

فصم صوم داود ، كان يصوم يوما ويفطر « : إين أطيق ، قال : فقلت » الدهر ، من جاء باحلسنة فله عشر أمثاهلا 
  »يوما 

شهدت : مسعت وهب بن جابر ، يقول : حدثنا شعبة ، عن أيب إسحاق ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٣٩٥
إين أريد أن أقيم هذا الشهر هاهنا ، يعين رمضان ، فقال له :  بن عمرو يف بيت املقدس وأتاه موىل له فقال عبد اهللا
أما ال فارجع فدع هلم ما يقوهتم ، فإين مسعت رسول اهللا : ال ، قال : هل تركت ألهلك ما يقوهتم ؟ قال : عبد اهللا 

  »أن يضيع من يقوت  )١(كفى باملرء إمثا « : صلى اهللا عليه وسلم يقول 
__________  

  الذنب والوزر واملعصية: اإلمث ) ١(

حدثنا أبو إسحاق ، عن : حدثنا املغرية بن مسلم ، وكان صدوقا مسلما ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٣٩٦
 أنشأ مث: وهب بن جابر ، عن عبد اهللا بن عمرو ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مثل هذا احلديث غري أنه قال 



يأجوج ومأجوج من ولد آدم ، وأهنم لو أرسلوا على الناس ألفسدوا عليهم معايشهم ، ولن ميوت منهم « حيدثنا أن 
  »أحد إال ترك من ذريته ألفا فصاعدا ، وأن من ورائهم ثالث أمم ، تاويل ، وتاريس ومنسك 

املهاجر ، عن عبد اهللا بن باباه ، عن عبد  حدثنا زهري بن معاوية ، عن إبراهيم بن: حدثنا أبو داود قال  - ٢٣٩٧
ما من أيام أحب « : حضرت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وذكر عنده أيام العشر فقال : اهللا بن عمرو ، قال 

« : يا رسول اهللا ، وال اجلهاد يف سبيل اهللا ؟ فأكربه وقال : قيل » إىل اهللا عز وجل العمل فيه من عشر ذي احلجة 
  »فيه ) ١(اد يف سبيل اهللا إال رجل خرج بنفسه وماله وكان مهجته وال اجله

__________  
  الروح: املهجة ) ١(

حدثين رجل من بين احلارث ، : حدثين إبراهيم بن ميمون قال : حدثنا شعبة قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٣٩٨
من تاب قبل موته بعام تيب عليه ، « : ول مسعت عبد اهللا بن عمرو ، يق: حدثين رجل منا يقال له أيوب قال : قال 

: ( إمنا قال اهللا عز وجل : فقلت له » ومن تاب قبل موته بيوم تيب عليه ، ومن تاب قبل موته بساعة تيب عليه 
إمنا أحدثك ما مسعت من رسول اهللا صلى اهللا عليه : اآلية قال ) ) ١(إمنا التوبة على اهللا للذين يعملون السوء جبهالة 

  وسلم
__________  

  ١٧: النساء آية رقم : سورة ) ١(

حدثنا زمعة ، عن الزهري ، عن عيسى بن طلحة ، عن عبد اهللا بن عمرو ، أن : حدثنا أبو داود قال  - ٢٣٩٩
: الناس يسألونه ، يقول الرجل ) ٢(، وطفق ) ١(رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال يوم النحر وهو على راحلته 

قبل أن أرمي ، فقال النيب صلى اهللا عليه ) ٤(فنحرت ) ٣(إين مل أكن أرى أن الرمي قبل النحر يا رسول اهللا ، 
يا رسول اهللا إين مل أشعر أن احللق قبل النحر فنحرت قبل أن أحلق : وطفق آخر يقول » ارم وال حرج « : وسلم 
م سئل يومئذ عما ينسى املرء أو جيهل فما مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل: قال » احلق وال حرج « : ، فقال 

  ») ٥(افعلوا ذلك وال حرج « : من تقدمي األمور بعضها قبل بعض وأشباه ذلك إال قال 
__________  

  الَبعُري القوّي على األسفار واألمحال، وَيقَُع على الذكر واألنثى: الراحلة ) ١(
  أخذ يف فعله واستمر فيه: طفق يفعل الشيء ) ٢(
  اليوم األول من عيد األضحى: نحر يوم ال) ٣(
  الذبح: النحر ) ٤(
  الذنب واإلمث والضيق: احلرج ) ٥(

حدثنا فليح بن سليمان ، عن سامل أيب النضر ، عن سليمان بن يسار ، عن عبد اهللا : حدثنا أبو داود قال  - ٢٤٠٠
  »فإن جداال فيه كفر يف القرآن ) ١(ال جتادلوا « : بن عمرو ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

__________  
  املخاصمة واحملاورة: اجملادلة ) ١(



حدثنا مهام ، عن قتادة ، عن حممد بن سريين ، وحممد بن عبيد احلنفي ، عن عبد : حدثنا أبو داود قال  - ٢٤٠١
ل رسول اهللا اهللا بن عمرو ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يف حش من حشان املدينة فاستأذن رجل ، فقا

فإذا هو أبو بكر رضي اهللا عنه فأذنت له وبشرته باجلنة ، فقرب » ائذن له وبشره باجلنة « : صلى اهللا عليه وسلم 
ائذن له وبشره « : حيمد اهللا حىت جلس ، مث استأذن رجل رفيع الصوت ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ه وبشرته باجلنة ، فقرب حيمد اهللا ، مث استأذن رجل خفيض الصوت ، فإذا عمر رضي اهللا عنه ، فأذنت ل» باجلنة 
فأذنت له وبشرته باجلنة ، » تصيبه ) ١(ائذن له وبشره باجلنة على بلوى « : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

« : أنا ؟ قال  فإذا هو عثمان بن عفان رضي اهللا عنه ، فقرب حيمد اهللا حىت جلس ، فقال عبد اهللا بن عمرو ، أين
  »أنت مع أبيك 

__________  
  املصيبة والبلية ، وهي اليت صار هبا شهيد الدار ، عندما دامهه الثوار اآلمثون: البلوى ) ١(

قال مسعت أبا عياض ، حيدث عن عبد اهللا بن : حدثنا شعبة ، عن زياد بن فياض : حدثنا أبو داود قال  - ٢٤٠٢
صم يوما من الشهر ولك أجر ما بقي ، صم يومني ولك « : عليه وسلم قال له عمرو ، أن رسول اهللا صلى اهللا 

  »أجر ما بقي ، صم ثالثة أيام ولك أجر ما بقي 

مسعت هالل بن يساف ، حيدث عن أيب حيىي : حدثنا شعبة ، عن منصور ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٤٠٣
صالة القاعد على النصف من صالة « : هللا عليه وسلم قال األعرج ، عن عبد اهللا بن عمرو ، أن رسول اهللا صلى ا

  »القائم 

مسعت هالل بن يساف ، حيدث عن أيب حيىي : حدثنا شعبة ، عن منصور ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٤٠٤
األعرج ، عن عبد اهللا بن عمرو ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أتى على قوم يتوضئون ، وكان يف سفر ، 

  قال شعبة أحدمها» ) ٣(للعراقيب « أو » من النار ) ٢(الوضوء ، ويل لألعقاب ) ١(أسبغوا « : قال ف
__________  

  إمتامه وإكماله واستيعاب أعضائه بالغسل: إسباغ الوضوء ) ١(
  مجع العقب وهو عظم مؤخر القدم واملراد ويل ألصحاب األعقاب املقصرين يف غسلها: األعقاب ) ٢(
  مجع عرقوب عصب غليظ فوق عقب اإلنسان: قيب العرا) ٣(

حدثنا ابن املبارك ، عن األوزاعي ، عن ربيعة بن يزيد الدمشقي ، عن ابن : حدثنا أبو داود قال  - ٢٤٠٥
أما إين ال : قلت لعبد اهللا بن عمرو إنه بلغين أنك حتدث أن الشقي من شقي يف بطن أمه ، فقال : الديلمي ، قال 

إن اهللا عز وجل خلق خلقه يف « : ب علي ، إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول أحل ألحد أن يكذ
  »ظلمة مث ألقى عليهم نورا من نوره ، فمن أصابه شيء من ذلك النور اهتدى ، ومن أخطأه ضل 

اهللا بن عمرو حدثنا هشام ، عن حيىي بن أيب كثري ، عن عروة بن الزبري ، عن عبد : حدثنا أبو داود قال  - ٢٤٠٦
إن اهللا تبارك وتعاىل ال يرفع العلم بقبض يقبضه ، ولكن « : أشهد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال : ، قال 

  »يرفع العلماء بعلمهم ، حىت إذا مل يبق عامل اختذ الناس رؤساء جهاال ، فسئلوا فحدثوا ، فضلوا وأضلوا 



أتى عبد اهللا بن عمرو : ، عن قتادة ، عن شهر بن حوشب ، قال حدثنا هشام : حدثنا أبو داود قال  - ٢٤٠٧
ما كنت ألحدث وعندي رجل من أصحاب النيب صلى : حدث ، فإنا ، قد هنينا عن احلديث ، فقال : نوفا فقال 

ستكون « : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : اهللا عليه وسلم من قريش ، فقال عبد اهللا بن عمرو 
عد هجرة ، خيرج خيار األرض إىل مهاجر إبراهيم عليه السالم ، ويبقى يف األرض شرار أهلها ، تلفظهم هجرة ب

  »نفس اهللا ، وحتشرهم النار مع القردة واخلنازير ) ٢(أرضوهم وتقذرهم ) ١(
، ) ٣( خيرج ناس من قبل املشرق يقرءون القرآن ال جياوز تراقيهم« : وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  -

  »نشأ قرن كلما قطع قرن نشأ قرن كلما قطع قرن نشأ قرن مث خيرج يف بقيتهم الدجال ) ٤(كلما قطع قرن 
  

__________  
  رماه وطرحه: لفظ الشيء ) ١(
  كرهه وأنف منه: قذر الشيء ) ٢(
  وهي عظمة مشرفة بني ثغرة النحر والعاتق ومها ترقوتان: مجع َتْرقَُوة : التَّراِقي ) ٣(
مائة سنة، : أهل كل زمان، وهو اِملقدار الذي َيقَْترِن فيه أهل ذلك الزمان يف أعمارهم وأحواهلم، وقيل : القرن ) ٤(

  هو ُمطلٌَق من الزمان: وقيل 

مسعت رجال من بين خمزوم حيدث عن : حدثنا شعبة ، عن سعد بن إبراهيم ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٤٠٨
: ن يأخذ الوهط من عبد اهللا بن عمرو فأمر مواليه أن يتسلحوا ، فقيل له يف ذلك ، فقال عمه ، أن معاوية أراد أ

  »ماله فهو شهيد ) ١(من قتل دون « : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 
__________  

  عند الدفع عن: دون ) ١(

مسعت سامل بن أيب اجلعد ، حيدث عن : أخربين منصور ، قال : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٤٠٩
ال يدخل اجلنة ، عاق « : مشيط بن نبيط ، عن جابان ، عن عبد اهللا بن عمرو ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

  »، وال ولد زنية ، وال مدمن ) ٢(وال منان ) ١(
__________  

  ااالستخفاف بالوالدين وعصياهنما وترك اإلحسان إليهم: العقوق ) ١(
  الفخور على من أعطى حىت ُيفِسَد عطاءَُه: املنان ) ٢(

  ما أسند أبو هريرة

  من رواية سعيد بن املسيب

حدثنا سفيان الثوري ، عن عبيد اهللا بن عمر عن الزهري ، : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٤١٠
  »كرب على النجاشي أربعا «  عن سعيد بن املسيب ، عن أيب هريرة ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم



قال : حدثنا ابن أيب ذئب ، عن الزهري ، عن سعيد ، عن أيب هريرة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٤١١
  ») ١(أنصت ، فقد لغوت : إذا قلت يوم اجلمعة ألخيك واإلمام خيطب « : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

__________  
  بطلت فضيلة مجعتك: صل له من الباطل ، واملراد الكالم الذي ال أ: اللغو ) ١(

قال : حدثنا ابن أيب ذئب ، عن الزهري ، عن سعيد ، عن أيب هريرة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٤١٢
، فصلوا ما أدركتم ، واقضوا ) ١(إذا أقيمت الصالة فامشوا وعليكم السكينة « : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  »ما فاتكم 
__________  

  الطمأنينة واملهابة والوقار: السكينة ) ١(

حدثنا ابن أيب ذئب ، عن الزهري ، عن سعيد ، عن أيب هريرة ، أن رجال صرخ : حدثنا أبو داود قال  - ٢٤١٣
يا رسول اهللا ، إن امرأيت ولدت يل غالما أسود ، فأىن ذاك يا : برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من بين فزارة فقال 

فهل فيها من « : محر قال : قال » فما ألواهنا ؟ « : نعم قال : قال » هل لك من إبل ؟ « : سول اهللا ؟ ، قال ر
عرق نزع يا رسول اهللا ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال » فأىن ذلك ؟ « : نعم ، قال : قال » أورق ؟ 
  هللا صلى اهللا عليه وسلم أن ينتفي منهفلم يرخص له رسول ا» وهذا عسى أن يكون عرق نزع « : وسلم 

الفطرة « : حدثنا زمعة ، عن الزهري ، عن سعيد ، عن أيب هريرة ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  - ٢٤١٤
  ») ٣(، ونتف اإلبط ، والسواك ، واخلتان ) ٢(قص األظفار ، واالستحداد : مخس ) ١(

__________  
  اإلسالم: وىل ، والطبيعة السليمة مل تشب بعيب ، ودين اهللا السنة ، واخللقة األ: الفطرة ) ١(
  حلق شعر العانة: االستحداد ) ٢(
  قطع اجللدة اليت تكون على الفرج من الذكر أو األنثى: اخلتان ) ٣(

قال رسول اهللا : حدثنا زمعة ، عن الزهري ، عن سعيد ، عن أيب هريرة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٤١٥
، وال خيطب الرجل على خطبة أخيه ، ) ٣(لباد ) ٢(، وال يبيع حاضر ) ١(ال تناجشوا « :  عليه وسلم صلى اهللا

  »وال يبيع على بيعه 
__________  

  أن ميدح الرجل السلعة لريوجها أو يزيد يف الثمن وال يريد شراءها ولكن ليغتر بذلك غريه: النجش ) ١(
  الريفاملقيم يف املدن والقرى و: احلاضر ) ٢(
  الذي يكون يف البادية ومْسكَنه املضارب واخليام: البادي ) ٣(

قال : حدثنا ابن أيب ذئب ، عن الزهري ، عن سعيد ، عن أيب هريرة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٤١٦
يقتل ، ) ١(ليوشكن أن ينزل فيكم عيسى ابن مرمي عليه السالم حكما مقسطا « : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  »املال حىت ال يقبله أحد ) ٣(ويفيض ) ٢(اخلنزير ويكسر الصليب ويضع اجلزية 



__________  
  العادل: املقسط ) ١(
هي عبارة عن الْمَال الذي ُيعْقَد للِْكَتايب عليه الذِّمَّة، وهي ِفْعلة، من اجلَزاء، كأهنا جََزت عن قتله ، : اجلزية ) ٢(

  لة اإلسالمية ومحايتها هلمواجلزية مقابل إقامتهم يف الدو
  يكثر ويزيد: يفيض ) ٣(

قال رسول اهللا : حدثنا زمعة ، عن الزهري ، عن سعيد ، عن أيب هريرة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٤١٧
املريض ، واتباع اجلنازة ، ) ١(حق املسلم على أخيه املسلم مخس ، رد السالم ، وعيادة « : صلى اهللا عليه وسلم 

  »العاطس ) ٢(الداعي ، وتشميت  وإجابة
__________  

  زيارة الغري: العيادة ) ١(
  دعاء للعاطس بالرمحة إذا محد اللَّه: التشميت ) ٢(

قال رسول اهللا : حدثنا زمعة ، عن الزهري ، عن سعيد ، عن أيب هريرة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٤١٨
فالفرع أول نتاج ينتج كانوا يذحبونه : قال سعيد » ) ٢(ة وال عتري) ١(ال فرع « : صلى اهللا عليه وسلم 

لطواغيتهم ، هناهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عنها ، والعترية ذبيحة مضر يف رجب ، فنهاهم رسول اهللا صلى 
  اهللا عليه وسلم عنها
__________  

  مون يفعلونه يف صدر اإلسالم مث نسخأول ما تلده الناقة كانوا يذحبونه آلهلتهم ، وقد كان املسل: الفرع ) ١(
  ذبيحة كانوا يذحبوهنا يف اجلاهلية يف رجب تقربا وعبادة ، ومسيت عترية ألهنا تعتر أي تذبح: العترية ) ٢(

إن أخاكم النجاشي قد مات ، « : كنا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال : وبإسناده ، قال  - ٢٤١٩
  فنهض وهنضنا معه حىت انتهى إىل البقيع ، فتقدم وصفنا خلفه فكرب عليه أربعا» : فقوموا فصلوا عليه قال 

حدثنا زمعة ، عن الزهري ، عن سعيد بن املسيب ، وأيب سلمة بن عبد الرمحن : حدثنا أبو داود قال  - ٢٤٢٠
صموا إىل رسول عن أيب هريرة ، أن امرأتني ، من هذيل رمت إحدامها األخرى حبجر فقتلتها وما يف بطنها ، فاخت

وورثها ) ٢(املرأة على عاقلتها ) ١(اهللا صلى اهللا عليه وسلم فجعل يف جنينها غرة عبد أو وليدة ، وقضى بدية 
يا رسول اهللا ، غرم من ال أكل وال شرب وال نطق وال : وورثه ولدها ومن معهم ، فجاء ابن النابغة اهلذيل فقال 

من أجل » ) ٤(هذا من إخوان الكهان « :  صلى اهللا عليه وسلم فمثل ذلك بطل ، فقال رسول اهللا) ٣(استهل 
  «سجعه الذي قال 

__________  
  مال يعطى لويل املقتول مقابل النفس أو مال يعطى للمصاب مقابل إصابة أو تلف عضو من اجلسم: الدية ) ١(
  العصبة واألقارب من ِقَبلِ األب الذي ُيعطون دية القتيل: العاقلة ) ٢(
  أول صياح املولود عند والدته: الستهالل ا) ٣(
  الذي يتعاطى اخلرب عن الكائنات يف مستقبل الزمان ويدعي معرفة األسرار: الكاهن ) ٤(



حدثنا زمعة ، عن الزهري ، عن سعيد ، وأيب سلمة عن أيب هريرة ، أن النيب : حدثنا أبو داود قال  - ٢٤٢١
  »عن الصالة ) ٢(جهنم ، فأبردوا ) ١(يح شدة احلر من ف« : صلى اهللا عليه وسلم قال 

__________  
  سطوع احلر وفورانه وشدته: الفيح ) ١(
  اْنِكسار الوَهج واحلر، أو الدخول يف الربد، واملراد احلث على جتنب الصالة يف شدة احلر: اإلبراد ) ٢(

شر : عن أيب هريرة ، قال حدثنا زمعة ، عن الزهري ، عن سعيد ، أو غريه ، : حدثنا أبو داود قال  - ٢٤٢٢
  ، يدعى إليه األغنياء ويترك الفقراء ، ومن مل جيب الدعوة فقد عصى اهللا ورسوله) ١(الطعام طعام الوليمة 
__________  

  ما يصنع من الطعام للعُرس وُيدعى إليه الناس: الوليمة ) ١(

ال ميوت ملسلم ثالثة « : وسلم يقول  مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه: وبإسناده عن أيب هريرة ، قال  - ٢٤٢٣
  اآلية) ) ٢(وإن منكم إال واردها ( كأنه يريد هذه اآلية : قال الزهري » القسم ) ١(من الولد فتمسه النار إال حتلة 

__________  
  وإن منكم إال واردها: قدر ما يرب اهللا تعاىل قسمه فيه لقوله تعاىل : حتلة القسم ) ١(
  ٧١: رقم  مرمي آية: سورة ) ٢(

جرحها ) ١(الدابة العجماء « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وبإسناده عن أيب هريرة ، قال  - ٢٤٢٤
  »اخلمس ) ٤(جبار ، والبئر جبار ، ويف الركاز ) ٣(، واملعدن ) ٢(جبار 

__________  
  البهيمة: العجماء ) ١(
  اهلدر الذي ال ضمان له: اجلبار ) ٢(
املراد إذا استأجر إنسان آخر الستخراج معدن أو حلفر بئر، فاهنار عليه ، أو ُدِفع فيها إنسان فال : بار املعدن ج) ٣(

  ضمان
  والكنوز املدفونة يف األرض، ومجع الرِّكَْزة رِكَاز وركائز. القطعه من جواهر األرض املَْركُوَزة فيها: الرِّكزة ) ٤(

قال رسول اهللا : عد ، عن الزهري ، عن سعيد ، عن أيب هريرة ، قال حدثنا ابن س: حدثنا أبو داود قال  - ٢٤٢٥
  »صوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته ، فإن غم عليكم فعدوا ثالثني « : صلى اهللا عليه وسلم 

حدثت أبا إسحاق ، عن معمر بن راشد ، وسفيان بن حسني : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٤٢٦
ال « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال أحدمها : عن سعيد ، عن أيب هريرة ، قال شعبة ، عن الزهري ، 
  »هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الفرع والعترية « : وقال اآلخر » فرع وال عترية 

عت رسول اهللا مس: حدثنا زمعة ، عن الزهري ، عن سعيد عن أيب هريرة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٤٢٧
فباعوها ) ١(قاتل اهللا اليهود ، حرمت عليهم الشحوم « أو » لعن اهللا اليهود « : صلى اهللا عليه وسلم يقول 



  »وأكلوا أمثاهنا 
__________  

  الدهن والسمن: الشحم ) ١(

أجب عن  يا حسان ،« : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : وبإسناده عن أيب هريرة ، قال  - ٢٤٢٨
  »رسول اهللا ، اللهم أيده بروح القدس 

  صاحل موىل التوأمة عن أيب هريرة

قال رسول : حدثنا ابن أيب ذئب ، عن صاحل موىل التوأمة ، عن أيب هريرة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٤٢٩
أدركت رجاال ممن و: قال صاحل » من صلى على جنازة يف املسجد فال شيء له « : اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  أدركوا النيب صلى اهللا عليه وسلم وأبا بكر إذا جاءوا فلم جيدوا إال أن يصلوا يف املسجد رجعوا فلم يصلوا

ما جلس قوم جملسا ال « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وبإسناده عن أيب هريرة ، قال  - ٢٤٣٠
  ») ١(وسلم إال كان عليهم ترة  يذكرون اهللا فيه ويصلون على النيب صلى اهللا عليه

__________  
  املنقصة واحلسرة والندامة والتبعة: الترة ) ١(

إمنا « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألزواجه يف حجة الوداع : وبإسناده عن أيب هريرة ، قال  - ٢٤٣١
ال حتركنا دابة بعدما مسعنا : قالتا فكن كلهن يسافرن إال زينب وسودة فإهنما : قال » هي هذه ، مث ظهور احلصر 

  من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شبح الذراعني ، بعيد ما بني « : وبإسناده عن أيب هريرة ، قال  - ٢٤٣٢
حشا ، كان يقبل يف األسواق ، ومل يكن فاحشا وال متف) ١(املنكبني ، هدب األشفار ؛ أشفار العني ، مل يكن سخابا 

  »مجيعا ويدبر مجيعا 
__________  

  الصِياح واختالط األصوات: السََّخب والصََّخب ) ١(

من غسل ميتا فليغتسل ، ومن « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وبإسناده عن أيب هريرة ، قال  - ٢٤٣٣
  »محل جنازة فليتوضأ 

  هريرة سعيد بن أيب سعيد املقربي عن أبيه ، عن أيب

حدثنا سعيد بن أيب سعيد املقربي : حدثنا ابن أيب ذئب ، قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٤٣٤
) ١(إن اهللا عز وجل حيب العطاس « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ، عن أبيه ، عن أيب هريرة ، قال 

يرمحك اهللا ، وإذا تثاءب : د هللا حقا على من مسعه أن يقول احلم: ، فإذا عطس أحدكم فليقل ) ٢(ويكره التثاؤب 



  »ضحك الشيطان ، وليخفه ما استطاع 
__________  

  اندفاع اهلواء من األنف لعارض، ومسع له صوت عطس: العطاس ) ١(
إىل  تنفس ينفتح منه الفم بال قصد وذلك ألنه يكون عن امتالء البدن وثقله وكثرة الغذاء وميله: التثاؤب ) ٢(

  الكسل

يا نساء املؤمنات ، ال حتقرن « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وبإسناده عن أيب هريرة ، قال  - ٢٤٣٥
  »جارة جلارهتا ولو بفرسن شاة 

قال : حدثنا سعيد ، عن أبيه ، عن أيب هريرة ، قال : حدثنا ابن أيب ذئب ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٤٣٦
  ») ١(ال حيل المرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر تسافر يوما إال ومعها ذو حمرم « : ى اهللا عليه وسلم رسول اهللا صل

__________  
  من ال َيِحلُّ له نكاح املرأة من أقارهبا كاألبِ واالبن واألخ والعم ومن َيْجري َمْجراُهم: ذو الَْمحرم ) ١(

  وما روى سعيد بن أيب سعيد ، عن أيب هريرة

حدثنا ابن أيب ذئب ، عن سعيد بن أيب سعيد ، عن أيب هريرة : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٤٣٧
  »السبع املثاين هي فاحتة الكتاب « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ، قال 

يا رسول اهللا :  وبإسناده عن أيب هريرة ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صلى ركعتني مث سلم فقيل - ٢٤٣٨
بلى يا : فقال القوم » مل تقصر ومل أنس « : ، أقصرت الصالة أم نسيت ؟ ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  رسول اهللا ، فرجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فصلى ركعتني مث سجد سجدتني

ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، كان رسول أنا واهللا ، أعلمكم بصالة رس: قال أبو هريرة : وبإسناده قال  - ٢٤٣٩
وكان يكرب بني السجدتني وإذا » اللهم ربنا لك احلمد « : اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال 

  رفع وإذا خفض

من كانت عنده مظلمة ألخيه « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وبإسناده عن أيب هريرة ، قال  - ٢٤٤٠
أو ماله فليؤدها إليه قبل أن يأيت إليه يوم القيامة ، ال يقبل فيه دينار وال درهم ، إن كان له عمل ) ١(ن عرضه م

  »صاحل أخذ منه وأعطي صاحبه ، وإن مل يكن له عمل صاحل أخذ من سيئات صاحبه فحملت عليه 
__________  

  نَفْسه أو يف َسلَفه، أو َمن َيلْزمه أْمرُه الشرف وكل ما ميدح ويذم يف اإلنسان سواء كان يف: العرض ) ١(

» ما منكم أحد ينجيه عمله « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وبإسناده عن أيب هريرة ، قال  - ٢٤٤١
، ) ٣(وقاربوا ) ٢(اهللا منه برمحة ، سددوا ) ١(وال أنا ، إال أن يتغمدين « : وال أنت يا رسول اهللا ؟ ، قال : قالوا 
  »القصد تبلغوا ) ٧(، والقصد ) ٦(، وحظ من الدجلة ) ٥(واغدوا ) ٤(قربوا ، وروحوا  أو



__________  
  يلبسنيها ويسترين هبا: يتغمدين اهللا برمحته ) ١(
  الزموا السداد وهو الصواب بال إفراط وبال تفريط: سددوا ) ٢(
  اقتصد وحاول الوصول إىل الكمال: قارب ) ٣(
  صباح وهو اسم للوقت من زوال الشمس إىل الليلنقيض ال: الرواح ) ٤(
  السري أول النهار ، واملراد اجتهدوا يف العبادة أول النهار: الغدو ) ٥(
  السري يف أول الليل ، وقيل يف آخره ، أو فيه كله: الدجل والدجلة ) ٦(
  التوسط واالعتدال يف األمور بال غلو أو تفريط: القصد ) ٧(

اللهم إين أعوذ بك من علم ال ينفع ، « : ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يقول وبإسناده أن رس - ٢٤٤٢
  »، ونفس ال تشبع ، ودعاء ال يسمع ) ١(وقلب ال خيشع 

__________  
  اخلشية واخلضوع: اخلشوع ) ١(

ى اهللا قال رسول اهللا صل: حدثنا أبو معشر ، عن سعيد ، عن أيب هريرة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٤٤٣
لوال ما يف البيوت من النساء والصبيان ألمرت من ينادي بالصالة ، يعين صالة العشاء اآلخرة ، مث « : عليه وسلم 

  »أحرق على قوم يتخلفون عن الصالة ، يعين صالة العشاء اآلخرة ، يف بيوهتم 

خري النساء اليت إذا نظرت  «: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وبإسناده عن أيب هريرة ، قال  - ٢٤٤٤
الرجال ( وتال هذه اآلية : قال » إليها سرتك ، وإذا أمرهتا أطاعتك ، وإذا غبت عنها حفظتك يف نفسها وماهلا 

  إىل آخر اآلية) ) ١(قوامون على النساء 
__________  

  ٣٤: النساء آية رقم : سورة ) ١(

ذكر رسول اهللا صلى اهللا : سعيد ، عن أيب هريرة ، قال حدثنا أبو معشر ، عن : حدثنا أبو داود قال  - ٢٤٤٥
حذر الدجال أمته ، أال وإين قائل « : أو قال » ما من نيب إال وقد أنذر الدجال أمته « : عليه وسلم الدجال فقال 

  »كافر : إنه أعور ، وربكم تبارك وتعاىل ليس كذلك ، مكتوب بني عينيه : فيكم قوال مل يقله نيب قبلي 

قال رسول اهللا صلى : حدثنا العمري ، عن سعيد املقربي ، عن أيب هريرة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٤٤٦
رحم اهللا امرأ كان بينه وبني أخيه مظلمة من عرض أو مال فأعطاها إياه من قبل أن يأيت عليه « : اهللا عليه وسلم 

منه فأعطي صاحب املظلمة ، وإن مل يكن له عمل  يوم ال يقبل منه دينار وال درهم ، إن كان له عمل صاحل أخذ
أما مسعت أبا هريرة يزيد يف هذا احلديث شيئا : فقال شيخ عند سعيد » صاحل أخذ من سيئات صاحبه ومحلت عليه 

  هذا املفلس: فإين مسعت أبا هريرة يزيد يف هذا احلديث أنه يقال له : ال ، فقال الشيخ : ؟ ، فقال 



قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : حدثنا أبو معشر ، عن سعيد ، عن أيب هريرة قال : ود قال حدثنا أبو دا - ٢٤٤٧
  »الناس فخرهم يف اجلاهلية ، أو ليكونن أهون على اهللا عز وجل من اخلنافس ) ١(ليدعن « : وسلم 

__________  
  يترك ويذر: يدع ) ١(

على أميت ) ١(لوال أن أشق « : ى اهللا عليه وسلم قال رسول اهللا صل: وبإسناده عن أيب هريرة ، قال  - ٢٤٤٨
  »ألمرهتم بالوضوء عند كل صالة ، ومع كل وضوء سواك ، وألخرت العشاء إىل نصف الليل 

__________  
  .أي لوال أن أثقِّل عليهم، من املَشقَّة وهي الشِّّدة: لوال أن أشق ) ١(

جاء أعرايب : دثنا سعيد املقربي ، عن أيب هريرة ، قال ح: حدثنا العمري ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٤٤٩
أفيكم ابن عبد : أيكم ، أو قال : بباب املسجد مث دخل املسجد فقال ) ٢(راحلته ) ١(حىت انتهى إىل املسجد فعقل 

لك فمشدد يا حممد ، إين سائ: فقال ) ٣(هو هذا األمغر املرتفق : املطلب ؟ يعين النيب صلى اهللا عليه وسلم ، فقالوا 
» نعم « : مسأليت ، أسألك برب من كان قبلك ، وبرب من هو كائن بعدك ، آهللا عز وجل أرسلك ؟ قال ) ٤(

فأسألك بذلك : فقال » نعم « : أهو أمرك أن تصلي يف اليوم والليلة مخس صلوات ؟ ، قال : فأسألك بذلك : قال 
فأسألك بذلك ، أهو أمرك أن حتج البيت ؟ : قال » عم ن« : أهو أمرك أن تصوم من اثين عشر شهرا شهرا ؟ قال : 

» نعم « : أهو أمرك أن تأخذ من أموال أغنيائنا فترده على فقرائنا ؟ قال : فأسألك بذلك : قال » نعم « : قال 
فإين قد آمنت بك وصدقتك ، وأنا رسول من ورائي من قومي ، وأنا ضمام بن ثعلبة ، فأما هذه اهلنة : قال 

ما رأيت رجال كان أوجز من : فكان عمر بن اخلطاب يقول : فقد كنا ندعها تكرما يف اجلاهلية قال  واهلنيات
  ضمام بن ثعلبة

__________  
  ربطها بالعقال ، وهو احلبل الذي تُربط به اإلبل وحنوها: عقل الدابة ) ١(
  األنثىالَبعُري القوّي على األسفار واألمحال، وَيقَُع على الذكر و: الراحلة ) ٢(
  املضطجع مبرفقه على وسادة: املرتفق ) ٣(
  امللح: املشدد ) ٤(

قال رسول اهللا صلى اهللا : حدثنا أبو معشر ، عن سعيد ، عن أيب هريرة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٤٥٠
  »ففجوره على نفسه ) ١(دعوة املظلوم مستجابة ، وإن كان فاجرا « : عليه وسلم 

__________  
  الفاسق غري املكثرث املنغمس يف املعاصي: جر الفا) ١(

خري يوم طلع شرقه يوم اجلمعة « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وبإسناده عن أيب هريرة ، قال  - ٢٤٥١
يعين يف » ، هدانا اهللا عز وجل له وأضل عنه الناس ، لنا اجلمعة ولليهود السبت وللنصارى األحد ، وفيه ساعة 

  »ال يدعو فيها عبد يصلي خريا إال أعطيه « رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيده ، ) ١(يقللها اجلمعة ، 



__________  
  يشري إىل قلتها: يقللها ) ١(

حدثنا اليمان أبو حذيفة ، عن طلحة بن أيب عثمان عن سعيد املقربي ، عن أيب : حدثنا أبو داود قال  - ٢٤٥٢
م ومل يدع له دخل فاسقا وأكل حراما ، وشر الطعام طعام الوليمة ، يدعى من دخل على طعا« : هريرة ، قال 

  »األغنياء ويترك الفقراء ، ومن مل جيب الدعوة فقد عصى اهللا عز وجل ورسوله صلى اهللا عليه وسلم 

قال حدثنا أبو معشر ، عن سعيد ، عن أيب هريرة ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم : حدثنا أبو داود قال  - ٢٤٥٣
  »الصدر ، ال حتقرن جارة جلارهتا ولو نصف فرسن شاة ) ١(هتادوا ، فإن اهلدية تذهب وغر « : 

__________  
  احلقد والضغن والعداوة: الوغر ) ١(

أن رجال ، أسلم فأمره « حدثنا العمري ، حدثنا سعيد املقربي ، عن أيب هريرة ، : حدثنا أبو داود قال  - ٢٤٥٤
  »عليه وسلم أن يغتسل رسول اهللا صلى اهللا 

  وما روى سعيد بن يسار ، عن أيب هريرة

حدثنا ابن أيب ذئب ، عن سعيد بن أيب سعيد املقربي ، عن : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٤٥٥
ة عبد املسجد للصال) ١(ال يوطن « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : سعيد بن يسار ، عن أيب هريرة ، قال 

  »أهل الغائب بغائبهم ) ٣(اهللا عز وجل به إذا خرج من أهله كما يتبشبش ) ٢(والذكر إال تبشبش 
__________  

  يعتاد ويألف موضعا واحدا: يوطن ) ١(
  فرح الصديق بالصديق، واللطفُ يف املسألة واإلقبال عليه: الَبشُّ والبشاشة ) ٢(
  إليه واألُْنس به واللطف إليه الفَرُح باملرء واالنبساط: َبشاشة اللقاء ) ٣(

حدثنا فليح عن عبد اهللا بن عبد الرمحن ، عن سعيد بن يسار ، عن أيب هريرة ، : حدثنا أبو داود قال  - ٢٤٥٦
أين املتحابون يف جاليل ؟ ، اليوم أظلهم « : يقول اهللا تبارك وتعاىل يوم القيامة : عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

  »ظل إال ظلي يف ظلي يوم ال 

  وما روى عبد الرمحن بن مهران ، عن أيب هريرة

حدثنا ابن أيب ذئب ، عن سعيد ، عن عبد الرمحن ، موىل أيب : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٤٥٧
ين إذا أنا مت ، فال تضربوا علي فسطاطا ، وال تتبعوين بنار ، وأسرعوا يب ؛ فإ: أوصى أبو هريرة : هريرة قال 

قدموين قدموين ، وإن : إن املؤمن إذا وضع على سريره قال « : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 
  »، أين تذهبون به ) ١(يا ويله : الكافر إذا وضع على سريره قال 



__________  
  احلزن واهلالك والعذاب وقيل وادٍ يف جهنم: الويل ) ١(

  عن أيب هريرة وما روى أبو سلمة بن عبد الرمحن ،

حدثنا ابن أيب ذئب ، عن احلارث بن عبد الرمحن ، عن أيب : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٤٥٨
من شرب اخلمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه « : سلمة ، عن أيب هريرة ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

  » ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد الرابعة فاقتلوه

حدثنا ابن أيب ذئب ، عن الزهري ، عن أيب : حدثنا يونس ، حدثنا أبو داود قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٤٥٩
كان املؤمن إذا تويف يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأيت به النيب صلى اهللا : سلمة ، عن أيب هريرة ، قال 

صلى . نعم : فإن قالوا » هل ترك وفاء لدينه « : قال . نعم  :فإن قالوا » هل عليه دين ؟ « : عليه وسلم سأل 
أنا أوىل « : فلما فتح اهللا عز وجل علينا الفتوح قال » صلوا على صاحبكم « : ال ، قال : عليه ، وإن قالوا 

  »باملؤمنني من أنفسهم ، ومن ترك دينا فإيل ، وإن ترك ماال فللوارث 

إذا أقيمت الصالة فامشوا « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ل وبإسناده عن أيب هريرة ، قا - ٢٤٦٠
  »وعليكم السكينة ، فصلوا ما أدركتم واقضوا ما فاتكم 

إذا : ( رأيت أبا هريرة يسجد يف : حدثنا هشام ، عن حيىي ، عن أيب سلمة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٤٦١
لو مل أر النيب صلى اهللا عليه وسلم « : فيها يا أبا هريرة ؟ ، فقال  أمل أرك سجدت: فقلت ) ) ١(السماء انشقت 

  »سجد فيها ما سجدت 
__________  

  ١: االنشقاق آية رقم : سورة ) ١(

حدثنا عمر بن أيب سلمة ، عن أبيه ، عن أيب هريرة ، أن : حدثنا أبو عوانة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٤٦٢
  »إذا متىن أحدكم املوت فلينظر ما يتمىن ، فإنه ال يدري ما يكتب له من أمنيته « : قال  النيب صلى اهللا عليه وسلم

عيادة املريض ، : ثالث كلهن حق على املسلم « : وبإسناده أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  - ٢٤٦٣
  »العاطس إذا محد اهللا ، واتباع اجلنازة ) ١(وتشميت 

__________  
  للعاطس بالرمحة إذا محد اللَّه دعاء: التشميت ) ١(

  ») ١(إذا سرق العبد فبعه ولو بنش « : وبإسناده عن أيب هريرة ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  - ٢٤٦٤
__________  

  .ما يعادل نصف األوقية وهو عشرون درمها: واملراد . ُيطْلَق على النِّصف من كل شيء: النَّشُّ ) ١(



قال : حدثنا إبراهيم بن سعد ، عن أبيه ، عن أيب سلمة ، عن أيب هريرة ، قال : د قال حدثنا أبو داو - ٢٤٦٥
إهنا ستكون فتنة ، أو فنت ، يكون النائم فيها خريا من اليقظان ، واملاشي فيها « : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

من املاشي ، فمن وجد منها ملجأ أو معاذا  ، والقاعد فيها خريا من القائم ، والقائم فيها خريا) ١(خريا من الساعي 
  »فليستعذ به 

__________  
  املشي السريع القريب من اجلري: السعي ) ١(

حدثنا هشام ، عن حيىي ، عن أيب سلمة ، عن أيب هريرة ، أن النيب صلى اهللا عليه : حدثنا أبو داود قال  - ٢٤٦٦
يط حىت ال يسمع النداء ، وإذا قضي النداء أقبل ، فإذا ثوب إذا نودي بالصالة أدبر الشيطان له ضر« : وسلم قال 

اذكر كذا ، اذكر كذا ، ما مل يذكر : هبا أدبر فإذا قضي التثويب أقبل حىت خيطر بني املرء ونفسه ، حىت يقول ) ١(
  »، فإذا مل يدر أحد كم صلى ثالثا أو أربعا فليسجد سجدتني وهو جالس 

__________  
  الصالة خري من النوم: اء إىل الصالة ، وإقامتها ، وقول املؤذن وترديده يف الفجر الدع: التثويب ) ١(

حدثنا زمعة ، عن الزهري ، عن أيب سلمة ، وسعيد بن املسيب ، عن أيب هريرة ، : حدثنا أبو داود قال  - ٢٤٦٧
رسول اهللا صلى اهللا عليه  أن امرأتني من هذيل رمت إحدامها األخرى حبجر فقتلتها وما يف بطنها ، فاختصموا إىل

وورثها وورثه ولدها ومن معهم ) ٢(املرأة على عاقلتها ) ١(وسلم فجعل يف جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى بدية 
، فمثل ذلك ) ٣(يا رسول اهللا ، غرم من ال أكل وال شرب ، وال نطق وال استهل : ، فجاء ابن النابغة اهلذيل فقال 
  من أجل سجعه الذي قال» إن هذا من إخوان الكهان « : لى اهللا عليه وسلم بطل ؟ ، فقال رسول اهللا ص

__________  
  مال يعطى لويل املقتول مقابل النفس أو مال يعطى للمصاب مقابل إصابة أو تلف عضو من اجلسم: الدية ) ١(
  العصبة واألقارب من ِقَبلِ األب الذي ُيعطون دية القتيل: العاقلة ) ٢(
  أول صياح املولود عند والدته: ل االستهال) ٣(

حدثنا زمعة ، عن الزهري ، عن أيب سلمة ، وسعيد بن املسيب ، عن أيب هريرة ، : حدثنا أبو داود قال  - ٢٤٦٨
من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليكرم جاره ، ومن كان يؤمن باهللا « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال 

  »ل خريا أو ليسكت ، ومن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليكرم ضيفه واليوم اآلخر فليق

قال رسول اهللا : حدثنا ابن سعد ، عن أبيه ، عن أيب سلمة ، عن أيب هريرة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٤٦٩
م أحد فهو ، وإن يك يف أميت منه) ١(قد كان فيمن خال من األمم قبلكم ناس حيدثون « : صلى اهللا عليه وسلم 

  »عمر 
__________  

  يلهمهم اهللا بعض مراده يف قلوهبم توفيقا منه سبحانه دون وحي: حيدثون ) ١(



حدثنا هشام ، عن حيىي ، عن أيب سلمة ، عن أيب هريرة ، أن رسول اهللا صلى اهللا : حدثنا أبو داود قال  - ٢٤٧٠
  »وفتنة احمليا واملمات ، وشر املسيح الدجال من عذاب القرب ، وعذاب النار ، ) ١(كان يتعوذ « عليه وسلم 

__________  
  جلأ إىل اهللا وطلب التحصن واالعتصام واحلماية واحلفظ: تعوذ ) ١(

مسعت أبا سلمة حيدث عن أيب هريرة ، : حدثنا شعبة ، عن سعد بن إبراهيم ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٤٧١
  »، فما أدركتم فصلوا ، وما سبقكم فاقضوا ) ١(وا وعليكم السكينة ائت« : أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

__________  
  الطمأنينة واملهابة والوقار: السكينة ) ١(

حدثنا شعبة ، عن سعد ، عن أيب سلمة ، عن أيب هريرة ، أو عائشة ، قال أبو : حدثنا أبو داود قال  - ٢٤٧٢
  »من العمل ما تطيقون ) ١(اكلفوا « : ليه وسلم قال وليس الشك مين أن رسول اهللا صلى اهللا ع: داود 

__________  
  حتملوا وأحبوا وانشغلوا مبا تستطيعونه: اكلفوا ) ١(

: حدثنا زمعة ، عن الزهري ، عن أيب سلمة ، وابن املسيب ، عن أيب هريرة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٤٧٣
  »بالصالة ) ٢(جهنم ، فأبردوا ) ١(ر من فيح شدة احل« : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

__________  
  سطوع احلر وفورانه وشدته: الفيح ) ١(
  اْنِكسار الوَهج واحلر، أو الدخول يف الربد، واملراد احلث على جتنب الصالة يف شدة احلر: اإلبراد ) ٢(

عت أبا سلمة ، حيدث عن أيب هريرة مس: حدثنا شعبة ، عن سعد بن إبراهيم ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٤٧٤
يا رسول اهللا ، قصرت الصالة : فقيل له » صلى ركعتني من الظهر مث سلم « ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  »فصلى ركعتني مث سجد سجدتني « ؟ ، وأخرب مبا صنع ، 

: حيدث عن أيب هريرة ، قال مسعت أبا سلمة ، : حدثنا شعبة ، عن سعد ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٤٧٥
إين مل أخلق هلذا ، إمنا خلقت للحرث : بينا رجل راكب بقرة إذ قالت « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .وما مها يف القوم يومئذ: قال أبو سلمة » ، فآمنت بذلك أنا وأبو بكر وعمر ) ١(
يرعى غنما له إذ جاء الذئب فأخذ منها شاة فانتزعها  بينما رجل« : وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال 

قال أبو سلمة » كيف تصنع هبا يوم السبع ، يوم ال راعي هلا غريي ، فآمنت بذلك أنا وأبو بكر وعمر : منه ، فقال 
  .وما مها يومئذ يف القوم: 
  

__________  
  الزرع والغرس: احلرث ) ١(



سعد ، عن أبيه ، عن أيب سلمة ، عن أيب هريرة ، أن رسول اهللا صلى حدثنا ابن : حدثنا أبو داود قال  - ٢٤٧٦
رأيتين يف املنام والناس يعرضون علي عليهم قمصهم ، قمص منها إىل كذا ، وقمص منها « : اهللا عليه وسلم قال 

  »الدين « : يا رسول اهللا ، ما أولت ذلك ؟ ، قال : فقيل » إىل كذا ، ومر علي عمر جير قميصه 

مسعت أبا سلمة بن عبد الرمحن بن : حدثنا شعبة ، عن سلمة بن كهيل ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٤٧٧
النيب صلى اهللا عليه وسلم دينا كان له عليه فأغلظ ) ١(عوف ، مبىن حيدث عن أيب هريرة ، أن أعرابيا ، تقاضى 

دعوه ، فإن لصاحب « : اهللا عليه وسلم  له ، فهم به أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم ، فقال النيب صلى) ٢(
اشتروه فأعطوه ، فإن « : أفضل من سنه ، قال ) ٣(ال جند إال سنا : فقالوا » اقضوه « : مث قال » احلق مقاال 

  »خريكم أحسنكم قضاء 
__________  

  طلبه أو قبضه: تقاضى حقه أو دينه ) ١(
  الشدة واالستطالة واجلفاء: الغلظة ) ٢(
  الناقة أو البعري يف عمر معينة: السن ) ٣(

قال : حدثنا أبو عوانة ، عن عمر بن أيب سلمة ، عن أبيه ، عن أيب هريرة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٤٧٨
  »القبور ) ١(لعن اهللا زوارات « : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

__________  
  ليهاكثريات التردد على القبور والنواحات ع: الزوارات ) ١(

قال : حدثنا حرب بن شداد ، عن حيىي ، عن أيب سلمة ، عن أيب هريرة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٤٧٩
إن اهللا عز وجل يغار ، وإن املؤمن يغار ، وغرية اهللا عز وجل أن يأيت املؤمن ما « : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  »حرم عليه 

قال : ابن أيب ذئب ، عن الزهري ، عن أيب سلمة ، عن أيب هريرة ، قال حدثنا : حدثنا أبو داود قال  - ٢٤٨٠
أو ) ٣(أو ينصرانه ) ٢(، فأبواه يهودانه ) ١(كل مولود يولد على الفطرة « : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  »؟ ) ٥(، أمل تروا إىل البهيمة تنتج البهيمة فما ترون فيها من جدعاء ) ٤(ميجسانه 
__________  

  اإلسالم: السنة ، واخللقة األوىل ، والطبيعة السليمة مل تشب بعيب ، ودين اهللا : الفطرة ) ١(
  جيعله يدين بدين اليهود: ُيَهوُِّد غريه ) ٢(
  جيعالنه على دين النصارى: ينصرانه ) ٣(
  جيعل غريه يدين بديانة اجملوس الذين هم عبدة النار: ميجس ) ٤(
  مقطوعة األذن: جدعاء ) ٥(

حدثنا هشام ، عن حيىي بن أيب كثري ، عن أيب سلمة ، عن أيب هريرة ، أن النيب : حدثنا أبو داود قال  - ٢٤٨١
غفر له ما تقدم من ذنبه ، ومن قام ليلة القدر ) ١(من صام رمضان إميانا واحتسابا « : صلى اهللا عليه وسلم قال 



  »إميانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه 
__________  

باألعمال الصاحلة، وعند املكروهات هو البِدَاُر إىل طَلَب األْجر . طَلَب وْجه اللّه وثوابه: االحتساب واحلسبة ) ١(
  وحتصيله بالتَّْسليم والصَّرب، أو باستعمال أنواع البِّر والِقيام هبا على الوْجه املْرُسوم فيها طَلَباً للثَّواب املْرُجّو منها

حدثنا هشام ، عن حيىي بن أيب كثري ، عن أيب سلمة ، عن أيب هريرة ، أن رسول : اود قال حدثنا أبو د - ٢٤٨٢
ال تقدموا رمضان بصوم يوم وال يومني إال أن يكون رجال كان يصوم يوما « : اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

  »فليصمه 

عن أيب سلمة ، عن أيب هريرة ، قال حدثنا محاد بن سلمة ، عن حممد بن عمرو ، : حدثنا أبو داود قال  - ٢٤٨٣
خري يوم طلعت فيه الشمس يوم اجلمعة ، فيه خلق آدم ، وفيه تقوم « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : 

، وقال بيده هكذا أهنا ) ١(وقللها » الساعة ، وفيه ساعة ال يسأل اهللا عز وجل فيها عبد يصلي خريا إال أعطاه اهللا 
  قليلة

__________  
  أشار بيده أهنا وقت قصري: قللها بيده ) ١(

حدثنا محاد ، عن قيس بن سعد ، عن حممد بن إبراهيم القرشي ، عن أيب سلمة ، : حدثنا أبو داود قال  - ٢٤٨٤
قدمت الشام فلقيت كعبا ، فجعلت أحدثه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحيدثين عن : عن أيب هريرة ، قال 
إن يف اجلمعة ساعة ال « : نا يوم اجلمعة ، فحدثته أين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول التوراة حىت ذكر

ال : صدق اهللا ورسوله ، يف كل سنة مرة ؟ قلت : فقال كعب » يوافقها مسلم يسأل اهللا فيها خريا إال أعطاه وآتاه 
فقدمت املدينة فلقيت : نعم قال أبو هريرة : يف كل مجعة مرة ؟ قلت : ال قال : يف كل شهر مرة ؟ قلت : ، قال 

عبد اهللا بن سالم فأخربته أين لقيت كعبا ، فجعلت أحدثه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحيدثين عن التوراة 
كذب كعب قلت : صدق اهللا ورسوله ، يف كل سنة مرة فقال : حىت ذكرنا يوم اجلمعة ، وذكرت له ما قال كعب 

هي ما بني : أخربين أخربين ، فقال : أتدري أي ساعة هي ؟ ، قلت ال ، وهتالكت عليه : فقال  إنه قد رجع ،: 
إن « : أما مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : وكيف ، وال صالة ؟ ، فقال : العصر إىل املغرب قلت 

  ؟» ، اللهم ارمحه اللهم اغفر له : العبد ال يزال يف صالة ما انتظر الصالة ، تقول املالئكة 

حدثنا محاد بن سلمة ، عن حممد بن إسحاق ، عن حممد بن إبراهيم القرشي ، عن : حدثنا أبو داود قال  - ٢٤٨٥
من اغتسل يوم اجلمعة واستاك ولبس « : أيب سلمة ، عن أيب هريرة ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

سجد فلم يتخط رقاب الناس وصلى ، فإذا خرج اإلمام أنصت ، أحسن ثيابه وتطيب من طيب أهله ، مث أتى امل
  »ما بينه وبني اجلمعة األخرى ) ١(كان له كفارة 

__________  
  املاحية للخطأ والذنب: الكفارة ) ١(



حدثنا محاد بن سلمة ، عن حممد بن عمرو ، عن أيب سلمة ، عن أيب هريرة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٤٨٦
مىت أنزلت هذه السورة ؟ : ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيطب يوم اجلمعة إذ قال أبو ذر أليب بن كعب بينما رس: 

ما لك من صالتك إال ما لغوت فأتى أبو ذر النيب صلى اهللا عليه وسلم : ، فلم جيبه ، فلما قضى صالته قال له 
  »صدق أيب « : فذكر ذلك له فقال 

ثنا عبد العزيز بن أيب سلمة ، عن عبد اهللا بن الفضل ، عن أيب سلمة ، عن أيب حد: حدثنا أبو داود قال  - ٢٤٨٧
بني األنبياء صلى اهللا عليهم « أو » ال تفضلوا بني أنبياء اهللا « : هريرة ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

  »وسلم 

  ما روى عجالن ، عن أيب هريرة

قال : حدثنا ابن أيب ذئب ، عن عجالن ، عن أيب هريرة ، قال : قال حدثنا أبو داود : حدثنا يونس قال  - ٢٤٨٨
ال تساب وأنت صائم ، وإن كنت قائما فاجلس ، فوالذي نفسي بيده ، « : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  »فم الصائم أطيب عند اهللا عز وجل من ريح املسك ) ١(خللوف 
__________  

  الفمرائحة كريهة خترج من : اخللوف ) ١(

حدثنا ابن أيب ذئب ، عن عجالن ، عن أيب هريرة ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : حدثنا أبو داود قال  - ٢٤٨٩
) ٢(اركبها ، وحيك « : فقال ) ١(يا رسول اهللا إهنا بدنة : فقال » اركبها « : وسلم أبصر رجال يسوق بدنة فقال 

«  
__________  

  .اجلمل والناقة والبقرة، وهي باإلبل أشبه، ومسيت بَدنةً ِلِعظَِمها وِسْمَنهاتقع على : الُبْدن والَبَدَنة ) ١(
  وقد يقال مبعىن املدح والتَّعجُّب. كَلمةُ تََرحُّمٍ وتََوجُّعٍ، تقالُ ملن َوقَع يف َهلَكٍة ال َيْسَتحِقُّها: وْيح ) ٢(

قال رسول اهللا صلى : يب هريرة ، قال حدثنا ابن أيب ذئب ، عن عجالن ، عن أ: حدثنا أبو داود قال  - ٢٤٩٠
  »اململوك أخوك ، فإذا صنع لك طعاما فأجلسه معك ، فإن أىب فأطعمه ، وال تضربوا وجوههم « : اهللا عليه وسلم 

  أبو الوليد عن أيب هريرة

يب هريرة أخربين أبو الوليد ، عن أ: حدثنا ابن أيب ذئب ، قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٤٩١
  »إذا أممتم الناس فأخفوا ؛ فإن فيهم الصغري والكبري والضعيف « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ، قال 

قال رسول اهللا صلى : حدثنا ابن أيب ذئب ، عن أيب الوليد ، عن أيب هريرة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٤٩٢
الذي ال يسأل الناس ) ١(اللقمة واللقمتان ، ولكن املسكني املتعفف  ليس املسكني الذي ترده« : اهللا عليه وسلم 

  ») ٢(إحلافا 
__________  



هو الكَفُّ عن احلََرام والسُّؤالِ من الناس ، وأعفه اهللا أي أغناه عن سؤال الناس وعما ال جيمل من : التَعفُّف ) ١(
  القول والفعل

  شدة اإلحلاح يف املسألة: اإلحلاف ) ٢(

قال رسول اهللا صلى : حدثنا ابن أيب ذئب ، عن أيب الوليد ، عن أيب هريرة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٤٩٣
) ٢(لغرمي ) ١(ما يسرين أن يل أحدا ذهبا ، أموت يوم أموت وعندي منه دينار ، إال أن أرصده « : اهللا عليه وسلم 

«  
__________  

  أعده: أرصده ) ١(
  ن والذي عليه الدين ، مجيعاالذي له الدي: الغرمي ) ٢(

  وما روى سعيد بن مسعان ، عن أيب هريرة

أخربين سعيد بن مسعان موىل املشمعل : حدثنا ابن أيب ذئب ، قال : حدثنا يونس ، حدثنا أبو داود قال  - ٢٤٩٤
يبايع « : لم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وس: مسعت أبا هريرة ، حيدث أبا قتادة وهو يطوف بالبيت فقال : قال 

لرجل بني الركن واملقام ، وأول من يستحل هذا البيت أهله ، فإذا استحلوه فال تسأل عن هلكة العرب مث جييء 
  »احلبشة فيخربونه خرابا ال يعمر بعده ، وهم الذين يستخرجون كنزه 

نا أبو هريرة مسجد دخل علي: حدثنا ابن أيب ذئب ، عن سعيد بن مسعان ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٤٩٥
كان إذا دخل الصالة رفع يديه « ترك الناس ثالثة مما كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يفعل : الزرقيني فقال 

  »يسأل اهللا عز وجل من فضله ، وكان يكرب إذا خفض ورفع وإذا ركع ) ٢(مث سكت هنية ) ١(مدا 
__________  

  بسطا: مدا ) ١(
  .الزمان القليل من : اهلنية ) ٢(

  نافع بن أيب نافع ، عن أيب هريرة

أنبأنا نافع بن أيب نافع ، عن أيب : حدثنا ابن أيب ذئب ، قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٤٩٦
  ») ٣(، أو نصل ) ٢(، أو حافر ) ١(ال سبق إال يف خف « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : هريرة ، قال 

__________  
  قدم البعري واملراد أن كل ما له خف جيوز فيها السباق: اخلف ) ١(
  من الدواب ما يقابل القدم عند اإلنسان واملراد كل ما له حافر كاخليل واحلمري: احلافر ) ٢(
  هو حديدة السهم والرمح واملراد املسابقة يف السهام: النصل ) ٣(

  عمر بن خلدة ، عن أيب هريرة



حدثين أبو املعتمر عن عمر بن : حدثنا ابن أيب ذئب ، قال : حدثنا أبو داود قال : قال حدثنا يونس  - ٢٤٩٧
هذا : أتينا أبا هريرة يف صاحب لنا أصيب ، يعين أفلس ، فأصاب رجل متاعه بعينه ، قال أبو هريرة : خلدة ، قال 

متاعه بعينه فهو أحق به ، إال  من أفلس أو مات فأدرك رجل« الذي قضى فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن 
  »الرجل وفاء ) ١(أن يدع 

__________  
  يترك: يدع ) ١(

  إبراهيم بن عبد اهللا بن قارظ

حدثنا ابن أيب ذئب ، عن الزهري ، عن عمر بن عبد العزيز ، : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٤٩٨
يا أبا هريرة ، مم تتوضأ ؟ : هريرة يتوضأ على سطح لنا ، فقلت رأيت أبا : عن إبراهيم بن عبد اهللا بن قارظ ، قال 

  »النار ) ١(الوضوء مما مست « : من أثوار أقط أكلته ، إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : ، قال 
__________  

  املراد ما مت إنضاجه وطبخه على النار: مست النار ) ١(

  عبد الرمحن األعرج

حدثنا عبد العزيز بن أيب سلمة ، عن عبد اهللا بن الفضل : حدثنا أبو داود قال : يونس قال حدثنا  - ٢٤٩٩
  إله احلق) ١(لبيك : كان من تلبية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : اهلامشي ، عن األعرج ، عن أيب هريرة ، قال 

__________  
  دي ، ولبيك أي إجابة لك بعد إجابةأصل التلبية اإلقامة باملكان ، وإجابة املنا: التلبية ) ١(

مسعت عبد الرمحن األعرج ، قال : حدثنا شعبة ، عن سعد بن إبراهيم ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٥٠٠
األنصار وقريش ومزينة وجهينة « : وال أعلمه إال عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال : شعبة 

  »دون اهللا ورسوله ) ٢(بعض ، ليس هلم موىل ) ١(وايل وغفار وأسلم وأشجع بعضهم م
__________  

  النصري واملعني والتابع: املوىل ) ١(
من املشترك اللفظي الذي يطلق على عدة معان منها الرَّبُّ، واملَالُك، والسَّيِّد واملُنِْعم، واملُْعِتُق، : الويل واملوىل ) ٢(

جلاُر، وابُن الَعّم، واحلَِليُف، والعَقيد، والصِّْهر، والعْبد، واملُْعَتُق، واملُنَْعم َعلَيه وكل من والنَّاصر، واملُِحّب، والتَّابِع، وا
  ويل أمرا أو قام به فهو وليه ومواله

حدثنا إبراهيم بن سعد ، عن أبيه ، عن عبد الرمحن األعرج ، عن أيب هريرة ، أن : حدثنا أبو داود قال  - ٢٥٠١
  »كان يقرأ يف صالة الصبح يوم اجلمعة بـ امل تنزيل و هل أتى « عليه وسلم  رسول اهللا صلى اهللا



أظنه عن أبيه ، عن األعرج ، عن أيب هريرة ، : حدثنا ابن أيب الزناد ، قال يونس : حدثنا أبو داود قال  - ٢٥٠٢
تبع ملسلمهم ،  لقريش يف هذا الشأن ، مسلمهم) ١(الناس تبع « : عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 

  »وكافرهم تبع لكافرهم 
__________  

  تابعون وتالون: تبع ) ١(

حدثنا زهري بن حممد ، عن زيد بن أسلم ، عن األعرج ، وبسر بن سعيد ، وأيب : حدثنا أبو داود قال  - ٢٥٠٣
أو ركعة قبل أن  من أدرك من العصر ركعتني« : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : صاحل عن أيب هريرة ، قال 

  »تغرب الشمس فلم تفته ومن أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فلم تفته 

  وعطاء بن يزيد الليثي

حدثنا ابن أيب ذئب ، عن الزهري ، عن عطاء بن يزيد الليثي : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٥٠٤
اهللا أعلم مبا كانوا « : ليه وسلم عن أطفال املشركني فقال سئل رسول اهللا صلى اهللا ع: ، عن أيب هريرة ، قال 

  »عاملني 
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حدثنا إبراهيم بن سعد ، عن الزهري ، عن عطاء بن يزيد الليثي ، عن أيب هريرة : حدثنا أبو داود قال  - ٢٥٠٥
هل « : يه وسلم يا رسول اهللا ، هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عل: قال الناس : ، قال 

كذلك « : ال ، قال : قالوا » يف الشمس ليس فيها سحاب ؟ ، هل تضارون يف القمر ليلة البدر ؟ ) ١(تضارون 
  »ترونه 

__________  
  يصيبكم ضرر: تضارون ) ١(

  واألغر أبو مسلم

أيب مسلم ، عن حدثنا ابن أيب ذئب ، عن الزهري عن األغر : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٥٠٦
إن املالئكة يوم اجلمعة يقفون على باب املسجد يكتبون « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أيب هريرة ، قال 

) ٤(، والذي يليه كاملهدي بقرة ، والذي يليه كاملهدي كبشا ) ٣(جزورا ) ٢(كاملهدي ) ١(األول فاألول فاملهجر 
الصحف ) ٥(ي يليه كاملهدي بيضة ، فإذا جلس اإلمام على املنرب طويت ، والذي يليه كاملهدي دجاجة ، والذ

  »وجلسوا واستمعوا الذكر 
__________  

  التبكري: التهجري ) ١(
  املتصدق: املهدي ) ٢(
  ٌر وجََزائرالَبِعري ذكرا كان أو أنثى، إال أنَّ اللَّفْظة ُمؤنثة، تقول اجلَزُوُر، َوإن أرْدت ذكَرا، واجلْمع جُُز: اجلَُزور ) ٣(
  الذكر أو الفحل من الضأن: الكبش ) ٤(
  ُضمَّت على بعضها: طويت ) ٥(

أشهد على : مسعت األغر ، يقول : أخربنا أبو إسحاق ، قال : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٥٠٧
إن اهللا عز وجل ميهل حىت :  أيب هريرة وأيب سعيد اخلدري أهنما شهدا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

: هل من سائل ؟ ، هل من تائب ؟ ، هل من مستغفر من ذنب ؟ قال له رجل : ميضي ثلث الليل مث يهبط فيقول 
  نعم: حىت يطلع الفجر ؟ ، قال 

أشهد على أيب هريرة وأيب : حدثنا شعبة ، عن أيب إسحاق ، عن األغر ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٥٠٨
ال يقعد قوم يذكرون اهللا عز وجل إال حفتهم « : ما شهدا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال سعيد أهن

  »وذكرهم اهللا عز وجل فيمن عنده ) ٣(الرمحة وتنزلت عليهم السكينة ) ٢(املالئكة وغشيتهم ) ١(
__________  

  استدار حوله وأحدق به: حف به ) ١(



  غطتهم وأصابتهم: غشيتهم ) ٢(
  الطمأنينة واملهابة والوقار: السكينة ) ٣(

حدثنا محاد ، وسالم ، عن عطاء بن السائب ، عن األغر أيب مسلم ، عن أيب : حدثنا أبو داود قال  - ٢٥٠٩
، والكربياء ردائي ، ) ١(العظمة إزاري « : يقول اهللا تبارك وتعاىل : هريرة ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

  »دة منهما قذفته يف جهنم فمن نازعين واح
__________  

  ثوب حييط بالنصف األسفل من البدن: اإلزار ) ١(

  وعامر

حدثنا إبراهيم بن عامر ، عن عامر بن سعد : حدثنا شعبة قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٥١٠
عليها خريا ، فقال رسول اهللا ) ١(فأثنوا مروا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جبنازة : ، عن أيب هريرة ، قال 
: مث مروا جبنازة أخرى فأثنوا عليها شرا ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم » وجبت « : صلى اهللا عليه وسلم 

  »إن بعضكم على بعض شهداء « : وقال » وجبت « 
__________  

  املدح والوصف باخلري: الثناء ) ١(

  أبو اجلوزاء

حدثنا مهام ، عن قتادة عن أيب اجلوزاء ، عن أيب هريرة ، أن : حدثنا أبو داود قال : يونس قال حدثنا  - ٢٥١١
إذا قبض العبد املؤمن جاءته مالئكة الرمحة فتسل نفسه يف حريرة بيضاء فيقولون « : النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

ما فعل فالن ؟ ، : ه خرج من غم الدنيا فيقولون ارفقوا ، فإن: ما وجدنا رحيا أطيب من هذه ، فيسلونه فيقولون : 
ما وجدنا رحيا أننت من هذه فيهبط به إىل : وأما الكافر فتخرج نفسه فيقول خزنة األرض : ما فعل فالن ؟ ، قال 

  »أسفل األرض 

  وعمر بن أيب سلمة

بن أيب سلمة ، عن أيب حدثنا ابن سعد ، عن أبيه ، عن عمر : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٥١٢
  »عنه ) ١(نفس املؤمن معلقة بدينه حىت يقضى « : هريرة ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

__________  
وكلُّ ما أُحِكم َعملُه، أو أمتّ، أو ُخِتم، أو . َمْرجعها إىل انقطاع الشيء وَتمامه: القَضاء يف اللغة على وجوه ) ١(

  .و أُْعِلم، أو أُنِفذَ، أو أُْمضَي فقد قُِضَيأُدِّي، أو أُوجَِب، أ

حدثنا إبراهيم بن سعد ، عن أبيه ، عن عمر بن أيب سلمة أو أيب سلمة ، شك أبو : حدثنا أبو داود قال  - ٢٥١٣
  »يدخل اجلنة أقوام أفئدهتم مثل أفئدة الطري « : داود ، عن أيب هريرة ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 



  ان النهديوأبو عثم

حدثنا شعبة ، عن عباس اجلريري ، عن أيب عثمان النهدي ، : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٥١٤
  »صوم ثالثة أيام من الشهر ، والوتر قبل النوم ، وصالة الضحى « : أوصاين خليلي بثالث : عن أيب هريرة ، قال 

كنا مع أيب هريرة : ة ، عن ثابت البناين ، عن أيب عثمان قال حدثنا محاد بن سلم: حدثنا أبو داود قال  - ٢٥١٥
يف سفر فحضر الطعام ، فبعثنا إىل أيب هريرة وهو يصلي ، فجاء الرسول فذكر أنه صائم ، فوضع الطعام ليؤكل ، 

هريرة  وجاء أبو هريرة وقد كادوا يفرغون منه ، فتناول منه فجعل يأكل ، فنظروا إىل الرجل الذي أرسلوه إىل أيب
مسعت رسول اهللا صلى اهللا : صدق ، مث قال أبو هريرة : ما تنظرون إيل ، قد واهللا أخربين أنه صائم ، قال : فقال 

اهللا ، ) ١(فأنا صائم يف تضعيف » صوم شهر الصرب وثالثة أيام من كل شهر صوم الدهر « : عليه وسلم يقول 
  ومفطر يف ختفيفه

__________  
  ء ثوابه املضاعفرجا: تضعيف اهللا ) ١(

  وأبو الربيع عن أيب هريرة

حدثنا املسعودي ، عن علقمة بن مرثد ، عن أيب الربيع ، عن : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٥١٦
اللهم اغفر يل ما قدمت وما أخرت ، وما « : كان من دعاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أيب هريرة ، قال 

  »، وما أنت أعلم به مين ، أنت املقدم واملؤخر ، ال إله إال أنت ) ١(، وإسرايف  أسررت وما أعلنت
__________  

  اإلفراط وجماوزة احلد: اإلسراف ) ١(

حدثنا شعبة ، واملسعودي ، عن علقمة بن مرثد احلضرمي ، عن أيب الربيع ، عن : حدثنا أبو داود قال  - ٢٥١٧
الطعن يف األحساب : أربع من أمر اجلاهلية لن يدعهن الناس « : وسلم قال  أيب هريرة ، عن النيب صلى اهللا عليه

، واإلعداء ، جرب بعري فأجرب مائة ، فمن أجرب البعري األول ؟ ) ٣(على امليت ، واألنواء ) ٢(، والنياحة ) ١(
«  

__________  
  مجع حسب وهو الشرف واجملد والكرم: األحساب ) ١(
  مرتفع مع ترديد عبارات السخط البكاء بصوت: النياحة ) ٢(
مثان وعشرون َمْنزلةً، ينزل القََمر كلَّ ليلة يف منزلة منها وكانت العرب تزُعم أن مع ُسقوط املنزِلة : األنواء ) ٣(

  وطلُوع َرقيبها يكون َمطر

أوصاين :  حدثنا أبو عوانة ، عن مساك ، عن أيب الربيع ، عن أيب هريرة ، قال: حدثنا أبو داود قال  - ٢٥١٨
  »ال أنام إال على وتر ، وصالة الضحى ، وصوم ثالثة أيام من الشهر « خليلي بثالث أن 



  وشهر بن حوشب

حدثنا محاد بن سلمة ، عن أيب بشر ، عن شهر بن حوشب ، : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٥١٩
اجتثت من فوق : ( عليه وسلم فذكروا هذه اآلية قعد ناس من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا : عن أيب هريرة ، قال 

« : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ) ٢(يا رسول اهللا ، نراها الكمأة : فقالوا ) ) ١(األرض ما هلا من قرار 
  »الكمأة من املن ، وماؤه شفاء للعني ، والعجوة من اجلنة ، وهي شفاء من السم 

__________  
  ٢٦: ة رقم إبراهيم آي: سورة ) ١(
  واحدة الكَْمأ وهي نبت ال أوراق له وال ساق يوجد يف األرض بغري زرع: الكمأة ) ٢(

حدثنا عبد احلكم بن ذكوان ، عن شهر بن حوشب ، عن أيب هريرة ، عن النيب : حدثنا أبو داود قال  - ٢٥٢٠
  »ريه إن من أسوأ الناس منزلة من أذهب آخرته بدنيا غ« : صلى اهللا عليه وسلم قال 

  وأبو صاحل

مسعت ذكوان أبا صاحل ، : حدثنا شعبة ، عن األعمش ، قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٥٢١
للرجال ، والتصفيق للنساء يف الصالة ) ١(التسبيح « : حيدث عن أيب هريرة ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

«  
__________  

  ُه والتقديس والتربئة من النَّقاِئصالتَّنزي: التَّْسبِيح ) ١(

قال رسول : حدثنا شعبة ، عن األعمش ، عن أيب صاحل ، عن أيب هريرة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٥٢٢
  ») ١(الرجل يف الصالة ما كانت الصالة حتبسه « : اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

__________  
  يتجه إليها اإلنساناملنع واإلمساك عن الوجهة اليت : احلبس ) ١(

حدثنا شعبة ، عن عاصم عن أيب صاحل ، عن أيب هريرة ، أن النيب صلى اهللا عليه : حدثنا أبو داود قال  - ٢٥٢٣
  »اإلميان ) ١(ذاك حمض « : وسلم سئل عما حيدث الرجل به نفسه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

__________  
  شيءاخلالص الذي ال يشوبه : احملض ) ١(

قال : حدثنا وهيب ، عن سهيل بن أيب صاحل ، عن أبيه ، عن أيب هريرة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٥٢٤
  »وسبعون شعبة ، أفضلها قول ال إله إال اهللا ) ١(اإلميان بضع « : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

__________  
  العدد بني الثالثة إىل التسعة: البضع ) ١(



حدثنا وهيب ، عن سهيل بن أيب صاحل ، عن أبيه ، عن أيب هريرة ، أن رسول اهللا : نا أبو داود قال حدث - ٢٥٢٥
تعرض األعمال يوم االثنني واخلميس فيغفر ملن ال يشرك باهللا شيئا ، إال رجال بينه « : صلى اهللا عليه وسلم قال 

  »دعوا هذين حىت يصطلحا : يقول ) ١(وبني أخيه شحناء 
__________  

  العداوة والبغضاء والضغينة: الشحناء ) ١(

قال رسول : حدثنا زائدة ، عن األعمش ، عن أيب صاحل ، عن أيب هريرة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٥٢٦
  »، واملؤذن مؤمتن اللهم أرشد األئمة واغفر للمؤذنني ) ١(اإلمام ضامن « : اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

__________  
  متكفل لصالة املؤمتني باإلمتام ، فالضمان هنا ليس مبعىن الغرامة بل يرجع إىل احلفظ والرعاية: ضامن اإلمام ) ١(

قال : حدثنا أبو عوانة ، عن سهيل بن أيب صاحل ، عن أبيه ، عن أيب هريرة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٥٢٧
  » أن جيده عبدا فيعتقه ولد والده إال) ١(ال جيزي « : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

__________  
  يكافئ: جيزي ) ١(

قال رسول اهللا : حدثنا أبو عوانة ، عن سهيل ، عن أبيه ، عن أيب هريرة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٥٢٨
  »من كان منكم مصليا بعد اجلمعة فليصل أربعا « : صلى اهللا عليه وسلم 

ب ، عن سهيل بن أيب صاحل ، عن أبيه ، عن أيب هريرة ، أن النيب صلى حدثنا وهي: حدثنا أبو داود قال  - ٢٥٢٩
القتيل يف سبيل اهللا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه : قالوا » ما تدعون الشهيد فيكم ؟ « : اهللا عليه وسلم قال 

و شهيد ، واملطعون إن شهداء أميت إذا لقليل من قتل يف سبيل اهللا فهو شهيد ، ومن مات يف سبيل اهللا فه« : وسلم 
وحدثين عبيد اهللا بن مقسم عن أيب ومل أمسعه منه أنه زاد يف هذا : قال سهيل » شهيد ) ١(شهيد ، واملبطون 

  »والغريق « : احلديث 
__________  

  الذي ميوت بسبب مرض يف بطنه: املبطون ) ١(

 هريرة ، أن النيب صلى اهللا عليه حدثنا وهيب ، عن سهيل ، عن أبيه ، عن أيب: حدثنا أبو داود قال  - ٢٥٣٠
  »خري صفوف الرجال أوهلا ، وشرها آخرها ، وخري صفوف النساء آخرها ، وشرها أوهلا « : وسلم قال 

حدثنا وهيب ، عن سهيل ، عن أبيه ، عن أيب هريرة ، أن النيب صلى اهللا عليه : حدثنا أبو داود قال  - ٢٥٣١
  ما احلنتم ؟ ، قال اجلرار اخلضر: فقيل أليب هريرة » ) ٢(واملزفت ) ١(هنى عن احلنتم « وسلم 

__________  
  إناء أو جرة كبرية تصنع من طني وشعر وتدهن بلون أخضر وتشتد فيها اخلمر وتكون أكثر سكرا: احلنتم ) ١(
  الوعاء املطلي بالقار وهو الزفت: املزفت ) ٢(



عن أبيه ، عن أيب هريرة ، أن النيب صلى اهللا عليه  حدثنا وهيب ، عن سهيل ،: حدثنا أبو داود قال  - ٢٥٣٢
  »من سبع أرضني ) ١(من أخذ شربا من األرض بغري حقه طوقه « : وسلم قال 

__________  
  من التطويق ، وهو أن ُيجعل له مثل الطوق يف العنق: طُوِّقه ) ١(

هريرة ، أن رسول اهللا صلى اهللا  حدثنا وهيب ، عن سهيل ، عن أبيه ، عن أيب: حدثنا أبو داود قال  - ٢٥٣٣
  »أكل كتف شاة مث مضمض وغسل يده وصلى « عليه وسلم 

مسعت أبا صاحل حيدث عن أيب هريرة أن النيب : حدثنا شعبة ، عن األعمش ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٥٣٤
وعشرين درجة ) ١(ه بضعا تزيد صالة الرجل يف مجاعة على صالته يف سوقه ويف بيت« : صلى اهللا عليه وسلم قال 

«  
__________  

  العدد بني الثالثة إىل التسعة: البضع ) ١(

مسعت أبا صاحل ، حيدث عن أيب هريرة : حدثنا األعمش ، قال : حدثنا شعبة قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٥٣٥
  »ملسك خلوف فم الصائم أطيب عند اهللا من ريح ا« : ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

مسعت ذكوان ، حيدث عن أيب هريرة ، عن : حدثنا شعبة ، عن األعمش ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٥٣٦
إذا توضأ الرجل فأحسن الوضوء مث خرج إىل الصالة ، ال خيرجه ، أو ال ينهزه « : النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

  »درجة أو حط عنه هبا خطيئة  إال إياها مل خيط خطوة إال رفعه اهللا عز وجل هبا) ١(
__________  

  حيث ويدفع وحيرك ويبعث: ينهز ) ١(

حدثنا شعبة ، عن األعمش ، عن ذكوان ، عن أيب هريرة ، أن رسول اهللا صلى : حدثنا أبو داود قال  - ٢٥٣٧
لهم اغفر له ، ال: إن املالئكة تصلي على أحدكم ما دام يف مصاله ما مل حيدث ، تقول « : اهللا عليه وسلم قال 

  »اللهم ارمحه 

حدثنا شعبة ، عن األعمش ، عن ذكوان ، عن أيب هريرة ، أن رسول اهللا صلى : حدثنا أبو داود قال  - ٢٥٣٨
هبا بطنه يوم القيامة يف نار جهنم خالدا خملدا ) ١(من قتل نفسه حبديدة فحديدته يف يده جيأ « : اهللا عليه وسلم قال 

من ) ٣(يف نار جهنم خالدا خملدا فيها أبدا ومن تردى ) ٢(بسم فسمه يف يده يتحساه  فيها أبدا ومن قتل نفسه
  »جبل فقتل نفسه فهو يتردى يف نار جهنم خالدا خملدا فيها أبدا 

__________  
  يضرب ويطعن: جيأ ) ١(
  يتناول جرعة بعد جرعة: يتحسى ) ٢(
  السقوط من مكان عال: التردي ) ٣(



حدثنا األعمش ، عن ذكوان ، عن أيب هريرة ، عن النيب : حدثنا شعبة ، قال : قال  حدثنا أبو داود - ٢٥٣٩
  »الكلب يف إناء أحدكم فليغسله سبع مرات ) ١(إذا ولغ « : صلى اهللا عليه وسلم قال 

__________  
  شرب بطرف لسانه: ولغ ) ١(

ذكوان ، عن أيب هريرة ، عن النيب أخربين األعمش ، عن : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٥٤٠
إذا استيقظ أحدكم من منامه فال يغمس يده يف اإلناء حىت يصب عليها صبة أو « : صلى اهللا عليه وسلم قال 

  »صبتني ؛ فإنه ال يدري أين باتت يده 

ة ، أن حدثنا شعبة ، وأبو عوانة عن أيب حصني ، عن أيب صاحل ، عن أيب هرير: حدثنا أبو داود قال  - ٢٥٤١
  ») ١(مسوا بامسي ، وال تكتنوا بكنييت « : النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

__________  
  ما جيعل علما على الشخص غري االسم واللقب ، وتكون مصدرة بلفظ أب أو أم: الكنية ) ١(

هريرة ، أن حدثنا شعبة ، وأبو عوانة عن أيب حصني ، عن أيب صاحل ، عن أيب : حدثنا أبو داود قال  - ٢٥٤٢
» يف صوريت ) ١(من رآين يف املنام فقد رآين يف اليقظة فإن الشيطان ال يتمثل « : النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

  »ال يتخيل يف صوريت « : وقال شعبة 
__________  

  يتصور ويتشبه هبيئة وصورة معينة: يتمثل ) ١(

عن أيب حصني ، عن أيب صاحل ، عن أيب هريرة ، قال  حدثنا شعبة ، وأبو عوانة: حدثنا أبو داود قال  - ٢٥٤٣
  »مقعده من النار ) ١(من كذب علي متعمدا فليتبوأ « : أحسبه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال : شعبة 

__________  
التهكم أو فليتخذ لنفسه منزال فيها ، وهو أمر مبعىن اخلرب أو مبعىن التهديد أو مبعىن : فليتبوأ مقعده من النار ) ١(

  دعاء على فاعل ذلك أي بوَّأُه اللَّه ذلك

حدثنا شعبة ، عن سهيل بن أيب صاحل ، عن أبيه ، عن أيب هريرة ، عن النيب صلى : حدثنا أبو داود قال  - ٢٥٤٤
  »ال وضوء إال من صوت أو ريح « : اهللا عليه وسلم قال 

قال : مسي ، عن أيب صاحل ، عن أيب هريرة ، قال حدثنا شعبة ، عن سهيل ، عن : حدثنا أبو داود قال  - ٢٥٤٥
  »العمرة إىل العمرة تكفر ما بينهما ، واحلجة الربة ليس هلا جزاء إال اجلنة « : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

حدثنا شعبة ، عن سهيل بن أيب صاحل ، عن أبيه ، عن أيب هريرة ، عن النيب صلى : حدثنا أبو داود قال  - ٢٥٤٦
  »ال تبدءوهم بالسالم ، وإذا لقيتموهم يف طريق فاضطروهم إىل أضيقها « : عليه وسلم أنه قال يف أهل الكتاب  اهللا



: حدثنا العمري ، عن مسي موىل أيب بكر ، عن أيب صاحل ، عن أيب هريرة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٥٤٧
ليس له جزاء إال ) ١(نها وبني العمرة ، واحلج املربور العمرة تكفر ما بي« : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  »اجلنة 
__________  

  الذي ال خيالطه شيء من املآِثم ، وقيل هو املقبول: املربور ) ١(

قال رسول : حدثنا وهيب أو محاد ، عن سهيل ، عن أبيه ، عن أيب هريرة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٥٤٨
  »من اطلع على قوم بغري إذهنم فلهم أن يفقئوا عينه « : اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

قال رسول : حدثنا وهيب أو محاد ، عن سهيل ، عن أبيه ، عن أيب هريرة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٥٤٩
  »ال يستر اهللا عبدا إال ستر اهللا عز وجل عليه يوم القيامة « : اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

قال : حدثنا محاد ، عن سهيل بن أيب صاحل ، عن أبيه ، عن أيب هريرة ، قال : ود قال حدثنا أبو دا - ٢٥٥٠
ليس القحط أن ال متطر السنة ، ولكن القحط أن متطر السماء وال تنبت يف « : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  »األرض 

ملا كان يوم : أيب هريرة ، قال  حدثنا سالم ، عن األعمش ، عن أيب صاحل ، عن: حدثنا أبو داود قال  - ٢٥٥١
إن الغنيمة مل حتل ألحد سود « : بدر تعجل الناس إىل الغنائم فأصابوها ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه إذا غنموا الغنيمة مجعوها فنزلت نار من السماء » الرءوس غريكم 
  إىل آخر اآليتني) ) ١(لوال كتاب من اهللا سبق : ( اآلية  فأنزل اهللا هذه« فأكلتها 

__________  
  ٦٨: األنفال آية رقم : سورة ) ١(

حدثنا حبيب بن أيب ثابت ، عن أيب صاحل : حدثنا سعيد بن سنان أبو سنان ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٥٥٢
عمل يسره ، فإذا اطلع عليه سره ذلك وأعجبه فقال يا رسول اهللا ، الرجل يعمل ال: قيل : ، عن أيب هريرة ، قال 

ذكر عن أيب عبيد أنه : قال أبو بشر » له أجران ؛ أجر العالنية وأجر السر « : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  سره أن ال يكون اطلع عليه على عمل سوء

قال : بيه ، عن أيب هريرة ، قال حدثنا وهيب ، حدثنا سهيل بن أيب صاحل ، عن أ: حدثنا أبو داود قال  - ٢٥٥٣
من صلى من العصر ركعتني أو ركعة ، الشك من أيب بشر قبل أن تغرب « : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  »الشمس فقد أدرك ، ومن أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك 

ألعمش ، عن أيب صاحل ، عن أيب هريرة ، حدثنا شعبة ، عن ا: حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٥٥٤
  »من أطاع أمريي فقد أطاعين ، ومن عصى أمريي فقد عصاين « : أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 



حدثنا شعبة ، عن األعمش ، عن أيب صاحل ، عن أيب هريرة ، أن النيب صلى اهللا : حدثنا أبو داود قال  - ٢٥٥٥
  »فأبواه يهودانه وينصرانه ويشركانه ) ١(د على الفطرة كل مولود يول« : عليه وسلم قال 

__________  
  اإلسالم: السنة ، واخللقة األوىل ، والطبيعة السليمة مل تشب بعيب ، ودين اهللا : الفطرة ) ١(

قال : حدثنا وهيب ، عن سهيل بن أيب صاحل ، عن أبيه ، عن أيب هريرة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٥٥٦
جمالس الذكر فإذا أتوا على قوم ) ٢(فضال ، يلتمسون ) ١(إن هللا مالئكة سيارة : هللا صلى اهللا عليه وسلم رسول ا

إىل رهبم ، ) ٣(يذكرون اهللا عز وجل جلسوا فأظلوهم بأجنحتهم ما بينهم وبني مساء الدنيا ، فإذا قاموا عرجوا 
جئنا من عند عباد لك يسبحونك ، وميجدونك ، : فيقولون » من أين جئتم ؟ « : فيقول تبارك وتعاىل وهو أعلم 

: ، ويكربونك ، ويستجريونك من عذابك ، ويسألونك جنتك ، فيقول تبارك وتعاىل ) ٤(وحيمدونك ، ويهللونك 
مما استجاروا ) ٥(فكيف ولو رأومها ؟ ، فقد أجرهتم « : ال ، فيقول : ، فيقولون » وهل رأوا جنيت وناري ؟ « 
وله قد غفرت ، إهنم القوم ال « : إن فيهم رجال مر هبم فقعد معهم ، فيقول : فيقال » ا سألوا ، وأعطيتهم م) ٦(

  »يشقى هبم جليسهم 
__________  

  كثرية املشي والتجول يف األرض: سيارة ) ١(
  طلبه: التمس الشيء ) ٢(
  صعد: عرج ) ٣(
  قول ال إله إال اهللا: التهليل ) ٤(
  احلماية: اإلجارة ) ٥(
  استغاث والتجأ: ستجار ا) ٦(

حدثنا وهيب ، عن سهيل بن أيب صاحل ، عن صفوان بن سليم ، عن أيب هريرة ، : حدثنا أبو داود قال  - ٢٥٥٧
  »اهللا على قلبه ) ١(من ترك ثالث مجع متواليات من غري عذر طبع « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال 

__________  
  ختم عليه حبيث ال يدرك احلق وال يسمعه وال يبصره :طبع اهللا على قلبه ) ١(

قال النيب صلى اهللا : حدثنا وهيب ، عن سهيل ، عن أبيه ، عن أيب هريرة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٥٥٨
فيحبه جربيل » يا جربيل ، إين أحب فالنا فأحبه « : إن اهللا عز وجل إذا أحب عبدا دعا جربيل فقال : عليه وسلم 

وحيبه أهل السماء ويوضع له القبول يف األرض وإذا أبغض : إن اهللا حيب فالنا فأحبوه ، قال : ادي يف السماء فين
  عبدا كان كذلك) ١(

__________  
  عكس احلب وهو الكُْرُه واملقت: البغض ) ١(

رسول اهللا صلى  قال: حدثنا وهيب ، عن سهيل ، عن أبيه ، عن أيب هريرة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٥٥٩
  »اخلري إىل يوم القيامة ) ٢(يف نواصيها ) ١(اخليل معقود « : اهللا عليه وسلم 



__________  
  مالزم هلا كأنه معقود ومربوط فيها: معقود ) ١(
  مقدم الرأس واملراد مالزمة اخلري لنواصي اخليل حيثما توجهت: الناصية ) ٢(

عن سهيل ، عن أبيه ، عن أيب هريرة ، عن النيب صلى اهللا عليه  حدثنا محاد ،: حدثنا أبو داود قال  - ٢٥٦٠
  »هلك الناس فهو من أهلكهم : من قال « : وسلم قال 

قال : حدثنا أبو عوانة ، عن األعمش ، عن أيب صاحل ، عن أيب هريرة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٥٦١
كربة نفس اهللا عنه يوم القيامة كربة من كرب اآلخرة عن مسلم ) ١(من نفس « : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ومن يسر على مسلم يسر اهللا عليه يف الدنيا واآلخرة ، ومن ستر على مسلم يف الدنيا ستر اهللا عليه يف الدنيا 
  »واآلخرة ، واهللا عز وجل يف عون العبد ما كان يف عون أخيه 

__________  
  فرج وكشف: نفس ) ١(

حدثنا سهيل بن أيب صاحل املدين ، عن : حدثنا وهيب بن خالد ، وكان ثقة قال : اود قال حدثنا أبو د - ٢٥٦٢
ما من صاحب كنز ال يؤدي زكاة كنزه إال « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أبيه ، عن أيب هريرة ، قال 

بينه وظهره حىت حيكم اهللا عز صفائحا من نار جهنم فتكوى هبا جبهته وج) ١(جيء به يوم القيامة وبكنزه فيحمى 
إما إىل اجلنة وإما إىل النار وما من ) ٢(وجل بني عباده يف يوم كان مقداره مخسني ألف سنة مما تعدون ، فريى سبيله 

) ٥(هلا بقاع ) ٤(ال يؤدي زكاة إبله إال جيء به يوم القيامة وبإبله كأوفر ما كانت عليه ، فيبطح ) ٣(صاحب إبل 
، كلما مضى أخراها رد عليه أوالها ، حىت حيكم اهللا عز وجل بني عباده يف ) ٨(بأخفافها ) ٧(ؤه ، فتط) ٦(قرقر 

يوم كان مقداره مخسني ألف سنة مما تعدون ، ويرى سبيله إما إىل اجلنة وإما إىل النار وما من صاحب غنم ال يؤدي 
يبطح هلا بقاع قرقر ، فتنطحه بقروهنا وتطؤه زكاة غنمه إال جيء به يوم القيامة وبغنمه كأوفر ما كانت عليه ، ف

، كلما مضى أخراها رد عليه أوالها ، حىت حيكم اهللا عز وجل بني عباده يف يوم كان مقداره مخسني ) ٩(بأظالفها 
اخليل « : يا رسول اهللا ، فاخليل ؟ ، قال : قيل » ألف سنة مما تعدون ، فريى سبيله إما إىل اجلنة وإما إىل النار 

فهي لرجل أجر ، ولرجل ستر ، وعلى آخر وزر فأما الذي : ود يف نواصيها اخلري إىل يوم القيامة فاخليل ثالثة معق
هي له أجر فرجل يتخذها فيحبسها يف سبيل اهللا عز وجل ، فما غيبت يف بطوهنا فله أجر ، ولو رعاها يف مرج 

أو شرفني كان له بكل ) ١٢(شرفا ) ١١(نت فأطال هلا كان له بكل ما غيبت يف بطوهنا أجر ، ولو است) ١٠(
حىت ذكر » خطوة خطتها أو أخطاها أجر ، ولو مر هبا على هنر فسقاها منه كان له بكل قطرة غيبت يف بطوهنا أجر 

وتكرما وجتمال ، وال ينسى حقها يف ) ١٣(وأما اليت هي له ستر فرجل اختذها تعففا « األجر يف أرواثها وأبواهلا 
ورياء ) ١٦(وبطرا ) ١٥(فرجل اختذها أشرا ) ١٤(ا ، ويف عسرها ويسرها ، وأما اليت عليه وزر ظهورها وبطوهن

فمن : ( ما نزل علي فيه إال هذه اآلية اجلامعة « : يا رسول اهللا ، ما تقول يف احلمر ؟ ، قال : قيل » الناس ) ١٧(
  ») ) ١٨(يعمل مثقال ذرة خريا يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره 

__________  
  تشتد حرارته بالنار: حيمى ) ١(



  املصري: السبيل ) ٢(
  اجلمال والنوق ليس له مفرد من لفظه: اإلبل ) ٣(
  يلقى على وجهه: يبطح هلا ) ٤(
  أرض مستوية مطمئنة عما حييط هبا: القاع ) ٥(
  املكان املُْستوي: القرقر ) ٦(
  عليه ، ونزل باملكان وضع قدمه على األرض أو على الشيء وداس: وطئ ) ٧(
  مجع خف وهو قدم البعري: أخفاف ) ٨(
  الظفر املشقوق للبقرة والشاة والظيب وحنوهم: الظلف ) ٩(
  األرض الواسعة ذات الكأل واملاء: املرج ) ١٠(
  َعَدا ِلَمَرِحه ونشاَِطه وال َراِكب عليه: اسَتن ) ١١(
  املكان املرتفع: الشرف ) ١٢(
  ما ال حيل له وال جيمل من قول أو فعلكَفَّ ع: تعفَّف ) ١٣(
َوَزَر َيزِرٌُ ، إذا حَمل ما ُيثِْقل : يقال . احلِْمل والثِّقْل، وأكثر ما ُيطْلَق يف احلديث على الذَّْنب واإلمث: الوِْزر ) ١٤(

  .ظَْهَره من األشياء املُثْقَلة ومن الذنوب
  الكرب واخليالء: األشر ) ١٥(
  عند الّنْعمة وطُولِ الْغَِنى، والتكرب الطُّْغيان: البَطر ) ١٦(
  إظهار العمل للناس لريوه ويظنوا به خريا: الرياء ) ١٧(
  ٧: الزلزلة آية رقم : سورة ) ١٨(

قال رسول اهللا صلى : حدثنا وهيب ، عن سهيل ، عن أبيه ، عن أيب هريرة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٥٦٣
فما أحببت : قال عمر » عن الراية إىل رجل حيب اهللا ورسوله ، فيفتح عليه ألدف« : اهللا عليه وسلم يوم خيرب 

« : اإلمارة قبل يومئذ ، فتطاولت هلا واستشرفت رجاء أن يدفع إيل فلما كان من الغد دعا عليا فدفعها إليه فقال 
« : ى ما أقاتل ؟ ، قال يا رسول اهللا ، عل: فسار قليال مث قال » قاتل ، وال تلتفت حىت يفتح اهللا عز وجل عليك 

دماءهم وأمواهلم إال حبقها ، ) ١(حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسوله ، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا 
  وحساهبم على اهللا

__________  
  محى ومنع وحفظ: عصم ) ١(

  وعبد اهللا بن رباح

بن املغرية ، حدثنا ثابت البناين ، عن عبد اهللا حدثنا سليمان : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٥٦٤
وفدنا إىل معاوية ومعنا أبو هريرة ، فكان بعضنا يصنع لبعضنا من الطعام ، وكان أبو هريرة ممن : بن رباح ، قال 

لو أمرت بطعام فصنع ودعوهتم إىل رحلي ففعلت ، ولقيت أبا هريرة : قلت ) ١(يصنع لنا فيكثر فيدعونا إىل رحله 
سبقتين يا أخا األنصار فدعوهتم ، فإهنم لعندي إذ قال : يا أبا هريرة ، الدعوة عندي الليلة ، فقال : عشي فقلت بال



فذكر فتح : أال أعلمكم حبديث من حديثكم يا معشر األنصار ؟ ، وكان عبد اهللا بن رباح أنصاريا قال : أبو هريرة 
، وبعث زبريا على اجملنبة ) ٢(د بن الوليد على أحد اجملنبتني بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خال: مكة وقال 

يا ) ٥(وسعديك ) ٤(لبيك : فقلت » يا أبا هريرة « : ، مث رآين فقال ) ٣(األخرى ، وبعث أبا عبيدة على احلسر 
يشا انظروا قر« : ففعلت ، مث قال : قال » اهتف باألنصار ، وال تأتين إال بأنصاري « : رسول اهللا ، فقال 

فانطلقنا ، فما أحد منهم يوجه إلينا شيئا ، وما منا أحد يريد أحدا منهم إال : قال » وأوباشهم فاحصدوهم حصدا 
يا رسول اهللا ، أبريت خضراء قريش ، ال قريش بعد اليوم فقال رسول اهللا صلى اهللا : أخذه ، وجاء أبو سفيان فقال 

فألقى الناس سالحهم ، ودخل » ، ومن ألقى السالح فهو آمن من دخل دار أيب سفيان فهو آمن « : عليه وسلم 
مث طاف سبعا ، وصلى خلف املقام ركعتني ، مث جاء ومعه ) ٦(رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فبدأ باحلجر فاستلمه 

 جاء احلق وزهق الباطل إن الباطل كان: ( قوس أخذ بسيتها فجعل يطعن هبا يف عني صنم من أصنامهم وهو يقول 
مث انطلق حىت أتى الصفا فعال منه حىت يرى البيت ، وجعل حيمد اهللا ويدعوه ، واألنصار عنده يقولون ) ) ٧(زهوقا 

وجاء الوحي ، وكان احلق إذا جاء مل خيف علينا ، ) ٩(بعشريته ) ٨(أما الرجل فأدركته رغبة يف قريته ، ورأفة : 
أما الرجل فأدركته رغبة يف قريته ، ورأفة بعشريته كال ، فما : يا معشر األنصار ، قلتم « : فلما رفع الوحي قال 

يا رسول اهللا ، : فأقبلوا يبكون ، وقالوا » امسي إذا ، كال ، إين عبد اهللا ورسوله ، احمليا حمياكم ، واملمات مماتكم 
هللا ورسوله يصدقانكم إن ا« : باهللا وبرسوله فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ) ١٠(واهللا ما قلنا إال الضن 

  »ويعذرانكم 
__________  

  املنزل سواء كان من حجر أو خشب أو شعر أو صوف أو وبر أو غري ذلك: الرحل ) ١(
  هي اليت تكون يف املَْيمنة واملَْيَسرة، وُهما ُمَجنَِّبَتان: ُمَجنَِّبة اجلْيش ) ٢(
  مجع حاسر وهو الذي ال درع له وال مغفر: احلسر ) ٣(
  أصل التلبية اإلقامة باملكان ، وإجابة املنادي ، ولبيك أي إجابة لك بعد إجابة: لبية الت) ٤(
  تقال يف الدعاء واملراد إسعاد لك بعد إسعاد: سعديك ) ٥(
افَْتعل من السَّالم والتحية وقيل هو افَْتعل من الّسالم وهي احلجارة، ويقال اْستلم احلجَر إذا لِمسه : استلم ) ٦(

  قبَّلهوَتناوله و
  ٨١: اإلسراء آية رقم : سورة ) ٧(
  أشد الرمحة: الرأفة ) ٨(
  األهل والقبيلة: العشرية ) ٩(
  البخل واملعىن حلرصهم على اهللا ورسوله وذلك ملكانتهم عندهم: الضن ) ١٠(

  عيسى بن طلحة بن عبيد اهللا

بن عبد الرمحن موىل آل طلحة ،  حدثنا املسعودي ، عن حممد: حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٥٦٥
ال يدخل النار عني بكت من خشية اهللا عز وجل « : عن عيسى بن طلحة بن عبيد اهللا ، عن أيب هريرة ، رفعه قال 

  »حىت يعود اللنب يف الضرع وال جيتمع دخان جهنم وغبار يف سبيل اهللا يف منخري عبد أو قدم مسلم 



  وأبو رافع

مسعت أبا رافع : حدثنا شعبة ، عن عطاء بن أيب ميمونة ، قال : دثنا أبو داود قال ح: حدثنا يونس قال  - ٢٥٦٦
رأيت خليلي صلى اهللا عليه وسلم يسجد فيها ، « : ، حيدث عن أيب هريرة ، أنه سجد يف إذا السماء انشقت وقال 

  »فال أزال أسجد حىت ألقاه 

مسعت أبا رافع ، حيدث عن أيب : أيب ميمونة ، قال حدثنا شعبة ، عن عطاء بن : حدثنا أبو داود قال  - ٢٥٦٧
  »فسماها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ميمونة أو زينب « كان اسم ميمونة أو زينب برة ، : هريرة ، قال 

حدثنا محاد بن زيد ، وأبو عامر اخلزاز صاحل بن رستم ، عن ثابت ، عن أيب رافع : حدثنا أبو داود قال  - ٢٥٦٨
النيب ) ١(هريرة ، أن رجال أسود أو امرأة سوداء كانت تنقي األذى من املسجد فدفنت ، فلم يؤذنوا ، عن أيب 

فانطلق إىل القرب فأتى » دلوين على قربها « : صلى اهللا عليه وسلم فأخرب بذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال 
مث أتى القرب » اهللا عز وجل ينورها عليهم بصاليت  إن هذه القبور ممتلئة على أهلها ظلمة ، وإن« : على القبور فقال 

فانطلق : يا رسول اهللا ، إن أيب ، أو أخي مات ودفن فصل عليه ، قال : فصلى عليه ، فقال رجل من األنصار 
  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مع األنصاري

__________  
  قترابههو اإلْعالم بالشيء أو اإلخبار به وبا: األذَاِن واإلذن ) ١(

حدثنا عبد اهللا بن فريوز ، عن أيب رافع ، عن : حدثنا عبد العزيز بن املختار ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٥٦٩
صوم ثالثة أيام من الشهر ، والوتر « أوصاين خليلي بثالث ، يعين النيب صلى اهللا عليه وسلم ، : أيب هريرة ، قال 

  »قبل النوم ، وركعيت الضحى 

قال رسول اهللا : حدثنا محاد ، عن ثابت ، عن أيب رافع ، عن أيب هريرة ، قال : ثنا أبو داود قال حد - ٢٥٧٠
اللهم : الرجل يف صالة ما كان يف مصاله الذي صلى فيه ينتظر الصالة تقول املالئكة « : صلى اهللا عليه وسلم 

  ») ١(اغفر له ، اللهم ارمحه ، ما مل حيدث 
__________  

  فعل ما ينقض الوضوء ويزيل الطهارة: احلدث ) ١(

حدثنا شعبة ، وهشام ، عن قتادة ، عن احلسن ، عن أيب رافع ، عن أيب هريرة ، : حدثنا أبو داود قال  - ٢٥٧١
وزاد : قال » األربع ، مث اجتهد فقد وجب الغسل ) ١(إذا قعد بني شعبها « : عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

  »أنزل أو مل ينزل « : احلديث محاد بن سلمة يف هذا 
__________  

الرجالن والشفران ، وقيل : الرجالن الفخذان ، وقيل : النواحي واملراد اليدان والرجالن ، وقيل : الشعب ) ١(
  شعب الفرج األربع



  وبشري بن هنيك

، حيدث عن بشري  مسعت النضر بن أنس: أخربين قتادة قأل : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٥٧٢
) ١(إذا أفلس الرجل فأدرك رجل متاعه « : بن هنيك ، عن أيب هريرة ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

  »بعينه فهو أحق به 
__________  

ث أو ثياب أو مأكل كل ما ُيْنتَفَُع به وَُيْسَتْمَتُع ، أو ُيَتَبلَّغُ بِِه ويُتَزَودَّ من سلعة أو مال أو زوج أو أثا: املتاع ) ١(
  وغري ذلك

حدثنا شعبة ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشري بن هنيك ، عن أيب هريرة : حدثنا أبو داود قال  - ٢٥٧٣
  »له من مملوك فهو حر ) ١(إذا أعتق الرجل شقيصا « : ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

__________  
  احلصة النصيب أو املقدار أو: الشقيص ) ١(

حدثنا شعبة ، عن قتادة ، مسع النضر ، مسع بشري بن هنيك ، عن أيب هريرة ، أن : حدثنا أبو داود قال  - ٢٥٧٤
  »هنى عن خامت الذهب « النيب صلى اهللا عليه وسلم 

حدثنا شعبة ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشري بن هنيك ، عن أيب هريرة : حدثنا أبو داود قال  - ٢٥٧٥
  »جائزة ) ١(العمرى « : ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

__________  
  جعل منفعة العني للغري مدة العمر: العمرى ) ١(

حدثنا مهام ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشري بن هنيك ، عن أيب هريرة : حدثنا أبو داود قال  - ٢٥٧٦
من كان له امرأتان فمال إىل إحدامها جاء يوم القيامة وأحد شقيه «  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ، قال 

  »ساقط ) ١(
__________  

  اجلانب: الشق ) ١(

: حدثنا مهام ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشري ، عن أيب هريرة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٥٧٧
من ذهب ، فجعل يتناول منه ، ) ١(ليه السالم جراد مطر على أيوب ع« : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  »يا رب ، ومن يشبع من رمحتك أو فضلك : يا أيوب ، أمل أوسع عليك ؟ ، قال : فأوحي إليه 
__________  

  حشرات طائرة تصيب األشجار والنباتات: اجلراد ) ١(

  كميل بن زياد



م ، عن أيب إسحاق ، عن كميل بن زياد ، عن أيب حدثنا سال: حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٥٧٨
أال أدلك على كنز من كنوز اجلنة ؟ ، ال حول وال قوة « : قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : هريرة ، قال 

  »وال منجا منه إال إليه ) ١(إال باهللا ، وال ملجأ 
__________  

  املعقل واملالذ: امللجأ ) ١(

  وأبو مراية

حدثنا قتادة ، عن أيب مراية ، عن أيب : حدثنا عمران ، قال : حدثنا أبو داود قال : ثنا يونس قال حد - ٢٥٧٩
  ») ٢(وال مرنة ) ١(ال تصلي املالئكة على نائحة « : هريرة ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

__________  
  الباكية على امليت جبزع وعويل هلا أو لغريها: النائحة ) ١(
  اليت تردد الصيحات احلزينة على امليت: رنة امل) ٢(

  وزرارة بن أوىف

حدثنا شعبة ، عن قتادة ، عن زرارة ، عن أيب هريرة ، عن : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٥٨٠
«  أو» لفراش زوجها لعنتها املالئكة حىت تصبح ) ١(إذا باتت املرأة هاجرة « : النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

  شك أبو داود» تراجع 
__________  

  اعتزلت: هجرت ) ١(

حدثين زرارة بن أوىف ، عن أيب هريرة ، : حدثنا قتادة ، قال : حدثنا مهام ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٥٨١
تعمل إن اهللا عز وجل جتاوز ألميت عما حدثت به أنفسها ما مل تتكلم به أو « : عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

  »به 

  وهالل بن يزيد

مسعت هالل بن يزيد : حدثين قتادة ، قال : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٥٨٢
فيها شفاء من كل داء إال السام « : ، حيدث عن أيب هريرة ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال يف احلبة السوداء 

  يقوله قتادةيعين الشونيز : قال » ) ١(
__________  

  املوت واهلالك: السام ) ١(

  والقعقاع



حدثنا وهيب ، عن سهيل بن أيب صاحل ، عن صفوان ، عن : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٥٨٣
  »واإلميان يف قلب عبد ) ١(ال جيتمع الشح « : القعقاع ، عن أيب هريرة ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

__________  
  أشد البخل واحلرص على متاع الدنيا: الشح ) ١(

  وحفص بن عاصم

حدثنا ابن فضالة ، عن خبيب بن عبد الرمحن ، عن حفص بن : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٥٨٤
حكم : ظله  سبعة يف ظل اهللا يوم ال ظل إال« : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عاصم ، عن أيب هريرة ، قال 

عدل ، وإمام عدل ، وشاب نشأ بعبادة اهللا ، ورجل قلبه معلق باملسجد حىت يرجع إليه ، ورجالن اجتمعا على 
حب اهللا وتفرقا على حبه ، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حىت ال تدري مشاله ما ختفي ميينه ، ورجل دعته امرأة 

  »عيناه من خشية اهللا عز وجل ) ١( خاليا ففاضت إين أخاف اهللا ، ورجل ذكر اهللا: ذات حسب ومجال فقال 
__________  

  سال دمعها: فاضت عيناه ) ١(

حدثنا العمري ، عن خبيب بن عبد الرمحن ، عن حفص بن عاصم ، عن أيب : حدثنا أبو داود قال  - ٢٥٨٥
، وال صالة بعد  ال صالة بعد العصر حىت تغرب الشمس« : هريرة ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

  »الصبح حىت تطلع الشمس 

  واحلسن البصري عن أيب هريرة

قال رسول اهللا صلى اهللا : حدثنا ابن فضالة ، عن احلسن ، عن أيب هريرة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٥٨٦
  »له ) ١(ن ال خالق إمنا يلبس احلرير يف الدنيا من ال يرجو أن يلبسه يف اآلخرة إمنا يلبس احلرير م« : عليه وسلم 

__________  
  احلظ والنصيب: اخلالق ) ١(

ذكر رسول : حدثنا أبو هالل حممد بن سليم ، عن احلسن ، عن أيب هريرة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٥٨٧
  »كان من حيائه ال يغتسل إال مستترا « : اهللا صلى اهللا عليه وسلم موسى عليه السالم فقال 

حدثنا احلسن ، عن أيب هريرة ، أن النيب صلى اهللا : حدثنا جسر أبو جعفر ، قال : داود قال  حدثنا أبو - ٢٥٨٨
سبحان اهللا ، واحلمد هللا ، وال إله إال اهللا ، : ما من عبد يتعار من الليل أو على فراشه فيقول « : عليه وسلم قال 

  »وضأ وصلى فدعا اهللا ، استجاب له فقام فت) ١(واهللا أكرب ، اللهم اغفر يل ، إال غفر له ، فإن عزم 
__________  

  االجتهاد واجلد واإلصرار والقطع يف فعل األمر: العزم ) ١(



: حدثنا جسر ، عن احلسن ، عن أيب هريرة ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٥٨٩
  »يس يف ليلة التماس وجه اهللا غفر له : من قرأ « 

قدم رجل املدينة فلقي أبا هريرة فقال له : حدثنا أبو األشهب ، عن احلسن ، قال : ثنا أبو داود قال حد - ٢٥٩٠
أفال أحدثك حديثا مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه : أجل قال : كأنك لست من أهل البلد ، قال : أبو هريرة 

إن أول ما حياسب : هللا صلى اهللا عليه وسلم قال فإن رسول ا: بلى ، قال : وسلم ، لعل اهللا أن ينفعك به ؟ ، قال 
فينظروا ، فإن » انظروا يف صالته ، أمتها أم نقصها « : به العبد يوم القيامة الصالة ، يقول اهللا عز وجل ملالئكته 

مث تؤخذ » ) ١(أكملوا لعبدي فريضته من تطوعه « : كانت كاملة كتبت كاملة ، وإن كان انتقص منها شيء قال 
فقال احلسن : ومسعت شيخا من املسجد احلرام حيدث هبذا احلديث قال : مال على قدر ذلك قال أبو داود األع

  واهللا ، هلذا البن آدم خري من الدنيا وما فيها: وهو يف جملس أيب هريرة ملا حدث هذا احلديث 
__________  

  هو فعل الشيء تربُّعا من َنفْسه واختيارا دون إجبار: التطوع ) ١(

بينا أبو هريرة حيدث : حدثنا احلسن ، قال : حدثنا عباد بن ميسرة املنقري ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٥٩١
: ما تقول يف سبل إزاري ؟ ، أو يف جر إزاري ؟ ، قال : الناس إذ جاء شاب حىت قام عليه بني ثوبني له ، فقال 

) ١(كان فيمن كان قبلكم رجل يتبختر « : وسلم يقول مسعت خليلي الصادق املصدوق أبا القاسم صلى اهللا عليه 
فيها إىل يوم ) ٤(اهللا به األرض ، فوالذي نفسي بيده ، إنه ليتجلجل ) ٣(، أو بني ثوبيه ، إذ خسف ) ٢(يف برديه 

  »القيامة 
__________  

  متايل وتثىن ومشى يف خيالء وكرب: تبختر ) ١(
  خطَّطة، وقيل ِكساء أسود ُمَربَّع فيه صوٌرالشَّْملَةُ امل: الْبُرُد والُبرْدة ) ٢(
  غيبه فيها) ٣(
  يغوص ويضطرب ويسيخ يف األرض: يتجلجل ) ٤(

حدثنا محاد بن سلمة ، عن علي بن زيد ، عن احلسن ، عن أيب هريرة ، أن النيب : حدثنا أبو داود قال  - ٢٥٩٢
) ٢(ملا بينهما ما اجتنب الكبائر ) ١(عة كفارات الصلوات اخلمس ، واجلمعة إىل اجلم« : صلى اهللا عليه وسلم قال 

«  
__________  

  املاحية للخطأ والذنب: الكفارة ) ١(
  كبرية، وهي الفَْعلَة القبيحة من الذنوب املَنْهيِّ عنها شرعا العظِيم أْمرُها: واحدُتها : الكبائر ) ٢(

أوصاين خليلي بثالث لن : يب هريرة ، قال حدثنا ابن فضالة ، عن احلسن ، عن أ: حدثنا أبو داود قال  - ٢٥٩٣
  »الغسل يوم اجلمعة ، والوتر قبل النوم ، وصيام ثالثة أيام من الشهر « : أدعهن 



حدثنا أبو هريرة ، وحنن ، إذ : حدثنا احلسن ، قال : حدثنا عباد بن راشد ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٥٩٤
أنت اإلسالم ، وأنا السالم ، اليوم بك أعطي ، : القيامة فيقول اهللا عز وجل جييء اإلسالم يوم « : ذاك باملدينة قال 

  »وبك آخذ 

  عبد الرمحن بن هضاض

حدثنا محاد ، عن أيب الزبري ، عن عبد الرمحن بن هضاض ، : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٥٩٥
فأت النيب صلى اهللا عليه وسلم : اآلخر زنا قال إن : جاء ماعز بن مالك إىل هزال فقال : عن أيب هريرة ، قال 

فرجم ، فأتى عليه رجالن ) ١(فأتاه ، فأخربه حىت شهد أربعا ، فأمر برمجه : فأخربه قبل أن ينزل فيك قرآن قال 
 يا حني هذا ، ستر اهللا عليه ، فلم يستر على نفسه ، فأهيج كما يهيج الكلب فأتيا النيب صلى اهللا عليه وسلم: فقاال 

يا رسول اهللا ، هذه جيفة : فقاال » ) ٣(اهنسا من هذه اجليفة « : فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم ) ٢(، وإذا جيفة 
ما أصبتما من أخيكما أننت من هذه ، فوالذي نفسي بيده ، « : وال نستطيعها فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  »رمحته يا هزال  أال« : وقال » لقد رأيته يتقمص يف هنر اجلنة 
__________  

  قتل الزاين رميا باحلجارة: الرجم ) ١(
  ُجثة امليت إذا أْنَتن: اِجليفَة ) ٢(
  جثة امليتة إذا أننت: اجليفة ) ٣(

  وعبد اهللا األودي

حدثنا املسعودي ، عن داود بن عبد اهللا األودي ، عن أبيه ، : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٥٩٦
الفرج : األجوفان « : به الناس النار ؟ ، قال ) ١(يا رسول اهللا ، ما أكثر ما يلج : قيل : أيب هريرة ، قال عن 

  »تقوى اهللا ، وحسن اخللق « : فما أكثر ما يلج به الناس اجلنة ؟ ، قال : قيل » والفم 
__________  

  الدخول: الولوج ) ١(

  وعمار بن أيب عمار

حدثنا محاد بن سلمة ، عن علي بن زيد ، عن عمار بن أيب : حدثنا أبو داود قال  :حدثنا يونس قال  - ٢٥٩٧
ما شهدت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غنيمة إال قسم يل منها إال خيرب ، فإهنا : عمار ، عن أيب هريرة ، قال 

  كانت ألهل احلديبية خاصة وكان أبو موسى وأبو هريرة جاءا بني حنني واحلديبية

قال رسول اهللا صلى اهللا : حدثنا محاد بن سلمة ، عن عمار ، عن أيب هريرة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٥٩٨
  ») ١(الناس معادن ، فخيارهم يف اجلاهلية خيارهم يف اإلسالم إذا فقهوا « : عليه وسلم 



__________  
  الفهم: الفقه ) ١(

مة ، عن عمار ، عن أيب هريرة ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم حدثنا محاد بن سل: حدثنا أبو داود قال  - ٢٥٩٩
  »خيرج قوم من املدينة ، واملدينة خري هلم لو كانوا يعلمون « : قال 

  وعبد امللك

حدثنا مهام ، عن قتادة ، عن عبد امللك عن أيب هريرة ، أن : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٦٠٠
  »من أعطي ماال من غري مسألة فليقبله ، فإمنا هو رزق رزقه اهللا عز وجل « : ه وسلم قال رسول اهللا صلى اهللا علي

  وعمري موىل بين عدي

حدثنا حممد بن أيب محيد ، عن عمري موىل بين عدي ، مسع أبا : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٦٠١
: قيل » يعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن قبل أن ينام ؟ أ« : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : هريرة ، يقول 

) ١(قل هو اهللا أحد ، و قل أعوذ برب الفلق : يقرأ « : يا رسول اهللا ، ومن يطيق ثلث القرآن قبل أن ينام ؟ قال 
  »، و قل أعوذ برب الناس ، فكأمنا قرأ ثلث القرآن 

__________  
  قيل انفالق الصبحاخللق بكل ما فيه من كائنات و: الفلق ) ١(

  وأبو عبد اهللا القراظ

حدثنا حممد بن أيب محيد ، عن أيب عبد اهللا القراظ ، عن أيب : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٦٠٢
» ال حيافظ املنافق أربعني ليلة على صالة العشاء اآلخرة « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : هريرة ، قال 

  اعةيف مج: يعين 

  وحممد بن زياد

مسعت أبا هريرة ، : حدثنا شعبة ، ومحاد ، عن حممد بن زياد ، قال : حدثنا يونس ، حدثنا أبو داود قال  - ٢٦٠٣
  »صوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته ، فإن غم عليكم فعدوا ثالثني « : قال أبو القاسم صلى اهللا عليه وسلم : يقول 

مسعت أبا هريرة ، : أخربين حممد بن زياد القرشي ، قال : دثنا شعبة ، قال ح: حدثنا أبو داود قال  - ٢٦٠٤
« : أخذ احلسن بن علي مترة من متر الصدقة فألقاها يف فيه ، فجعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : يقول 
  »كخ ، ألقها ، أما علمت أنا ال نأكل الصدقة ) ١(كخ 

__________  
   عن تناول شيء ال يراد أن يتناولهكلمة زجر للصيب: كخ ) ١(



: مسعت أبا هريرة ، يقول : أخربين حممد بن زياد ، قال : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٦٠٥
  »غفار غفر اهللا هلا ، وأسلم ساملها اهللا « : مسعت أبا القاسم ، صلى اهللا عليه وسلم يقول 

قال : مسعت أبا هريرة ، يقول : أخربين حممد بن زياد ، قال : ة ، قال حدثنا شعب: حدثنا أبو داود قال  - ٢٦٠٦
، وسلكت األنصار شعبا أو واديا ، سلكت ) ١(لو سلك الناس واديا أو شعبا « : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ونصروه) ٢(ما ظلم بأيب وأمي ، لقد واسوه وآووه : قال أبو هريرة » شعب األنصار 
__________  

  الطريق يف اجلبل أو االنفراج بني اجلبلني: الشعب ) ١(
ضم وانضم ، ومجع ، محى ، ورجع ، وَردَّ ، وجلأ ، واعتصم ، ووَاَرى ، وأسكن ، ويستخدم : أوى وآوى ) ٢(

  كل من الفعلني الزما ومتعديا ويعطي كل منهما معىن اآلخر

قال رسول اهللا : مسعت أبا هريرة ، يقول : د ، قال حدثنا شعبة ، عن حممد بن زيا: حدثنا أبو داود قال  - ٢٦٠٧
إال الصوم ، فهو يل وأنا أجزي به ، ) ١(كل العمل كفارة « : قال ربكم تبارك وتعاىل : صلى اهللا عليه وسلم 

  »فم الصائم أطيب عند اهللا عز وجل من ريح املسك ) ٢(وخللوف 
__________  

  املاحية للخطأ والذنب: الكفارة ) ١(
  رائحة كريهة خترج من الفم: خللوف ا) ٢(

حدثنا شعبة ، عن حممد بن زياد ، مسع أبا هريرة ، وأتى على قوم يتوضئون من : حدثنا أبو داود قال  - ٢٦٠٨
للعقب ) ٣(ويل « : الوضوء ، فإين مسعت أبا القاسم صلى اهللا عليه وسلم يقول ) ٢(أسبغوا : ، فقال ) ١(املطهرة 

  »من النار ) ٤(
__________  

  املكان الذي جيمع فيه املاء للتطهر والوضوء: املطهرة ) ١(
  إمتامه وإكماله واستيعاب أعضائه بالغسل: إسباغ الوضوء ) ٢(
  احلزن واهلالك والعذاب وقيل وادٍ يف جهنم: الويل ) ٣(
  عظم مؤخر القدم: العقب ) ٤(

مسع أبا هريرة ، مسع أبا القاسم ، صلى اهللا عليه  حدثنا شعبة ، عن حممد بن زياد ،: حدثنا أبو داود قال  - ٢٦٠٩
  ») ٢(بطرا ) ١(ال ينظر اهللا عز وجل إىل من جر إزاره « : وسلم يقول 

__________  
  ثوب حييط بالنصف األسفل من البدن: اإلزار ) ١(
  الطُّْغيان عند الّنْعمة وطُولِ الْغَِنى: البَطر ) ٢(

شعبة ، عن حممد بن زياد ، مسع أبا هريرة ، مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم حدثنا : حدثنا أبو داود قال  - ٢٦١٠
  ») ٣(احلجر ) ٢(، وللعاهر ) ١(الولد للفراش « : يقول 



__________  
  أي لصاحب الفراش وهو الزوج أو املوىل: الولد للفراش ) ١(
  الزاين: العاهر ) ٢(
  ء له يف الولدالرجم باحلجر واخليبة واحلرمان وال شي: احلجر ) ٣(

مسعت أبا هريرة ، مسع أبا : حدثنا حممد بن زياد ، قال : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٦١١
انعلهما مجيعا ، أو أحفهما مجيعا ، وإذا انتعلت فابدأ باليمىن ، وإذا خلعت « : القاسم ، صلى اهللا عليه وسلم يقول 

  »فابدأ باليسرى 

حدثنا شعبة ، ومحاد بن سلمة ، عن حممد بن زياد ، مسع أبا هريرة ، مسع أبا : اود قال حدثنا أبو د - ٢٦١٢
  »أما خيشى الذي يرفع رأسه قبل اإلمام أن حيول اهللا رأسه رأس محار « : القاسم ، صلى اهللا عليه وسلم يقول 

قال رسول : با هريرة ، قال حدثنا الربيع بن مسلم ، عن حممد بن زياد ، مسع أ: حدثنا أبو داود قال  - ٢٦١٣
  »ال يشكر اهللا من ال يشكر الناس « : اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

حدثنا محاد بن سلمة ، عن حممد بن زياد ، مسع أبا هريرة ، مسع أبا القاسم ، صلى : حدثنا أبو داود قال  - ٢٦١٤
  »من متر ) ٢(د معها صاعا فهو باخليار ، إن ردها ر) ١(من اشترى مصراة « : اهللا عليه وسلم يقول 

__________  
  هي الواحدة من احليوانات احللوبة اليت حيبس اللنب يف ضرعها أياما ليظهر أهنا غزيرة اللنب مث تباع: املصراة ) ١(
  مكيال املدينة تقدر به احلبوب وسعته أربعة أمداد ، واملد هو ما ميأل الكفني: الصاع ) ٢(

  صاحل بن أيب صاحل

حدثين صاحل بن أيب صاحل ، : حدثنا أبو بكر احلناط ، قال : حدثنا أبو داود قال : نا يونس قال حدث - ٢٦١٥
ألنا هبم أوثق مين بكم ، أو « : ذكرت املوايل عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال : مسع أبا هريرة ، يقول 

  »ببعضكم 

  وعمرو بن ميمون

حدثنا شعبة ، عن حيىي بن سليم أيب بلج ، عن عمرو بن : قال  حدثنا أبو داود: حدثنا يونس قال  - ٢٦١٦
أال أدلك على كلمة من كنز اجلنة « : قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ميمون ، مسع أبا هريرة ، يقول 

  »حتت العرش ؟ ال حول وال قوة إال باهللا 

مسعت : مرو بن ميمون ، عن أيب هريرة ، قال حدثنا شعبة ، عن أيب بلج ، عن ع: حدثنا أبو داود قال  - ٢٦١٧
  »من سره أن جيد طعم اإلميان فليحب العبد ال حيبه إال هللا « : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 



  وحممد بن سريين

حدثنا حممد : حدثنا سعيد بن عبد الرمحن ، أخو أيب حرة قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٦١٨
يا رسول اهللا ، الرجل : نادى رجل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال : حدثنا أبو هريرة ، قال : ين ، قال بن سري

  »أوكلكم جيد ثوبني ؟ « : يصلي يف ثوب واحد ؟ ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

هريرة ، أن النيب صلى اهللا حدثنا يزيد بن إبراهيم ، عن حممد بن سريين ، عن أيب : حدثنا أبو داود قال  - ٢٦١٩
يصلي ، يسأل اهللا عز وجل « : أو قال » إن يف اجلمعة ساعة ال يوافقها رجل مسلم يف صالة « : عليه وسلم قال 

  يقللها: يزهدها قلنا : وقال بيده هكذا ، أقبل أبو داود بيده وأدبر قلنا » خريا ، إال أعطاه « : أو قال » فيها شيئا 

قال : حدثنا محاد بن سلمة ، عن أيوب ، عن ابن سريين ، عن أيب هريرة ، قال : داود قال حدثنا أبو  - ٢٦٢٠
إن يف اجلمعة ساعة ال يوافقها عبد قائم يصلي ، يسأل اهللا فيها خريا إال أعطاه « : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

«  

« : حدثنا أبو هريرة ، قال : ن ، قال حدثنا حممد بن سريي: حدثنا قرة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٦٢١
  »إذا السماء انشقت و اقرأ باسم ربك الذي خلق ، ومن هو خري منهما : سجد أبو بكر وعمر رضي اهللا عنهما يف 

« : حدثنا محاد بن زيد ، عن أيوب ، عن حممد بن سريين ، عن أيب هريرة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٦٢٢
  »الصالة  يف) ١(هني عن التخصر 

__________  
  وضع اليدين على اخلاصرة يف الصالة: التخصر ) ١(

  ومطري

حدثنا موسى بن مطري ، عن أبيه ، عن أيب هريرة ، أن النيب : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٦٢٣
  »ا من دون اهللا يعبدوهن) ١(ال تقوم الساعة حىت يرجع ناس من أميت إىل أوثان « : صلى اهللا عليه وسلم قال 

__________  
الَوثَن كلُّ ما لَه ُجثَّة َمْعمولة من َجواِهر األرض أو من اخلََشب : مجع َوثَن وهو الصنم، وقيل : األوثان ) ١(

  ثَّةالصُّورة بِال ُج: واِحلجارة، كُصورة اآلدَمّي ُتعَْمل وتُْنَصب فُتْعَبد وقد ُيطْلَق الَوثَن على غري الصُّورة، والصََّنم 

مسعت رسول اهللا صلى : حدثنا موسى بن مطري ، عن أبيه ، عن أيب هريرة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٦٢٤
  »من أحبين فليحب هذين « : اهللا عليه وسلم يقول يف احلسن واحلسني 

اهللا صلى اهللا قال رسول : حدثنا موسى بن مطري ، عن أبيه ، عن أيب هريرة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٦٢٥
  »، والكفر من قبل املشرق ) ١(اإلميان ميان « : عليه وسلم 



__________  
  من جهة اليمن: ميان ) ١(

قال رسول اهللا صلى اهللا : حدثنا موسى بن مطري ، عن أبيه ، عن أيب هريرة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٦٢٦
  »ن مرمي عليه السالم مل يسلط على قتل الدجال إال عيسى اب« : عليه وسلم 

قال رسول اهللا صلى اهللا : حدثنا موسى بن مطري ، عن أبيه ، عن أيب هريرة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٦٢٧
لو أن لرجل أحدا ذهبا فأنفقه يف سبيل اهللا ويف األرامل واملساكني واأليتام ليدرك فضل رجل من « : عليه وسلم 

  »ه أبدا أصحايب ساعة من النهار ما أدرك

  وابن عبد الرمحن بن احلارث عن أيب هريرة

حدثنا أبو عوانة ، عن عبد امللك بن عمري ، عن عمرو أو عمر : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٦٢٨
من أين أقبلت ؟ ، : بن عبد الرمحن ، قال أبو داود أحدمها أن أبا بصرة الغفاري ، لقي أبا هريرة وهو جاء فقال 

أما إين لو أدركتك مل تذهب ، إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أقبلت من الطور صليت فيه قال :  قال
  »مسجدي هذا ، ومسجد احلرام ، ومسجد األقصى : إىل ثالثة مساجد ) ١(تشد الرحال « : يقول 

__________  
  رحل كناية عن السفرمجع رحل وهو ما يوضع على ظهر البعري للركوب، وشد ال: الرحال ) ١(

  وأبو بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام

مسعت أبا : أخربين حيىي بن سعيد ، قال : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٦٢٩
ن بكر بن عمرو بن حزم ، حيدث عن عمر بن عبد العزيز ، عن أيب بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام ، ع

بعينه فهو أحق به ) ١(إذا أفلس الرجل فأصاب الرجل متاعه « : أيب هريرة ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
  ») ٢(من الغرماء 

__________  
أكل كل ما ُيْنتَفَُع به وَُيْسَتْمَتُع ، أو ُيَتَبلَّغُ بِِه ويُتَزَودَّ من سلعة أو مال أو زوج أو أثاث أو ثياب أو م: املتاع ) ١(

  وغري ذلك
  الذي له الدين والذي عليه الدين ، مجيعا: الغرمي ) ٢(

  ومالك بن ظامل

حدثنا شعبة ، عن مساك بن حرب ، عن مالك بن ظامل ، عن : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٦٣٠
  »من قريش ) ٢(ء سفها) ١(هالك أميت على يدي أغيلمة « : أيب هريرة ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

__________  
تصغري غلمة وهو مجع غالم ، وواحد اجلمع املصغر غليم بالتشديد ، يقال للصيب حني يولد إىل أن : أغيلمة ) ١(



  غالم: حيتلم 
  اجلاهلُ: اخلفّة والطيُش، وَسِفه رأُيه إذا كان َمْضطربا ال اِستقاَمةَ له، والسفيه : السَّفَه ) ٢(

  واملهري

حدثنا القاسم بن الفضل ، عن أبيه ، عن املهري ، أن أبا : حدثنا أبو داود قال : نا يونس قال حدث - ٢٦٣١
، وعن كسب املومسة ) ١(هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن كسب احلجام « يا مهري ، : هريرة ، قال له 

  »الفحل ) ٣(، وعن مثن الكلب ، وعن عسب ) ٢(
__________  

  عاجل باحلجامة وهي تشريط موضع األمل وتسخينه إلخراج الدم الفاسد من البدنمن ي: احلجام ) ١(
  الزانية الفاجرة اليت تتكسب بزناها: املومسة ) ٢(
  الذكر من كل حيوان: تأجري ماء الفحل للتلقيح ، والفحل : العسب ) ٣(

هري ، عن أبيه ، عن أيب هريرة ، حدثنا سعيد امل: حدثنا حممد بن أيب محيد ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٦٣٢
انتظار الصالة ، ولزوم جمالس الذكر ، وما من عبد ) ١(أفضل الرباط « : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

  »أو يقوم ) ٢(يصلي مث يقعد يف مقعده إال مل تزل املالئكة تصلي عليه حىت حيدث 
__________  

  ى جَِهاد الَعدوّ باحلرب، واْرتباط اخليل وإْعَدادهااإلقامة عل: يف األصل : الّرباط ) ١(
  فعل ما ينقض الوضوء ويزيل الطهارة: احلدث ) ٢(

  وعبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة

حدثنا زمعة بن صاحل ، عن الزهري ، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٦٣٣
كان رجل يداين « : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : هريرة ، قال بن عتبة بن مسعود ، عن أيب 

عنا فلما لقي اهللا عز وجل ) ٣(عنه ، لعل اهللا يتجاوز ) ٢(جتاوز ) : ١(الناس ، وكان يقول لغالمه إذا أعسر املعسر 
  »جتاوز عنه 

__________  
  احملتاج وقليل املال والعاجز عن أداء دينه: املعسر ) ١(
  سامح وعفا وصفح: جتاوز ) ٢(
  التََّساُهل والتسامح: التجاوز ) ٣(

قال : حدثنا زمعة ، عن الزهري ، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا ، عن أيب هريرة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٦٣٤
« : ا الفأل ؟ ، قال يا رسول اهللا ، م: قيل » ، وخري الطرية الفأل ) ١(ال طرية « : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  »الكلمة الصاحلة يسمعها أحدكم 

__________  



التشاؤم بالطري ، فقد كان أحدهم إذا كان له أمر فرأى طريا طار مينة استبشر واستمر بأمره ، وإن : الطرية ) ١(
  رآه طار يسرة تشاءم به ورجع ، وتطلق على التشاؤم مطلقا

، عن الزهري ، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة ، عن زيد بن خالد  حدثنا زمعة: حدثنا أبو داود قال  - ٢٦٣٥
أحدكم فليجلدها ، ) ١(إذا زنت أمة « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : اجلهين ، وعن أيب هريرة ، قاال 

  »شعر ) ٢(فإن عادت فليجلدها ، فإن عادت فليجلدها ، فإن عادت الرابعة فليبعها ولو بضفري 
__________  

  اجلارية اململوكة: األمة ) ١(
  حبل من شعر أو غريه ، منسوج أو مفتول: الضفري ) ٢(

حدثنا زمعة ، عن الزهري ، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا ، عن زيد بن خالد ، وعن : حدثنا أبو داود قال  - ٢٦٣٦
يا رسول اهللا ، ننشدك ملا قضيت :  إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقاال) ١(جاء خصمان : أيب هريرة ، قاال 

أجل يا رسول اهللا ، فاقض بيننا بكتاب اهللا ، وائذن يل فأتكلم : بيننا بكتاب اهللا ، فقام خصمه وهو أفقه منه فقال 
على هذا ، وإنه زىن بامرأته ، فأخربت أن على ابين الرجم ، ) ٢(يا رسول اهللا ، إن ابين كان عسيفا : فأذن له فقال 

ت منه مبائة شاة وخادم ، فلما سألت أهل العلم أخربوين أن على ابين جلد مائة وتغريب عام ، وأن على امرأة فافتدي
والذي نفسي بيده ، ألقضني بينكما بكتاب اهللا عز وجل ، « : هذا الرجم ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

يا أنيس على امرأة ) ٣(لد مائة وتغريب عام ، واغد أما املائة شاة واخلادم فهما مردودان عليك ، وعلى ابنك ج
  فغدا عليها ، فسأهلا ، فاعترفت ، فرمجها» هذا ، فإن اعترفت فارمجها 

__________  
  اللذان يكون بينهما تنازع واختالف حول شيء معني: اخلصمان ) ١(
  األجري املستهان به: العسيف ) ٢(
  السري أول النهار: الُغُدو ) ٣(

  ةوأبو زرع

حدثنا شعبة ، عن عبد اهللا بن يزيد ، عن أيب زرعة ، عن أيب : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٦٣٧
  »من اخليل ) ١(كان يكره الشكال « هريرة ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

__________  
شبيها بالشِّكال الذي ُتْشكل به اخلَيل؛ ألنه هو أن تكون ثالث قَوَائم منه ُمحجَّلةً وواحدة ُمطْلَقة، ت: الشكال ) ١(

وقيل هو أن تكون إِْحَدى َيَديه . وقيل هو أن تكون الواحدة ُمحجَّلة والثالث ُمطْلقة. يكون يف ثالث قوائم غالباً
  وإْحَدى رِْجليه من خالٍف ُمحجَّلَتني

  وأبو جعفر



عن حيىي بن أيب كثري ، عن أيب جعفر ، عن أيب  حدثنا هشام ،: حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٦٣٨
من ذا الذي « : إذا بقي ثلث الليل قال تبارك وتعاىل : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : هريرة ، قال 

  »يستكشف الضر أكشف عنه ؟ من ذا الذي يسترزقين أرزقه ؟ من ذا الذي يسألين أعطه ؟ 

شام ، عن حيىي ، عن أيب جعفر ، مسع أبا هريرة ، عن النيب صلى اهللا عليه حدثنا ه: حدثنا أبو داود قال  - ٢٦٣٩
  »دعوة املظلوم ، ودعوة املسافر ، ودعوة الوالد لولده : ثالث دعوات مستجابات « : وسلم قال 

مسعت رسول : حدثنا هشام ، عن حيىي ، عن أيب جعفر ، مسع أبا هريرة ، يقول : حدثنا أبو داود قال  - ٢٦٤٠
فيه ، وحج ) ١(أفضل األعمال يوم القيامة إميان ال شك فيه ، وغزو ال غلول « :  صلى اهللا عليه وسلم يقول اهللا

  حج مربور يكفر خطايا تلك السنة: قال أبو هريرة » ) ٢(مربور 
__________  

  اخليانة والسرقة: الغلول ) ١(
  قبولالذي ال خيالطه شيء من املآِثم ، وقيل هو امل: املربور ) ٢(

  وأبو حازم

حدثنا شعبة ، عن سيار ، ومنصور ، عن أيب حازم ، عن أيب : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٦٤١
  »، ومل يفسق رجع كيوم ولدته أمه ) ١(من حج فلم يرفث « : هريرة ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

__________  
  لرجل من املرأة ، وأصله الكالم الفاحشكلمة جامعة لكل ما يريده ا: الرفث ) ١(

مسعت أبا حازم ، حيدث عن : أخربين حممد بن جحادة ، قال : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٦٤٢
  ») ١(هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن كسب اإلماء « : أيب هريرة ، قال 

__________  
  ملوكة من أجرة على زناها وفجورهاما حتصله املرأة امل: كسب اإلماء ) ١(

مسعت أبا حازم ، حيدث عن أيب هريرة ، : حدثنا شعبة ، عن عدي بن ثابت ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٦٤٣
  »إن املؤمن يأكل يف معى واحد ، وإن الكافر يأكل يف سبعة أمعاء « : أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

هنى ، أو هني « : حدثنا شعبة ، عن عدي ، مسع أبا حازم ، عن أيب هريرة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٦٤٤
  »، وأن يبيع مهاجر ألعرايب ) ١(عن التلقي 

__________  
هو أن َيْستقبِلَ احلَضَرِيُّ الَبّدوِيَّ قبل وصُوله إىل الَبلَد، وُيخْربه بكَساد ما معه كَِذباً؛ لَيْشتَرَي منه : التلقي ) ١(
َعَته بالوَكْس، وأقَلَّ من ثَمن اِملثل، وذلك َتغْريٌر ُمحَّرم، ولكن الِشراء ُمْنعَِقٌد، مث إذا كَذب وظَهر الَغْبن، ثبت ِسلْ

  اِخليارُ للبائع، وإنْ َصدق



هنى ، أو هني « : حدثنا شعبة ، عن عدي ، مسع أبا حازم ، عن أيب هريرة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٦٤٥
، وأن خيطب ) ٤(ما يف صحفتها ) ٣(، وأن تسأل املرأة طالق أختها لتكتفئ ) ٢(، والنجش ) ١(ة عن التصري

  هنى: كأنه يعين النيب صلى اهللا عليه وسلم يف قوله : قال أبو داود » الرجل على خطبة أخيه 
__________  

أي ُيْجَمع وُيْحَبس وال ُتحلَُب أياما : اللَُّنب يف َضْرعها  املُصرَّاةُ هي الَناقَةُ أو البقََرةُ أو الشَّاةُ ُيَصرَّي: التصرية ) ١(
  حىت جيتمَع اللُنب يف َضْرعها

  أن ميدح الرجل السلعة لريوجها أو يزيد يف الثمن وال يريد شراءها ولكن ليغتر بذلك غريه: النجش ) ٢(
  املراد لتستأثر بنصيبها من املعروف والنفقة واملعاشرة: تكفأ وتكتفئ ) ٣(
  اإلناء واملراد إفساد حياهتا الزوجية: الصحفة ) ٤(

حدثنا هشام ، عن عباد بن أيب علي عن أيب حازم ، عن أيب هريرة ، أن النيب صلى : حدثنا أبو داود قال  - ٢٦٤٦
) ٢(، ليتمنني قوم يوم القيامة أن ذوائبهم ) ١(ويل لألمراء ، ويل لألمناء ، ويل للعرفاء « : اهللا عليه وسلم قال 
  »بني السماء واألرض وأهنم مل يلوا عمال ) ٤(، يتذبذبون ) ٣(كانت معلقة بالثريا 
__________  

  القيم بأمور القبيلة أو اجلماعة من الناس يلي أمورهم ويتعرف األمري منه أحواهلم: العريف ) ١(
  ُههي الشَّعرُ املْضفُور من َشعر الرَّأسِ، وذُؤابةُ الشيء أْعال: الذُؤَاَبة ) ٢(
  جمموعة من جنوم السماء: الثريا ) ٣(
  يتدحرج ويتحرك ويضطرب: يتذبذب ) ٤(

حدثنا شعبة ، عن عدي بن ثابت ، عن أيب حازم ، عن أيب هريرة ، أن النيب صلى : حدثنا أبو داود قال  - ٢٦٤٧
: عت أبا الوليد يقول مس: قال أبو بشر » فإيل ، ومن ترك ماال فللوارث ) ١(من ترك كال « : اهللا عليه وسلم قال 

  هذا نسخ تلك األحاديث اليت جاءت يف ترك الصالة على الذي عليه الدين
__________  

  العيال ومن حيتاج إىل رعاية ونفقة: الثِّقَل ِمن كل ما ُيَتكلَّف ، وقيل : الكَل ) ١(

قال : ن أيب هريرة ، قال حدثنا سالم ، عن سعيد بن مسروق ، عن أيب حازم ، ع: حدثنا أبو داود قال  - ٢٦٤٨
  »ليس الشديد من يصرع الناس ، أو يغلب الناس ، ولكن الشديد من غلب نفسه « : النيب صلى اهللا عليه وسلم 

« : حدثنا هشام ، عن عباد بن أيب علي عن أيب حازم ، عن أيب هريرة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٦٤٩
يا أبا هريرة ، إال من اتقى اهللا منهم : قلت : قال » ة ، والعذاب يوم القيامة أوهلا مالمة ، وآخرها ندام) ١(العرافة 

  إمنا أحدثك كما مسعت: قال 
__________  

  القيام بأمور اجلماعة من الناس: العرافة ) ١(

  وعراك بن مالك



يمان بن يسار ، حدثنا شعبة ، عن عبد اهللا بن دينار ، عن سل: حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٦٥٠
ليس يف فرس املسلم وال « : عن عراك بن مالك الغفاري ، عن أيب هريرة ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

  »يف غالمه صدقة 

حدثنا محاد بن زيد ، ووهيب بن خالد ، عن خثيم بن عراك بن مالك الغفاري ، : حدثنا أبو داود قال  - ٢٦٥١
ليس يف فرس املسلم وال يف غالمه صدقة « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال  عن أبيه ، عن أيب هريرة ،

«  

  أبو عثمان موىل املغرية

كتب به إيل وقرأته عليه ، مسع : حدثنا شعبة ، عن منصور ، قال : حدثنا يونس ، حدثنا أبو داود قال  - ٢٦٥٢
لصادق املصدوق أبا القاسم صلى اهللا عليه وسلم يقول مسعت صاحب هذه احلجرة ا: أبا عثمان عن أيب هريرة قال 

  ») ١(ال تنزع الرمحة إال من شقي « : 
__________  

  التعاسة وهو ضد السعادة: الشقاء ) ١(

ال أدري : حدثنا شعبة ، عن منصور ، مسع أبا عثمان عن أيب هريرة ، قال شعبة : حدثنا أبو داود قال  - ٢٦٥٣
من صلى ثنيت عشرة ركعة يف يوم وليلة « : عن أيب هريرة قال : عليه وسلم ، أو قال رفعه إىل النيب صلى اهللا 

  وهذا أيضا مما كتبه إليه منصور: قال أبو داود » غري فريضة ، بين له بيت يف اجلنة ) ١(تطوعا 
__________  

  هو فعل الشيء تربُّعا من َنفْسه واختيارا دون إجبار: التطوع ) ١(

  محنومحيد بن عبد الر

مسعت محيد بن : حدثنا شعبة ، عن سعد بن إبراهيم ، قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٦٥٤
أنا خري من : ال ينبغي لعبد أن يقول « : عبد الرمحن ، حيدث عن أيب هريرة ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

  »يونس بن مىت 

  وكليب اجلرمي

حدثنا املسعودي ، عن عاصم بن كليب اجلرمي ، عن أبيه ، : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٦٥٥
خرجت إليكم وقد بينت يل ليلة القدر ومسيح الضاللة ، « : عن أيب هريرة ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

، أما ليلة ) ١(شدوا فكان تالحى بني رجلني يف املسجد ، فذهبت ألحجز بينهما ، فأنسيتها ، وسأشدو لكم منهما 
اجلبهة ، عريض ) ٣(يف العشر األواخر يف وتر ، وأما مسيح الضاللة فإنه أعور العني ، أجلى ) ٢(القدر فالتمسوها 

ال ، « : يضرين يا رسول اهللا شبهه ؟ ، فقال : فقال الرجل » ، فيه اندفاء ، مثل قطن بن عبد العزى ) ٤(النحر 
  »أنت مسلم ، وهو كافر 



__________  
  االلتماس والطلب: الشدو ) ١(
  طلبه: التمس الشيء ) ٢(
  من احنسر مقدم رأسه من الشعر وهو دون الصلع: األجلى ) ٣(
  املراد أعلى الصدر أو الرقبة: النحر ) ٤(

  وحيان

حدثين أيب ، عن أيب هريرة ، : حدثنا سليم بن حيان ، قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٦٥٦
، ) ٢(، فإن الظن أكذب احلديث ، ال جتسسوا ) ١(إياكم والظن « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال 

  »، وكونوا عباد اهللا إخوانا ) ٥(، وال تباغضوا ) ٤(، وال تدابروا ) ٣(وال حتسسوا ، وال تقاطعوا 
__________  

  املراد النهي عن سوء الظن: إياكم والظن ) ١(
: والنَّاُموس . صاحب سّر الشَّّر: واجلَاسُوس . التَّفْتيش عن بَواِطن األمور وأكْثَر ما ُيقال يف الشَّّر: َجسُّس التَّ) ٢(

  وقيل التََّجسَّس باجليم أن َيطْلَُبه ِلَغريه. صاحب سر اخلري
  اهلجران والصد وترك اإلحسان: القطيعة ) ٣(
  اإلعراض واهلجر واخلصومة: التدابر ) ٤(
  ال تكسبوا أسبابا مفضية إىل البغض والعداوة:  تباغضوا ال) ٥(

  وعطاء بن أيب رباح

حدثنا علي بن احلكم ، عن : حدثنا عمارة بن زاذان ، قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٦٥٧
كتمه ، جىيء به من حفظ علما ، فسئل عنه ف« : عطاء ، عن أيب هريرة ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

  »من نار ) ٢(بلجام ) ١(يوم القيامة ملجوما 
__________  

  وهو احلديدة اليت توضع يف فم الفرس وما يتصل هبا من سيور: موضوع فيه اللجام : ملجوم ) ١(
  احلديدة اليت توضع يف فم الفرس وما يتصل هبا من سيور: اللجام ) ٢(

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : ، عن عطاء ، عن أيب هريرة ، قال  حدثنا طلحة: حدثنا أبو داود قال  - ٢٦٥٨
  »تزدد حبا ) ١(يا أبا هريرة ، زر غبا « : وسلم 

__________  
أنْ َترَِد املاء َيوماً وَتَدَعه يوما مث َتعُوَد، فَنقَله إىل الزِّيارة وإنْ جاء بعد أيام ، والغب فعل : الِغبُّ ِمن أْوَراد اإلبِل ) ١(
  مر والقيام به حينا بعد حنياأل



حدثنا أبو عتبة ، عن محيد بن أيب سويد ، عن عطاء ، عن أيب هريرة ، أن رسول : حدثنا أبو داود قال  - ٢٦٥٩
  »علموا ، وال تعنفوا ؛ فإن املعلم خري من املعنف « : اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

قال رسول اهللا : ، عن عطاء ، عن أيب هريرة ، قال  حدثين شيخ من أهل مكة: حدثنا أبو داود قال  - ٢٦٦٠
أعفوا الصيام ؛ فإن الصيام ليس من الطعام وال من الشراب ، ولكن الصيام من املعاصي ، « : صلى اهللا عليه وسلم 

  »إين صائم : فإذا صام أحدكم فجهل عليه رجل أو شتمه فليقل 

  وضمضم بن جوس اهلفاين

حدثنا هشام ، عن معمر ، عن حيىي بن أيب كثري ، عن ضمضم : نا أبو داود قال حدث: حدثنا يونس قال  - ٢٦٦١
يف الصالة يعين احلية والعقرب ) ١(أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقتل األسودين « : ، عن أيب هريرة ، قال 

«  
__________  

  املراد هنا احلية والعقرب: األسودان ) ١(

حدثنا علي بن املبارك ، عن حيىي بن أيب كثري ، عن ضمضم ، عن أيب هريرة ، قال  :حدثنا أبو داود قال  - ٢٦٦٢
  »احلية والعقرب : أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقتل األسودين يف الصالة « : 

  وأبو املطوس

عمارة  مسعت: حدثنا شعبة ، عن حبيب بن أيب ثابت ، قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٦٦٣
وقد رأيت أبا املطوس ، عن أبيه ، عن أيب هريرة ، أن رسول اهللا : بن عمري حيدث عن أيب املطوس ، قال حبيب 

عنه ، وإن ) ١(من أفطر يوما من رمضان يف غري رخصة رخصها اهللا له ، مل يقض « : صلى اهللا عليه وسلم قال 
  »صام الدهر كله 

__________  
وكلُّ ما أُحِكم َعملُه، أو أمتّ، أو ُخِتم، أو . َمْرجعها إىل انقطاع الشيء وَتمامه: وجوه  القَضاء يف اللغة على) ١(

  .أُدِّي، أو أُوجَِب، أو أُْعِلم، أو أُنِفذَ، أو أُْمضَي فقد قُِضَي

  وعبد الرمحن بن آدم

ن بن آدم ، عن أيب حدثنا هشام ، عن قتادة ، عن عبد الرمح: حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٦٦٤
ميكث عيسى عليه السالم يف األرض بعدما ينزل أربعني سنة ، مث « : هريرة ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

  »ميوت ويصلي عليه املسلمون ويدفنونه 

  وأبو حيىي



وكان : حدثنا شعبة ، عن موسى بن أيب عثمان قال شعبة : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٦٦٥
مسعت أبا هريرة : حدثين أبو حيىي وأنا أطوف معه ، يعين حول البيت ، قال : يؤذن على أطول منارة بالكوفة ، قال 

املؤذن يغفر له مد صوته ، ويشهد له كل « : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول ، مسعته من فيه : يقول 
  »حسنة ، ويكفر عنه ما بينهما رطب ويابس ، وشاهد الصالة يكتب له مخس وعشرون 

  وحممد بن كعب

مسعت : أخربين حممد بن عبد اجلبار ، قال : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٦٦٦
إن للرحم : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : حممد بن كعب القرظي ، حيدث عن أيب هريرة ، قال 

« : يا رب ، قطعت ، يا رب ، ظلمت ، يا رب ، أسيء إيل فيجيبها رهبا : القيامة حتت العرش يقول لسانا يوم ) ١(
  »أال ترضني أن أصل من وصلك ، وأقطع من قطعك ؟ 

__________  
القرابة وذوو الرحم هم األقارُب، ويقُع على كُلّ من جيمع َبْينك وبينه َنَسب، وُيطْلق يف الفَراِئض : الرحم ) ١(

  األقارب من جهة النِّساء، َوُهم من ال َيحلُّ نِكاُحه كاألّم والبنت واألخت والعمة واخلالة على

: حدثنا حممد بن أيب محيد ، عن حممد بن كعب القرظي ، عن أيب هريرة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٦٦٧
قال أبو » ن أن جيلس على قرب ألن جيلس أحدكم على مجرة خري له م« : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  أن جيلس بغائط أو بول: يعين : هريرة 

  وأبو ميمونة

حدثنا عمران ، عن قتادة ، عن أيب ميمونة ، عن أيب هريرة ، : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٦٦٨
وعشرين ، وإن املالئكة تلك إهنا ليلة سابعة أو تاسعة « : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال يف ليلة القدر 

  »الليلة يف األرض أكثر من عدد احلصى 

  ونافع بن جبري بن مطعم

حدثنا سفيان بن عيينة ، عن عبيد اهللا بن أيب يزيد ، عن نافع : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٦٦٩
« : سلم يقول يف احلسن واحلسني مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و: بن جبري بن مطعم ، عن أيب هريرة ، قال 

  »اللهم أحبهما وأحب من حيبهما 

  وأبو الضحاك

مسعت أبا هريرة ، حيدث عن : حدثنا شعبة ، عن أيب الضحاك ، قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا قال  - ٢٦٧٠
طعها ، وهي شجرة إن يف اجلنة شجرة يسري الراكب يف ظلها مائة عام ما يق« : النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

  »اخللد 



  ومهام بن منبه

حدثنا ابن املبارك ، عن معمر ، عن مهام بن منبه ، عن أيب : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٦٧١
  »إمنا مسي اخلضر ؛ ألنه جلس موضعا فاهتزت خضراء « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : هريرة ، قال 

  وعبد اهللا بن رباح

حدثنا عمران ، عن قتادة ، عن عبد اهللا بن رباح ، عن أيب : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٦٧٢
طلوع الشمس من مغرهبا ، والدجال ، : بادروا باألعمال ستا « : هريرة ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

  »مة أحدكم ، وأمر العا) ٢(، ودابة األرض ، وخويصة ) ١(والدخان 
__________  

دخان يظهر من شدة اجلوع وكثرة اجلفاف واجلدب ، يأخذ بأنفاس الكفار ويأخذ املؤمن منه كهيئة : الدخان ) ١(
  الزكام

تصغري خاصة واملراد املوت ألنه خيص كل إنسان وصغرت الحتقارها يف َجْنب ما بعدها من : خويصة أحدكم ) ٢(
  البَْعث والعَْرض واِحلساب

  بن شقيق وعبد اهللا

حدثنا هشيم ، عن أيب بشر ، عن عبد اهللا بن شقيق ، عن أيب : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٦٧٣
فاهللا » ) ٢(الذي بعثت فيهم ، مث الذين يلوهنم ) ١(خري أميت القرن « : هريرة ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

  »حيبون السمانة ، ويشهدون قبل أن يستشهدوا  مث جييء قوم« أعلم ذكر الثالث أم ال ؟ ، 
__________  

مائة سنة، : أهل كل زمان، وهو اِملقدار الذي َيقَْترِن فيه أهل ذلك الزمان يف أعمارهم وأحواهلم، وقيل : القرن ) ١(
  هو ُمطلٌَق من الزمان: وقيل 

  يأتون بعدهم: يلوهنم ) ٢(

حدثنا عبد اهللا بن شقيق العقيلي ، عن أيب هريرة ، : ء بن يزيد ، قال حدثنا الربا: حدثنا أبو داود قال  - ٢٦٧٤
هم الضعفاء « : بلى يا رسول اهللا ، قال : قالوا » أال أخربكم بأهل اجلنة ؟ « : عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
، هم الذين ال ) ١(ري كل شديد جعظ« : بلى يا رسول اهللا ، قال : قالوا » املظلومون أال أخربكم بأهل النار ؟ 

  »رءوسهم ) ٢(يأملون 
__________  

  الفظ الغليظ املتكرب: اجلعظري ) ١(
  الوجع: األمل ) ٢(



خطبنا : حدثنا محاد بن زيد ، عن الزبري بن خريت ، عن عبد اهللا بن شقيق ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٦٧٥
فلم يزل يف نفسي » بني صالتني ، يعين املغرب والعشاء  مجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم« : ابن عباس فقال 

  منه شيء حىت لقيت أبا هريرة فسألته فصدقه

  وأبو سعد

حدثنا الفرج بن فضالة ، عن أيب سعد الشامي ، عن أيب هريرة : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٦٧٦
اللهم اجعلين أكثر ذكرك ، وأعظم « :  أدعهن كلمات مسعتهن من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال: ، قال 

  »شكرك ، وأتبع نصيحتك ، وأحفظ وصيتك 

  ويزيد بن سفيان أبو املهزم

حدثنا محاد بن سلمة ، عن يزيد بن سفيان التميمي ، عن أيب : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٦٧٧
اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، مث تعرضت أليب بكر  جعت جوعا شديدا فصليت املغرب مع رسول« : هريرة ، قال 

الصديق فأخذ بيدي ، فسألته عن آية من القرآن أنا أعلم هبا منه ، فمشيت معه حىت بلغ منزله ، وأنا أرجو أن 
يدخلين فيعشيين ، فلما بلغ املنزل أرسل يده من يدي ودخل ، مث تعرضت لعمر ففعل يب مثل ذلك ، مث تعرضت 

ادخل يا أبا هريرة فتعشى : الب وسألته عما سألتهما عنه ، عن آية من القرآن ، فلما بلغنا املنزل قال لعلي بن أيب ط
يا فاطمة ، عشي أبا هريرة ، ودخل اخلالء فأطال اجللوس فيه ، وكذلك كان يفعل ، فدعت يل : ، فدخلت فقال 

: ا فاطمة ، أعشيت أبا هريرة ؟ ، قالت ي: فشربت ، وخرج علي فقال ) ١(جبردقة ، فأكلت ، مث دعت يل بسويق 
: أو قال ) ٢(واهللا ألن أكون وليت من ذلك ما ويل أحب إيل من محر النعم : نعم ، فبلغ ذلك عمر رمحه اهللا فقال 

  »أحب إيل مما طلعت عليه الشمس 
__________  

  طعام يصنع من دقيق القمح أو الشعري خبلطه بالسمن والعسل: السويق ) ١(
  اإلبل والشاء ، وقيل اإلبل خاصة: عم الن) ٢(

  وبشري بن كعب العدوي

حدثنا املثىن بن سعيد الضبعي ، عن قتادة ، عن بشري بن كعب : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٦٧٨
أذرع إذا اختلفتم يف الطريق فاجعلوه سبعة « : العدوي ، عن أيب هريرة ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

)١ («  
__________  

  مجع ذراع ، وهو وحدة قياس األرض تقدر بطول ذراع الرجل: األذرع ) ١(

  وعبيد موىل أيب رهم



حدثنا شعبة ، عن عاصم بن عبيد اهللا ، عن عبيد ، موىل أيب : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٦٧٩
أال أدلك على كلمة من كنز اجلنة ؟ ال حول « : عليه وسلم قال رسول اهللا صلى اهللا : رهم ، عن أيب هريرة ، قال 

  »وال قوة إال باهللا 

مسعت عبيدا ، موىل أيب رهم حيدث : حدثنا شعبة ، عن عاصم بن عبيد اهللا ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٦٨٠
املسجد تريدين ؟ : و هريرة أن أبا هريرة رأى امرأة يف طريق من طرق املدينة ، فسطع منها ريح الطيب ، فقال هلا أب

ما من « : فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : نعم قال : أوله تطيبت ؟ ، قالت : نعم قال : ، قالت 
فرأيتها : فارجعي قال » امرأة تطيبت للمسجد فيقبل اهللا عز وجل هلا صالة حىت تغتسل منه كاغتساهلا من اجلنابة 

  مولية

  يوأبو أيوب األزد

حدثنا املثىن ، عن قتادة ، عن أيب أيوب األزدي ، عن أيب هريرة ، أن النيب صلى : حدثنا أبو داود قال  - ٢٦٨١
  »الوجه ) ١(إذا قاتل أحدكم فليتق « : اهللا عليه وسلم قال 
__________  

  اخلوف واحلذر وجتنب ما ختافه وحتذره: االتقاء والتقوى ) ١(

  أبيه عبد الرمحن بن يعقوب ، موىل احلرقةوالعالء بن عبد الرمحن ، عن 

حدثنا ورقاء ، عن العالء بن عبد الرمحن ، عن أبيه ، عن أيب : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٦٨٢
أنا أغىن الشركاء ، من أشرك يب كان قليله : قال اهللا تبارك وتعاىل : هريرة ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

  وكثريه له

  وزياد

حدثنا صدقة بن موسى أبو املغرية من بين سليم ، عن عن ليث : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٦٨٣
الضيافة ثالثة أيام ، « : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : بن أيب سليم عن زياد ، عن أيب هريرة ، قال 

  »وال يشق على أهل البيت  فما فوق ذلك فهو صدقة ، أال فلريحتل الضيف ،

  وأبو السائب

حدثنا ورقاء ، عن العالء بن عبد الرمحن ، عن أيب السائب ، : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٦٨٤
كل صالة ال يقرأ فيها فاحتة الكتاب فهي « : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : عن أيب هريرة ، قال 

  »داج ، فهي خ) ١(خداج 
__________  

  ناقصة غري كاملة: خداج ) ١(



  وحممد بن عبد الرمحن بن ثوبان

حدثنا ابن أيب ذئب ، عن حممد بن عمرو بن عطاء ، عن حممد : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٦٨٥
» ) ١(فع يديه مدا رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ير« : بن عبد الرمحن بن ثوبان ، عن أيب هريرة ، قال 

  يعين يف الصالة
__________  

  بسطا: مدا ) ١(

  وأوس بن خالد

حدثنا محاد بن سلمة ، عن علي بن زيد ، عن أوس بن خالد ، : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٦٨٦
دث إال بشر ما مسع مثل الذي يسمع احلكمة فال حي« : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن أيب هريرة ، قال 
  »ادخل الزرب فخذ أمسن شاة فيها ، فخرج بالكلب يقوده : كمثل الذي يقال له 

حدثنا محاد بن سلمة ، عن علي بن زيد ، عن أوس بن خالد ، عن أيب هريرة ، : حدثنا أبو داود قال  - ٢٦٨٧
سى ، وخامت سليمان ، ختطم أنف خترج دابة األرض معها عصا مو« : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال 

  »، يعرف املؤمن من الكافر ) ٢(وجه املؤمن باخلامت ، حىت جيتمع الناس على اخلوان ) ١(الكافر بالعصا ، وجتلي 
__________  

  تصقل وتبيض: جتلو) ١(
  ما يوضع عليه الطَّعام عند األكل: اخلوان ) ٢(

، عن علي بن زيد ، عن أوس بن خالد ، عن أيب هريرة ، أن  حدثنا محاد بن سلمة: حدثنا أبو داود قال  - ٢٦٨٨
إن املالئكة يوم اجلمعة على أبواب املسجد يكتبون الناس على منازهلم ، « : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

  »جاء فالن ساعة كذا وكذا ، جاء فالن واإلمام خيطب ، جاء فالن فأدرك الصالة ومل يدرك اجلمعة 

قال : حدثنا محاد بن سلمة ، عن علي بن زيد ، عن أوس ، عن أيب هريرة ، قال : ثنا أبو داود قال حد - ٢٦٨٩
ركبانا ، ومشاة ، وعلى وجوههم : حيشر الناس يوم القيامة على ثالثة أصناف « : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

أمشاهم على أقدامهم قادر أن ميشيهم الذي « : يا رسول اهللا ، وميشون على وجوههم ؟ ، قال : فقال رجل » 
  »على وجوههم 

  وأبو عامر العقيلي

حدثنا هشام ، عن حيىي بن أيب كثري ، عن عامر العقيلي ، عن : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٦٩٠
اجلنة وأول عرض علي أول ثالثة يدخلون « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أبيه ، عن أيب هريرة ، قال 

ثالثة يدخلون النار فأما أول ثالثة يدخلون اجلنة فالشهيد ، وعبد أدى حق اهللا ونصح لسيده ، وفقري متعفف ذو 
  »عيال ، وأما أول ثالثة يدخلون النار فسلطان مسلط ، وذو ثروة من املال مل يعط حق ماله ، وفقري فخور 



  أبو كثري الغربي

حدثنا أيوب بن عتبة ، عن أيب كثري الغربي ، عن أيب هريرة ، قال : داود قال حدثنا يونس ، حدثنا أبو  - ٢٦٩١
  »باخليار ما مل يتفرقا ، أو يكون بيعهما خيارا ) ١(البيعان « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : 

__________  
  البائع واملشتري: البيعان ) ١(

: مسعت أبا هريرة ، يقول : ، عن أيب كثري السحيمي ، قال  حدثنا أيوب بن عتبة: حدثنا أبو داود قال  - ٢٦٩٢
  »اخلمر من هاتني الشجرتني ، من النخلة والعنبة « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  وطاوس

حدثنا زمعة ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن أيب هريرة ، قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٦٩٣
حق على كل مسلم أن يغتسل يف كل سبعة أيام كاغتساله من اجلنابة ، « : اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال رسول : 

  »يغسل جسده ورأسه ، جيعل ذلك يوم اجلمعة 

  وعبد الرمحن موىل ابن برثن

 حدثنا مهام ، عن قتادة ، عن عبد الرمحن ، موىل ابن برثن ،: حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٦٩٤
كتب اهللا عز وجل اجلمعة على من كان قبلنا فاختلفوا « : عن أيب هريرة ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
  »فيه ، فهدانا اهللا له ، فلليهود الغد ، وللنصارى بعد غد 

  وأبو جعفر حممد بن علي

مد بن علي أن رجال قال حدثنا شعبة ، عن احلكم ، عن حم: حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٦٩٥
إن رسول اهللا « : إن علي بن أيب طالب قرأ يف اجلمعة بـ اجلمعة و إذا جاءك املنافقون قال أبو هريرة : أليب هريرة 

  »صلى اهللا عليه وسلم كان يفعل ذلك 

  موسى بن وردان

 موسى بن وردان ، عن أخربين: حدثنا زهري بن حممد ، قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٦٩٦
  ») ١(املرء على دين خليله ، فلينظر أحدكم من خيالل « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أيب هريرة ، قال 

__________  
  يصاحب ويصادق: خيالل ) ١(

  ويزيد بن عبد اهللا



ن يزيد بن عبد اهللا بن حدثنا مهام ، عن فرقد السبخي ، ع: حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٦٩٧
  ») ١(أكذب الناس الصباغون والصواغون « : الشخري ، عن أيب هريرة ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

__________  
  صائغ احللي: الصواغ ) ١(

  عبد الرمحن بن آدم

دم ، عن أيب حدثنا هشام ، عن قتادة عن عبد الرمحن بن آ: حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٦٩٨
األنبياء إخوة لعالت ؛ أمهاهتم شىت ودينهم واحد ، فأنا « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : هريرة ، قال 

إىل احلمرة ) ١(أوىل الناس بعيسى ابن مرمي ؛ ألنه مل يكن بيين وبينه نيب ، فإذا رأيتموه فاعرفوه ، فإنه رجل مربوع 
ن رأسه يقطر ومل يصبه بلل ، وإنه يكسر الصليب ، ويقتل اخلنزير ، ويفيض املال ، كأ) ٢(والبياض ، بني ممصرتني 

، حىت يهلك اهللا يف زمانه امللل كلها غري اإلسالم ، وحىت يهلك اهللا يف زمانه مسيح الضاللة األعور الكذاب ، وتقع 
مع الغنم ، ويلعب الصبيان  يف األرض ، حىت يرعى األسد مع اإلبل ، والنمر مع البقرة ، والذئاب) ٣(األمنة 

  »باحليات وال يضر بعضهم بعضا ، مث يبقى يف األرض أربعني سنة ، مث ميوت ، ويصلي عليه املسلمون ويدفنونه 
__________  

  املتوسط القامة بني الطول والقصر: املربوع ) ١(
  اليت فيها صفرة خفيفة: املمصرة ) ٢(
  الطمأنينة واألمان: األمنة ) ٣(

  ن زيدوجابر ب

حدثنا : حدثنا حبيب بن يزيد أبو احلسن األمناطي ، قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٦٩٩
زعم أبو هريرة أنه صلى مع رسول اهللا صلى : سئل جابر بن زيد عن الصالة ومواقيتها فقال : عمرو بن هرم ، قال 

  ىل أن رجعوا ركعتني ركعتنيواملقام مبكة إ) ١(اهللا عليه وسلم إىل مكة يف املسري 
__________  

  السري والسفر: املسري ) ١(

  أبو علقمة

مسعت أبا علقمة ، : حدثنا شعبة ، عن يعلى بن عطاء ، قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٧٠٠
ن عصاين فقد عصى اهللا من أطاعين فقد أطاع اهللا ، وم« : حيدث عن أيب هريرة ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

مسع اهللا ملن : ومن أطاع األمري فقد أطاعين ، ومن عصى األمري فقد عصاين فإن صلى قاعدا فصلوا قعودا ، فإذا قال 
آمني فإنه إذا : فقولوا ) ) ١(غري املغضوب عليهم وال الضالني ( اللهم ربنا لك احلمد ، وإذا قرأ : محده فقولوا 

  »أهل األرض غفر للعبد ما مضى من ذنبه  وافق قول أهل السماء قول



__________  
  ٧: الفاحتة آية رقم : سورة ) ١(

مسعت أبا علقمة حيدث عن أيب : أخربين يعلى بن عطاء ، قال : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٧٠١
ب جهنم ، وعذاب القرب ، من عذا: من مخس ) ١(كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يتعوذ « : هريرة ، قال 

  »وفتنة احمليا واملمات ، وفتنة املسيح الدجال 
__________  

  جلأ إىل اهللا وطلب التحصن واالعتصام واحلماية واحلفظ: تعوذ ) ١(

وحدثين : مسعت أبا علقمة ، قال شعبة : حدثنا شعبة ، عن يعلى بن عطاء ، قال : حدثنا داود قال  - ٢٧٠٢
أسأل اهللا اجلنة : من قال « : أبا علقمة ، عن أيب هريرة ، ومل يرفعه يعلى إىل أيب هريرة ، قال يونس بن خباب ، مسع 

  »من النار ) ٢(اللهم أعذه : من النار ، قالت النار ) ١(اللهم أدخله اجلنة ومن استعاذ : سبعا ، قالت اجلنة 
__________  

  جلأ وطلب احلماية واحلفظ والتحصني: استعاذ ) ١(
  أجار ومحى وحفظ وحصن: عاذ أ) ٢(

: مسعت أبا علقمة ، حيدث عن أيب هريرة ، قال : حدثنا شعبة ، عن يعلى ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٧٠٣
  »إذا هلك كسرى فال كسرى بعده ، وإذا هلك قيصر فال قيصر بعده « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  الوليد بن عبد الرمحن

مسعت الوليد بن عبد : حدثنا شعبة ، عن يعلى بن عطاء ، قال : حدثنا أبو داود قال : يونس قال حدثنا  - ٢٧٠٤
، ومن ) ١(من صلى على جنازة فله قرياط « : الرمحن حيدث عن أيب هريرة ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

صدق فبلغ :  عائشة فسألوها فقالت فأنكر ذلك ابن عمر ، فأرسلوا إىل» ) ٢(انتظر حىت يفرغ منها فله قرياطان 
) ٤(السوق وال غرس ) ٣(إنه مل يكن يشغلين عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صفقة : ذلك أبا هريرة فقال 

  ، إمنا كنت ألزم النيب صلى اهللا عليه وسلم لكلمة يعلمنيها ، أو لقمة يطعمنيها) ٥(الودي 
__________  

  أقل منه ، ومقياس لألرض واملراد قدر كبري من األجر ال يعلمه إال اهللاعشر الدينار أو : القرياط ) ١(
  جزء من الدرهم ، ومقياس لألرض واملراد قدر كبري من األجر والثواب: القرياط ) ٢(
  البيعة: الصفقة ) ٣(
  الزرع: الغرس ) ٤(
: والَودّي بتشديد الياء . َبْعد البَْولالَبلَلُ اللَّزِج الذي َيْخُرج من الذَّكر : الودي بسكون الدال وبكسرها ) ٥(

  .َوِديَّة: ِصَغارُ النَّْخل، الواحدة 

  وعمرو بن عاصم الثقفي



مسعت عمرو بن : حدثنا شعبة ، عن يعلى بن عطاء ، قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٧٠٥
يا رسول اهللا ، مرين بشيء : رضي اهللا عنه  قال أبو بكر الصديق: مسعت أبا هريرة ، يقول : عاصم الثقفي ، يقول 

السموات واألرض ، رب ) ١(اللهم عامل الغيب والشهادة ، فاطر : قل « : أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت قال 
كل شيء ومليكه ، أشهد أن ال إله إال أنت ، أعوذ بك من شر نفسي ، وشر الشيطان وشركه ، قله إذا أصبحت 

  »ضجعك وإذا أمسيت وإذا أخذت م
__________  

  الذي خلق وأنشأ من العدم وأوجد العامل ابتداء: الفاطر ) ١(

  وأبو املدلة موىل أم املؤمنني عائشة

حدثين أبو : حدثنا زهري بن معاوية ، عن سعد الطائي ، قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٧٠٦
يا رسول اهللا ، إنا إذا كنا عندك رقت قلوبنا ، وكنا من : قلنا : ول املدلة موىل أم املؤمنني أنه مسع أبا هريرة ، يق

« : النساء واألوالد أعجبتنا الدنيا ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ) ١(أهل اآلخرة ، فإذا فارقناك ومشمنا 
ئكة بأكفها ، املال) ٢(لو كنتم تكونون ، أو لو أنكم تكونون إذا فارقتموين كما تكونون عندي لصافحتكم 

يا : قلنا » ولزارتكم يف بيوتكم ، ولو كنتم ال تذنبون جلاء اهللا عز وجل بقوم يذنبون كي يستغفروا فيغفر هلم 
املسك ) ٤(من ذهب ، ولبنة من فضة ، ومالطها ) ٣(لبنة « : رسول اهللا ، أخربنا عن اجلنة ، ما بناؤها ؟ ، قال 

، وتراهبا الزعفران من يدخلها ينعم ال يبؤس ، وخيلد ال ميوت ، ال تبلى  ، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت) ٥(األذفر 
  »ثيابه ، وال يفىن شبابه ) ٦(

__________  
  العبنا: مشمنا ) ١(
  إلْصاق الكَفِّ بالكَفِّ، وإقبال الوْجه على الوجْه: املصافحة ) ٢(
  واحدة اللَّبِن وهي اليت ُيْبَنى هبا اِجلدَار: اللَّبَِنة ) ٣(
  الطني الذي يكون بني اللبنتني ، أو التراب الذي خيالطه املاء: املالط ) ٤(
  جيد إىل الغاية رائحته شديدة: أذفر ) ٥(
  قَُدَم ورثَّ وتلف: َبِلَي الثوب ) ٦(

: حدثين أبو املدلة ، مسع أبا هريرة قال : حدثنا زهري ، عن سعد الطائي ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٧٠٧
اإلمام العادل ، والصائم حىت يفطر ، ودعوة : ثالث ال ترد دعوهتم « : ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال رسو

وعزيت ، ألنصرنك ولو بعد : ، وتفتح هلا أبواب السماء ، ويقول الرب عز وجل ) ١(املظلوم حتمل على الغمام 
  »حني 

__________  
  السحاب: الغمام ) ١(

  وسعيد بن أيب احلسن



حدثنا عمران ، عن قتادة ، عن سعيد بن أيب احلسن ، عن أيب : حدثنا أبو داود قال : ثنا يونس قال حد - ٢٧٠٨
  »ليس شيء أكرم على اهللا عز وجل من الدعاء « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : هريرة ، قال 

  ومسري بن هنار

حدثنا حممد بن واسع ، عن : موسى ، قال حدثنا صدقة بن : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٧٠٩
لو أن عبادي « : قال ربكم عز وجل : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : مسري بن هنار ، عن أيب هريرة ، قال 

  »أطاعوين ألسقيتهم املطر بالليل ، وألطلعت عليهم الشمس بالنهار ، وملا أمسعتهم صوت الرعد 

  وعبيد بن عمري

حدثنا وهب بن : حدثنا عبد العزيز بن أيب سلمة ، قال : حدثنا أبو داود قال : نس قال حدثنا يو - ٢٧١٠
بينما رجل بفالة « : كيسان ، عن عبيد بن عمري الليثي ، عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

السحاب إىل حرة فأفرغ  اسق حديقة فالن بامسه ، فجاء ذلك: إذ مسع رعدا يف سحاب ، فسمع فيه كالما ) ١(
، فاستوعبت املاء ، ومشى الرجل مع ) ٣(ما فيه من املاء ، مث جاء إىل ذناب شرج ، فانتهى إىل شرجة ) ٢(

: ومل تسأل ؟ ، قال : يا عبد اهللا ، ما امسك ؟ ، قال : السحابة حىت انتهى إىل رجل قائم يف حديقته يسقيها ، فقال 
أما إذ قلت : ؟ ، قال ) ٤(سق حديقة فالن بامسك ، فما تصنع فيها إذا صرمتها ا: إين مسعت يف سحاب هذا ماؤه 

أجعل ثلثا يل وألهلي ، وأرد ثلثا فيها ، وأجعل ثلثا يف املساكني والسائلني : ذلك ، فإين أجعلها على ثالثة أثالث 
  »وابن السبيل 

__________  
  اليت ال ماء هبا وال أنيس: قيل الصحراء واملفازة ، والقفر من األرض ، و: الفالة ) ١(
  أفْرَغُْت اإلناء إفَْراغا، وفَرَّغُْته َتفْرِيغا إذا قَلَْبَت ما فيه وَصَبْبَته وسكبته وأسلته: يقال : اإلفَْراغ ) ٢(
  مسيل وجمرى املاء: الشرجة ) ٣(
  قَطُع الثَّمرة واْجتِناُؤها: الصَّرام ) ٤(

  وأبو الشعثاء

حدثنا شريك ، عن أشعث بن أيب الشعثاء ، عن أبيه ، عن أيب : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٧١١
أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى اهللا : هريرة ، أنه كان يف املسجد فأذن املؤذن فخرج رجل ، فقال أبو هريرة 

  »ن املسجد حىت نصلي أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا مسعنا النداء أن ال خنرج م« عليه وسلم 

  ومن مسع من أيب هريرة ومل يسمى

كان « : حدثنا شعبة ، عن قتادة ، عمن مسع أبا هريرة ، يقول : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٧١٢
  »رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ضخم الكفني ، ضخم القدمني 



« عن خثيم بن عراك ، أن أبا هريرة ، ونفرا ، من قومه  حدثنا وهيب بن خالد ،: حدثنا أبو داود قال  - ٢٧١٣
: أتوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وافدين ، فوجدوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد خرج إىل خيرب قال 

 فانطلقنا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فوجدناه قد فتح خيرب ، فكلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الناس
  ») ١(فأشركونا يف سهامهم 

__________  
  النصيب: السهم ) ١(

حدثنا أبو عتبة ، عن حممد بن الوليد الزبيدي ، عن الزهري ، عن عنبسة بن : حدثنا أبو داود قال  - ٢٧١٤
حدثين من ، مسع أبا هريرة ، حيدث سعيد بن العاص أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعث أبان بن : سعيد ، قال 

اقسم : قبل جند ، فرجعوا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو خبيرب قد فتحها ، فقال أبان ) ١(سعيد يف سرية 
اجلس يا « : إنك هلا هنا فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم : إنا ال نقسم هلم يا رسول اهللا فقال يل أبان : لنا ، فقلت 

  ومل يقسم هلم» أبان 
__________  

هي طائفةٌ من اجلَيش يبلغُ أقصاها أرَبعمائة ُتْبعث سرا إىل الَعدّو، ومجُعها السَّرَايا، وقد يراد هبا اجلنود : ة السري) ١(
  مطلقا

حدثنا مهام ، عن أيوب بن موسى ، عن ابن عم ، هلم ، كان يكثر أن حيدثهم ، : حدثنا أبو داود قال  - ٢٧١٥
إذا صلى أحدكم فلم يكن بني يديه ما يستره فليخط خطا ، « : عن أيب هريرة ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

  »وال يضره ما مر بني يديه 

أمرين خليلي : دثنا أبو عوانة ، عن يزيد بن أيب زياد ، عمن مسع أبا هريرة يقول ح: حدثنا أبو داود قال  - ٢٧١٦
أمرين بركعيت الضحى ، وصوم ثالثة أيام من الشهر ، والوتر « : صلى اهللا عليه وسلم بثالث ، وهناين عن ثالث 

) ٣(القرد ، ونقر ) ٢(قعاء كإ) ١(عن االلتفات يف الصالة كالتفات الثعلب ، وإقعاء : قبل النوم وهناين عن ثالث 
  »الديك ) ٤(كنقر 

__________  
. أن يُلِْصَق الرُجل ألَْيَتيه باألرض، وَيْنِصب ساقَيه وفَِخذَيه، وَيَضع يديه على األرض كما ُيقِْعي الكلْب: اإلقْعاء ) ١(

  .والقول األّول. هو أن يضع ألَْيَتيه على َعِقَبْيه بني السجدتني: وقيل 
  .أن ُيلِْصَق الرُجل ألَْيَتيه باألرض، وَيْنِصب ساقَيه وفَِخذَيه، وَيَضع يديه على األرض كما ُيقِْعي الكلْب: ءاإلقْعا) ٢(
  ضرب الطائر مبنقاره واملراد النهي عن السرعة يف الصالة: النقر ) ٣(
  تناول الشيء بسرعة: النقر ) ٤(

: عباس بن حليس ، عن رجل من أهل الكوفة قال حدثنا جهري بن يزيد ، عن : حدثنا أبو داود قال  - ٢٧١٧
من شهد على عبد بشهادة ليس « : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : كنت يف حلقة أيب هريرة فقال 

  »مقعده من النار ) ١(هلا بأهل فليتبوأ 
__________  



 اخلرب أو مبعىن التهديد أو مبعىن التهكم أو فليتخذ لنفسه منزال فيها ، وهو أمر مبعىن: فليتبوأ مقعده من النار ) ١(
  دعاء على فاعل ذلك أي بوَّأُه اللَّه ذلك

مسعت شيخا ، من بلحارث حيدث : حدثنا شعبة ، عن عبد امللك بن عمري ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٧١٨
عت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما أنا هنيت الناس أن يصوموا ، يوم اجلمعة ، ولكن مس: أنه مسع أبا هريرة يقول 

وما أنا صليت يف النعلني ، ولكن رأيت » ال تصوموا يوم اجلمعة إال أن تصوموا قبله يوما أو بعده يوما « : يقول 
  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي يف النعلني

النيب صلى اهللا عليه وسلم أتى  حدثنا شعبة ، عن قتادة ، عمن مسع أبا هريرة ، أن: حدثنا أبو داود قال  - ٢٧١٩
ويلك « : إهنا بدنة قال : قال » اركبها « : قال ) ١(إهنا بدنة : قال » اركبها « : على رجل يسوق بدنة فقال 

  »، اركبها ) ٣(وحيك « أو » ) ٢(
__________  

  .نةً ِلِعظَِمها وِسْمَنهاتقع على اجلمل والناقة والبقرة، وهي باإلبل أشبه، ومسيت بَد: الُبْدن والَبَدَنة ) ١(
  احلزن واهلالك والعذاب وقيل وادٍ يف جهنم: الويل ) ٢(
  وقد يقال مبعىن املدح والتَّعجُّب. كَلمةُ تََرحُّمٍ وتََوجُّعٍ، تقالُ ملن َوقَع يف َهلَكٍة ال َيْسَتحِقُّها: وْيح ) ٣(

  جارية

اهيم بن سعد ، عن الزهري ، عن عمري بن أسيد بن حدثنا إبر: حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٧٢٠
بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه « : جارية حليف بين زهرة وكان من أصحاب أيب هريرة ، عن أيب هريرة ، قال 

عليهم عاصم بن ثابت بن أيب األقلح ، وهو جد عاصم بن عمر ، ) ٣(، وأمر ) ٢(عينا ) ١(وسلم عشرة رهط 
هلم مبائة ) ٤(انوا باهلدة ، بني عسفان ومكة ذكروا حلي من هذيل ، يقال هلم بنو حليان فنفروا فانطلقوا ، حىت إذا ك

هذا متر يثرب فلما أحس هبم عاصم وأصحابه : حىت وجدوا مأكلهم التمر فقالوا ) ٥(رجل رام فاتبعوا آثارهم 
أما أنا ، فال أنزل يف ذمة : م ، فقال عاصم أال نقتل منك) ٦(انزلوا ولكم العهد وامليثاق : جلأوا إىل فدفد ، فقالوا 

كافر اليوم ، اللهم بلغ نبيك السالم فقاتلوهم ، فقتل منهم سبعة ، ونزل ثالثة يف العهد وامليثاق ، فلما ) ٧(
هو واهللا أول الغدر : فكتفوهم ، فلما رأى ذلك منهم أحد الثالثة قال ) ٩(قسيهم ) ٨(استمكنوا منهم حلوا أوتار 

وه فقتلوه ، فانطلقوا خببيب بن عدي وزيد بن الدثنة فانطلقوا هبما إىل مكة فباعومها ، وذلك بعد وقعة بدر ، فتعاجل
فكان خبيب أسريا عندنا ، فواهللا : ، فاشترى بنو احلارث خبيبا ، وقد كان قتل احلارث يوم بدر قالت بنت احلارث 

رأيته يأكل قطفا من عنب وما مبكة يومئذ من مثرة ، وإن كان خريا من خبيب ، واهللا لقد ) ١٠(إن رأيت أسريا قط 
فأعرته إياه : به للقتل قالت ) ١٢(يستحد ) ١١(فاستعار مين موسى : هو إال رزق رزقه اهللا عز وجل خبيبا قالت 

: ففطن يب فقال : ففزعت فزعة عرفها خبيب قالت : ، ودرج بين يل وأنا غافلة ، فرأيته جملسه على صدره قالت 
فصلى : دعوين أصلي ركعتني قالت : فلما اجتمعوا على قتله قال هلم : سبيين أين قاتله ، ما كنت ألفعله قالت أحت

الصالة ملن قتل ) ١٤(فكان خبيب أول من سن : لزدت قال ) ١٣(لوال أن حتسبوا أن يب جزعا : ركعتني ، فقال 
فلست أبايل : ، وال تبق منهم أحدا مث قال ) ١٧(عددا ، واقتلهم بددا ) ١٦(اللهم أحصهم : مث قال ) ١٥(صربا 

حيث أقتل مسلما على أي حال كان يف اهللا مصرعي وذلك يف جنب اإلله وإن يشأ يبارك على أوصال ) ١٨(



وبعث املشركون إىل عاصم بن ثابت ليؤتوا من حلمه بشيء ، وكان قتل رجال من عظمائهم : شلو ممزع قال ) ١٩(
فحمته من رسلهم ، فلم يستطيعوا أن يأخذوا من حلمه شيئا ) ٢١(من الدبر ) ٢٠(الظلة  ، فبعث اهللا عز وجل مثل

«  
__________  

  اجلماعة من الرجال دون العشرة: الرهط ) ١(
  اجلاسوس: العني ) ٢(
  جعله أمريًا: أّمره ) ٣(
  خرج واستعد للقتال: نفر ) ٤(
  األقداممجع أثر وهو بقية الشيء وعالمته ومواضع : اآلثار ) ٥(
  العهد والذمة والضمان: امليثاق ) ٦(
  الَعْهد، واألَماِن، والضَّمان، واحلُرَمة، واحلقِّ: الذمة والذمام ) ٧(
أوتار َجْمع وِْتر وهي اجلَِناية، أي ال : مجع َوَتر وهو احلبل أو السري أو ما يشد به طرفا القوس وقيل : األوتار ) ٨(

  ُوِترُْتم هبا يف اجلاهليةَتطْلُبوا عليها األوتاَر اليت 
  آلة على هيئة هالل ترمى هبا السهام: القوس ) ٩(
  مبعىن أبدا ، وفيما مضى من الزمان: قط ) ١٠(
  الشفرة من حديد: املوسى ) ١١(
  حلق شعر العانة: االستحداد ) ١٢(
  اخلوف والفزع وعدم الصرب واحلزن: اجلزع ) ١٣(
  عدهابتدأه وعمل به قوم ب: سن األمر ) ١٤(
  أن ميسك حبي مث ُيرمى بشيء حىت ميوت وأصل الصرب احلبس: الصرب ) ١٥(
  استأصلهم باهلالك وال تبق منهم أحدا: أحصهم عددا ) ١٦(
  متفرقني واحدا بعد واحد ، ويروى بكسر الباء مجع بدة أي حصة ونصيب: بددا ) ١٧(
  االهتمام واالحتفال باألمر: املباالة ) ١٨(
  فاصل واألعضاءامل: األوصال ) ١٩(
  السحابة املظلة: الظلة ) ٢٠(
  قيل النحل ، وقيل الزنابري: الدبر ) ٢١(

  وهب بن كيسان

حدثنا قيس ، عن هشام بن عروة ، عن وهب بن كيسان ، : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٧٢١
فسمع مروان نساء يبكني فشد عليهن  :تويف بعض كنائن مروان ، فحضر اجلنازة مروان وأبو هريرة معه قال : قال 

يا أبا عبد امللك ، إنا كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف جنازة فرأى : ، أو صاح هبن ، فقال له أبو هريرة 
يا عمر ، دع ؛ فإن العني « : عمر نساء يبكني فتناوهلن ، أو صاح هبن ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  »حديث ) ١(مصابة ، والعهد  دامعة ، والنفس



__________  
  الوقت والزمن واللقاء: العهد ) ١(

  وما أسند عبد اهللا بن العباس بن عبد املطلب

حدثنا شيبان بن عبد الرمحن التميمي ، عن عيسى بن علي بن : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٧٢٢
  ») ١(ميامن اخليل يف شقرها « : فعه قال عبد اهللا بن عباس ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، ر

__________  
  مجع أشقر وهو األمحر اخلالص: الشقر ) ١(

حدثنا محاد بن سلمة ، عن أيب جهضم موسى بن سامل ، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا : حدثنا أبو داود قال  - ٢٧٢٣
: وسلم بشيء مل يعم به الناس ؟ ، فقال  هل خصكم رسول اهللا صلى اهللا عليه: قيل له : بن عباس ، عن أبيه ، قال 

  »الوضوء ، وأن ال نأكل الصدقة ، وأن ال ننزي احلمار على الفرس ) ١(أمرنا أن نسبغ « ال ، إال ثالث ، 
__________  

  إمتامه وإكماله واستيعاب أعضائه بالغسل: إسباغ الوضوء ) ١(

لزناد ، عن حممد بن عبد اهللا القرشي ، عن أمه ، عن حدثنا عبد الرمحن بن أيب ا: حدثنا أبو داود قال  - ٢٧٢٤
  يعين اجملذوم» ال حتدوا النظر إليهم « : ابن عباس ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

  طاوس

حدثنا شعبة ، وهشام ، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس ، أن : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٧٢٥
أما الذي هنى « : ؟ ، فقال ابن عباس ) ٢(، أيبيعه قبل أن يقبضه ) ١(رجل اشترى متاعا رجال سأل ابن عباس عن 

  وأنا أحسب كل شيء مبنزلة الطعام: قال ابن عباس » عنه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فالطعام 
__________  

َودَّ من سلعة أو مال أو زوج أو أثاث أو ثياب أو مأكل كل ما ُيْنتَفَُع به وَُيْسَتْمَتُع ، أو ُيَتَبلَّغُ بِِه ويُتَز: املتاع ) ١(
  وغري ذلك

  األْخذُ جبميع الكَّف ، واإلمساك ، واملنع ، والتمكن من الشيء واستيفاء احلقوق، والضم: القَْبض ) ٢(

حدثنا شعبة ، عن عمرو ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، أن النيب صلى اهللا عليه : حدثنا داود قال  - ٢٧٢٦
ثوبا ) ٢(، وال يكف ) ١(أمر نبيكم صلى اهللا عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم « أو » أمرت « : م قال وسل

  »وال شعرا 
__________  

  العظام واألعضاء اليت يسجد عليها املصلي: األعظم ) ١(
  اجلمع والضم: الكف ) ٢(



حدثين أعلمهم : ، عن طاوس ، قال حدثنا شعبة ، عن عبد امللك بن ميسرة : حدثنا أبو داود قال  - ٢٧٢٧
  »ألن مينح أحدكم أخاه خري « : بذلك ، يعين ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

حدثنا حممد بن طلحة ، عن محيد ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، : حدثنا أبو داود قال  - ٢٧٢٨
مث رأى رجال قد محر حليته » هذا حسن « : فقال ) ١(قد غري شيبه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رأى رجال 

  »هذا أحسن من ذاك كله « : ، مث رأى رجال قد صفر حليته فقال » هذا أحسن من األول « : فقال 
__________  

  بياض الشعر: الشيبة ) ١(

، عن ابن عباس ، أن  حدثنا محاد بن زيد ، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس: حدثنا أبو داود قال  - ٢٧٢٩
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقت ألهل املدينة ذا احلليفة ، وألهل الشام اجلحفة ، وألهل جند قرنا ، وألهل 

ألهلها ، ولكل من أتى عليها من غري أهلها ) ١(هذه املواقيت « : اليمن يلملم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
من ) ٣(فمن حيث ينشيء ، مث كذلك ، حىت أهل مكة يهلون ) ٢(كان دون ذلك  ملن أراد احلج والعمرة ، ومن

  »مكة 
__________  

  أماكن بدء اإلحرام والتلبية: املواقيت ) ١(
  سوى ذلك: دون ذلك ) ٢(
  رفع الصوت بالتلبية: اإلهالل ) ٣(

قال رسول اهللا : قال حدثنا شعبة ، عن ليث ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، : حدثنا أبو داود قال  - ٢٧٣٠
  »، وإذا غضب أحدكم فليسكت ) ١(يسروا وال تعسروا « : صلى اهللا عليه وسلم 

__________  
  التشديد: التعسري ) ١(

قال : حدثنا وهيب بن خالد ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٧٣١
  »بأهلها ، فما بقي فهو ألوىل رجل ذكر ) ٢(الفرائض ) ١(قوا أحل« : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

__________  
  أوصلوا: أحلقوا ) ١(
  األنصبة املقدرة يف كتاب اهللا: املواريث ، وعلم تعرف به قسمتها ، وهي أيضا : الفرائض ) ٢(

  وجابر بن زيد

يد ، عن عمرو بن دينار ، مسع جابر حدثنا شعبة ، ومحاد بن ز: حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٧٣٢
من مل جيد نعلني فليلبس خفني « : بن زيد ، مسع ابن عباس ، مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم خيطب بعرفات فقال 

  »فليلبس سراويال ) ٢(، ومن مل جيد إزارا ) ١(



__________  
  ما ُيلَْبسُ يف الرِّجل من جلد رقيق: اخلف ) ١(
  ط بالنصف األسفل من البدنثوب حيي: اإلزار ) ٢(

حدثنا شعبة ، عن عمرو بن دينار ، عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس ، أن رسول : حدثنا أبو داود قال  - ٢٧٣٣
  نراها ميمونة: وقال يل جابر : قال عمرو » ) ١(تزوج وهو حمرم « اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

__________  
رة ومباَشرة أْسباهبما وُشروطهما من َخلْع املَِخيط واجِتناب األشياء اليت َمَنعها اإلهالل باحلج أو بالعم: اإلحرام ) ١(

  الشرع كالطِّيب والنكاح والصَّيد وغري ذلك

سئل جابر : حدثنا عمرو بن هرم ، قال : حدثنا حبيب بن يزيد األمناطي ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٧٣٤
وقت صالة الصبح من طلوع الفجر إىل أن يطلع : كان ابن عباس يقول : بن زيد عن الصالة ومواقيتها ، فقال 

رسول اهللا صلى اهللا ) ٢(أدجل « عنها فال يصلني حىت تطلع وتذهب قروهنا ، فقد ) ١(شعاع الشمس ، فمن غفل 
  »، فلم يستيقظ حىت طلعت الشمس أو بعضها ، فلم يصل حىت ارتفعت ) ٣(عليه وسلم مث عرس 
__________  

  السهو وقلة التحفظ والتيقظ: لغفلة ا) ١(
  السري يف أول الليل ، وقيل يف آخره ، أو فيه كله: الدجل والدجلة ) ٢(
  نزول املسافر آخر الليل للنوم واالستراحة: التعريس ) ٣(

حدثنا محاد بن سلمة ، عن عمرو ، عن جابر ، عن ابن عباس ، أن رسول اهللا : حدثنا أبو داود قال  - ٢٧٣٥
  »صلى باملدينة سبعا معا ، ومثانية معا « هللا عليه وسلم صلى ا

حدثنا حبيب ، عن عمرو بن هرم ، عن جابر أن ابن عباس ، مجع بني الظهر : حدثنا أبو داود قال  - ٢٧٣٦
  »صلى مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باملدينة الظهر والعصر مجيعا « والعصر من شغل ، وزعم ابن عباس أنه 

  بن جبريوسعيد 

حدثنا أبو عوانة ، عن أيب بشر ، عن سعيد بن جبري ، عن ابن : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٧٣٧
، » ) ٤(، أو الدباء ) ٣(والنقري ) ٢(واملزفت ) ١(هنى عن احلنتم « عباس ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  شك أبو داود
__________  

  جرة كبرية تصنع من طني وشعر وتدهن بلون أخضر وتشتد فيها اخلمر وتكون أكثر سكراإناء أو : احلنتم ) ١(
  الوعاء املطلي بالقار وهو الزفت: املزفت ) ٢(
  أصل النخلة ينقر وسطه مث ينبذ فيه التمر ويلقى عليه املاء ليصري نبيذا مسكرا: النقري ) ٣(
  ذُون فيها فُتسرع الّشّدةُ يف الشرابالقرع، واحدها ُدبَّاءةٌ، كانوا يْنتب: الدباء ) ٤(



حدثنا شعبة ، عن عدي بن ثابت ، عن سعيد بن جبري ، عن ابن عباس ، أن النيب : حدثنا أبو داود قال  - ٢٧٣٨
أعن النيب صلى اهللا عليه وسلم ؟ ، : قلت » ) ١(ال تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا « : صلى اهللا عليه وسلم قال 

  اهللا عليه وسلمعن النيب صلى : قال 
__________  

  اهلدف الذي يرمى إليه: الغرض ) ١(

أخربين جابر ، عن عمار ، عن سعيد بن جبري ، عن ابن : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٧٣٩
لبيضها ، بىن اهللا ) ٢(قطاة ) ١(من بىن هللا مسجدا ولو كمفحص « : عباس ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

  »عز وجل له بيتا يف اجلنة 
__________  

  احلفرة اليت حتفرها القطاة يف األرض لتبيض وترقد فيها: املفحص ) ١(
  نوع من اليمام: القطاة ) ٢(

حدثنا شعبة ، عن عدي بن ثابت ، وعطاء بن السائب ، عن سعيد بن جبري ، عن : حدثنا أبو داود قال  - ٢٧٤٠
لو رأيتين وأنا آخذ من : قال يل جربيل عليه السالم « : صلى اهللا عليه وسلم  قال رسول اهللا: ابن عباس ، قال 

  »يف يف فرعون خمافة أن تدركه الرمحة ) ٢(البحر فأدسه ) ١(حال 
__________  

  الطني: احلال ) ١(
  أدخل بقهر وقوة: دس ) ٢(

عن ابن عباس ، أن رجال سأل حدثنا شيبان ، عن جابر ، عن سعيد بن جبري ، : حدثنا أبو داود قال  - ٢٧٤١
خلق اإلنسان واحلية سواء ، إن رآها أفزعته ، وإن لدغته « : النيب صلى اهللا عليه وسلم عن قتل احليات فقال 

  »أوجعته ، فاقتلوها حيث وجدمتوها 

دث مسعت سعيد بن جبري ، حي: أخربين جعفر بن إياس ، قال : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٧٤٢
جئت ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي ، فقمت عن يساره ، فأقامين رسول اهللا « : عن ابن عباس ، قال 

  »صلى اهللا عليه وسلم عن ميينه 

مسعت سعيد بن جبري ، حيدث عن ابن عباس ، : حدثنا شعبة ، عن أيب بشر ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٧٤٣
أرأيت لو كان عليها دين ، « : تت ، فسأل أخوها النيب صلى اهللا عليه وسلم ، فقال أن امرأة نذرت أن حتج ، فما

  »اهللا ، فهو أحق بالوفاء ) ١(فاقضوا « : نعم قال : قال » أكنت قاضيه ؟ 
__________  

  أَدُّوا فرضه: اقضوا اهللا ) ١(



بن جبري ، حيدث عن ابن عباس ،  مسعت سعيد: حدثنا شعبة ، عن أيب بشر ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٧٤٤
فأكل من السمن « ، ) ٢(وأضبا ) ١(أهدت خاليت أم حفيد إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مسنا وأقطا : قال 

ولو كان حراما ما أكل » ، وأكل على مائدة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ) ٣(واألقط ، وترك األضب تقذرا 
   عليه وسلمعلى مائدة رسول اهللا صلى اهللا

__________  
  لنب جمفف يابس يطبخ به: األقط ) ١(
  مجع ضب ، وهو حيوان من جنس الزواحف له ذنب عريض يسكن صحارى األقطار العربية: أضب ) ٢(
  كرها وأنفة: تقذرا ) ٣(

، أن حدثنا شعبة ، وهشيم ، عن أيب بشر ، عن سعيد بن جبري ، عن ابن عباس : حدثنا أبو داود قال  - ٢٧٤٥
اغسلوه مباء « : ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ) ٣(فمات وهو حمرم ) ٢(، راحلته ) ١(رجال وقصته 

  ») ٥(، وكفنوه يف ثوبني ، خارج رأسه ، وال متسوه طيبا ؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا ) ٤(وسدر 
__________  

  رمت به فكسرت عنقه: وقصت الدابة براكبها ) ١(
  الَبعُري القوّي على األسفار واألمحال، وَيقَُع على الذكر واألنثى: راحلة ال) ٢(
اإلهالل باحلج أو بالعمرة ومباَشرة أْسباهبما وُشروطهما من َخلْع املَِخيط واجِتناب األشياء اليت َمَنعها : اإلحرام ) ٣(

  الشرع كالطِّيب والنكاح والصَّيد وغري ذلك
  ورقه ويستعمل يف التنظيفشجر النبق جيفف : السدر ) ٤(
  لبيك اللهم لبيك: أصل التلبية اإلقامة باملكان ، وإجابة املنادي ، ولىب باحلج قال : التلبية ) ٥(

سئل : حدثنا شعبة ، عن أيب بشر ، عن سعيد بن جبري ، عن ابن عباس ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٧٤٦
  »اهللا أعلم ما كانوا عاملني « : ركني فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن أوالد املش

حدثنا شعبة ، عن أيب بشر ، عن سعيد بن جبري ، عن ابن عباس ، أن رسول اهللا : حدثنا أبو داود قال  - ٢٧٤٧
هذا يوم أغرق اهللا عز وجل : فقالوا » ما هذا ؟ « : صلى اهللا عليه وسلم قدم املدينة فوجد اليهود صياما ، فقال 

فأمر رسول » فأنا أوىل مبوسى « : وأجنى فيه موسى عليه السالم ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيه فرعون 
  اهللا صلى اهللا عليه وسلم بصومه

« : حدثنا شعبة ، عن أيب بشر ، عن سعيد بن جبري ، حيدث عن ابن عباس ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٧٤٨
ما يريد أن يصوم : ما يريد أن يفطر ، ويفطر حىت يقولوا : يصوم حىت يقولوا  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  »وما صام شهرا تاما منذ يوم قدم املدينة إال رمضان 

حدثنا أبو عوانة ، عن مساك بن حرب ، عن سعيد بن جبري ، عن ابن عباس ، أن : حدثنا أبو داود قال  - ٢٧٤٩
بلغين « : وما بلغك عين ؟ ، قال : قال » أحق ما بلغين عنك ؟ « : ن مالك النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ملاعز ب

  )١(نعم فرده رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أربع مرات ، مث أمر برمجه : قال » أنك زنيت بأمة بين فالن 



__________  
  قتل الزاين رميا باحلجارة: الرجم ) ١(

نة ، عن موسى بن أيب عائشة ، عن سعيد بن جبري ، عن ابن عباس حدثنا أبو عوا: حدثنا أبو داود قال  - ٢٧٥٠
من ) ٢(كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يعاجل « : ، قال ) ) ١(ال حترك به لسانك لتعجل به : ( ، يف قوله عز وجل 

عليه وسلم إمنا أحرك شفيت كما كان رسول اهللا صلى اهللا : قال ابن عباس » ، فكان حيرك شفتيه ) ٣(التنزيل شدة 
ال حترك به : ( فأنزل اهللا تبارك وتعاىل « إمنا أحرك شفيت كما رأيت ابن عباس حيرك شفتيه : حيرك وقال سعيد 

: يقول ) ) ٤(فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ( جتمعه يف قلبك مث تقرؤه : قال » ، ) لسانك لتعجل به إن علينا مجعه وقرآنه 
كان النيب صلى اهللا عليه وسلم بعد ذاك إذا انطلق جربيل عليه « : قال )  )٥(إن علينا بيانه : ( استمع وأنصت 

  »السالم قرأه كما أقرأه 
__________  

  ١٦: القيامة آية رقم : سورة ) ١(
  يعاين ويتحمل: يعاجل ) ٢(
  التعب واإلرهاق والضيق والعسر: الشدة ) ٣(
  ١٨: القيامة آية رقم : سورة ) ٤(
  ١٩: رقم  القيامة آية: سورة ) ٥(

حدثنا سعيد بن جبري ، عن : حدثنا أبو الزبري ، قال : حدثنا قرة بن خالد ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٧٥١
ما : قلت » مجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني الظهر والعصر ، وبني املغرب والعشاء « : ابن عباس ، قال 

  »ه أراد أن ال حترج أمت« : أراد بذلك ؟ ، قال 

مسعت مسلما البطني ، حيدث عن سعيد بن : حدثنا شعبة ، عن األعمش ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٧٥٢
جبري ، عن ابن عباس ، أن امرأة أتت النيب صلى اهللا عليه وسلم ، فذكرت له أن أختها نذرت أن تصوم شهرا ، 

  »صومي عن أختك « :  عليه وسلم وأهنا ركبت البحر فماتت ومل تصم ، فقال هلا رسول اهللا صلى اهللا

مسعت مسلما البطني ، حيدث عن سعيد بن : حدثنا شعبة ، عن األعمش ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٧٥٣
» ما العمل يف أيام أفضل منه يف عشر ذي احلجة « : جبري ، عن ابن عباس ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

وال اجلهاد يف سبيل اهللا ، إال رجل خرج بنفسه وماله « : جلهاد يف سبيل اهللا ؟ ، فقال يا رسول اهللا ، وال ا: قالوا 
  »يف سبيل اهللا عز وجل مث مل يرجع من ذلك بشيء 

حدثنا شعبة ، عن احلكم ، عن سعيد بن جبري ، عن ابن عباس ، أنه بات يف بيت : حدثنا أبو داود قال  - ٢٧٥٤
أنام الغالم » : ى اهللا عليه وسلم بعد عشاء اآلخرة فصلى أربعا مث نام ، مث قام فقال فجاء النيب صل« خالته ميمونة ، 

أو كلمة حنوها ، فقام يصلي ، فقمت عن يساره ، فأخذين فجعلين عن ميينه ، مث صلى مخسا ، مث نام حىت مسعت « ؟ 
  »، مث خرج فصلى ) ٢(، أو غطيطه ) ١(خطيطه 

__________  



  النائم ، وقيل الغطيط أشد من اخلطيط صوت نفس: اخلطيط ) ١(
  الصوت الذي خيرج مع نفس النائم: الغطيط ) ٢(

حدثنا شعبة ، عن احلكم ، عن سعيد بن جبري ، عن ابن عباس ، أن الصعب بن : حدثنا أبو داود قال  - ٢٧٥٥
ول اهللا صلى اهللا عليه فرده رس« جثامة ، أهدى إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو بقديد وهو حمرم عجز محار ، 

  »وسلم يقطر دما 

حدثنا شريك ، عن أيب إسحاق ، عن سعيد بن جبري ، عن ابن عباس ، أن النيب : حدثنا أبو داود قال  - ٢٧٥٦
  »امل تنزيل و هل أتى : كان يقرأ يف صالة الصبح يوم اجلمعة « صلى اهللا عليه وسلم 

حيىي بن أيب كثري ، عن يعلى بن حكيم ، عن سعيد بن جبري ،  حدثنا هشام ، عن: حدثنا أبو داود قال  - ٢٧٥٧
  ») ) ٢(لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة : ( ميني يكفرها فقال ) : ١(يف احلرام « : عن ابن عباس ، قال 

__________  
  َتْحرِمي الزوجة واجلارية من غري نِيَّة الطالق: احلرام ) ١(
  ٢١ :األحزاب آية رقم : سورة ) ٢(

حدثنا شعبة ، عن خمول ، عن مسلم ، عن سعيد بن جبري ، عن ابن عباس ، أن : حدثنا أبو داود قال  - ٢٧٥٨
كان يقرأ يف اجلمعة سورة اجلمعة و املنافقني ، وكان يقرأ يف صالة الصبح يوم اجلمعة « النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  »امل تنزيل ، و هل أتى على اإلنسان 

حدثنا شعبة ، عن عدي بن ثابت ، عن سعيد بن جبري ، عن ابن عباس ، أن : بو داود قال حدثنا أ - ٢٧٥٩
صلى يوم العيد ركعتني ، ما صلى قبلهما وال بعدمها ، مث أتى النساء ومعه بالل ، « رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ») ٢(وتلقي سخاهبا ) ١(فحثهن على الصدقة ، فجعلت املرأة تلقي خرصها 
__________  

  احللقة من الذهب أو الفضة: اخلرص ) ١(
  قالدة تتخذ من قرنفل وحملب وسك وحنوه، وليس فيها من اللؤلؤ واجلوهر شيء: السخاب ) ٢(

انطلقت أنا وسفيان الثوري ، إىل املغرية بن النعمان فأماله : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٧٦٠
مسعت سعيد بن جبري ، حيدث عن ابن عباس ، : قام نسخته من سفيان ، فحدثنا قال على سفيان وأنا معه ، فلما 

يا أيها الناس ، إنكم حمشورون إىل اهللا عز وجل « : قام فينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبوعظة فقال : قال 
كسى يوم القيامة إبراهيم عليه اآلية ، وإن أول اخلالئق ي) ) ٢(كما بدأنا أول خلق نعيده ( ، ) ١(حفاة عراة غرال 

إنك ال تدري ما أحدثوا : أصحايب فيقال : السالم أال وإنه جياء برجال من أميت فيؤخذ هبم ذات الشمال فأقول 
اآلية إىل آخرها ، فيقال يل ) ) ٤(وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم : ( بعدك ، فأقول كما قال العبد الصاحل ) ٣(
  »منذ فارقتهم ) ٥(رتدين على أعقاهبم إن هؤالء مل يزالوا م: 

__________  



  مجع أغرل وهو من بقيت غرلته وهي اجللدة اليت يقطعها اخلاتن من الذكر: غرال ) ١(
  ١٠٤: األنبياء آية رقم : سورة ) ٢(
  ابتدعوا أو ارتكبوا من الذنوب أو جتاوزوا حدود اهللا: أحدثوا ) ٣(
  ١١٧: املائدة آية رقم : سورة ) ٤(
  رجع إىل طريق الضاللة: رجع أو ارتد على عقبه ) ٥(

تويف « : حدثنا شعبة ، عن أيب بشر ، عن سعيد بن جبري ، عن ابن عباس ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٧٦١
: قال شعبة » من القرآن ) ٢(، وقد قرأت احملكم ) ١(رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنا ابن عشر سنني ، خمتون 

  املفصل: أي شيء احملكم من القرآن ؟ ، قال :  بشر قلت أليب
__________  

  قطع اجللدة اليت تكون على الفرج من الذكر أو األنثى: اخلنت ) ١(
هو ما مل يكن : وقيل . ما بني سورة ق وقيل احلجرات إىل آخر املصحف، ألنه مل ُيْنَسْخ منه شيٌء: احملكم ) ٢(

  .ه بنفسه ومل َيفَْتقر إىل غريهُمَتشاهبا؛ ألنه أُْحِكَم َبيَاُن

« : حدثنا شعبة ، عن أيب إسحاق ، عن سعيد بن جبري ، عن ابن عباس ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٧٦٢
  ») ١(تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنا ابن مخس عشرة ، خمتون 

__________  
  أو األنثى قطع اجللدة اليت تكون على الفرج من الذكر: اخلنت ) ١(

  جماهد

حدثنا شعبة ، عن احلكم ، عن جماهد ، عن ابن عباس ، عن : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٧٦٣
  ») ٢(، وأهلكت عاد بالدبور ) ١(نصرت بالصبا « : النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

__________  
  نهارريح مهبها من مشرق الشمس إذا استوى الليل وال: الصبا ) ١(
  الريح اليت تقابل الصبا أو هي الريح الغربية: الدبور ) ٢(

حدثنا شعبة ، عن احلكم ، عن جماهد ، عن ابن عباس ، عن النيب صلى اهللا عليه : حدثنا أبو داود قال  - ٢٧٦٤
قد احلل كله ، ف) ٣(فليحل ) ٢(هبا ، فمن مل يكن معه هدي ) ١(هذه عمرة استمتعنا « : وسلم أنه كان يقول 

  »دخلت العمرة يف احلج إىل يوم القيامة 
__________  

  انتفع هبا يف أشهر احلج وذلك بأن يضم عمرة إىل حجه ويفصل بينهما بإحالل: استمتع بالعمرة وَتَمتََّع هبا ) ١(
  من مال أو متاع: ما يهدى إىل احلرم من النََّعم والذبائح ، وقيل أيضا : اهلدي ) ٢(
  خرج من إحرامه فجاز له ما كان ممنوعا منه: حل احملرم وأحل ) ٣(



حدثنا شعبة ، عن األعمش ، عن جماهد ، عن ابن عباس ، أن رسول اهللا صلى اهللا : حدثنا أبو داود قال  - ٢٧٦٥
فلو أن قطرة من الزقوم « ) ) ١(اتقوا اهللا حق تقاته وال متوتن إال وأنتم مسلمون : ( عليه وسلم تال هذه اآلية 

  »ار الدنيا أفسدت على أهل الدنيا معايشهم ، كيف من يكون طعامه ؟ قطرت يف حب
__________  

  ١٠٢: آل عمران آية رقم : سورة ) ١(

حدثنا شعبة ، عن منصور ، عن جماهد ، عن ابن عباس ، أن رسول اهللا صلى اهللا : حدثنا أبو داود قال  - ٢٧٦٦
  »خرج يف رمضان ، فلما أتى عسفان أفطر « عليه وسلم 

حدثنا شريك ، عن عبد الكرمي ، عن جماهد أو عكرمة ، عن ابن عباس ، أن النيب : حدثنا أبو داود قال  - ٢٧٦٧
  »هنيت أن أصلي خلف النيام واملتحدثني « : صلى اهللا عليه وسلم قال 

صلى اهللا حدثنا شعبة ، عن األعمش ، عن جماهد ، عن ابن عباس ، أن رسول اهللا : حدثنا أبو داود قال  - ٢٧٦٨
إهنما ليعذبان يف غري كبري ، أما أحدمها فكان يأكل حلوم الناس ، وأما اآلخر « : عليه وسلم أتى على قربين فقال 

مث دعا جبريدة ، فشقها نصفني ، فوضع نصفها على هذا القرب ، ونصفها على هذا القرب وقال » فكان صاحب منيمة 
  »عسى أن خيفف عنهما ما دامتا رطبتني « : 

  الشعيب

مسعت الشعيب ، : حدثنا شعبة ، عن سليمان الشيباين ، قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٧٦٩
فصفهم خلفه ، فصلى عليه ، ) ١(حدثين من صلى مع النيب صلى اهللا عليه وسلم ، فأتى على قرب منبوذ : يقول 

  بن عباسأخربنيه ا: قال : من أخربك يا أبا عمرو : فقلت للشعيب 
__________  

  البعيد: املنبوذ ) ١(

مسعت الشعيب ، حيدث عن ابن عباس ، أن : حدثنا شعبة ، عن عاصم ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٧٧٠
  »، فأتيت مباء ، فشرب وهو قائم ) ١(أتى زمزم فاستسقى « رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

__________  
  ر بالتوجه إىل اهللا بالدعاءطلب نزول املط: االستسقاء ) ١(

  سعيد بن املسيب

حدثنا شعبة ، عن قتادة ، عن سعيد بن املسيب ، عن ابن : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٧٧١
  »كالعائد يف قيئه ) ٢(يف هبته ) ١(العائد « : عباس ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

__________  



  ي يعود يف وعده وينكثهالراجع الذ: العائد ) ١(
  العطية اخلالية من األعواض واألغراض: اهلبة ) ٢(

  أبو العالية الرياحي

حدثين ابن : حدثنا شعبة ، عن قتادة ، مسع أبا العالية ، يقول : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٧٧٢
لعبد أن يقول ) ١(ال ينبغي « : ليه وسلم قال عم نبيكم صلى اهللا عليه وسلم ، يعين ابن عباس أن النيب صلى اهللا ع

  «ونسبه إىل أبيه » أنا خري من يونس بن مىت : 
__________  

  جيب وحيق ويتيسر: ينبغي ) ١(

كان النيب صلى : حدثنا هشام ، عن قتادة ، عن أيب العالية ، عن ابن عباس ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٧٧٣
ال إله إال اهللا العظيم احلليم ، ال إله إال اهللا رب العرش العظيم ، ال إله إال اهللا « : رب اهللا عليه وسلم يقول عند الك

  »رب السموات ورب األرضني ، ورب العرش الكرمي 

  وعطاء بن أيب رباح

حدثنا طلحة ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، أن رسول اهللا : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٧٧٤
  »على وسط رأسه ، ومساه املنقذ ) ١(احتجم « ليه وسلم صلى اهللا ع

__________  
  تداوى باحلجامة وهي تشريط موضع األمل وتسخينه إلخراج الدم الفاسد منه: احتجم ) ١(

مسعت عطاء بن أيب رباح ، حيدث عن ابن عباس ، أن رسول : حدثنا مهام ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٧٧٥
  »فدعا ومل يصل ) ١(دخل الكعبة وهو يومئذ على ستة سواري ، فقام عند كل سارية « ه وسلم اهللا صلى اهللا علي

__________  
  واحدة السواري وهي األعمدة اليت يقام عليها السقف: السارية ) ١(

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : حدثنا طلحة ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٧٧٦
  »إنا معشر األنبياء أمرنا أن نعجل إفطارنا ، ونؤخر سحورنا ، ونضع أمياننا على مشائلنا يف الصالة « : سلم و

أشهد على ابن عباس أنه : مسعت عطاء يقول : حدثنا شعبة ، عن أيوب ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٧٧٧
خطب ، مث أتى النساء فحثهن على الصدقة ،  خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم عيد فصلى ، مث« : قال 

  »فجعلن يلقني 

حدثنا شعبة ، عن احلجاج بن أرطأة ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، أن رسول اهللا : حدثنا أبو داود قال  - ٢٧٧٨
  ») ١(تزوج ميمونة وهو حمرم « صلى اهللا عليه وسلم 



__________  
رة أْسباهبما وُشروطهما من َخلْع املَِخيط واجِتناب األشياء اليت َمَنعها اإلهالل باحلج أو بالعمرة ومباَش: اإلحرام ) ١(

  الشرع كالطِّيب والنكاح والصَّيد وغري ذلك

« حدثنا رباح ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : حدثنا أبو داود قال  - ٢٧٧٩
  »وهو صائم ) ١(احتجم 

__________  
  تداوى باحلجامة وهي تشريط موضع األمل وتسخينه إلخراج الدم الفاسد منه: احتجم ) ١(

صلى بنا : حدثنا محاد بن زيد ، عن عسل بن سفيان التميمي ، عن عطاء ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٧٨٠
أخرى ، ابن الزبري ، فسلم يف الركعتني من املغرب ، مث استلم الركن ، فقيل له يف ذلك ، فرجع وركع ركعة 

  »ما أماط عن سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم « : وسجد سجدتني فذكر البن عباس صنيع ابن الزبري ، فقال 

حدثنا عمرو بن ثابت ، عن مساك ، عن ابن عباس ، وطلحة ، عن عطاء ، عن ابن : حدثنا أبو داود قال  - ٢٧٨١
  «وذاك قبل أن تنزل عليه النبوة » يت عن التعري هن« : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عباس ، قال 

  وعطاء بن يسار

حدثنا خارجة بن مصعب ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٧٨٢
مرة فتوضأ « بلى : أال أتوضأ لكم وضوء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ ، فقلنا : قال ابن عباس : يسار ، قال 

مرة مرة ، ومسح برأسه ، وغسل ) ١(مرة ، مضمض مرة ، واستنشق مرة ، وغسل وجهه مرة ، ويديه إىل املرفقني 
  »رجليه عليهما النعالن مرة مرة 

__________  
  مفصل الذراع مع العضد: املرفق ) ١(

ي ، عن عطاء بن يسار ، حدثين سعيد بن خالد القرش: حدثنا ابن أيب ذئب ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٧٨٣
بلى يا : قالوا » أال أخربكم خبري الناس منزال ؟ « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن ابن عباس ، قال 

أال « : ، مث قال » رجل معتزل بشعب ، يقيم الصالة ، ويؤتى الزكاة ، يعتزل شرور الناس « : رسول اهللا قال 
  »رجل يسأل باهللا وال يعطي « : بلى يا رسول اهللا قال : وا قال» أخربكم بشر الناس منزال ؟ 

حدثنا خارجة بن مصعب ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن ابن : حدثنا أبو داود قال  - ٢٧٨٤
رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أكل عظما ، أو حلما ، مث قام إىل الصالة وما توضأ وال « : عباس ، قال 

  »متضمض 

  وسليمان بن يسار



حدثنا املاجشون ، وزمعة ، عن الزهري ، عن سليمان بن يسار ، : حدثنا يونس ، حدثنا أبو داود قال  - ٢٧٨٥
إن فريضة اهللا يف احلج : جاءت امرأة إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم يف عام الوداع فقالت : عن ابن عباس ، قال 

: يستطيع أن يستمسك على راحلة ، أفيقضي عنه أن أحج عنه ؟ ، قال  على عباده ، أدركت أيب شيخا ضعيفا ، ال
  »نعم « 

  حممد بن سريين

حدثنا قرة بن خالد ، عن حممد بن سريين ، عن ابن عباس ، : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٧٨٦
هللا عز وجل ، يصلي ركعتني ركعتني سافر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني مكة واملدينة ، ال خياف إال ا« : قال 

«  

  عكرمة موىل ابن عباس

حدثنا عباد بن منصور ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أن : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٧٨٧
  »وأعطاه أجره ) ١(بعث إىل أيب طيبة عشاء ، فحجمه « رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

__________  
  ه باحلجامة وهي نوع من العالج بتشريط موضع األمل وتسخينه إلخراج الدم الفاسد منهداوى غري: حجم ) ١(

حدثنا عباد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : حدثنا أبو داود قال  - ٢٧٨٨
  »فيه سبع عشرة ، وتسع عشرة ، وإحدى وعشرين ) ١(خري ما حتتجمون « : قال 

__________  
  تداوى باحلجامة وهي تشريط موضع األمل وتسخينه إلخراج الدم الفاسد منه: احتجم ) ١(

ملا نزلت : حدثنا عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : حدثنا عباد بن منصور ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٧٨٩
أهكذا : ية ، فقال سعد بن عبادة إىل آخر اآل) ) ١(والذين يرمون احملصنات مث مل يأتوا بأربعة شهداء : ( هذه اآلية 

متفخذها رجل مل يكن يل أن أحركه ، وال أهيجه حىت آيت بأربعة شهداء ؟ فواهللا ال ) ٢(أنزلت ؟ فلو وجدت لكاعا 
يا معشر األنصار ، أال تسمعون ما « : آيت بأربعة شهداء حىت يقضي حاجته فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

إال ) ٥(، واهللا ما تزوج فينا قط ) ٤(؛ فإنه رجل غيور ) ٣(يا رسول اهللا ، ال تلمه : ا قالو» يقول سيدكم ؟ 
واهللا إين ألعلم يا رسول اهللا أهنا : عذراء ، وال طلق امرأة له فاجترأ رجل منا أن يتزوجها من شدة غريته فقال سعد 

اهللا عليه وسلم كذلك إذ جاء هالل بن  احلق ، وأهنا من عند اهللا عز وجل ، ولكين عجبت فبينا رسول اهللا صلى
عشاء من ) ٦(يا رسول اهللا ، إين جئت البارحة : أمية الواقفي ، وهو أحد الثالثة الذين تاب اهللا عليهم ، فقال 

يل كنت فيه ، فرأيت عند أهلي رجال ، ورأيت بعيين ، ومسعت بأذين ، فكره رسول اهللا صلى اهللا عليه ) ٧(حائط 
يا رسول اهللا ، واهللا إين ألرى يف : أجيلد هالل وتبطل شهادته يف املسلمني ؟ فقال هالل : ، فقيل وسلم ما جاء به 

فبينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كذلك إذ : وجهك أنك تكره ما جئت به ، وإين ألرجو أن جيعل اهللا فرجا قال 
لذلك جسده ووجهه ، ) ٨(ليه الوحي تربد نزل عليه الوحي ، وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا نزل ع



فقال رسول اهللا صلى اهللا » أبشر يا هالل « : وأمسك عنه أصحابه فلم يكلمه أحد منهم ، فلما رفع الوحي قال 
إن اهللا تبارك وتعاىل يعلم أن أحدكما « : فدعيت ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم » ادعها « : عليه وسلم 

فقالت هي : واهللا يا رسول اهللا ما قلت إال حقا ، ولقد صدقت قال : فقال هالل » ا تائب ؟ كاذب ، فهل منكم
يا : أتشهد أربع شهادات باهللا إنك ملن الصادقني ؟ ، وقيل له عند اخلامسة : فقيل هلالل : كذب قال : عند ذلك 

واهللا ال :  توجب عليك العذاب قال هالل اتق اهللا ، فإن عذاب اهللا أشد من عذاب الناس ، وإن هذه املوجبة اليت
اشهدي : يعذبين اهللا عليها أبدا ، كما مل جيلدين عليها ، فشهد اخلامسة أن لعنة اهللا عليه إن كان من الكاذبني وقيل 

يا هذه ، اتقي اهللا ، فإن عذاب اهللا أشد من عذاب : أربع شهادات باهللا إنه ملن الكاذبني وقيل هلا عند اخلامسة 
واهللا ال أفضح قومي ، فشهدت : وإن هذه املوجبة ؛ اليت توجب عليك العذاب ، فتلكأت ساعة مث قالت  الناس ،

وقضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن ال ترمى ، وال : اخلامسة أن غضب اهللا عليها إن كان من الصادقني قال 
وال سكىن ؛ من أجل أهنما يتفرقان بغري  يرمى ولدها ، ومن رماها ورمى ولدها جلد احلد ، وليس هلا عليه قوت

، أصيهب ) ٩(أبصروها ، فإن جاءت به أثيبج « : طالق ، وال متوىف عنها وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
) ١٣(الساقني ، سابغ ) ١٢(الساقني فهو هلالل بن أمية ، وإن جاءت به خدجل ) ١١(، أرسح ، محش ) ١٠(

فجاءت به أورق ، جعدا ، مجاليا ، خدجل : قال » فهو لصاحبه ) ١٥(، مجاليا ) ١٤(األليتني ، أورق ، جعدا 
: قال عباد » لوال األميان لكان يل وهلا أمر « : الساقني ، سابغ األليتني ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  لقد رأيته أمري مصر من األمصار ، ال يدرى من أبوه: فسمعت عكرمة يقول 
__________  

  ٤: النور آية رقم : سورة ) ١(
  املرأة الصَّغُرية الِعلْم والَعقْل أو اللئيمة: اللكاع ) ٢(
  عاتبه وأخذ عليه: المه ) ٣(
  رجل غيور وامرأة غيور: فعول من الغرية ، وهي احلمية واألنفة ، يقال : غيور ) ٤(
  مبعىن أبدا ، وفيما مضى من الزمان: قط ) ٥(
  يلة مضتأقرب ل: البارحة ) ٦(
  البستان أو احلديقة وحوله جدار: احلائط ) ٧(
  تغري لونه إىل محرة فيها سواد لغضب أو كرب: تربد ) ٨(
  بروز ما بني الكتفني ووسط الظهر: الثبج ) ٩(
  محرة يعلوها سواد وهي خمتصة بالشعر: الصهبة ) ١٠(
  دقة الساقني: احلمش أو احلموشة ) ١١(
  اعني والساقنياملمتلئ الذر: اخلدجل ) ١٢(
  تام وعظيم: سابغ ) ١٣(
فاملْدح َمْعناه أن يكون َشِديد األْسرِ واخلَلْق، أو يكون َجْعدَ : يف ِصفات الرجال يكون َمْدحا َوذَّما : اجلَْعد ) ١٤(

  وقد ُيطْلق على البخِيل أيضا. الشََّعر أي خشنه، وأما الذَّم فهو القَصري املُتَرّدد اخلَلْق
  ضخم األعضاء :مجاليا ) ١٥(



أتيت يف منامي « : حدثنا سالم ، عن مساك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٧٩٠
الليلة ليلة القدر ، فاستيقظت ، فإذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي ، : يف رمضان وأنا نائم ، فقيل يل 

  »رين ، فنظرت إىل الشمس صبيحتها ، فإذا ليس هلا شعاع فأخذت بطنب الفسطاط ، فإذا هي ليلة أربع وعش

حدثنا شريك ، وسالم ، عن مساك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أن رجال قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٧٩١
  »كل عام ، كان كل عام : ال ، بل حجة ، فلو قلت « : يا رسول اهللا ، احلج كل عام ؟ ، قال : 

قدم رجل على : حدثنا أبو عوانة ، عن مساك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : قال  حدثنا أبو داود - ٢٧٩٢
) ٢(إن من البيان « : ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ) ١(النيب صلى اهللا عليه وسلم فتكلم بكالم بني 

  »سحرا ، وإن من الشعر حكما 
__________  

  الواضح الظاهر اجللي: البني ) ١(
  الفصاحة وسهولة العبارة مع البالغة يف الكالم: بيان ال) ٢(

حدثنا أبو عوانة ، عن مساك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أن رسول اهللا صلى : حدثنا أبو داود قال  - ٢٧٩٣
أو ضبابة ) ٢(بينكم وبينه غمامة ) ١(صوموا رمضان لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته ، فإن حال « : اهللا عليه وسلم قال 

  »ملوا شهر شعبان ثالثني ، وال تستقبلوا رمضان بصوم يوم من شعبان فأك
__________  

  حجز وفرق ومنع: حال ) ١(
  السحاب: الغمام ) ٢(

حدثنا سالم ، عن مساك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أن رسول اهللا صلى اهللا : حدثنا أبو داود قال  - ٢٧٩٤
  ») ١(كان يصلي على اخلمرة « عليه وسلم 

__________  
  هي مقداُر ما َيَضع الرُجل عليه وْجهه يف سجوده من َحِصري أو َنِسيجة ُخوص وحنوه من النَّباِت: اخلُْمَرة ) ١(

ملا وجه اهللا عز « : حدثنا قيس ، عن مساك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٧٩٥
كيف مبن مات من أصحابنا وهو يصلي إىل بيت : لصالة إليها قالوا وجل نبيه صلى اهللا عليه وسلم إىل الكعبة وا

  ») ) ١(وما كان اهللا ليضيع إميانكم : ( املقدس ؟ ، فأنزل اهللا عز وجل 
__________  

  ١٤٣: البقرة آية رقم : سورة ) ١(

عباس ، أن عمة حدثنا سليمان بن معاذ الضيب ، عن مساك ، عن عكرمة ، عن ابن : حدثنا أبو داود قال  - ٢٧٩٦
فردها رسول اهللا صلى اهللا « عبد اهللا بن احلارث ، أسلمت وهاجرت وتزوجت ، وقد كان زوجها أسلم قبلها ، 

  »عليه وسلم إىل زوجها 



حدثنا سليمان ، عن مساك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أن النيب صلى اهللا عليه : حدثنا أبو داود قال  - ٢٧٩٧
  »هكذا البيع « : مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم » اختر « : بايعه قال وسلم بايع رجال ، فلما 

) ١(آخى « : حدثنا سليمان ، عن مساك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٧٩٨
عضهم أوىل وأولو األرحام ب: ( رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني أصحابه ، وورث بعضهم من بعض حىت نزلت 

  »فتركوا ذلك وتوارثوا بالنسب ) ) ٢(ببعض 
__________  

  جعلهما يف حكم األخوين يف النفقة واملرياث: آخى بني اثنني ) ١(
  ٧٥: األنفال آية رقم : سورة ) ٢(

حدثنا سليمان ، عن مساك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أن النيب صلى اهللا عليه : حدثنا أبو داود قال  - ٢٧٩٩
  »كان يصوم يف السفر ويفطر « سلم و

مسعت عكرمة ، حيدث عن ابن عباس ، أن رسول : حدثنا شعبة ، عن مساك ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٨٠٠
، أعور ، أشبه الناس بعبد العزى بن قطن ) ٢(، هجان ) ١(أزهر « : اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذكر الدجال فقال 

  »، فإن ربكم ليس بأعور ) ٣(لك اهللك قطر ، فإما ه« : أو قال » 
__________  

  األبيض املستنري: األزهر ) ١(
  الشديد البياض: اهلجان ) ٢(
املراد هبا أحد معنيني الْهُلُْك أي اهلالك بالوقوع يف الفتنة ، أو الُْهلَُّك مجع اهلالك وهم الضالون : اهللك ) ٣(

  اهلالكون بالوقوع يف الفتنة

حدثنا شعبة ، وهشام ، عن قتادة ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أن النيب صلى : و داود قال حدثنا أب - ٢٨٠١
  »لعن املتشبهني من الرجال بالنساء ، واملتشبهات من النساء بالرجال « اهللا عليه وسلم 

ل اهللا حدثنا زمعة ، عن سلمة بن وهرام ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أن رسو: حدثنا أبو داود قال  - ٢٨٠٢
ليلة مسحة طلقة ، ال حارة ، وال باردة ، تصبح مشسها صبيحتها ضعيفة « : صلى اهللا عليه وسلم قال يف ليلة القدر 

  »محراء 

: حدثنا عباد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٨٠٣
وزعم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كانت له مكحلة » ر وينبت الشعر ؛ فإنه جيلو البص) ١(عليكم باإلمثد « 
  يكتحل منها كل ليلة ثالثا يف هذه وثالثا يف هذه) ٢(

__________  
  نوع من الكحل: اإلمثد ) ١(
  الدواة اليت يوضع هبا الكحل: املكحلة ) ٢(



قال رسول اهللا : عن ابن عباس ، قال  حدثنا هشام ، عن أيوب ، عن عكرمة ،: حدثنا أبو داود قال  - ٢٨٠٤
اجلعل ) ١(ال تفتخروا بآبائكم الذين موتوا يف اجلاهلية ، فوالذي نفسي بيده ، ملا يدهده « : صلى اهللا عليه وسلم 

  »مبنخريه خري من آبائكم الذين ماتوا يف اجلاهلية ) ٢(
__________  

  يدحرج: يدهده ) ١(
  يف املناطق النديةحيوان كاخلنفساء يكثر : اجلعل ) ٢(

حدثنا سليمان بن معاذ ، عن مساك بن حرب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٨٠٥
يا رسول اهللا ، ال تطلقين ، وأمسكين ، : خشيت سودة أن يطلقها ، رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالت « : 

: اآلية ، قال ) ) ١(وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا : ( واجعل يومي لعائشة ففعل ، فنزلت هذه اآلية 
  »عليه من شيء فهو جائز ) ٢(فما اصطلحا 

__________  
  ١٢٨: النساء آية رقم : سورة ) ١(
  اتفق: اصطلح ) ٢(

عن  حدثنا عبد الرمحن بن أيب الزناد ، عن عمرو بن أيب عمرو موىل املطلب ،: حدثنا أبو داود قال  - ٢٨٠٦
  »كنت أمسع قراءة النيب صلى اهللا عليه وسلم من البيت وأنا يف احلجرة « : عكرمة ، عن ابن عباس ، قال 

حدثنا سفيان ، عن مساك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أن رسول اهللا صلى اهللا : حدثنا أبو داود قال  -م ٢٨٠٦
  »ال حتفلوا ، وال ينفق بعضكم لبعض « : عليه وسلم قال 

حدثنا شريك ، عن جابر ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أن رسول اهللا صلى اهللا : حدثنا أبو داود قال  - ٢٨٠٧
فقال : هذا طعام يصنع بأرض العجم قال : قالوا » ما هذا ؟ « : عليه وسلم ملا كان فتح مكة رأى جبنة فقال 

  »اهللا وكلوا ضعوا فيه السكني ، واذكروا اسم « : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

حدثنا حبيب بن يزيد ، عن عمرو بن هرم ، عن سعيد بن جبري ، وعكرمة ، عن : حدثنا أبو داود قال  - ٢٨٠٨
يف احلج ، ففعلت ذاك عن أمر ) ١(أمر ضباعة بنت الزبري أن تشترط « ابن عباس ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  »رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
__________  

  وضع شرطا أن حيل إحرامه إذا منعه مانع عن آداء الفريضة: اشترط  )١(

حدثنا هشام ، عن حيىي ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أن النيب صلى اهللا عليه : حدثنا أبو داود قال  - ٢٨٠٩
وكان علي : قال » احلر ، وبقدر ما رق منه دية العبد ) ٢(املكاتب بقدر ما عتق منه دية ) ١(يودى « : وسلم قال 

  ومروان يقوالن ذلك
__________  



  أي ُيْدفَعُ للعبد من الدية قدر وحصة مساوية لقدر وحصة ما دفعه من عتقة الربع أو النصف وهكذا: يودى ) ١(
  مال يعطى لويل املقتول مقابل النفس أو مال يعطى للمصاب مقابل إصابة أو تلف عضو من اجلسم: الدية ) ٢(

حدثنا سالم ، عن مساك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أن النيب صلى اهللا عليه : د قال حدثنا أبو داو - ٢٨١٠
أو » من الدين ) ٣(، ميرقون ) ٢(تراقيهم ) ١(خيرج من قبل املشرق قوم يقرءون القرآن ال جياوز « : وسلم قال 

  ») ٥(السهم من الرمية ) ٤(من اإلسالم ، كما ميرق « : قال 
__________  

  يتعدى: ز جياو) ١(
  وهي عظمة مشرفة بني ثغرة النحر والعاتق ومها ترقوتان: مجع َتْرقَُوة : التَّراِقي ) ٢(
  جيوزون وخيرقون وخيرجون: ميرقون ) ٣(
  اخترقها وخرج من اجلانب اآلخر يف سرعة: مرق السهم من الرمية ) ٤(
  اهلدف الذي يرمى: الرمية ) ٥(

احلارث أبو قدامة ، عن مطر الوراق أو رجل ، عن عكرمة ، عن ابن عباس حدثنا : حدثنا أبو داود قال  - ٢٨١١
  »بعدما حتول إىل املدينة ) ١(مل يسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف شيء من املفصل « : ، قال 

__________  
محن الرحيم ، بسم اهللا الر: مفصال ؛ لقصرها ، وكثرة الفصول فيها بسطر : قصار السور ، مسيت : املفصل ) ١(

  وهو السبع األخري من القرآن الكرمي

لو أتيت : حدثنا محاد بن زيد ، عن أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٨١٢
  »من بدل دينه فاقتلوه « : هبم لقتلتهم ؛ لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

أظنه ابن : ، عن ليث بن أيب سليم ، عن عبد امللك ، قال أبو داود  حدثنا جرير: حدثنا أبو داود قال  - ٢٨١٣
، ويعجبه ) ١(كان يتفاءل وال يتطري « أيب بشري ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  »االسم احلسن 
__________  

سباب مؤثرة يف حصول املكروه كما ال يسيء الظن باهللا وال يهرب من قضائه وقدره وال يرى األ: ال يتطري ) ١(
  كانت العرب تعتقده

  يوسف بن مهران

حدثنا محاد بن سلمة ، عن علي بن زيد ، عن يوسف بن : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٨١٤
لنبيذ ، فسقيناه من هذا ا) ١(أتانا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأسامة ردفه « : مهران ، عن ابن عباس ، قال 

  يعين نبيذ السقاء» ) ٢(
__________  



  الراكب خلف قائد الدابة: الردف ) ١(
َنَبذْتُ : هو ما ُيعَْملُ من األْشرِبة من التَّمرِ، والزَّبيب، والَعَسل، واِحلْنطَة، والشَّعري وغري ذلك يقال : النَّبِيذ ) ٢(

  يذاًالتَّمر والِعَنب، إذا َتركَْت عليه الَْماء ِلَيِصريَ َنبِ

حدثنا محاد بن سلمة ، عن علي بن زيد ، عن يوسف بن مهران ، عن ابن عباس ، : حدثنا أبو داود قال  - ٢٨١٥
) ) ١(إذا تداينتم بدين إىل أجل مسمى فاكتبوه : ( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف قول اهللا عز وجل : قال 

: ، ساطعا نوره ، قال ) ٤(فرأى رجال أزهر ) ٣( أراه ذريته آدم إن اهللا) ٢(إن أول من جحد « : إىل آخر اآلية 
يا رب ، زد يف : ستون سنة قال : يا رب ، فما عمره ؟ ، قال : هذا ابنك داود ، قال : يا رب ، من هذا ؟ ، قال 

أربعني له ) ٥(فقد وهبت : ألف سنة قال آدم : وما عمري ؟ ، قال : ال ، إال أن تزيده من عمرك قال : عمره قال 
إنه قد : فكتب اهللا عز وجل عليه كتابا ، وأشهد عليه مالئكته ، فلما حضره املوت وجاءته املالئكة قال : سنة قال 

فأخرج اهللا عز : ما وهبت ألحد شيئا قال : إنك قد وهبته البنك داود قال : بقي من عمري أربعون سنة قالوا 
  »وجل الكتاب ، وشهد عليه مالئكته 

__________  
  ٢٨٢: البقرة آية رقم : سورة ) ١(
  اإلنكار: اجلحود ) ٢(
  اسٌم َيْجمُع َنسل اإلنسان من ذَكَرٍ وأَنثَى وقد تطلق على الزوجة: الذُّرِّية ) ٣(
  األبيض املستنري: األزهر ) ٤(
  الَعطيَّة اخلالَية عن األْعوَاضِ واألغْراض: اِهلَبة ) ٥(

اد بن سلمة ، عن علي بن زيد ، عن يوسف بن مهران ، عن ابن عباس ، حدثنا مح: حدثنا أبو داود قال  - ٢٨١٦
البحر ) ١(يا حممد ، لو رأيتين وأنا آخذ من حال : قال يل جربيل « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال 

  »فرعون ؛ خمافة أن تدركه الرمحة ) ٣(يف يف ) ٢(فأدسه 
__________  

  الطني: احلال ) ١(
  أدخل بقهر وقوة: دس ) ٢(
  أي فمه: فيه ) ٣(

حدثنا محاد بن سلمة ، عن علي بن زيد ، عن يوسف بن مهران ، عن ابن عباس ، : حدثنا أبو داود قال  - ٢٨١٧
فنظر رسول اهللا صلى اهللا عليه : هنيئا لك يا ابن مظعون اجلنة قال : ملا تويف عثمان بن مظعون قالت امرأته : قال 

فشق ذلك » ما أدري ما يفعل به « : يا رسول اهللا ، فارسك وصاحبك قال : ان ، قالت وسلم إليها نظرة غضب
على أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وكان يعد من خيارهم ، حىت توفيت رقية بنت رسول اهللا صلى اهللا 

وبكت : قال » بن مظعون اخلري عثمان ) ١(احلقي بسلفنا « : عليه وسلم ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
» يا عمر ) ٢(مه « : النساء على رقية ، فجعل عمر ينهاهن أو يضرهبن ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

الشيطان ؛ فإنه مهما يكون من العني والقلب فمن الرمحة ، وما يكون من ) ٣(إياكن ونعيق « : مث قال : قال 



قرب رقية ، فجعل رسول اهللا ) ٤(علت فاطمة رمحها اهللا تبكي على شفري وج: قال » اللسان واليد فمن الشيطان 
  بالثوب: صلى اهللا عليه وسلم ميسح الدموع عن وجهها باليد ، أو قال 

__________  
  َمن تقَدمه باملَوت من آبائه َوذَوِى قَرابته أو من أهل دينه: َسلَف اإلنسان ) ١(
  هكلمة زجر مبعىن كف واسكت وانت: مه ) ٢(
  الصياح والنوح: النعيق ) ٣(
  احلرف واجلانب والناحية: الشفري ) ٤(

  وأبو حسان األعرج

حدثنا شعبة ، عن قتادة ، مسع أبا حسان األعرج ، حيدث عن : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٨١٨
من طاف بالبيت فقد : يقولون ما أخبار قد تقشعت يف الناس ؟ ، : قلت البن عباس : سليم بن عبد اهلجيمي ، قال 

  ») ٢(تلك سنة نبيكم صلى اهللا عليه وسلم ، وإن رغمتم « : ؟ ، قال ) ١(حل 
__________  

  خرج من إحرامه فجاز له ما كان ممنوعا منه: حل احملرم وأحل ) ١(
  ذللتم وانقدمت على كره: رغمتم ) ٢(

تادة ، عن أيب حسان األعرج ، عن ابن عباس ، أن حدثنا شعبة ، وهشام ، عن ق: حدثنا أبو داود قال  - ٢٨١٩
قال شعبة » األمين ) ٣(من جانب سنامها ) ٢(بدنته ) ١(ملا أتى ذا احلليفة أشعر « رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

وأهل عند الظهر « : قال هشام » مث أماط عنها الدم ، وأهل باحلج « : وقال هشام » عنها الدم ) ٤(مث سلت « : 
وكان يف الدنيا مثل قتادة يعين يف : فحدثت هبذا احلديث سفيان الثوري فقال : قال شعبة » نعلني ) ٥(دها وقل

  احلديث
__________  

  َشقُّ أَحد َجنَْبي الَبَدنة حىت َيِسيل دُمها وجَعل ذلك هلا َعالمة تُْعرف هبا أهنا َهْدٌي: اإلشعار ) ١(
  .ل والناقة والبقرة، وهي باإلبل أشبه، ومسيت بَدنةً ِلِعظَِمها وِسْمَنهاتقع على اجلم: الُبْدن والَبَدَنة ) ٢(
  أعلى كل شيء وذروته وسنام البعري أو احليوان اجلزء املرتفع من ظهره: السنام ) ٣(
  املسح واإلزالة: السلت ) ٤(
  علق يف عنقه ما يدل على إهدائه للحرم: قلد اهلدي ) ٥(

  وأبو الطفيل

حدثنا محاد بن سلمة ، عن أيب عاصم الغنوي ، عن أيب الطفيل : حدثنا أبو داود قال : س قال حدثنا يون - ٢٨٢٠
بالبيت ، وأن ذلك ) ١(يزعم قومك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم طاف على بعري : قلت البن عباس : ، قال 

بعري وليس بسنة ؛ إن رسول صدقوا ؛ طاف على : ما صدقوا وكذبوا ؟ ، قال : صدقوا وكذبوا قلت : سنة قال 
، فطاف على بعري كي يسمعوا كالمه ، وال تناله ) ٢(اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان ال يضرب الناس عنه وال يدفع 



صدقوا : بالبيت ، وأن ذلك سنة قال ) ٣(يزعمون أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد رمل : أيديهم قلت 
: وكذبوا ؛ ليست بسنة ؛ إن قريشا قالت » رمل « صدقوا ؛ قد : قال  ما صدقوا وكذبوا ؟ ،: وكذبوا قلت 

فلما صاحلوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على أن جييئوا من ) ٤(دعوا حممدا وأصحابه حىت ميوتوا موت النغف 
ن من قبل قعيقعان العام القابل فيقيموا مبكة ثالثة أيام ، فقدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه ، واملشركو

بني ) ٥(يزعم قومك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد سعى : وليس بسنة قلت » ارملوا « : قال ألصحابه 
صدقوا ؛ إن إبراهيم صلى اهللا عليه وسلم ملا أري املناسك عرض له شيطان : الصفا واملروة ، وأن ذلك سنة قال 

الناس ) ٦(مناخ : انطلق به جربيل عليه السالم حىت أتى به مىن ، فقال  عند املسعى ، فسابقه ، فسبقه إبراهيم ، مث
هذا ، مث انتهى إىل مجرة العقبة ، فعرض له شيطان فرماه بسبع حصيات حىت ذهب به إىل مجرة الوسطى ، فعرض له 

ات حىت الشيطان ، فرماه بسبع حصيات حىت ذهب ، مث أتى مجرة القصوى ، فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصي
أتدري مل مسيت : هذه عرفة قال ابن عباس : هذا املشعر احلرام ، مث أتى به عرفة فقال : ذهب ، مث أتى به مجعا فقال 

إن : ؟ قال ) ٧(أتدري كيف كانت التلبية : أعرفت ؟ قال ابن عباس : ألن جربيل قال له : ال قال : عرفة ؟ ، قال 
  ج أمرت اجلبال فخفضت رءوسها ورفعت هلا القرى ، فأذن يف الناس باحلجإبراهيم ملا أمر أن يؤذن يف الناس باحل

__________  
  ما صلح للركوب واحلمل من اإلبل ، وذلك إذا استكمل أربع سنوات ، ويقال للجمل والناقة: البعري ) ١(
  ابتداء السري: الدفع ) ٢(
  تتابع املشي مع إسراع اخلطى: الرمل ) ٣(
   أنوف اإلبل والغنمدود يكون يف: النغف ) ٤(
  املشي السريع القريب من اجلري: السعي ) ٥(
  مكان اإلناخة باإلبل واإلقامة: املناخ ) ٦(
  لبيك اللهم لبيك: أصل التلبية اإلقامة باملكان ، وإجابة املنادي ، ولىب باحلج قال : التلبية ) ٧(

  ومقسم

عن احلكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، أن رسول  حدثنا شعبة ،: حدثنا يونس ، حدثنا أبو داود قال  - ٢٨٢١
  »صائما ) ١(احتجم « اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

__________  
  تداوى باحلجامة وهي تشريط موضع األمل وتسخينه إلخراج الدم الفاسد منه: احتجم ) ١(

م ، عن ابن عباس ، حدثنا محاد بن سلمة ، عن احلجاج ، عن احلكم ، عن مقس: حدثنا أبو داود قال  - ٢٨٢٢
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعث جعفرا وزيدا وابن رواحة ، يعين يف جيش مؤتة ، فتخلف ابن رواحة ، 

يا رسول اهللا ، اجلمعة ، أمجع مث : فقال » ما خلفك ؟ « : ومضى القوم ، فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  »خري من الدنيا وما فيها ) ٢(يف سبيل اهللا أو روحة ) ١(لغدوة « : سلم أروح فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و

__________  



  املّرة من الُغُدّو، وهو سري أّول النهار: الَغْدوة ) ١(
  السري بعد الزوال: الروحة ) ٢(

ول اهللا حدثنا شعبة ، عن يزيد بن أيب زياد ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، أن رس: حدثنا أبو داود قال  - ٢٨٢٣
  ») ٢(صائما حمرما ) ١(احتجم « صلى اهللا عليه وسلم 

__________  
  تداوى باحلجامة وهي تشريط موضع األمل وتسخينه إلخراج الدم الفاسد منه: احتجم ) ١(
َنعها اإلهالل باحلج أو بالعمرة ومباَشرة أْسباهبما وُشروطهما من َخلْع املَِخيط واجِتناب األشياء اليت َم: اإلحرام ) ٢(

  الشرع كالطِّيب والنكاح والصَّيد وغري ذلك

حدثنا شعبة ، عن احلكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، أن رسول اهللا صلى اهللا : حدثنا أبو داود قال  - ٢٨٢٤
  »صام يف رمضان ، فلما بلغ عسفان أفطر « عليه وسلم 

سم ، عن ابن عباس ، أن النيب صلى اهللا حدثنا املسعودي ، عن احلكم ، عن مق: حدثنا أبو داود قال  - ٢٨٢٥
بإيضاع ) ٢(أيها الناس ، إنه ليس الرب « : الناس نودي يف الناس ) ١(عليه وسلم ملا أفاض من عرفات فأوضع 

  فما رأيت من رافعة يدها عادية حىت أتى مجعا» اخليل والركاب 
__________  

  اإلسراع يف السري: اإليضاع ) ١(
  لكل معاين اخلري واإلحسان والصدق والطاعة وحسن الصلة واملعاملةاسم جامع : الرب ) ٢(

حدثنا املسعودي ، عن احلكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، أن النيب صلى اهللا : حدثنا أبو داود قال  - ٢٨٢٦
قبة حىت ال ترم مجرة الع« : أهله ليلة املزدلفة فأتى على غليم منهم فحركه برجله وقال ) ١(عليه وسلم قدم ضعفة 

  »تطلع الشمس 
__________  

  مجع ضعيف وهم النساء والصبيان من آل بيته: ضعفة أهله ) ١(

  وعبد اهللا بن شداد

حدثنا شعبة ، عن منصور ، واألعمش ، عن ذر ، عن عبد اهللا : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٨٢٧
ل اهللا ، الرجل منا جيد الشيء حيدث نفسه ، ألن يكون يا رسو: قيل : بن شداد بن اهلاد ، عن ابن عباس ، قال 

وقال » احلمد هللا الذي مل يقدر منكم إال على الوسوسة « : قال أحدمها : محمة أحب إليه من أن يتكلم به قال 
  »احلمد هللا الذي رد أمره إىل الوسوسة « : اآلخر 

  وكريب بن أيب مسلم



حدثنا شعبة ، عن منصور ، واألعمش ، عن سامل بن أيب اجلعد : ال حدثنا أبو داود ق: حدثنا يونس قال  - ٢٨٢٨
لو أن أحدهم أو لو أن أحدكم إذا أتى أهله « : ، عن كريب ، عن ابن عباس ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

مل « أو » الشيطان ما رزقتين ، وقضي ولد بينهما مل يضره الشيطان ) ١(اللهم جنبين الشيطان ، وجنب : قال 
  مل يرفعه األعمش ، ورفعه منصور» يسلط عليه الشيطان 

__________  
  باعْده وال جتعل له سلطانًا: جنِّبِ الشيطان ) ١(

مسعت كريب بن أيب مسلم حيدث عن : حدثنا شعبة ، عن سلمة بن كهيل ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٨٢٩
فنام مث استيقظ : رقبت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال يف بيت خاليت ميمونة ، ف) ١(بت : ابن عباس ، قال 

أو ) ٣(فحل شناقها ، يعين رباطها ، مث صب يف جفنة ) ٢(فغسل وجهه وكفيه ، مث نام ، مث استيقظ ، فقام إىل قربة 
 ، فغسل كفيه ووجهه وتوضأ وضوءا حسنا بني الوضوئني ، مث قام يصلي ، فقمت عن يساره ، فأقامين) ٤(قصعة 

عن ميينه ، فتكاملت صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثالث عشرة ركعة ، وكان يقول يف سجوده ، أو قال يف 
اللهم اجعل يف مسعي نورا ، ويف قليب نورا ، ويف بصري نورا ، ومن فوقي نورا ، ومن حتيت « : صالته ، شك شعبة 

اجعل يل « : أو » ورا ، وعن يساري نورا ، واجعلين نورا نورا ، ومن خلفي نورا ، وعن أمامي نورا ، وعن مييين ن
  ، وكنا نعرف نومه بنفخه ، مث خرج إىل الصالة) ٥(شك شعبة مث نام حىت نفخ » نورا 

__________  
  مر عليه الليل ، نام أو مل ينم: بات ) ١(
  هي وعاء مصنوع من اجللد حلفظ املاء واللنب: القربة ) ٢(
  وهي القصعة أو البئر الصغرية مجع جفنة: اجلفان ) ٣(
  وعاء يؤكل ويُثَْرُد فيه وكان يتخذ من اخلشب غالبا: القصعة ) ٤(
  أخرج رحيا من فمه ، وهو صوت خيرج من اإلنسان عند استغراقه يف النوم: نفخ ) ٥(

، عن ابن أخربين إبراهيم بن عقبة ، عن كريب : حدثنا سفيان بن عيينة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٨٣٠
  ») ١(ولك أجر « : هل هلذا حج ؟ ، قال : عباس ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم سألته امرأة عن صيب هلا 

__________  
  الثواب: األجر ) ١(

  عمار بن أيب عمار

حدثنا محاد بن سلمة ، عن عمار بن أيب عمار ، عن ابن عباس : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٨٣١
عنه ، مقبل على ) ١(دخلت مع أيب على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فجعل أيب يكلمه وهو معرض : ال ، ق

يا أبه ، أما رأيت : أي بين ، أما رأيت ابن عمك ؟ ، كنت أكلمه فال جييبين قلت : رجل ، فلما خرج قال يل 
يا رسول اهللا : فرجع فقال : نعم قال : قال  أو كان عنده أحد ؟: ال ، قال : الرجل الذي كان عنده يكلمه ؟ قال 

فأقبل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه : أخربين عبد اهللا بذلك ، قال : قال « ورأيته ؟ : ، أكان عندك أحد ؟ قال 
  «ذاك جربيل عليه السالم » : نعم قال : قلت « أرأيته ؟ » : وسلم فقال 



__________  
  غاضب: معرض ) ١(

اليوم : ( حدثنا محاد ، عن عمار بن أيب عمار ، عن ابن عباس ، أنه تال هذه اآلية : داود قال  حدثنا أبو - ٢٨٣٢
لو : وعنده رجل من اليهود فقال ) ) ١(أكملت لكم دينكم ، وأمتمت عليكم نعميت ، ورضيت لكم اإلسالم دينا 

  »عرفة ) ٢(مجعة ، يوم عرفة ، أو عشية لقد أنزلت يف يوم « : أنزل علينا هذا الختذنا يومها عيدا فقال ابن عباس 
__________  

  ٣: املائدة آية رقم : سورة ) ١(
  ما بني زوال الشمس إىل وقت غروهبا: العشي ) ٢(

  وأبو نضرة

حدثنا أبو نضرة ، عن : حدثنا الرباء بن يزيد الغنوي ، قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٨٣٣
باهللا ) ٣(أعوذ « : صالته من أربع ، يقول ) ٢(يف دبر ) ١(لى اهللا عليه وسلم كان يتعوذ ابن عباس ، أن النيب ص

  »من فتنة القرب ، ومن فتنة احمليا واملمات ، ومن فتنة األعور الكذاب 
__________  

  جلأ إىل اهللا وطلب التحصن واالعتصام واحلماية واحلفظ: تعوذ ) ١(
  عقبها: دبر الصالة ) ٢(
  أجلأ وأحتمي وأعتصم :أعوذ ) ٣(

خطبنا : حدثنا علي بن زيد ، عن أيب نضرة ، قال : حدثنا محاد بن سلمة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٨٣٤
: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عليه ، مث قال ) ١(ابن عباس على منرب البصرة ، فحمد اهللا عز وجل وأثىن 

يف الدنيا ، وإين ادخرت دعويت شفاعة ألميت يوم القيامة ، أال ) ٢(قد تنجزها  ما من نيب إال وله دعوة ، كلهم« 
وإين سيد ولد آدم يوم القيامة وال فخر ، وأول من تنشق عنه األرض يوم القيامة وال فخر ، وبيدي لواء احلمد حتته 

نا إىل آدم أيب البشر ، انطلقوا ب: وال فخر ، ويشتد كرب ذلك اليوم على الناس فيقولون ) ٣(آدم فمن دونه 
أنت الذي خلقك اهللا بيده ، وأسكنك جنته : فليشفع لنا إىل ربنا حىت يقضي بيننا فيأتون آدم عليه السالم فيقولون 

، إين أخرجت من اجلنة ) ٤(إين لست هناكم : ، وأسجد لك مالئكته ، فاشفع لنا إىل ربنا حىت يقضي بيننا فيقول 
اشفع لنا : ليوم إال نفسي ، ولكن ائتوا نوحا أول النبيني فيأتون نوحا عليه السالم فيقولون خبطيئيت ، وإنه ال يهمين ا

لست هناكم ، إين دعوت دعوة أغرقت أهل األرض ، وإنه ال يهمين اليوم إال : إىل ربنا حىت يقضي بيننا فيقول 
اشفع لنا إىل ربنا حىت يقضي : فيقولون  نفسي ، ولكن ائتوا إبراهيم خليل اهللا فيأتون إبراهيم صلى اهللا عليه وسلم

قال : قال » إين لست هناكم ، إين كذبت يف اإلسالم ثالث كذبات ، وإنه ال يهمين اليوم إال نفسي : بيننا فيقول 
بل : ( ، وقوله ) ) ٥(إين سقيم : ( واهللا ما حاول هبن إال عن دين اهللا ؛ قوله « : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

اهللا برساالته ) ٧(إنه أخي ولكن ائتوا موسى عبدا اصطفاه : قويل : ، وقوله لسارة ) ) ٦(بريهم هذا فعله ك
إين لست هناكم ، إين قتلت نفسا بغري : اشفع لنا إىل ربنا حىت يقضي بيننا فيقول : وبكالمه فيأتون موسى فيقولون 

اشفع لنا إىل : اهللا وكلمته فيأتون عيسى فيقولون نفس ، وإنه ال يهمين اليوم إال نفسي ، ولكن ائتوا عيسى روح 



) ٨(إين لست هناكم ، إين اختذت وأمي إهلني من دون اهللا ، ولكن أرأيتم لو أن متاعا : ربنا حىت يقضي بيننا فيقول 
 فإن حممدا صلى: ال فيقول : يف وعاء قد ختم عليه ، أكان يوصل إىل ما يف الوعاء حىت يفض اخلامت ؟ ، فيقولون 

« : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم » اهللا عليه وسلم قد حضر اليوم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر 
أنا هلا ، أنا هلا ، حىت يأذن اهللا عز وجل ملن يشاء : اشفع لنا إىل ربنا حىت يقضي بيننا فأقول : فيأتيين الناس فيقولون 

) ٩(أين أمحد وأمته ؟ فأقوم ويتبعين أميت ، غر : بني خلقه نادى مناد  ويرضى ، فإذا أراد اهللا عز وجل أن يقضي
فنحن اآلخرون األولون ، أول من « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم » ) ١١(من أثر الطهور ) ١٠(حمجلون 

ل رسول اهللا قا» كادت هذه األمة أن تكون أنبياء كلها : حياسب ، وتفرج لنا األمم عن طريقنا ، وتقول األمم 
أمحد فيفتح يل ، فأنتهي إىل : من هذا ؟ فأقول : فأنتهي إىل باب اجلنة ، فأستفتح فيقال « : صلى اهللا عليه وسلم 

ساجدا ، فأمحد ريب مبحامد مل حيمده أحد هبا قبلي ، وال حيمده هبا أحد بعدي ) ١٢(ريب ، وهو على كرسيه ، فأخر 
فاذهب فأخرج من النار من كان : وسل تعطه ، واشفع تشفع فأشفع فيقال ارفع رأسك ، وقل تسمع ، : فيقال يل 

ارفع رأسك ، وقل : يف قلبه من اخلري كذا وكذا فأنطلق فأخرجهم ، مث أرجع إىل ريب ، فأخر ساجدا ، فيقال يل 
  »، فأخرجهم ) ١٤(يل حدا ) ١٣(فيحد : تسمع ، واشفع تشفع ، وسل تعطه قال 

__________  
  املدح والوصف باخلري: الثناء ) ١(
  استعجل: تنجز ) ٢(
  سوى وغري: دون ) ٣(
  أي لست أهال لذلك وهو كناية عن التواضع: لست هناكم ) ٤(
  ٨٩: الصافات آية رقم : سورة ) ٥(
  ٦٣: األنبياء آية رقم : سورة ) ٦(
  فضَّل واختار: اصطفى ) ٧(
ُيَتَبلَّغُ بِِه ويُتَزَودَّ من سلعة أو مال أو زوج أو أثاث أو ثياب أو مأكل كل ما ُيْنتَفَُع به وَُيْسَتْمَتُع ، أو : املتاع ) ٨(

  وغري ذلك
  مجع األغر من الغرة وبياض الوجه: الغر ) ٩(
  الذين يسطع النور يف أيديهم وأرجلهم من أثر الوضوء كأنه حتجيل فرس: احملجلون ) ١٠(
  الوضوء: الطهور ) ١١(
  ودكناية عن سرعة السج: أخر ) ١٢(
  حيدد ويعني: فيحد ) ١٣(
  َحمارم اللّه وُعقُوَباُته احملددة الَّيت قَرَنها بالذُّنوب: احلَّد واحلُُدود ) ١٤(

  وأبو اجلوزاء

حدثين عمرو بن مالك النكري ، : حدثنا نوح بن قيس ، قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٨٣٥
كانت امرأة تصلي خلف النيب صلى اهللا عليه وسلم ، أمجل الناس ، قال «  :عن أيب اجلوزاء ، عن ابن عباس ، قال 

وكان أحدهم ينظر إليها من حتت إبطه ، وكان : فكان ناس يصلون يف آخر صفوف الرجال لينظروا إليها ، قال : 



تقدمني منكم ولقد علمنا املس: ( أحدهم يتقدم إىل الصف األول حىت ال يروهنا ، فأنزل اهللا عز وجل هذه اآلية 
  ») ) ١(ولقد علمنا املستأخرين 

__________  
  ٢٤: احلجر آية رقم : سورة ) ١(

  حيىي بن عبيد البهراين

مسعت ابن : حدثنا شعبة ، عن حيىي بن عبيد البهراين ، قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٨٣٦
  »احلنتم والدباء والنقري واملزفت  هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن« : عباس ، يقول 

حدثنا هشام ، عن احلجاج ، عن حيىي بن عبيد البهراين ، عن ابن عباس ، أن النيب : حدثنا أبو داود قال  - ٢٨٣٧
فيشرب منه يومه ، ويوم الثاين إىل يوم الثالث ، فإن بقي منه ) ٢(له يف سقاء ) ١(كان ينبذ « صلى اهللا عليه وسلم 

  ») ٣(شيء أهراقه 
__________  

أن يوضع الزبيب أو التمر أو حنومها يف املاء ، ويشرب نقيعه قبل أن خيتمر ويصبح مسكرا : النبذ واالنتباذ ) ١(
  وإال ختمر وأسكر

  إناء يشرب فيه وهو ظرُف املاِء من اجللِْد، وُيْجمع على أْسِقية: السقاية والسِّقاء ) ٢(
  ملاء وكل مائع بشدةصب وسيالن ا: اإلراقة واهلراقة ) ٣(

حدثنا شعبة ، وأبو إسرائيل عن حيىي بن عبيد البهراين ، عن ابن عباس ، أن : حدثنا أبو داود قال  - ٢٨٣٨
قال » فيشربه يومه ، ويوم الثاين ) ٣(يف السقاء ) ٢(له النبيذ ) ١(كان ينبذ « رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ») ٤(إىل يوم الثالث ، فإن بقي منه شيء أهراقه « : يل وقال أبو إسرائ» إىل العصر « : شعبة 
__________  

أن يوضع الزبيب أو التمر أو حنومها يف املاء ، ويشرب نقيعه قبل أن خيتمر ويصبح مسكرا : النبذ واالنتباذ ) ١(
  وإال ختمر وأسكر

َنَبذْتُ : َسل، واِحلْنطَة، والشَّعري وغري ذلك يقال هو ما ُيعَْملُ من األْشرِبة من التَّمرِ، والزَّبيب، والَع: النَّبِيذ ) ٢(
  التَّمر والِعَنب، إذا َتركَْت عليه الَْماء ِلَيِصريَ َنبِيذاً

  إناء يشرب فيه وهو ظرُف املاِء من اجللِْد، وُيْجمع على أْسِقية: السقاية والسِّقاء ) ٣(
  صب وسيالن املاء وكل مائع بشدة: اإلراقة واهلراقة ) ٤(

  بيد اهللا بن عبد اهللاوع

حدثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا ، عن ابن عباس ، : حدثنا أبو داود قال  - ٢٨٣٩
  »فأمر النيب صلى اهللا عليه وسلم أن تؤخذ الفأرة وما حوهلا « أن فأرة وقعت ، يف مسن جامد آلل ميمونة ، 



ا زمعة ، عن الزهري ، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا ، عن ابن عباس ، أن سعد حدثن: حدثنا أبو داود قال  - ٢٨٤٠
، فقال رسول اهللا ) ١(بن عبادة ، استفىت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف نذر كان على أمه فماتت فلم تقضه 

  »اقضه عنها « : صلى اهللا عليه وسلم 
__________  

وكلُّ ما أُحِكم َعملُه، أو أمتّ، أو ُخِتم، أو . ا إىل انقطاع الشيء وَتمامهَمْرجعه: القَضاء يف اللغة على وجوه ) ١(
  .أُدِّي، أو أُوجَِب، أو أُْعِلم، أو أُنِفذَ، أو أُْمضَي فقد قُِضَي

حدثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا ، عن ابن عباس ، : حدثنا أبو داود قال  - ٢٨٤١
وإمنا يؤخذ باآلخر فاآلخر من فعل » خرج يف رمضان فلما بلغ الكديد أفطر «  صلى اهللا عليه وسلم أن رسول اهللا

  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

حدثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا ، عن ابن عباس ، : حدثنا أبو داود قال  - ٢٨٤٢
  »احلج ) ٢(اهللا عليه وسلم متعة مع رسول اهللا صلى ) ١(متتع « أنه 

__________  
  انتفع هبا يف أشهر احلج وذلك بأن يضم عمرة إىل حجه ويفصل بينهما بإحالل: استمتع بالعمرة وَتَمتََّع هبا ) ١(
  االعتمار يف أشهر احلج مث التحلل مث اإلحرام للحج: املتعة ) ٢(

  وعبد اهللا بن شقيق

حدثنا الزبري بن خريت األزدي ، : حدثنا محاد بن زيد ، قال : أبو داود قال حدثنا : حدثنا يونس قال  - ٢٨٤٣
خطبنا ابن عباس بالبصرة ، فلم يزل خيطب حىت غربت الشمس : حدثنا عبد اهللا بن شقيق العقيلي ، قال : قال 

أنت تعلمين  ال أم لك ،: الصالة الصالة فقال له ابن عباس : النجوم فعلق رجل من بين متيم يقول ) ١(وبدت 
فلم : يعين املغرب والعشاء ، قال ابن شقيق » مجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني الصالتني « السنة ؟ فقد 

  يزل يف نفسي من ذلك شيء حىت لقيت أبا هريرة فسألته ، فصدقه
__________  

  وضح وظهر: بدا ) ١(

  أبو البختري

مسعت أبا : أخربين عمرو بن مرة ، قال : حدثنا شعبة ، قال :  حدثنا أبو داود قال: حدثنا يونس قال  - ٢٨٤٤
قال : أهللنا رمضان وحنن بذات عرق ، فأرسلنا رجال إىل ابن عباس يسأله ، فقال ابن عباس : البختري ، قال 

  »ة عليكم فأكملوا العد) ٢(لرؤيته ، فإن أغمي ) ١(إن اهللا عز وجل قد مده « : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
__________  

  بسطه وأظهره: مده ) ١(
  حال دون رؤيته غيم أو ضباب أو حاجز: غُمَّ اهلالل ) ٢(



: مسعت أبا البختري ، يقول : أخربين عمرو بن مرة ، قال : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٨٤٥
 عليه وسلم عن بيع النخل حىت يأكل هنى رسول اهللا صلى اهللا« : يف النخل فقال ) ١(سألت ابن عباس عن السلم 

: حىت حيزر قال أبو داود : ما يوزن ؟ ، فقال رجل عنده : فقال رجل البن عباس » منه ، أو يؤكل ، أو حىت يوزن 
  أال سكت حىت يقول ابن عباس: وكان شعبة يغتاظ على هذا الرجل ، يقول 

__________  
  يف ِسلَْعة معلومة إىل أمٍد معلوم وهو أن ُتعِطَى ذهبا أو فضَّة: السَّلَم ) ١(

  وعمر بن حرملة

عن عمر : حدثنا شعبة ، وغريه عن علي بن زيد ، قال شعبة : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٨٤٦
أهدت خاليت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مسنا : ابن حرملة ، عن ابن عباس ، قال : بن حرملة ، وقال غريه 

ولبنا ، وعنده خالد بن الوليد عن يساره ، وأنا عن ميينه ، فتفل عليه ، يعين على األضب ، أو كلمة ) ١(وأضبا 
فشرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم » نعم « : أو قال » أجل « : كأنك قذرته قال : شبيهها ، فقال له خالد 

يعين » ابن عمك « : أو » عمك « : قال  أو» إن الشربة لك ، وإن شئت أعطيتها خالدا « : من اللنب وقال 
فناولين فشربت ، مث سقيت خالدا ، فقال رسول اهللا : أحدا ، قال ) ٢(ما كنت مؤثرا بسؤرك : خالدا ، فقلت 

اللهم بارك لنا : من الطعام إال اللنب ، فإذا شربه أحدكم فليقل ) ٣(ما أعلم شرابا جيزئ « : صلى اهللا عليه وسلم 
  »اللهم بارك لنا فيه ، وأطعمنا خريا منه : ، ومن أكل منكم طعاما ، يعين من ذاك الضب ، فليقل فيه وزدنا منه 

__________  
  مجع ضب ، وهو حيوان من جنس الزواحف له ذنب عريض يسكن صحارى األقطار العربية: أضب ) ١(
  بقية الشراب يف اإلناء: السؤر ) ٢(
  يكفي ويغين ويقضي: جيزئ ) ٣(

  التوأمة وصاحل موىل

حدثنا ابن أيب ذئب ، عن صاحل موىل التوأمة عن ابن عباس ، : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٨٤٧
  أن أم الفضل ، أرسلت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بإناء من لنب وهو بعرفة يوم عرفة وهو واقف فشرب

  وأبو غطفان

: حدثنا ابن أيب ذئب ، عن قارظ ، عن أيب غطفان ، قال : د قال حدثنا أبو داو: حدثنا يونس قال  - ٢٨٤٨
إذا مضمض « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : رأيت ابن عباس توضأ فمضمض واستنشق مرتني ، وقال 

  »أو ثالثا ) ٢(فليفعل ذلك مرتني بالغتني ) ١(أحدكم واستنثر 
__________  

  نف مث إخراجه ليخرج ما فيهإدخال املاء يف األ: االستنثار ) ١(
  يف أعلى درجات االستنثار: بالغتني ) ٢(



  وشعبة موىل ابن عباس

حدثنا ابن أيب ذئب ، عن شعبة موىل ابن عباس عن ابن عباس : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٨٤٩
يصلي ، فنزلنا ومررنا بني يديه ، ، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ) ١(جئت أنا والعباس ، على أتان « : ، قال 

  »فما ردنا وال هنانا 
__________  

  احلمار يقع على الذكر واألنثى ، واألَتانُ احلماَرةُ األنثى خاصَّةً: األتان ) ١(

إن موالك : جاء رجل إىل ابن عباس فقال : حدثنا ابن أيب ذئب ، عن شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٨٥٠
رأيت بياض إبط رسول اهللا صلى اهللا « تلك ربضة الكلب ، قد : ديه إىل جنبيه فقال ابن عباس إذا سجد ضم ي

  »عليه وسلم وهو ساجد 

) ١(كان ابن عباس إذا اغتسل من اجلنابة : حدثنا ابن أيب ذئب ، عن شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٨٥١
ال : ال قال : تدري كم صببت ؟ قلت : لى يساره فقال يل فجعل يوما يصب ع: أفرغ بيمينه على يساره سبعا قال 

هكذا « : أم لك ، ومل ال تدري ؟ ، فأفرغ على يساره سبعا وتوضأ وضوءه للصالة ، مث صب على رأسه ، مث قال 
  »رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فعل ذلك 

__________  
وُسّمي . البُْعد: جِ املّّين، واجلَنابة االْسم، وهي يف األصل الذي جيب عليه الُغْسل باِجلماع وُخرو: اجلُُنب ) ١(

  وقيل ملَُجانََبِته الناَس حىت َيغَْتسل. اإلنسان ُجُنبا ألنه نُهَِي أن َيقَْرب مواضع الصالة ما مل َيتَطَهَّر

بعثين « : ال حدثنا ابن أيب ذئب ، عن شعبة موىل ابن عباس ، عن ابن عباس ، ق: حدثنا أبو داود قال  - ٢٨٥٢
  »أهله ، فرمينا اجلمرة مع الفجر ) ١(رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف ضعفة 

__________  
  مجع ضعيف وهم النساء والصبيان من آل بيته: ضعفة أهله ) ١(

دخل املسور بن خمرمة على : حدثنا ابن أيب ذئب ، عن شعبة موىل ابن عباس قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٨٥٣
ما هذا : ، فقال املسور ) ٣(عليه تصاوير ) ٢(، وبني يديه كانون ) ١(عباس وهو مريض وعليه ثوب إستربق  ابن

ما علمت به وما أرى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هنى عن هذا إال للتكرب : يا ابن عباس ؟ ، قال ابن عباس 
اقطعوا رءوس هذه : بالثوب فنزع عنه ، وقال والتجرب ولسنا حبمد اهللا كذلك فلما خرج املسور أمر ابن عباس 

  التصاوير
__________  

  نوع من احلرير السميك: اإلستربق ) ١(
  املوقد الذي يشعل نارا: الكانون ) ٢(
  التماثيل والرسوم: التصاوير ) ٣(



  وشهر بن حوشب

: ر بن حوشب ، قال حدثنا عبد احلميد بن هبرام ، عن شه: حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٨٥٤
يا رسول اهللا ، : حضرت عصابة من اليهود يوما إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالوا : حدثين ابن عباس ، قال 

سلوين عم شئتم ، ولكن اجعلوا يل ذمة اهللا وما أخذ « : حدثنا عن خالل نسألك عنها ، ال يعلمها إال نيب قال 
فسلوين عم شئتم « : فلك ذلك قال : قالوا » عرفونه لتبايعين على اإلسالم يعقوب على بنيه إن أنا حدثتكم بشيء ت

أخربنا عن الطعام الذي حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل : أخربنا عن أربع خالل نسألك عنها : قالوا » 
تكون منه األنثى التوراة ، وأخربنا عن ماء املرأة من ماء الرجل ، وكيف يكون منه الذكر حىت يكون ذكرا وكيف 

فعليكم عهد اهللا وميثاقه ، « : حىت تكون أنثى ، وأخربنا كيف هذا النيب يف النوم ، ومن وليك من املالئكة ؟ قال 
أنشدكم باهللا الذي أنزل التوراة على موسى ، « : فأعطوه ما شاء من عهد وميثاق قال » لئن أنا حدثتكم لتبايعين ؟ 

رض مرضا شديدا وطال سقمه منه ، فنذر هللا نذرا ، لئن شفاه من سقمه ليحرمن هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب م
أحب الشراب إليه ، وأحب الطعام إليه ، وكان أحب الشراب إليه ألبان اإلبل ، وكان أحب الطعام إليه حلمان 

فأنشدكم باهللا « : ل قا» اللهم اشهد عليهم « : اللهم نعم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قالوا » اإلبل ؟ 
الذي ال إله إال هو ، الذي أنزل التوراة على موسى ، هل تعلمون أن ماء الرجل غليظ أبيض ، وأن ماء املرأة رقيق 

أصفر ، فأيهما عال كان له الولد والشبه بإذن اهللا ؛ فإن عال ماء الرجل ماء املرأة كان ذكرا بإذن اهللا ، وإن عال ماء 
» اللهم اشهد « : اللهم نعم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قالوا » نت أنثى بإذن اهللا ؟ املرأة ماء الرجل كا

قالوا » فأنشدكم باهللا الذي أنزل التوراة على موسى ، هل تعلمون أن هذا النيب تنام عيناه وال ينام قلبه ؟ « : قال 
، حدثنا من وليك من املالئكة ، فعندها جنامعك أو أنت اآلن : قالوا » اللهم اشهد عليهم « : اللهم نعم قال : 

فعندها نفارقك ، لو كان : قالوا » وليي جربيل ، ومل يبعث اهللا عز وجل نبيا قط إال وهو وليه « : نفارقك قال 
ل إنه عدونا من املالئكة فأنز: قالوا » فما مينعكم أن تصدقوه ؟ « : وليك غريه من املالئكة لبايعناك وصدقناك قال 

فباءوا : ( إىل آخر اآلية ، ونزلت ) ) ١(من كان عدوا جلربيل فإنه نزله على قلبك بإذن اهللا : ( اهللا عز وجل 
  ) )٢(بغضب على غضب 
__________  

  ٩٧: البقرة آية رقم : سورة ) ١(
  ٩٠: البقرة آية رقم : سورة ) ٢(

  وأبو معبد موىل ابن عباس

حدثنا محاد بن زيد ، عن عمرو بن دينار ، عن أيب معبد ، عن : اود قال حدثنا أبو د: حدثنا يونس قال  - ٢٨٥٥
، وال يدخل عليها رجل إال ) ١(ال تسافر امرأة إال مع ذي حمرم « : ابن عباس ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

يف جيش كذا وكذا  يا رسول اهللا ، إن امرأيت تريد أن حتج ، وأنا أريد أن أخرج: فقال رجل » وعندها ذو حمرم 
  »حج مع امرأتك « : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

__________  
  من ال َيِحلُّ له نكاح املرأة من أقارهبا كاألبِ واالبن واألخ والعم ومن َيْجري َمْجراُهم: الَْمحرم ) ١(



  وأبو صاحل

مسعت أبا صاحل ، : مد بن جحادة ، قال حدثنا شعبة ، عن حم: حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٨٥٦
القبور ، واملتخذات ) ١(لعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم زوارات « : وقد كان كرب ، عن ابن عباس ، قال 

  ») ٢(عليها املساجد والسرج 
__________  

  كثريات التردد على القبور والنواحات عليها: الزوارات ) ١(
  املصباح: السراج ) ٢(

  لعزيز العبديوعبد ا

حدثين أيب ، عن : حدثنا سكني بن عبد العزيز العبدي ، قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٨٥٧
إىل امرأة ، فقال النيب ) ٢(النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم عرفة ، فجعل يلحظ ) ١(ابن عباس ، أن الفضل ، ردف 

  »فإن هذا يوم من حفظ فيه بصره غفر له يا غالم ، ) ٣(مه « : صلى اهللا عليه وسلم 
__________  

  الراكب خلف قائد الدابة: الردف ) ١(
  النظرة من جانب األذن: اللحظة : نظر مبؤخر عينه من أي جانبيه كان ميينا أو مشاال ، وقيل : حلظ ) ٢(
  كلمة زجر مبعىن كف واسكت وانته: مه ) ٣(

  واحلكم بن مينا

حدثنا هشام ، عن حيىي بن أيب كثري ، عن أيب سالم ، عن : حدثنا أبو داود قال  :حدثنا يونس قال  - ٢٨٥٨
احلكم بن مينا ، أن عبد اهللا بن عباس ، وعبد اهللا بن عمر رمحهم اهللا حدثا أهنما ، مسعا رسول اهللا صلى اهللا عليه 

على قلوهبم ، وليكتنب من  اجلمعات أو ليختمن) ١(لينتهني أقوام عن ودعهم « : وسلم يقول على أعواد منربه 
  »الغافلني 

__________  
  تركهم: ودعهم ) ١(

  ابن أيب مليكة

حدثنا أبو عامر اخلزاز ، عن ابن أيب مليكة ، عن ابن عباس ، : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٨٥٩
  »أتصلي الصبح أربعا ؟ « : قال كنت أصلي ، وأخذ املؤذن يف اإلقامة ، فجذبين النيب صلى اهللا عليه وسلم و: قال 

  وسعيد بن شفي



مسعت أبا السفر ، : حدثنا شعبة ، عن أيب إسحاق ، قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٨٦٠
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا خرج من بيته مسافرا « : حيدث عن سعيد بن شفي ، عن ابن عباس ، قال 

  »حىت يرجع  صلى ركعتني ركعتني

  وعوسجة

حدثنا محاد ، عن عمرو ، عن عوسجة ، عن ابن عباس ، أن : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٨٦١
فورثه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؛ ورث األسفل من « رجال ، أعتق عبدا له مث مات وليس له وارث غريه ، 

  »األعلى 

  والتميمي

سألت : حدثنا شعبة ، عن أيب إسحاق ، عن التميمي ، قال : حدثنا أبو داود قال  :حدثنا يونس قال  - ٢٨٦٢
  »ما زال النيب صلى اهللا عليه وسلم يأمرنا به حىت خشينا أن ينزل عليه فيه « : ابن عباس عن السواك ، فقال 

« عن ابن عباس ،  مسعت التميمي ، حيدث: حدثنا شعبة ، عن أيب إسحاق ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٨٦٣
  »رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو ساجد ) ١(رأيت بياض إبط 

__________  
  باطن الذراع والكتف واجلمع آباط: اإلبط ) ١(

  وطلحة بن عبد اهللا بن عوف

حدثين طلحة بن عبد اهللا بن عوف ، : حدثنا شعبة ، عن سعد بن إبراهيم ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٨٦٤
صليت خلف ابن عباس على جنازة وأنا يومئذ ، شاب ، فسمعته يقرأ ، عليها فاحتة الكتاب ، فلما صليت :  قال

  »سنة وحق « : أو قال » هذا حق وسنة « : يا أبا العباس ، ما هذا ؟ ، قال : جئت فأخذت بيده فقلت 

  وموسى بن سلمة

إذا مل : قلت البن عباس : موسى بن سلمة ، قال حدثنا هشام ، عن قتادة ، عن : حدثنا أبو داود قال  - ٢٨٦٥
ركعتني ، تلك سنة أيب القاسم صلى اهللا عليه « : أدرك الصالة يف املسجد احلرام ، كم أصلي بالبطحاء ؟ قال 

  »وسلم 

  وأبو احلكم السلمي

لسلمي ، حيدث مسعت أبا احلكم ا: أخربين سلمة بن كهيل ، قال : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا داود قال  - ٢٨٦٦
يا : من نسائه شهرا ، فأتاه جربيل عليه السالم فقال ) ١(آىل « عن ابن عباس ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  »حممد ، إن الشهر قد مت ، الشهر تسع وعشرون 



__________  
ط خاصة عند القسم واحللف مطلقا وقد يراد به القسم على عدم القرب من الزوجة، وله شرو: اإليالء ) ١(

  الفقهاء وقد يراد به املدة اليت ال يقرب فيها الرجل املرأة

والدباء ) ٢(هنى النيب صلى اهللا عليه وسلم عن اجلر « : ، فقال ) ١(سألت ابن عباس عن النبيذ : وبه  - ٢٨٦٧
  من كان حمرما ما حرم اهللا ورسوله فليحرم النبيذ: وقال ابن عباس » ) ٣(

__________  
َنَبذْتُ : هو ما ُيعَْملُ من األْشرِبة من التَّمرِ، والزَّبيب، والَعَسل، واِحلْنطَة، والشَّعري وغري ذلك يقال : بِيذ النَّ) ١(

  التَّمر والِعَنب، إذا َتركَْت عليه الَْماء ِلَيِصريَ َنبِيذاً
  مجع َجرَّة، وهو إناء من الفَخَّار أو اخلزف: اجلرُّ واجلَِرار ) ٢(
  القرع، واحدها ُدبَّاءةٌ، كانوا يْنتبذُون فيها فُتسرع الّشّدةُ يف الشراب: الدباء ) ٣(

  وميمون بن مهران

حدثنا أبو عوانة ، عن احلكم ، وأيب بشر ، عن ميمون بن : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٨٦٨
، وكل ذي ) ١(ذي ناب من السبع هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن كل « : مهران ، عن ابن عباس ، قال 

  »من الطري ) ٢(خملب 
__________  

  كل ما له ناب يعدو به: السبع ) ١(
  كالنسر والصقر والبازي وحنوها واملخلب للطري والسباع مبنزلة الظفر من اإلنسان: كل ذي خملب ) ٢(

  وأبو محزة القصاب

م ، وأبو عوانة ، عن أيب محزة القصاب ، عن ابن حدثنا هشا: حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٨٦٩
إنه : إنه يأكل مث بعث إليه فقال : عباس ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعث إىل معاوية يكتب له ، فقال 

قال عبد اهللا بن جعفر بن فارس ، الراوي عن » ال أشبع اهللا بطنه « : يأكل فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ال أشبع اهللا بطنه يف الدنيا حىت ال يكون ممن جيوع يوم القيامة ؛ ألن اخلرب عن : بن حبيب ، معناه واهللا أعلم  يونس

  »أطول الناس شبعا يف الدنيا أطوهلم جوعا يوم القيامة « : النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 

  وأبو مجرة نصر بن عمران

مسعت ابن : حدثنا شعبة ، عن أيب مجرة نصر بن عمران ، قال : قال  حدثنا أبو داود: حدثنا يونس قال  - ٢٨٧٠
: قالوا » من القوم ؟ « : إن وفد عبد القيس ملا قدموا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال : عباس ، يقول 
بيعة ، وإنا نأتيك من يا رسول اهللا ، إنا حي من ر: فقالوا » مرحبا بالوفد غري اخلزايا وال الندامى « : من ربيعة قال 

بيننا وبينك هذا احلي من كفار مضر ، وإنا ال نصل إليك إال يف شهر حرام ، ) ٢(بعيدة ، وإنه حيول ) ١(شقة 



آمركم بأربع « : ندعو إليه من وراءنا وندخل به اجلنة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ) ٣(فمرنا بأمر فصل 
ان باهللا وحده ، أتدرون ما اإلميان باهللا ؟ شهادة أن ال إله إال اهللا ، وأن حممدا ، وأهناكم عن أربع ، آمركم باإلمي
: الزكاة ، وصوم رمضان ، وأن تعطوا من املغامن اخلمس وأهناكم عن أربع ) ٤(رسول اهللا ، وإقام الصالة ، وإيتاء 

، فاحفظوهن ، وادعوا ) ٩(املقري  «: ورمبا قال » ) ٨(، واملزفت ) ٧(، والنقري ) ٦(، واحلنتم ) ٥(عن الدباء 
  »إليهن من وراءكم 
__________  

  السفر الطويل: الشقة البعيدة ) ١(
  حيجز ومينع: حيول ) ٢(
  الَبيِّن الظاهر ، الذي يَفِْصل بني احلّق والباطل وال مرد له: األمر الفصل ) ٣(
  إعطاء وأداء: إيتاء ) ٤(
  كانوا يْنتبذُون فيها فُتسرع الّشّدةُ يف الشرابالقرع، واحدها ُدبَّاءةٌ، : الدباء ) ٥(
  إناء أو جرة كبرية تصنع من طني وشعر وتدهن بلون أخضر وتشتد فيها اخلمر وتكون أكثر سكرا: احلنتم ) ٦(
  أصل النخلة ينقر وسطه مث ينبذ فيه التمر ويلقى عليه املاء ليصري نبيذا مسكرا: النقري ) ٧(
  ي بالقار وهو الزفتالوعاء املطل: املزفت ) ٨(
  اإلناء املطلي بالزفت أو بالقار: املقري ) ٩(

كان رسول اهللا « : مسعت ابن عباس ، يقول : حدثنا شعبة ، عن أيب مجرة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٨٧١
  »صلى اهللا عليه وسلم يصلي من الليل ثالث عشرة ركعة 

، يعين باحلج ، فسألت ابن عباس ) ١(متتعت : أيب مجرة ، قال  حدثنا شعبة ، عن: حدثنا أبو داود قال  - ٢٨٧٢
فأتيت ابن عباس ) ٣(وعمرة متقبلة ) ٢(حج مربور : ، فأمرين هبا ، فلما منت رأيت يف منامي كأن قائال يقول 

أقم عندي ، وأجعل لك : فقال » سنة أيب القاسم صلى اهللا عليه وسلم ورب الكعبة « : فذكرت ذلك له ، فقال 
  فأقمت فكنت أترجم بينه وبني الناس ، وكان يقعدين معه على السرير: سهما يف مايل قال 
__________  

  انتفع هبا يف أشهر احلج وذلك بأن يضم عمرة إىل حجه ويفصل بينهما بإحالل: استمتع بالعمرة وَتَمتََّع هبا ) ١(
  ولالذي ال خيالطه شيء من املآِثم ، وقيل هو املقب: املربور ) ٢(
  قبلها اهللا وأثاب عليها: متقبلة ) ٣(

أدخل يف قرب « : مسعت ابن عباس ، يقول : حدثنا شعبة ، عن أيب مجرة ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٨٧٣
  »محراء ) ١(رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قطيفة 

__________  
  كساء أو فراش له أهداب: القطيفة ) ١(

أقام رسول اهللا « : حدثنا محاد بن سلمة ، عن أيب مجرة ، عن ابن عباس ، قال :  حدثنا أبو داود قال - ٢٨٧٤
  »صلى اهللا عليه وسلم مبكة ثالث عشرة سنة يوحى إليه ، وباملدينة عشرا ، ومات وهو ابن ثالث وستني 



  وعمرو بن ميمون

، عن عمرو بن ميمون ، عن  حدثنا أبو عوانة ، عن أيب بلج: حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٨٧٥
  »كل مؤمن بعدي ) ١(أنت ويل « : ابن عباس ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال لعلي 

__________  
من املشترك اللفظي الذي يطلق على عدة معان منها الرَّبُّ، واملَالُك، والسَّيِّد واملُنِْعم، واملُْعِتُق، : الويل واملوىل ) ١(

ِحّب، والتَّابِع، واجلاُر، وابُن الَعّم، واحلَِليُف، والعَقيد، والصِّْهر، والعْبد، واملُْعَتُق، واملُنَْعم َعلَيه وكل من والنَّاصر، واملُ
  ويل أمرا أو قام به فهو وليه ومواله

  »أول من صلى مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد خدجية علي « : وبه عن ابن عباس ، قال  - ٢٨٧٦

  بن اجلزاروحيىي 

مسعت حيىي : أخربين عمرو بن مرة ، قال : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٨٧٧
كان يصلي ، فجعل جدي يريد أن مير بني يديه ، « بن اجلزار ، عن ابن عباس ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  »أن مير بني يديه ) ١(فجعل يتقي 
__________  

  الستر واالحتماء والتجنب: التوقي واالتقاء ) ١(

  رجل

حدثنا سالم ، وقيس عن عبد الكرمي اجلزري ، عن رجل من : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٨٧٨
، ومثن اخلمر ) ١(مثن الكلب ، ومهر البغي « : بين متيم ، عن ابن عباس ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

  » حرام
__________  

  الزانية اليت جتاهر بالزنا وتتكسب منه: البغي ) ١(

قال : حدثنا أبو طلحة األعمى ، عن رجل ، قد مساه ، عن ابن عباس ، قال : حدثنا أبو داود قال  - ٢٨٧٩
  »يا فتيان قريش ، ال تزنوا ؛ فإنه من سلم اهللا شبابه دخل اجلنة « : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  يد األمويوسع

كنت عند : حدثين أيب قال : حدثنا إسحاق بن سعيد ، قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٨٨٠
قال رسول اهللا : فمت له برحم بعيدة ، فأالن له القول ، فقال : من أنت ؟ ، قال : ابن عباس ، فأتاه رجل فقال 

حامكم ، فإنه ال قرب بالرحم إذا قطعت وإن كانت قريبة ، وال اعرفوا أنسابكم تصلوا أر« : صلى اهللا عليه وسلم 
  »بعد هبا إذا وصلت وإن كانت بعيدة 



  وعبيد اهللا بن أيب يزيد

حدثنا محاد بن زيد ، عن عبيد اهللا بن أيب يزيد ، عن ابن عباس : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٨٨١
  »يف أهله من مجع بليل ) ١(ه وسلم يف الثقل قدمين رسول اهللا صلى اهللا علي« : ، قال 

__________  
  متاع املسافر وحشمه وما حيمله على الدواب: الثقل ) ١(

  وأبو رجاء العطاردي

حدثنا جرير بن حازم ، وسلم بن زرير ، ومحاد بن جنيح ، : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٨٨٢
نظرت يف اجلنة « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : بن عباس ، قال وصخر بن جويرية ، عن أيب رجاء ، عن ا

  »فإذا أكثر أهلها الفقراء ، ونظرت يف النار فإذا أكثر أهلها النساء 

  واملطلب

حدثنا ابن املبارك ، عن األوزاعي ، عن املطلب ، عن ابن : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٨٨٣
  »توضأ مرة مرة «  صلى اهللا عليه وسلم عباس ، أن رسول اهللا

  وعبد الرمحن بن وعلة

حدثنا محاد بن سلمة ، وخارجة بن مصعب ، عن زيد بن : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٨٨٤
: إنا نغزو املشرق فنؤتى بأسقية ال ندري ما هي ، قال : قلت البن عباس : أسلم ، عن عبد الرمحن بن وعلة ، قال 

  »فقد طهر ) ٢(دبغ ) ١(كل إهاب « : ما أدري ما تقول غري أين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 
__________  

  اجللد من البقر والغنم والوحش ما مل يدبغ: اإلهاب ) ١(
  معاجلة اجللد مبادةٍ لَيِلَني ويزول ما به من رطوبة وننت: الدباغ ) ٢(

  وصهيب

حدثنا شعبة ، عن احلكم ، عن حيىي بن اجلزار ، عن صهيب ، : حدثنا أبو داود قال :  حدثنا يونس قال - ٢٨٨٥
كان على محار هو وغالم من بين هاشم ، « رجل من أهل البصرة ، عن ابن عباس ، أنه : من صهيب ؟ قال : قلت 

بين عبد املطلب فمر بني يدي النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو يصلي ، فلم ينصرف لذلك وجاءت جاريتان من 
  »فأخذتا بركبيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ففرع بينهما ، يعين فرق بينهما ، ومل ينصرف لذلك 

  ومسلم القري



مسعت ابن عباس ، : حدثنا شعبة ، عن مسلم القري ، قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٨٨٦
، ومن ) ١(باحلج ، فمن كان من أصحابه مل يكن معه هدي أحل  أهل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم« : يقول 

  »كان معه هدي مل حيل ، وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم وطلحة ممن كان معهما اهلدي 
__________  

  خرج من إحرامه فجاز له ما كان ممنوعا منه: حل احملرم وأحل ) ١(

  وأبو جملز

سألت ابن : حدثنا مهام ، عن قتادة ، عن أيب جملز ، قال : قال حدثنا أبو داود : حدثنا يونس قال  - ٢٨٨٧
  »ركعة من آخر الليل « : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : عباس عن الوتر فقال 

  وسعيد بن احلويرث

ةَ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َزْيٍد َوَحمَّاُد ْبُن َسلََم: َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد ، قَالَ  - ٢٨٨٨
َنأْتِيَك بَِوُضوٍء ؟ : َخَرجَ َرسُولُ اِهللا صلى اهللا عليه وسلم ِمَن الَْخالَِء ، فَقَالُوا : الُْحوَْيرِِث ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ 

  .أُصَلِّي فَأَتََوضَّأَ ؟: فَقَالَ 

عن النيب : أخربنا من ، مسع ابن عباس ، يقول : ثنا شعبة ، عن عمرو ، قال حد: حدثنا أبو داود قال  - ٢٨٨٩
  »أريد أن أصلي ؟ « : يا رسول اهللا ، إنك قد بلت ، فقال : صلى اهللا عليه وسلم أنه بال مث أخذ يطعم ، فقيل له 

  واحلسن العرين

ن سلمة بن كهيل ، عن احلسن حدثنا سفيان الثوري ، ع: حدثنا أبو داود قال : حدثنا يونس قال  - ٢٨٩٠
بين عبد املطلب على محرات من ) ١(قدمنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أغيلمة : العرين ، عن ابن عباس ، قال 

  »أبيين ، ال ترموا مجرة العقبة حىت تطلع الشمس « : أفخاذنا ويقول ) ٢(مجع ، فجعل يلطح 
__________  

  بيان واألطفال الصغارتصغري غلمان وهم الص: أغيلمة ) ١(
  الضرب اخلفيف بالكف: اللطح ) ٢(
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