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  اجمللد األول

  بِْسمِ اهللاِ الرَّْحَمنِ الرَّحِيمِ
  أَبَْواُب السُّنَِّة

  َباُب اتباع ُسنَِّة َرسُولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم -١
، َحدَّثََنا شَرِيٌك ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي اُهللا َعْنُه ،  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ -١

  .َما أََمرُْتكُْم بِِه فَُخذُوُه ، َوَما َنَهيُْتكُْم َعْنُه فَاْنَتهُوا: قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَ 

ْنُه ، قَالَ َحمَّدُ ْبُن الصَّبَّاحِ ، أَخَْبَرَنا َجرِيٌر ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي َصاِلحٍ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي اُهللا َعَحدَّثََنا ُم -٢
ْم بُِسؤَالِهِْم َواخِْتالَفِهِْم َعلَى ذَُرونِي َما َتَركُْتكُْم ، فَإِنََّما َهلََك َمْن كَانَ قَْبلَكُ: قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : 

  .واأَْنبَِيائِهِْم ، فَإِذَا أََمرُْتكُْم بَِشْيٍء فَُخذُوا ِمْنُه َما اْسَتطَعُْتْم ، َوإِذَا نََهْيُتكُْم َعْن َشْيٍء فَاْنَتُه

يٌع ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َوَوِك -٣
  .َمْن أَطَاعَنِي فَقَْد أَطَاَع اللََّه ، َوَمْن َعَصانِي فَقَْد َعَصى اللََّه: قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَ 

َمْيرٍ ، َحدَّثََنا َزكَرِيَّا ْبُن َعِديٍّ ، َعنِ اْبنِ الُْمبَاَرِك ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ ُسوقَةَ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُن -٤
  .وَنُهكَانَ اْبُن ُعَمَر إِذَا َسِمَع ِمْن َرسُولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َحدِيثًا لَمْ َيْعُدُه ، َولَْم يُقَصِّْر ُد: قَالَ ، َجْعفَرٍ 

ُن ُسلَْيَمانَ اَألفْطَُس ، َعنِ َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ الدَِّمشِْقيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ِعيَسى ْبنِ ُسَمْيعٍ ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم ْب -٥
خََرَج َعلَْيَنا َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعليِْه : ي الدَّرَْداِء ، قَالَ الَْوِليِد ْبنِ َعْبدِ الرَّْحَمنِ الْجَُرِشيِّ ، َعْن ُجَبْيرِ ْبنِ ُنفَْيرٍ ، َعْن أَبِ

آلْفَقَْر َتَخافُونَ ؟ َوالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه ، لَُتَصبَّنَّ َعلَْيكُمُ الدُّنَْيا َصبا ، َحتَّى : وَسلََّم وََنْحُن َنذْكُرُ الْفَقَْر َونََتَخوَّفُُه ، فَقَالَ 
  .ُرَها سََواٌءقَلَْب أََحدِكُْم إَِزاغَةً إِالَّ ِهَيْه ، َواْيُم اِهللا ، لَقَدْ َتَركُْتكُْم َعلَى ِمثْلِ الْبَْيَضاِء ، لَْيلَُها َوَنهَا الَ ُيزِيغَ

ِمثْلِ الَْبْيَضاِء ، لَْيلَُها َونََهاُرَها َتَركََنا وَاللَِّه َعلَى ، َصَدَق وَاللَِّه َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَ أَُبو الدَّرَْداِء 
  .َسَواٌء

قَالَ : ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َجعْفَرٍ ، َحدَّثََنا شُْعَبةُ ، َعْن ُمَعاوَِيةَ ْبنِ قُرَّةَ -٦
  .الَ َتزَالُ طَاِئفَةٌ ِمْن أُمَِّتي َمْنصُورِيَن ، الَ َيُضرُُّهْم َمْن َخذَلَُهْم َحتَّى َتقُوَم السَّاَعةُ:  َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم

اَألْسَوِد ،  ْن ُعَمْيرِ ْبنَِحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َحْمَزةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َعلْقََمةَ َنْصُر ْبُن َعلْقََمةَ ، َع -٧
الَ تََزالُ طَاِئفَةٌ ِمْن أُمَِّتي قَوَّاَمةً : أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ ، َوكَِثريِ ْبنِ ُمرَّةَ الَْحْضَرِميِّ ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ 

  .َعلَى أَْمرِ اِهللا َعزَّ َوَجلَّ ، الَ َيُضرَُّها َمْن خَالَفََها



َسِمْعُت أََبا ِعَنَبةَ الْخَْوالَنِيَّ ، : ثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا الْجَرَّاُح ْبُن َمِليحٍ ، َحدَّثََنا َبكُْر ْبُن ُزْرَعةَ ، قَالَ َحدَّ -٨
: ُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقُولُ َسِمْعُت َر: َوكَانَ قَْد َصلَّى الِْقْبلََتْينِ َمَع َرسُولِ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 

  .الَ َيزَالُ اللَُّه َيغْرُِس ِفي َهذَا الدِّينِ غَْرًسا َيْسَتْعِملُُهْم ِفي طَاَعِتِه

أَْرطَاةَ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ  َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيِد ْبنِ كَاِسبٍ ، َحدَّثََنا الْقَاِسُم ْبُن َناِفعٍ ، َحدَّثََنا الَْحجَّاُج ْبُن -٩
أَْيَن ُعلََماُؤكُْم ؟ أَْيَن ُعلََماُؤكُْم ؟ َسِمْعُت َرُسولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه : فَقَالَ ، قَاَم ُمَعاوَِيةُ َخِطيًبا : ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 

  .ْن أُمَِّتي ظَاهِرِيَن َعلَى النَّاسِ ، الَ يَُبالُونَ َمْن َخذَلَُهْم َوالَ َمْن َنَصرَُهْمالَ َتقُوُم السَّاَعةُ إِالَّ وَطَاِئفَةٌ ِم: وَسلََّم َيقُولُ 

ْن أَبِي ِقالََبةَ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُشعَْيبٍ ، َحدَّثََنا َسِعيدُ ْبُن َبِشريٍ ، َعْن قََتاَدةَ ، َع -١٠
الَ َتزَالُ طَاِئفَةٌ ِمْن أُمَِّتي َعلَى الَْحقِّ َمْنصُورِيَن ، الَ : أَْسَماَء ، َعْن ثَْوَبانَ ، أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 

  .َيُضرُُّهْم َمْن َخالَفَُهْم ، حَتَّى يَأِْتَي أَْمُر اِهللا َعزَّ َوَجلَّ

ابِرِ يٍد عَْبُد اهللاِ ْبُن َسِعيٍد ، َحدَّثََنا أَُبو خَاِلٍد اَألْحَمُر ، َسِمْعُت ُمجَاِلًدا َيذْكُُر َعنِ الشَّعْبِيِّ ، َعْن َجَحدَّثََنا أَُبو َسِع -١١
َيِمينِِه ، َوَخطَّ َخطَّْينِ َعْن فََخطَّ خَطًّا ، َوَخطَّ َخطَّْينِ َعْن ، كُنَّا ِعْنَد النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ْبنِ َعْبِد اِهللا ، قَالَ 

َوأَنَّ َهذَا ِصرَاِطي ُمْسَتِقيًما {:ثُمَّ َتالَ َهِذِه اآلَيةَ ، َهذَا َسبِيلُ اِهللا : َيسَارِِه ، ثُمَّ َوَضعَ َيَدُه ِفي الَْخطِّ األَْوَسِط ، فَقَالَ 
  .}َسبِيلِِهفَاتَّبُِعوُه َوالَ َتتَّبُِعوا السُُّبلَ فََتفَرََّق بِكُْم َعْن 

  .َباُب َتْعظِيمِ َحِديثِ َرسُولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم وَالتَّْغِليِظ َعلَى َمْن َعاَرَضُه -٢
َجابِرٍ ، َعنِ  ُن ْبُنَحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َزْيُد ْبُن احلباب ، َعْن ُمَعاوَِيةَ ْبنِ صَاِلحٍ َحدَّثَنِي الَْحَس -١٢

ُيوِشُك الرَُّجلُ ُمتَِّكئًا َعلَى أَرِيكَِتِه ، : الِْمقَْدامِ ْبنِ مْعِدي كَرِبَ الِْكْنِديِّ ، أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 
زَّ َوَجلَّ ، فََما َوَجْدَنا ِفيِه ِمْن َحالَلٍ اسَْتْحلَلَْناُه ، َوَما بَْيَنَنا وََبْيَنكُْم ِكتَاُب اِهللا َع: ُيَحدَّثُ بَِحدِيٍث ِمْن َحِديِثي ، فََيقُولُ 

  .رََّم اللَُّهَوَجْدَنا ِفيِه ِمْن َحَرامٍ َحرَّمَْناُه ، أَال َوإِنَّ َما َحرََّم َرُسولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِمثْلُ َما َح

َضِميُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ِفي َبْيِتِه ، أََنا سَأَلُْتُه َعْنُه ، َعْن َساِلمٍ أَبِي النَّْضرِ ، ثُمَّ َحدَّثََنا َنْصُر ْبُن َعِليٍّ الْجَْه -١٣
َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّمَ  أَوْ زَْيِد ْبنِ أَْسلََم ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ أَبِي َراِفعٍ ، َعْن أَبِيِه ؛ أَنَّ َرُسولَ اِهللا: َمرَّ ِفي الَْحِديِث قَالَ 

الَ أَْدرِي ، َما َوَجْدَنا : َيقُولُ الَ أُلِْفَينَّ أََحَدكُْم مُتَِّكئًا َعلَى أَرِيكَِتِه ، َيأِْتيِه األَْمُر ِممَّا أََمْرتُ بِِه ، أَْو َنهَْيُت َعْنُه ، فَ: قَالَ 
  .ِفي ِكَتابِ اِهللا اتََّبْعنَاُه

َمنِ ْبنِ َعْوٍف ، َمرَْوانَ ُمحَمَُّد ْبُن ُعثَْمانَ الُْعثْمَانِيُّ ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن سَْعِد ْبنِ إِْبَراهِيَم ْبنِ َعْبِد الرَّْحَحدَّثََنا أَُبو  -١٤
َمْن أَْحَدثَ ِفي أَْمرَِنا َهذَا : َم قَالَ أَنَّ َرسُولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ الْقَاِسمِ ْبنِ ُمَحمٍَّد ، َعْن َعاِئَشةَ 

  .فَُهَو رَدٌّ، َما لَْيَس ِمْنُه 

ْن ُعْرَوةَ ْبنِ الزَُّبْيرِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُرْمحِ ْبنِ الُْمهَاجِرِ الِْمصْرِيُّ ، أَخَْبَرَنا اللَّْيثُ ْبُن سَْعٍد ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ ، َع -١٥
أَنَّ َرُجالً ِمَن األَْنَصارِ خَاَصَم الزَُّبْيَر ِعْنَد َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، ِفي شَِراجِ ، ْبَن الزُّبَْيرِ َحدَّثَُه  ، أَنَّ َعْبَد اِهللا

ْيِه ، فَاخَْتَصَما ِعْنَد َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َسرِّحِ الَْماَء َيُمرُّ ، فَأََبى َعلَ: الَْحرَِّة الَِّتي َيْسقُونَ بَِها النَّْخلَ ، فَقَالَ اَألْنصَارِيُّ 



، فََغِضَب اَألْنَصارِيُّ ، اْسقِ َيا ُزَبْيُر ، ثُمَّ أَْرِسلِ الَْماَء إِلَى َجارَِك : فَقَالَ َرسُولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َعلْيِه وَسلََّم 
َيا زَُبْيُر ، اْسقِ ، : َن َعمَِّتَك ؟ فََتلَوَّنَ َوْجُه َرُسولِ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، ثُمَّ قَالَ َيا َرُسولَ اِهللا ، أَنْ كَانَ اْب: فَقَالَ 

: ْت ِفي ذَِلَك وَاللَِّه ، إِنِّي َألْحِسُب َهِذِه اآلَيةَ ، نََزلَ: فَقَالَ الزَُّبْيُر : قَالَ ، ثُمَّ احْبِسِ الَْماَء حَتَّى يَْرجَِع إِلَى الَْجْدرِ 
ا قََضْيَت وَُيَسلُِّموا فَالَ َوَربِّكَ الَ ُيْؤِمُنونَ َحتَّى ُيَحكُِّموَك ِفيَما َشَجَر َبْينَُهْم ثُمَّ الَ َيجِدُوا ِفي أَْنفُسِهِْم حََرًجا ِممَّ{

  .}َتْسِليمًا

الرَّزَّاقِ ، أَْخَبرََنا َمْعَمٌر ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َساِلمٍ ، َعنِ اْبنِ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى النَّْيَسابُورِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد -١٦
إِنَّا : فَقَالَ اْبٌن لَُه ، الَ َتْمَنعُوا إَِماَء اِهللا أَنْ ُيَصلَِّني ِفي الَْمْسجِِد : ُعَمَر ، أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 

إِنَّا لََنْمَنُعُهنَّ : َوَتقُولُ ، أَُحدِّثَُك َعْن َرسُولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : فََغِضَب غَضًَبا َشِديًدا ، َوقَالَ : ، قَالَ  لََنْمَنُعُهنَّ
  !.؟

ثََنا عَْبُد الْوَهَّابِ الثَّقَِفيُّ ، َحدَّثََنا َحدَّ: َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ثَابٍِت الَْجْحَدرِيُّ ، وَأَُبو َعْمرٍو َحفُْص ْبُن َعْمرٍو ، قَاالَ  -١٧
: ُه ، فََخذََف ، فََنَهاُه ، َوقَالَ أَيُّوُب ، َعْن َسِعيِد ْبنِ ُجبَْيرٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمَغفَّلٍ ، أَنَُّه كَانَ جَاِلًسا إِلَى َجْنبِِه اْبُن أَخٍ لَ

إِنََّها الَ َتِصيدُ صَْيًدا ، َوالَ َتْنكَأُ َعدُوا ، وَإِنََّها َتكِْسرُ السِّنَّ ، : َوقَالَ ، وَسلََّم َنَهى َعْنَها إِنَّ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه 
َهى َعْنَها ، ثُمَّ أَُحدِّثَُك أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َن: فَقَالَ ، فََعاَد اْبُن أَِخيِه خيذَف : قَالَ ، َوَتفْقَأُ الَْعْيَن 

  .َتْخِذُف ، الَ أُكَلُِّمكَ أََبًدا

َحدَّثَنِي ُبْرُد ْبُن ِسَناٍن ، َعْن إِْسَحاقَ ْبنِ قَبِيَصةَ ، َعْن أَبِيِه ؛ أَنَّ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َحْمَزةَ  -١٨
غََزا َمَع ُمَعاوَِيةَ أَْرَض الرُّومِ ، ، النَّقِيَب ، صَاِحَب َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم  ُعَباَدةَ ْبَن الصَّاِمتِ اَألْنصَارِيَّ

ُس ، إِنَّكُْم َيا أَيَُّها النَّا:  فََنظََر إِلَى النَّاسِ وَُهْم َيَتبَاَيُعونَ ِكَسرَ الذََّهبِ بِالدَّنَانِريِ ، َوِكَسَر الِْفضَّةِ بِالدََّراِهمِ ، فَقَالَ
الَ تَْبَتاُعوا الذََّهَب بِالذََّهبِ ، إِالَّ مِثْالً بِِمثْلٍ ، الَ زَِيادَةَ : َتأْكُلُونَ الرَِّبا ، َسِمْعتُ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقُولُ 

: ، الَ أَُرى الرَِّبا ِفي َهذَا ، إِالَّ َما كَانَ ِمْن َنِظَرٍة ، فَقَالَ ُعبَاَدةُ  َيا أََبا الْوَِليِد: فَقَالَ لَُه ُمَعاوَِيةُ ، َبْيَنُهَما َوالَ َنِظَرةَ 
لَِئْن أَخَْرجَنِي اللَُّه سُْبحَاَنُه الَ أَُساكُِنَك بِأَْرضٍ ، أَُحدِّثَُك َعْن َرُسولِ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َوُتَحدِّثُنِي َعْن رَأْيَِك 

َما أَقَْدَمَك َيا أََبا الَْوِليِد ؟ فَقَصَّ َعلَْيِه : لَِحَق بِالَْمِديَنِة ، فَقَالَ لَُه ُعَمُر ْبُن الَْخطَّابِ ، ِفيَها إِمَْرةٌ ، فَلَمَّا قَفَلَ  لََك َعلَيَّ
فَقََبحَ اللَُّه أَْرًضا لَْسَت ِفيَها َوأَْمثَالَُك ،  اْرجِعْ َيا أََبا الَْولِيِد إِلَى أَْرِضَك ،: الِْقصَّةَ ، َوَما قَالَ ِمْن ُمَساكََنِتِه ، فَقَالَ 

  .الَ إِْمَرةَ لََك َعلَْيِه ، َواْحِملِ النَّاَس َعلَى َما قَالَ ، فَإِنَُّه ُهَو األَْمُر: َوكََتَب إِلَى ُمَعاوَِيةَ 

سَِعيٍد ، َعنِ اْبنِ َعْجالَنَ ، أَْخَبرََنا َعْونُ ْبُن َعْبِد اِهللا ، َعْن  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن َخالٍَّد الَْباِهِليُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن -١٩
فَظُنُّوا بَِرُسولِ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه ، إِذَا َحدَّثُْتكُْم َعْن َرسُولِ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َعْبِد اهللاِ ْبنِ َمْسُعوٍد ، قَالَ 

  .هَْياُه ، َوأَْهَداُه ، وَأَْتقَاُهوَسلََّم الَِّذي ُهَو أَ

الَْبْخَترِيِّ ، َعْن أَبِي  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َسعِيٍد ، َعْن ُشْعَبةَ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ُمرَّةَ ، َعْن أَبِي -٢٠
إِذَا ُحدِّثُْتْم َعْن َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َحِديثًا ، : اِلبٍ ، قَالَ َعْبِد الرَّْحَمنِ السُّلَِميِّ ، َعْن َعِليِّ ْبنِ أَبِي طَ
  .فَظُنُّوا بِِه الَِّذي ُهَو أَهَْياُه ، َوأَْهَداُه ، وَأَْتقَاُه

ِليُّ ْبُن الْجَْعِد ، َعْن ُشْعَبةَ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ُمرَّةَ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َعْبِد اِهللا الْكََرابِيِسيُّ ، َحدَّثََنا َع): ١(قَالَ أَُبو الَْحَسنِ 



  .ِمثْلَ َحِديِث َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َتعَالَى َعْنُه
  __________حاشية_
عن ابن ماجة ، فهذا من " السنن"هو أبو احلسن علي بن إبراهيم بن سلمة بن حبر ، القزويين ، القطان ، راوي ) ١(

  ".السنن"زياداته على 

َعنِ النَّبِيِّ ، أَبِي ُهرَْيَرةَ  َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن الْمُْنِذرِ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الْفَُضْيلِ ، َحدَّثََنا الَْمقُْبرِيُّ ، َعْن َجدِِّه ، َعْن -٢١
اقَْرأْ : ْم َعنِّي الَْحِديثَ َوُهَو ُمتَِّكئٌ َعلَى أَرِيكَِتِه ، فََيقُولُ الَ أَْعرِفَنَّ َما ُيَحدَّثُ أََحُدكُ: َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أَنَُّه قَالَ 

  .قُْرآًنا ، َما ِقيلَ ِمْن قَْولٍ َحَسنٍ فَأََنا قُلُْتُه

أَبِي َسلََمةَ ، َعْن أَبِي  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعبَّاِد ْبنِ آَدَم ، َحدَّثََنا أَبِي ، َعْن ُشْعَبةَ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْمرٍو ، َعْن -٢٢
َعْن أَبِي َسلََمةَ ، أَنَّ أََبا هَُرْيَرةَ  ُهَرْيَرةَ َوَحدَّثََنا َهنَّادُ ْبُن السَّرِيِّ ، َحدَّثََنا َعْبَدةُ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َعْمرٍو ،

  .ْن َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َحِديثًا ، فَالَ َتْضرِْب لَهُ اَألمْثَالََيا اْبَن أَِخي ، إِذَا َحدَّثُْتَك َع: قَالَ ِلَرُجلٍ 

  َباُب التََّوقِّي ِفي الَْحِديِث َعْن َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم -٣
، َعنِ اْبنِ َعْوٍن ، َحدَّثََنا ُمْسِلٌم الَْبِطُني ، َعْن إِبَْراهِيَم التَّْيِميِّ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمَعاذُ ْبُن ُمَعاٍذ  -٢٣

، قَالَ  فََما َسِمْعُتُه : َما أَْخطَأَنِي اْبُن َمْسعُوٍد َعِشيَّةَ َخمِيسٍ إِالَّ أَتَْيُتُه ِفيِه ، قَالَ : ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعْمرِو ْبنِ َمْيُموٍن 
قَالَ َرُسولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَلَمَّا كَانَ ذَاَت َعِشيٍَّة قَالَ : ٍء قَطُّ َيقُولُ ِلَشْي

َرْوَرقَْت َعْينَاُه ، َواْنَتفََخْت أَوَْداُجهُ فََنظَْرُت إِلَْيِه َوُهَو قَاِئٌم ُمَحلَّلَةً أَْزرَاُر قَِميِصِه ، قَِد اغْ: قَالَ ، فََنكََس : وَسلََّم ، قَالَ 
  .أَْو ُدونَ ذَِلَك ، أَْو فَْوَق ذَِلَك ، أَْو قَرِيًبا ِمْن ذَِلَك ، أَوْ َشبِيًها بِذَِلَك: قَالَ ، 

كَانَ أََنسُ : َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ ِسريِيَن ، قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمَعاذُ ْبُن ُمَعاٍذ ، َعنِ اْبنِ َعْوٍن ،  -٢٤
أَْو كََما قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا : قَالَ ، ْبُن َماِلٍك إِذَا َحدَّثَ َعْن َرسُولِ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّمَ َحِديثًا فَفََرغَ ِمْنُه 

  .َعلْيِه وَسلََّم

 أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا غُْنَدٌر ، َعْن ُشْعَبةَ َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُنَحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن  -٢٥
َحدِّثَْنا َعْن : دِ ْبنِ أَْرقََم قُلَْنا لَِزْي: َمْهِديٍّ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ُمرَّةَ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي لَْيلَى ، قَالَ 

  .كَبِْرَنا وََنِسيَنا ، َوالَْحِديثُ َعْن َرسُولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َشدِيٌد: َرسُولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ 

َسِمْعتُ : النَّْضرِ ، َعْن ُشْعَبةَ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي السَّفَرِ ، قَالَ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو -٢٦
  .جَالَْسُت اْبَن ُعَمَر َسَنةً ، فََما َسِمْعُتُه ُيَحدِّثُ َعْن َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َشْيئًا: الشَّْعبِيَّ َيقُولُ 

، قَالَ َعْبِد الْعَِظيمِ الَْعنَْبرِيُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّزَّاقِ ، أَخَْبَرَنا َمْعَمٌر ، َعنِ اْبنِ طَاوُوسٍ ، َعْن أَبِيِه  َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن -٢٧
 َعلْيِه وَسلََّم ، فَأَمَّا إِّنا كُنَّا َنْحفَظُ الَْحِديثَ ، وَالَْحِديثُ ُيْحفَظُ َعْن َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا: َسِمْعُت اْبَن َعبَّاسٍ َيقُولُ : 

  .إِذَا رَِكْبُتمُ الصَّْعَب وَالذَّلُولَ ، فََهيَْهاَت



َبَعثََنا : كَْعبٍ ، قَالَ  َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعْبَدةَ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َزْيٍد ، َعْن ُمجَاِلٍد ، َعنِ الشَّْعبِيِّ ، َعْن قََرظَةَ ْبنِ -٢٨
أََتْدُرونَ ِلَم َمَشْيُت مََعكُْم ؟ : صَِراٌر ، فَقَالَ : لَْخطَّابِ إِلَى الْكُوفَِة َوَشيََّعَنا ، فََمَشى َمَعَنا إِلَى َمْوِضعٍ ُيقَالُ لَُه ُعَمُر ْبُن ا

لَكِنِّي َمَشْيُت َمَعكُْم ِلَحِديثٍ : ِلَحقِّ ُصْحَبِة َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، وَِلَحقِّ اَألْنَصارِ ، قَالَ : قُلَْنا : قَالَ 
آِن ِفي ُصدُورِِهْم هَزِيزٌ أَرَْدُت أَنْ أَُحدِّثَكُْم بِِه ، فأرْدُت أَنْ َتْحفَظُوُه ِلمَْمَشاَي َمَعكُْم ، إِنَّكُمْ َتقَْدُمونَ َعلَى قَْومٍ ِللْقُْر

أَْصَحاُب ُمَحمَّدٍ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَأَِقلُّوا الرَِّواَيةَ : ْعَناقَُهْم ، َوقَالُوا كََهزِيزِ الْمِْرَجلِ ، فَإِذَا َرأَوْكُْم َمدُّوا إِلَْيكُمْ أَ
  .َعْن َرُسولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، ثُمَّ أََنا شَرِيكُكُْم

ثََنا َحمَّاُد ْبُن زَْيٍد ، َعْن َيحَْيى ْبنِ َسعِيٍد ، َعنِ السَّاِئبِ ْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ ، َحدَّ -٢٩
وَسلََّم  َصحِْبُت َسْعَد ْبَن مَاِلٍك ِمَن الَْمِديَنةِ إِلَى َمكَّةَ ، فََما َسِمْعُتُه ُيَحدِّثُ َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه: َيزِيَد ، قَالَ 

  .بَِحدِيٍث َواِحٍد

  ُب التَّْغِليِظ ِفي َتَعمُِّد الْكَِذبِ َعلَى َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّمَبا -٤
اعِيلُ ْبُن ُموَسى ، قَالُوا َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َوسَُوْيدُ ْبُن َسِعيٍد ، َوعَْبُد اهللاِ ْبُن َعاِمرِ ْبنِ ُزَراَرةَ ، وَإِْسَم -٣٠

قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا : َنا شَرِيٌك ، َعْن ِسَماٍك ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ َمْسُعوٍد ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ َحدَّثَ: 
  .َمْن كَذََب َعلَيَّ ُمَتَعمًِّدا ، فَلَْيَتَبوَّأْ َمقَْعَدُه ِمَن النَّارِ: َعلْيِه وَسلََّم 

َحدَّثََنا َشرِيٌك ، َعْن َمْنُصورٍ ، َعْن رِْبِعيِّ ْبنِ : ْبُد اِهللا ْبُن َعاِمرِ ْبنِ ُزَراَرةَ ، َوإِْسَماعِيلُ ْبُن ُموَسى ، قَاالَ َحدَّثََنا َع -٣١
َعلَيَّ ، فَإِنَّ الْكَِذَب َعلَيَّ الَ َتكِْذُبوا : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ِحرَاشٍ ، َعْن َعِليٍّ َرِضيَ اُهللا َعْنُه ، قَالَ 

  .ُيوِلُج النَّاَر

قَالَ : ٍك ، قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُرْمحٍ الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا اللَّْيثُ ْبُن َسْعٍد ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِل -٣٢
  .ُمَتَعمًِّدا ، فَلَْيَتَبوَّأْ َمقَْعَدُه ِمَن النَّارِ: َب َعلَيَّ ، َحِسْبُتُه قَالَ َمْن كَذَ: َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا : َحدَّثََنا أَُبو َخْيثََمةَ ُزهَْيُر ْبُن َحْربٍ ، َحدَّثََنا ُهَشْيٌم ، َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ ، َعْن َجابِرٍ ، قَالَ  -٣٣
  .َمْن كَذََب َعلَيَّ ُمَتَعمًِّدا ، فَلَْيَتَبوَّأْ َمقَْعَدُه ِمَن النَّارِ: َسلََّم َعلْيِه و

َمةَ ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن بِْشرٍ ، َعْن ُمَحمَّدِ ْبنِ َعْمرٍو ، َعْن أَبِي َسلَ -٣٤
  .َمْن َتقَوَّلَ َعلَيَّ َما لَْم أَقُلْ ، فَلَْيَتبَوَّأْ َمقَْعَدُه ِمَن النَّارِ: قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ، قَالَ 

اَق ، َعْن َمْعَبِد ْبنِ كَْعبٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َيْعلَى التَّْيِميُّ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسَح -٣٥
إِيَّاكُْم َوكَثَْرةَ الَْحِديِث َعنِّي ، : َسِمْعتُ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقُولُ َعلَى َهذَا الِْمنَْبرِ : َعْن أَبِي قََتاَدةَ ، قَالَ 

  .َتقَوَّلَ َعلَيَّ َما لَْم أَقُلْ ، فَلَْيَتَبوَّأْ َمقَْعَدُه ِمَن النَّارِ فََمْن قَالَ َعلَيَّ ، فَلَْيقُلْ َحقًّا أَْو ِصْدقًا ، َوَمْن

َحدَّثََنا غُْنَدٌر ُمَحمَّدُ ْبُن َجْعفَرٍ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، وَُمَحمَُّد ْبُن َبشَّارٍ ، قَاالَ  -٣٦
َما ِلَي الَ : قُلُْت ِللزَُّبْيرِ ْبنِ الَْعوَّامِ : ادٍ أَبِي َصْخَرةَ ، َعْن َعاِمرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ الزُّبَْيرِ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ َجاِمعِ ْبنِ َشدَّ



أََما إِنِّي لَمْ : ًنا وَفُالًَنا ؟ قَالَ كََما أَْسَمُع اْبَن َمْسعُوٍد ، َوفُالَ، أَْسَمُعكَ ُتَحدِّثُ َعْن َرسُولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 
  .َمْن كَذََب َعلَيَّ ُمَتَعمًِّدا ، فَلَْيَتَبوَّأْ َمقَْعَدُه ِمَن النَّارِ: أُفَارِقُْه ُمْنذُ أَْسلَْمُت ، َولَِكنِّي َسِمْعُت ِمْنُه كَِلَمةً ، َيقُولُ 

قَالَ َرسُولُ : يُّ ْبُن ُمْسهِرٍ ، َعْن ُمطَرٍِّف ، َعْن َعِطيَّةَ ، َعْن أَبِي َسِعيٍد ، قَالَ َحدَّثََنا ُسوَْيُد ْبُن َسعِيٍد ، َحدَّثََنا َعِل -٣٧
  .َمْن كَذََب َعلَيَّ ُمَتَعمًِّدا ، فَلَْيَتبَوَّأْ َمقَْعَدُه ِمَن النَّارِ: اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

  ى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َحِديثًا َوُهَو يََرى أَنَُّه كَِذٌبَباُب َمْن َحدَّثَ َعْن َرُسولِ اهللاِ َصلَّ -٥
ْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َهاِشمٍ ، َعنِ اْبنِ أَبِي لَْيلَى ، َعنِ الَْحكَمِ ، َع -٣٨

َوُهَو يَُرى أَنَّهُ ، َمْن َحدَّثَ عَنِّي َحِديثًا : ُهللا َعْنُه ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ أَبِي لَْيلَى ، َعْن َعِليٍّ َرِضَي ا
  .كَِذٌب ، فَُهَو أََحُد الْكَاِذَبْينِ

َحدَّثََنا : شَّارٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َجعْفَرٍ ، قَاالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع َوَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َب -٣٩
: اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ  ُشْعَبةُ ، َعنِ الَْحكَمِ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي لَيْلَى ، َعْن َسُمَرةَ ْبنِ ُجْنَدبٍ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى

  .ُهَو ُيَرى أَنَُّه كَِذٌب ، فَُهَو أََحُد الْكَاِذَبْينَِو، َمْن َحدَّثَ َعنِّي َحدِيثًا 
، أَْخبََرَنا الَْحَسُن ْبُن ُموَسى اَألْشَيُب ، َعْن ُشْعَبةَ ، ِمثْلَ َحِديِث َسُمَرةَ )١(َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبَدٍك : قَالَ أَُبو الَْحَسنِ 

  .ْبنِ ُجْنَدبٍ
  __________حاشية_
  ".حممد بن عبد اهللا: "ة عبد الباقي إىل تصحف يف طبع) ١(

 الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن فَُضْيلٍ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعنِ الَْحكَمِ ، َعْن َعْبِد -٤٠
َوُهَو يَُرى أَنَُّه كَِذٌب ، فَُهَو أََحدُ ، َمْن َرَوى عَنِّي َحِديثًا : لََّم قَالَ لَْيلَى ، َعْن َعِليٍّ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَس

  .الْكَاذَِبْينِ

ْيُموِن ْبنِ أَبِي َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن َحبِيبِ ْبنِ أَبِي ثَابٍِت ، َعْن َم -٤١
َوُهَو ُيَرى أَنَّهُ ، َمْن َحدَّثَ عَنِّي بَِحدِيٍث : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : يبٍ ، َعنِ الُْمِغَريِة ْبنِ شُْعَبةَ ، قَالَ َشبِ

  .كَِذٌب ، فَُهَو أََحُد الْكَاِذَبْينِ

  َنيَباُب إِتِّبَاعِ ُسنَِّة الُْخلَفَاِء الرَّاِشِديَن الَْمْهِديِّ -٦
َنا َعْبُد اِهللا ْبُن الَْعالَِء يَْعنِي َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن أَْحَمَد ْبنِ َبِشريِ ْبنِ ذَكَْوانَ الدَِّمْشِقيُّ َحدَّثََنا الَْولِيُد ْبُن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثَ -٤٢

قَاَم ِفيَنا َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه : بَاَض ْبَن سَارَِيةَ َيقُولُ َسِمْعتُ الْعِْر: اْبَن زَْبرٍ َحدَّثَنِي َيْحَيى ْبُن أَبِي الُْمطَاعِ ، قَالَ 
َيا َرُسولَ اِهللا ، : يلَ وَسلََّم ذَاَت َيْومٍ ، فََوَعظََنا َمْوِعظَةً َبِليَغةً ، َوجِلَْت ِمْنَها الْقُلُوُب ، وَذََرفَْت ِمْنَها الُْعُيونُ ، فَِق

َعلَْيكُْم بَِتقَْوى اِهللا ، َوالسَّْمعِ َوالطَّاَعِة ، َوإِنْ عَْبًدا َحَبِشيا ، : دِّعٍ ، فَاْعَهْد إِلَْيَنا بَِعْهٍد ، فَقَالَ َوَعظَْتَنا َمْوِعظَةَ ُمَو
َني ، َعضُّوا َعلَْيَها بِالنَّوَاجِِذ ، َوَسَتَرْونَ ِمْن َبْعِدي اخِْتالَفًا َشدِيًدا ، فََعلَْيكُْم بُِسنَِّتي ، َوُسنَِّة الُْخلَفَاِء الرَّاِشِديَن الْمَْهِديِّ

  .َوإِيَّاكُْم َواُألمُوَر الُْمْحَدثَاِت ، فَإِنَّ كُلَّ بِْدَعٍة َضالَلَةٌ



، نِ ْبُن َمْهِديٍّ َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَم: َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن بِْشرِ ْبنِ َمْنصُورٍ ، َوإِْسحَاُق ْبُن إِبَْراِهيمَ السَّوَّاُق ، قَاالَ  -٤٣
َع الِْعْربَاَض ْبَن سَارَِيةَ َعْن ُمَعاوَِيةَ ْبنِ َصاِلحٍ ، َعْن َضْمَرةَ ْبنِ َحبِيبٍ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َعْمرٍو السُّلَِميِّ ، أَنَّهُ َسِم

َيا : فَْت ِمْنَها الُْعُيونُ ، َوَوجِلَْت ِمنَْها الْقُلُوُب ، فَقُلَْنا ذََر، َوَعظََنا َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َمْوِعظَةً : َيقُولُ 
قَْد َترَكُْتكُْم َعلَى الْبَْيَضاِء لَْيلَُها كََنَهارَِها ، الَ يَزِيغُ َعْنَها : َرسُولَ اِهللا ، إِنَّ َهِذِه لََمْوِعظَةُ ُموَدِّعٍ ، فََما َتْعَهُد إِلَْيَنا ؟ قَالَ 

الُْخلَفَاِء الرَّاِشِدينَ   َهاِلٌك ، فََمْن َيِعْش ِمْنكُْم فََسَيَرى اخِْتالَفًا كَثًِريا ، فََعلَْيكُْم بَِما َعَرفُْتْم ِمْن ُسنَِّتي ، َوُسنَِّةَبْعِدي إِالَّ
ا ، فَإِنََّما الُْمْؤِمُن كَالَْجَملِ اَألنِِف ، َحْيثَُما قِيَد الْمَْهِديَِّني ، َعضُّوا َعلَْيَها بِالنَّوَاجِِذ ، َوَعلَْيكُمْ بِالطَّاَعِة ، َوإِنْ َعْبًدا َحَبشِي

  .اْنقَاَد
 ، َعْن خَاِلِد ْبنِ َمْعَدانَ َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َحكِيمٍ ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْمِلِك ْبُن الصَّبَّاحِ الِْمْسمَِعيُّ ، َحدَّثََنا ثَْوُر ْبُن يَزِيَد -٤٤

َصلَّى بَِنا َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّمَ َصالَةَ : ْحَمنِ ْبنِ َعْمرٍو ، َعنِ الِْعْربَاضِ ْبنِ سَارَِيةَ ، قَالَ ، َعْن َعْبِد الرَّ
  .فَذَكََر َنْحوَُه، فََوَعظََنا َمْوِعظَةً َبِليَغةً ، ثُمَّ أَقَْبلَ َعلَْيَنا بَِوْجهِِه ، الصُّْبحِ 

  لْبَِدعِ وَالَْجَدلَِباُب اْجِتنَابِ ا -٧
َحدَّثََنا َعْبدُ الَْوهَّابِ الثَّقَِفيُّ ، َعْن َجْعفَرِ ْبنِ : َحدَّثََنا ُسوَْيُد ْبُن َسعِيٍد ، َوأَحَْمُد ْبُن ثَابٍِت الَْجْحَدرِيُّ ، قَاالَ  -٤٥

اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم إِذَا َخطََب اْحَمرَّْت َعْيَناُه ، كَانَ َرسُولُ : ُمَحمٍَّد ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ، قَالَ 
بُِعثُْت أََنا وَالسَّاَعةَ كَهَاَتْينِ ، : َوَيقُولُ ، صَبََّحكُْم َمسَّاكُْم : َيقُولُ ، َوَعالَ صَْوُتُه ، َواشَْتدَّ غََضُبُه ، كَأَنَُّه ُمْنِذُر جَْيشٍ 

أَمَّا بَْعُد ، فَإِنَّ َخْيَر اُألُمورِ ِكتَاُب اِهللا ، َوخَْيَر الَْهْديِ َهْدُي ُمحَمٍَّد : ثُمَّ َيقُولُ ، هِ السَّبَّاَبِة َوالُْوْسطَى َوَيقْرِنُ َبْيَن إِْصَبَعْي
  .، َوَشرَّ اُألمُورِ ُمْحدَثَاتَُها ، َوكُلَّ بِْدَعٍة َضالَلَةٌ

  .، َوَمْن َتَرَك َديًْنا أَْو ضََياًعا ، فََعلَيَّ َوإِلَيََّمْن َتَرَك مَاالً فََألْهِلِه : َوكَانَ َيقُولُ 

رِ ْبنِ أَبِي كَِثريٍ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُعَبْيِد ْبنِ َمْيُموٍن الَْمَدنِيُّ أَُبو ُعبَْيٍد ، َحدَّثََنا أَبِي ، َعْن ُمَحمَّدِ ْبنِ َجْعفَ -٤٦
حَاَق ، َعْن أَبِي اَألْحَوصِ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َمْسُعوٍد ، أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه ُموَسى ْبنِ ُعقَْبةَ ، َعْن أَبِي إِْس

أَالَ  ٍد ،إِنََّما ُهَما اثْنََتاِن ، الْكَالَُم َو الَْهْدُي ، فَأَْحَسُن الْكَالَمِ كَالَُم اِهللا ، وَأَْحَسُن الَْهْديِ َهْدُي ُمَحمَّ: وَسلََّم قَالَ 
 َضالَلَةٌ ، أَالَ الَ َيطُولَنَّ َوإِيَّاكُْم َوُمْحَدثَاِت اُألُمورِ ، فَإِنَّ َشرَّ اُألمُورِ ُمْحَدثَاُتَها ، َوكُلُّ ُمْحَدثٍَة بِْدَعةٌ ، َوكُلُّ بِْدَعٍة

َما الَْبِعيُد َما لَْيَس بِآٍت ، أَالَ إِنََّما الشَِّقيُّ َمْن شَِقَي ِفي َعلَْيكُُم األََمُد ، فََتقُْسَو قُلُوُبكُْم ، أَالَ إِنَّ َما ُهَو آٍت قَرِيٌب ، وَإِنَّ
لُّ ِلُمْسِلمٍ أَنْ يَْهُجَر أََخاُه فَْوقَ َبطْنِ أُمِِّه ، َوالسَِّعيُد َمْن ُوِعظَ بَِغْيرِِه ، أَالَ إِنَّ ِقتَالَ الُْمْؤِمنِ كُفٌْر َوِسبَاُبُه فُسُوٌق ، َوالَ َيِح

ُه ثُمَّ الَ َيِفي لَُه ، َوإِنَّ أَالَ َوإِيَّاكُْم وَالْكَِذَب ، فَإِنَّ الْكَِذَب الَ َيْصلُحُ بِالْجِدِّ َوالَ بِالْهَْزلِ ، َوالَ يَِعُد الرَُّجلُ صَبِيَّثَالٍَث ، 
يَْهِدي إِلَى الْبِرِّ ، َوإِنَّ الْبِرَّ يَْهِدي إِلَى الَْجنَّةِ  الْكَِذَب َيْهِدي إِلَى الْفُجُورِ ، َوإِنَّ الْفُُجوَر َيْهِدي إِلَى النَّارِ ، َوإِنَّ الصِّْدَق

كَذََب َوفََجَر ، أَالَ َوإِنَّ الَْعْبدَ َيكِْذُب َحتَّى ُيكَْتَب عِْنَد اِهللا َعزَّ : َصَدَق وََبرَّ ، َوُيقَالُ ِللْكَاِذبِ : ، َوإِنَُّه ُيقَالُ ِللصَّاِدقِ 
  .َوَجلَّ كَذَّاًبا

ُد ْبُن ثَابِتٍ ثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َخاِلِد ْبنِ ِخدَاشٍ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ اْبُن ُعلَيَّةَ ، َحدَّثََنا أَيُّوُب َوَحدَّثََنا أَْحَمَحدَّ -٤٧
ِد اهللاِ ْبنِ أَبِي ُملَْيكَةَ ، َعْن َعاِئَشةَ َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ ، َحدَّثََنا أَيُّوُب ، َعْن َعْب: الَْجْحَدرِيُّ ، وََيْحَيى ْبُن َحكِيمٍ ، قَاالَ 

ُهوَ الَِّذي أَْنَزلَ َعلَْيَك الِْكَتاَب ِمْنُه آَياٌت ُمْحكَمَاٌت ُهنَّ {: َتالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َهِذِه اآلَيةَ : ، قَالَْت 



َيا َعاِئَشةُ ، إِذَا رَأَْيُتمُ الَِّذيَن ُيَجاِدلُونَ : فَقَالَ } ، َوَما َيذَّكَُّر إِالَّ أُولُو اَأللْبَابِ{:ِه إِلَى قَْوِل} أُمُّ الِْكَتابِ َوأَُخُر مَُتشَابَِهاٌت
  .ِفيِه ، فَُهُم الَِّذيَن َعَناُهُم اللَُّه ، فَاْحذَُروُهْم

: َحدَّثََنا حَْوثََرةُ ْبُن ُمحَمٍَّد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن بِْشرٍ ، قَاالَ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن الْمُْنِذرِ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن فَُضْيلٍ َو -٤٨
َما َضلَّ قَْوٌم : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َحدَّثََنا َحجَّاُج ْبُن ِدينَارٍ ، َعْن أَبِي غَاِلبٍ ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ ، قَالَ 

  .}َبلْ ُهْم قَْوٌم َخِصُمونَ{: ثُمَّ َتالَ َهِذهِ اآلَيةَ ، إِالَّ أُوتُوا الَْجَدلَ ، ُنوا َعلَْيِه َبْعَد ُهًدى كَا

َحمَّدُ ْوِصِليُّ ، َحدَّثََنا ُمَحدَّثََنا َداُودُ ْبُن ُسلَْيَمانَ الَْعْسكَرِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِليٍّ أَُبو هَاِشمٍ ْبنِ أَبِي ِخدَاشٍ الَْم -٤٩
قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه : ْبُن ِمْحَصنٍ ، َعْن إِبَْراِهيمَ ْبنِ أَبِي َعْبلَةَ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ الدَّْيلَِميِّ ، َعْن ُحذَْيفَةَ ، قَالَ 

قَةً ، َوالَ َحجا ، َوالَ ُعْمَرةً ، َوالَ جَِهاًدا ، َوالَ الَ َيقَْبلُ اللَُّه ِلصَاِحبِ بِْدَعٍة َصْوًما ، َوالَ َصالَةً ، َوالَ َصَد: وَسلََّم 
  .َصْرفًا ، َوالَ َعْدالً ، َيْخُرُج ِمَن اِإلْسالَمِ كََما َتخُْرُج الشَّعََرةُ ِمَن الَْعجِنيِ

أَبِي زَْيٍد ، َعْن أَبِي الُْمِغَريِة ، َعْن َعْبِد اهللاِ  ، َعْن)١(َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َسعِيٍد ، َحدَّثََنا بِْشُر ْبُن مَْنُصورٍ الَْخيَّاطُ  -٥٠
  .َحتَّى َيَدَع بِْدَعَتُه، أََبى اللَُّه أَنْ َيقَْبلَ َعَملَ صَاِحبِ بِْدَعٍة : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ 

  __________حاشية_
ويف ، ) ٦٥٦٩" (حتفة األشراف"وهو كذلك يف ، باخلاء املعجمة والياء ) س(و ) ذ(هكذا يف : قال حمققه ) ١(
  .باحلاء املهملة والنون، احلناط : وفروعه " هتذيب الكمال"

ي فَُدْيٍك ، َعْن َسلََمةَ ْبنِ َحدَّثََنا اْبُن أَبِ: َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن إِْبَراِهيَم الدَِّمْشِقيُّ ، َوهَاُرونُ ْبُن إِْسحَاَق ، قَاالَ  -٥١
َمْن َتَرَك الْكَِذَب َوُهَو َباِطلٌ ، بُنَِي لَهُ : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َوْرَدانَ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، قَالَ 

  .نِيَ لَُه ِفي َوَسِطَها ، َوَمْن َحسََّن ُخلُقَةُ ، ُبنَِي لَُه ِفي أَْعالََهاقَْصٌر ِفي رََبضِ الَْجنَِّة ، َوَمْن تََرَك الْمَِراَء َوُهَو ُمِحقٌّ ، ُب

  َباُب اْجِتنَابِ الرَّأْيِ َوالْقَِياسِ -٨
ْيرٍ ، َوُمحَمَُّد ْبُن بِْشرٍ َمَحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن إِْدرِيَس ، َوَعْبَدةُ ، وَأَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َوعَْبُد اِهللا ْبُن ُن -٥٢

ُشَعْيبُ ْبُن إِْسحَاَق ، َعْن َوَحدَّثََنا سَُوْيُد ْبُن سَِعيٍد ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمْسهِرٍ ، َوَماِلُك ْبُن أََنسٍ ، َوحَفُْص ْبُن َمْيَسَرةَ ، َو
إِنَّ اللََّه الَ : ْبنِ الَْعاصِ ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ  ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْمرِو

وًسا اتََّخذَ النَّاُس ُرُؤ، َيْبَق َعاِلٌم َيقْبُِض الِْعلَْم اْنتَِزاًعا يَْنَتزُِعُه ِمَن النَّاسِ ، وَلَِكْن َيقْبِضُ الِْعلُْم بِقَْبضِ الُْعلََماِء ، فَإِذَا لَمْ 
  .فَأَفَْتْوا بِغَْيرِ ِعلْمٍ ، فََضلُّوا َوأََضلُّوا، ُجهَّاالً ، فَُسِئلُوا 

نِي أَُبو َهانٍِئ ُحَمْيدُ ْبُن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن يَزِيَد ، َعْن َسعِيِد ْبنِ أَبِي أَيُّوَب َحدَّثَ -٥٣
َمْن : قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ْوالَنِيُّ ، َعْن أَبِي ُعثَْمانَ ُمْسِلمِ ْبنِ َيَسارٍ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، قَالَ َهانٍِئ الَْخ

  .أُفِْتَي بِفُْتَيا غَْيَر ثََبٍت ، فَإِنََّما إِثُْمُه َعلَى َمْن أَفَْتاُه



ُهَو اِإلفْرِيِقيُّ ، َحدَّثَنِي رِْشِديُن ْبُن َسْعٍد ، َوَجْعفَُر ْبُن َعْوٍن ، َعنِ اْبنِ أَْنُعمٍ ، َعالَِء الَْهْمدَانِيُّ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الْ -٥٤
الِْعلُْم ثَالَثَةٌ ، فََما : َم قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ: ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َراِفعٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْمرٍو ، قَالَ 

  .آَيةٌ ُمْحكََمةٌ ، أَْو ُسنَّةٌ قَاِئَمةٌ ، أَْو فَرِيَضةٌ َعاِدلَةٌ: َوَراَء ذَِلَك فَُهَو فَْضلٌ 

يدِ ْبنِ َحسَّانَ ، َعْن َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َحمَّاٍد َسجَّاَدةُ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َسعِيٍد اُألمَوِيُّ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َسِع -٥٥
لَمَّا َبَعثَنِي َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ُعَباَدةَ ْبنِ ُنَسيٍّ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ غَْنمٍ ، َحدَّثََنا ُمَعاذُ ْبُن َجَبلٍ ، قَالَ 

  .أَْو َتكُْتَب إِلَيَّ ِفيِه، بَِما َتْعلَُم ، وإنْ أَْشكَلَ َعلَْيَك أَْمٌر ، فَِقْف حَتَّى َتَبيََّنُه  الَ تَقِْضَينَّ َوالَ تَفِْصلَنَّ إِالَّ: قَالَ ، إِلَى الَْيَمنِ 

بِي َعْن َعْبَدةَ ْبنِ أََحدَّثََنا ُسوَْيُد ْبُن َسعِيٍد ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي الرَِّجالِ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َعْمرٍو اَألْوَزاِعيِّ ،  -٥٦
لَْم يََزلْ أَْمُر بَنِي : َسِمْعتُ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقُولُ : لَُباَبةَ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْمرِو ْبنِ الَْعاصِ ، قَالَ 

  .فَقَالُوا بِالرَّأْيِ ، فََضلُّوا وَأََضلُّواإِسَْراِئيلَ ُمعَْتِدالً َحتَّى َنَشأَ ِفيهِمُ الُْموَلَُّدونَ ، وَأَْبَناُء َسبَاَيا اُألَممِ ، 

  َباٌب ِفي اِإلَمياِن -٩
حٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد الطََّناِفِسيُّ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن ُسهَْيلِ ْبنِ أَبِي صَاِل -٥٧

اِإلَميانُ بِْضٌع َوِستُّونَ أَوْ : قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : حٍ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، قَالَ ِدينَارٍ ، َعْن أَبِي َصاِل
  .ةٌ ِمَن اِإلَمياِنُء شُْعَبَسْبُعونَ بَاًبا ، أَْدَناَها إَِماطَةُ اَألذَى َعنِ الطَّرِيقِ ، َوأَْرفَُعَها قَْولُ الَ إِلَهَ إِالَّ اللَُّه ، َوالَْحَيا

ْبُن َراِفعٍ ، َحدَّثََنا  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َخاِلٍد اَألْحَمُر ، َعنِ اْبنِ َعْجالَنَ َوَحدَّثََنا َعْمُرو -م٥٧
صَاِلحٍ ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّمَ  َجرِيٌر ، َعْن ُسَهْيلٍ ؛ َجِميًعا َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ِديَنارٍ ، َعْن أَبِي

  .، َنْحوَُه

َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َساِلمٍ ، : َحدَّثََنا سَْهلُ ْبُن أَبِي سَْهلٍ ، َوُمحَمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ يَزِيَد ، قَاالَ  -٥٨
  .إِنَّ الْحََياَء ُشْعَبةٌ ِمَن اِإلَمياِن: َسِمَع النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َرُجالً َيِعظُ أََخاُه ِفي الَْحَياِء ، فَقَالَ : ِه ، قَالَ َعْن أَبِي

َعِليُّ ْبُن َمْيُموٍن الرَّقِّيُّ ، َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن َحدَّثََنا ُسوَْيُد ْبُن َسعِيٍد ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمْسهِرٍ ، َعنِ اَألْعَمشِ َوَحدَّثََنا  -٥٩
الَ : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َمْسلََمةَ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن إِْبَراِهيَم ، َعْن َعلْقََمةَ ، َعْن َعْبِد اِهللا ، قَالَ 

ِمثْقَالُ َحبٍَّة ِمْن َخْرَدلٍ ِمْن ِكْبرٍ ، َوالَ َيْدُخلُ النَّاَر َمْن كَانَ ِفي قَلْبِِه ِمثْقَالُ َحبٍَّة ِمْن  َيْدُخلُ الَْجنَّةَ َمْن كَانَ ِفي قَلْبِِه
  .َخرَْدلٍ ِمْن إَِمياٍن

ْسلََم ، َعْن َعطَاِء ْبنِ َيَسارٍ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، أَخَْبَرَنا َمْعَمٌر ، َعْن زَْيِد ْبنِ أَ -٦٠
إِذَا َخلَّصَ اللَُّه الُْمْؤِمنَِني ِمَن النَّارِ َوأَِمنُوا ، فََما ُمَجاَدلَةُ : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ ، قَالَ 

لَُه ِفي الدُّْنَيا ، أََشدَّ ُمَجاَدلَةً ِمَن الُْمْؤِمنَِني لَِربِّهِْم ِفي إِخَْوانِهُِم الَِّذيَن أُْدِخلُوا النَّاَر ، أََحِدكُْم ِلَصاِحبِِه ِفي الَْحقِّ َيكُونُ 
: ُهُم النَّاَر ، فََيقُولُ إِْخوَاُنَنا كَاُنوا ُيَصلُّونَ َمَعَنا ، وََيُصوُمونَ َمَعَنا ، وََيُحجُّونَ َمَعَنا ، فَأَْدَخلَْت، َربََّنا : َيقُولُونَ : قَالَ 

ُصَورَُهْم ، فَِمْنُهْم َمْن أََخذَْتهُ اذَْهبُوا ، فَأَْخرِجُوا َمْن َعَرفُْتْم ِمْنُهْم ، فَيَأُْتونَُهْم ، فََيْعرِفُونَُهْم بُِصَورِِهْم ، الَ َتأْكُلُ النَّارُ 
َربََّنا ، أَخَْرْجَنا َمْن قَْد أََمرَْتَنا ، ثُمَّ : إِلَى كَعَْبْيِه ، فَُيخْرُِجونَُهْم ، فََيقُولُونَ  النَّاُر إِلَى أَْنَصاِف َساقَْيِه ، َوِمنُْهْم َمْن أََخذَْتُه

نَ ِفي مَّ َمْن كَاأَْخرِجُوا َمْن كَانَ ِفي قَلْبِِه َوْزنُ ِديَنارٍ ِمَن اِإلَمياِن ، ثُمَّ َمْن كَانَ ِفي قَلْبِِه َوْزنُ نِْصِف ِديَنارٍ ، ثُ: َيقُولُ 



  .قَلْبِِه ِمثْقَالُ َحبٍَّة ِمْن َخْرَدلٍ
إِنَّ اللََّه الَ َيظِْلُم ِمثْقَالَ ذَرٍَّة َوإِنْ َتُك َحَسَنةً ُيَضاِعفَْها َويُْؤِت ِمْن لَُدنْهُ {: فََمْن لَْم ُيَصدِّْق َهذَا ، فَلَْيقَْرأْ : قَالَ أَُبو سَِعيٍد 
  .}أَجًْرا َعِظيًما

 ، َعْن يُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َنجِيحٍ ، َوكَانَ ِثقَةً ، َعْن أَبِي ِعْمَرانَ الَْجوْنِيَِّحدَّثََنا َعِل -٦١
، فََتَعلَّْمَنا اِإلَميانَ قَْبلَ أَنْ َنَتَعلَّمَ كُنَّا َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم وََنْحُن ِفْتَيانٌ َحَزاوَِرةٌ : ُجْنُدبِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ، قَالَ 

  .فَاْزدَْدَنا بِهِ إِميَاًنا، الْقُْرآنَ ، ثُمَّ َتَعلَّْمَنا الْقُْرآنَ 

ِعكْرَِمةَ ، َعنِ اْبنِ  َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن فَُضْيلٍ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن نِزَارٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن -٦٢
الُْمْرجِئَةُ : ِصْنفَاِن ِمْن َهِذِه اُألمَّةِ لَْيسَ لَُهَما ِفي اِإلْسالَمِ َنِصيٌب : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َعبَّاسٍ ، قَالَ 

  .َوالْقََدرِيَّةُ، 

يٌع ، َعْن كَْهَمسِ ْبنِ الَْحَسنِ ، َعْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ ُبرَْيَدةَ ، َعْن َيحَْيى ْبنِ َيْعمََُر ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِك -٦٣
فََجاَء َرُجلٌ َشدِيدُ ، كُنَّا ُجلُوًسا ِعْندَ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن ُعَمَر َرِضَي اُهللا َعْنُه ، قَالَ 

فََجلََس إِلَى النَّبِيِّ : قَالَ يَاضِ الثِّيَابِ ، َشِديُد سََواِد شََعرِ الرَّأْسِ ، الَ ُيَرى َعلَْيِه أَثَُر السَّفَرٍ ، َوالَ َيْعرِفُُه ِمنَّا أََحٌد ، َب
: َيا ُمَحمَُّد ، َما اِإلْسالَُم ؟ قَالَ : ِخذَْيِه ، ثُمَّ قَالَ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَأَسَْنَد ُركَْبَتهُ إِلَى ُركَْبِتِه ، وََوَضَع َيَدْيِه َعلَى فَ

: قَالَ ، َمَضانَ ، َوَحجُّ الَْبْيِت َشَهاَدةُ أَنْ الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه ، َوأَنِّي َرُسولُ اِهللا ، َوإِقَاُم الصَّالَِة ، وَإِيَتاُء الزَّكَاِة ، َوَصْوُم َر
أَنْ ُتْؤِمَن بِاللَِّه ، َوَمالَِئكَِتِه ، َوُرُسِلهِ : َيا ُمَحمَُّد ، َما اِإلَميانُ ؟ قَالَ : ْنُه ، َيْسأَلُُه َوُيَصدِّقُُه ، ثُمَّ قَالَ َصَدقَْت ، فََعجِْبَنا ِم

َيا ُمَحمَُّد ، : ْسأَلُُه وَُيَصدِّقُُه ، ثُمَّ قَالَ َصَدقَْت ، فََعجِْبَنا ِمْنُه ، َي: ، َوكُُتبِِه ، َوالَْيْومِ اآلِخرِ ، َوالْقََدرِ َخْيرِِه َوَشرِِّه ، قَالَ 
َما : فََمَتى السَّاَعةُ ؟ قَالَ : أَنْ َتعُْبَد اللََّه كَأَنََّك َتَراُه ، فَإِنََّك إِنْ الَ َترَاُه فَإِنَُّه يََراَك ، قَالَ : َما اِإلْحَسانُ ؟ قَالَ 

َيْعنِي تَِلُد الَْعَجُم : أَنْ َتِلَد اَألَمةُ رَبََّتَها ، قَالَ َوِكيٌع : فََما أَمَاَرتَُها ؟ قَالَ : لِ ، قَالَ الَْمْسؤُولُ َعْنَها بِأَْعلََم ِمَن السَّاِئ
نِي النَّبِيُّ َصلَّى اهللا فَلَِقَي: ثُمَّ قَالَ : قَالَ ، َيَتطَاَولُونَ ِفي الْبَِناِء ، الْعََرَب ، َوأَنْ تََرى الُْحفَاةَ الُْعَراةَ الْعَالَةَ رَِعاَء الشَّاِء 

ذَاكَ جِبْرِيلُ ، أََتاكُْم ُيَعلُِّمكُمْ : اللَُّه َوَرُسولُهُ أَْعلَُم ، قَالَ : أََتْدرِي َمنِ الرَُّجلُ ؟ قُلُْت : َعلْيِه وَسلََّم َبْعَد ثَالٍَث ، فَقَالَ 
  .َمَعاِلَم ِدينِكُْم

  ).١(ِمثْلَُه ، َحدَّثََنا كَْهَمٌس ، َحدَّثََنا َعْبد اهللا ْبن يَزِيد املُقْرُِئ ، َيْحَيى ْبن َعْبد اهللا َحدَّثََنا : قَالَ أَُبو الَْحَسنِ الْقَطَّان 
  __________حاشية_
  .ومل ترد يف ذ و م والنسخ املطبوعة، زيادة أيب احلسن القطان هذه من س وحدمها : قال حمققه ) ١(

ْيَبةَ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ اْبُن ُعلَيَّةَ ، َعْن أَبِي َحيَّانَ ، َعْن أَبِي ُزْرَعةَ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َش -٦٤
: ا اِإلَميانُ ؟ قَالَ َيا َرُسولَ اِهللا ، َم: كَانَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيْوًما َبارًِزا ِللنَّاسِ ، فَأََتاُه َرُجلٌ ، فَقَالَ : قَالَ 

َيا َرسُولَ اِهللا ، َما اِإلْسالَُم ؟ : قَالَ ، أَنْ ُتْؤِمَن بِاللَِّه ، وََمالَِئكَِتِه ، َوكُُتبِِه ، َوُرُسِلِه ، َوِلقَاِئِه ، َوُتْؤِمَن بِالْبَْعِث اآلِخرِ 
: قَالَ ، صَّالَةَ الَْمكُْتوَبةَ ، َوُتَؤدَِّي الزَّكَاةَ الَْمفْرُوَضةَ ، وََتُصوَم َرَمَضانَ أَنْ َتعُْبَد اللََّه الَ ُتْشرِكُ بِِه َشيْئًا ، َوُتِقيمَ ال: قَالَ 

،  َيا َرُسولَ اِهللا: قَالَ ، أَنْ َتْعُبدَ اللََّه كَأَنََّك تََراُه ، فَإِنََّك إِنْ الَ َتَراُه فَإِنَّهُ َيرَاَك : َيا َرسُولَ اِهللا ، َما اِإلْحَسانُ ؟ قَالَ 
َتَها ، َما الَْمْسؤُولُ َعْنَها بِأَْعلََم ِمَن السَّاِئلِ ، َولَِكْن سَأَُحدِّثَُك َعْن أَشَْراِطَها ، إِذَا َولََدِت اَألَمةُ رَبَّ: َمَتى السَّاَعةُ ؟ قَالَ 

ِمْن أَشَْراِطَها ، ِفي خَْمسٍ الَ َيْعلَُمُهنَّ إِالَّ اللَُّه ، فََتالَ  فَذَِلَك ِمْن أَْشَراِطَها ، َوإِذَا َتطَاَولَ رَِعاُء الَْغَنمِ ِفي الْبُْنَياِن ، فَذَِلَك



إِنَّ اللََّه ِعْنَدُه ِعلُْم السَّاَعِة َوُينَزِّلُ الَْغْيثَ َوَيْعلَُم َما ِفي اَألْرَحامِ َوَما َتْدرِي َنفْسٌ {: َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 
  .}ا َوَما َتْدرِي َنفٌْس بِأَيِّ أَْرضٍ َتمُوُت إِنَّ اللََّه َعِليٌم َخبٌِريَماذَا َتكِْسُب غًَد

َحدَّثََنا َعْبُد السَّالَمِ ْبُن صَاِلحٍ أَُبو الصَّلْتِ الَْهَروِيُّ ، : َحدَّثََنا سَْهلُ ْبُن أَبِي سَْهلٍ ، َوُمحَمَُّد ْبُن إِْسَماعِيلَ ، قَاالَ  -٦٥
َعْن  ُموَسى الرَِّضا ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجْعفَرِ ْبنِ ُمحَمٍَّد ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعِليِّ ْبنِ الُْحَسْينِ ، َعْن أَبِيِه ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن

رِفَةٌ بِالْقَلْبِ ، َوقَْولٌ اِإلَميانُ َمْع: قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َعِليِّ ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ َرِضَي اُهللا َعْنُه ، قَالَ 
  .بِاللَِّساِن ، َوَعَملٌ بِاَألْركَاِن

  .لَْو قُرَِئ َهذَا اِإلْسَناُد َعلَى َمْجُنوٍن لَبََرأَ: قَالَ أَُبو الصَّلِْت 

َسِمْعتُ : َجْعفَرٍ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َوُمَحمَّدُ ْبُن الُْمثَنَّى ، قَاالَ  -٦٦
الَ ُيْؤِمُن أََحٌد َحتَّى ُيِحبَّ َألِخيِه ، أَوْ : قََتاَدةَ ُيَحدِّثُ َعْن أََنسِ ْبنِ مَاِلٍك ، أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 

  .ِلَجارِِه ، َما ُيِحبُّ ِلَنفْسِِه: قَالَ 

َسِمْعتُ : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َجْعفَرٍ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، قَالَ : ثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َوُمَحمَّدُ ْبُن الُْمثَنَّى ، قَاالَ َحدَّ -٦٧
ِمُن أََحدُكُْم حَتَّى أَكُونَ أََحبَّ إِلَْيِه ِمْن الَ ُيْؤ: قَالَ َرسُولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َعْن أََنسِ ْبنِ مَاِلٍك ، قَالَ ، قََتاَدةَ 

  .َولَِدِه ، َووَاِلِدِه ، َوالنَّاسِ أَْجَمِعَني

، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، وَأَُبو ُمَعاوَِيةَ  -٦٨
وَالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه ، الَ َتْدُخلُوا الَْجنَّةَ َحتَّى ُتْؤِمُنوا ، َوالَ ُتْؤِمنُوا َحتَّى : قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَ 

  .الََم َبيَْنكُْمَتحَابُّوا ، أََوالَ أَدُلُّكُْم َعلَى َشْيٍء إِذَا فََعلُْتُموُه َتَحاَبْبُتْم ؟ أَفْشُوا السَّ

ا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا َعفَّانُ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعنِ اَألْعَمشِ َوَحدَّثََن -٦٩
ِسبَابُ : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َعْبِد اِهللا قَالَ  ِعيَسى ْبُن يُوُنَس ، َحدَّثََنا اَألْعَمُش ، َعْن أَبِي وَاِئلٍ ، َعْن

  .الُْمْسِلمِ فُسُوٌق ، َوِقتَالُُه كُفٌْر

عِ ْبنِ أََنسٍ ، َعْن أََنسِ بِيَحدَّثََنا َنْصُر ْبُن َعِليٍّ الْجَْهَضِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو أَْحَمَد ، َحدَّثََنا أَُبو َجْعفَرٍ الرَّازِيُّ ، َعنِ الرَّ -٧٠
َمْن فَاَرقَ الدُّنَْيا َعلَى اِإلْخالَصِ ِللَِّه َوْحَدُه ، َوِعَباَدِتِه الَ : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ْبنِ َماِلٍك ، قَالَ 

َوُهَو ِديُن اِهللا الَِّذي َجاَءْت بِِه الرُُّسلُ : قَالَ أََنٌس ، ُه َعْنُه َراضٍ َشرِيَك لَُه ، َوإِقَامِ الصَّالَِة ، وَإِيَتاِء الزَّكَاِة ، مَاَت َواللَّ
َوَتْصِديُق ذَِلَك ِفي ِكَتابِ اِهللا ، ِفي آِخرِ َما نَزَّلَ اللَّهُ ، ، َوَبلَُّغوُه َعْن َربِّهِْم قَْبلَ هَْرجِ اَألحَاِديِث ، َواخِْتالَفِ اَألهَْواِء 

فَإِنْ {: َوقَالَ ِفي آَيةٍ أُخَْرى } َوأَقَاُموا الصَّالَةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ{: بَِخلْعِ األَْوثَاِن َوِعَبادَِتَها : قَالَ } فَإِنْ َتابُوا{: َعزَّ َوَجلَّ 
  .}َتابُوا َوأَقَاُموا الصَّالَةَ َوآَتُوا الزَّكَاةَ فَإِْخوَاُنكُْم ِفي الدِّينِ

َحدَّثََنا أَُبو َحاِتمٍ ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اِهللا ْبُن ُموَسى الْعَْبِسيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َجْعفَرٍ الرَّازِيُّ ، َعنِ : ن قَالَ أَُبو الَْحَسنِ الْقَطَّا
  .الرَّبِيعِ ْبنِ أََنسٍ ، ِمثْلَُه



فَرٍ ، َعْن ُيوُنَس ، َعنِ الَْحَسنِ ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن اَألْزَهرِ ، َحدَّثََنا أَُبو النَّْضرِ ، َحدَّثََنا أَُبو َجْع -٧١
أُِمْرُت أَنْ أُقَاِتلَ النَّاَس حَتَّى َيْشَهدُوا أَنْ الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه ، وَأَنِّي َرُسولُ اهللاِ : قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَ 

  .َويُْؤُتوا الزَّكَاةَ، َوُيِقيُموا الصَّالَةَ ، 

َشْهرِ ْبنِ َحْوَشبٍ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن اَألْزَهرِ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُيوُسَف ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْحمِيِد ْبُن بَْهَراَم ، َعْن  -٧٢
أُِمْرُت أَنْ أُقَاِتلَ النَّاَس : سُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ َر: َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ غَْنمٍ ، َعْن ُمَعاِذ ْبنِ َجَبلٍ ، قَالَ 

  .َحتَّى َيشَْهُدوا أَنْ الَ إِلَهَ إِالَّ اللَُّه ، َوأَنِّي َرسُولُ اِهللا ، َوُيِقيمُوا الصَّالَةَ ، َويُْؤُتوا الزَّكَاةَ

أَْخبََرَنا ُيوُنُس ْبُن ُمحَمٍَّد ، َحدَّثََنا عْبُد اِهللا ْبُن ُمَحمٍَّد اللَّيِْثيُّ ، َحدَّثََنا نِزَاُر  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسَماعِيلَ الرَّازِيُّ ، -٧٣
: َم قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ: ْبُن َحيَّانَ ، َعْن ِعكْرَِمةَ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َوَعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ، قَاالَ 

  .أَْهلُ اِإلْرَجاِء ، َوأَْهلُ الْقََدرِ: ِصْنفَاِن ِمْن أُمَِّتي لَْيَس لَُهَما ِفي اِإلْسالَمِ َنِصيٌب 

، َماعِيلُ َحدَّثََنا أَُبو ُعثَْمانَ الُْبَخارِيُّ َسِعيُد ْبُن سْعٍد ، َحدَّثََنا الَْهْيثَمُ ْبُن َخارَِجةَ ، َحدَّثََنا إِْس: قَالَ أَُبو الَْحَسنِ  -٧٤
اِإلَميانُ يَزِيدُ : َوَعْن أَبِي هَُرْيرةَ ، قَاالَ ، َيْعنِي اْبَن عيَّاشٍ ، َعْن عْبِد الَْوهَّابِ ْبنِ ُمَجاِهٍد ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َعْن اْبنِ عبَّاسٍ 

  .َوَيْنقُُص

َنا الَْهيْثَُم ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ، َعْن َحرِيزِ ْبنِ ُعثَْمانَ ، َعنِ َحدَّثََنا أَُبو ُعثَْمانَ الُْبَخارِيُّ ، َحدَّثَ: قَالَ أَُبو الَْحَسنِ  -٧٥
  .اِإلَميانُ َيْزدَاُد َوَينْقُُص: الَْحارِِث ، أَظُنُُّه َعْن ُمَجاِهٍد ، َعْن أَبِي الدَّرَْداِء ، قَالَ 

  َباٌب ِفي الْقََدرِ -١٠
َنا َوِكيٌع ، َوُمحَمَُّد ْبُن فَُضْيلٍ ، َوأَُبو ُمَعاوَِيةَ َوَحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َمْيُموٍن الرَّقِّيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثَ -٧٦

َحدَّثََنا :  قَالَ َعْبُد اِهللا ْبُن َمْسُعوٍد: َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، وَُمَحمَُّد ْبُن ُعَبْيٍد ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن زَْيِد ْبنِ َوْهبٍ ، قَالَ 
ُيْجَمُع َخلُْق أََحدِكُْم ِفي َبطْنِ أُمِِّه أَْرَبِعَني َيْوًما ، : أَنَُّه قَالَ ، َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َوُهَو الصَّاِدُق الَْمْصدُوُق 
: َيْبَعثُ اللَُّه إِلَْيهِ الَْملََك ، فَُيْؤَمُر بِأَرَْبعِ كَِلَماٍت ، فََيقُولُ  ثُمَّ َيكُونُ َعلَقَةً ِمثْلَ ذَِلَك ، ثُمَّ َيكُونُ ُمْضَغةً مِثْلَ ذَِلَك ، ثُمَّ

َملُ بَِعَملِ أَْهلِ الَْجنَِّة ، حَتَّى اكُْتْب َعَملَُه ، َوأََجلَُه ، َورِْزقَُه ، َوَشِقيٌّ ، أَْم َسِعيٌد ، فَوَالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه ، إِنَّ أََحدَكُْم لََيْع
فََيْدُخلَُها ، َوإِنَّ أََحدَكُْم لََيعَْملُ بَِعَملِ ، ا َيكُونُ بَْيَنُه َوَبيَْنَها إِالَّ ِذرَاٌع ، فََيْسبُِق َعلَْيِه الِْكتَاُب ، فََيْعَملُ بَِعَملِ أَْهلِ النَّارِ َم

  .فََيْدُخلَُها، ُق َعلَْيِه الِْكَتاُب ، فََيْعَملُ بِعََملِ أَْهلِ الَْجنَِّة أَْهلِ النَّارِ ، حَتَّى َما َيكُونُ َبْيَنُه َوبَْيَنَها إِالَّ ِذرَاٌع ، فََيْسبِ

َسِمْعتُ أََبا ِسَناٍن ، َعْن َوْهبِ ْبنِ َخاِلٍد الِْحْمِصيِّ ، : َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن ُسلَْيَمانَ ، قَالَ  -٧٧
َوقََع ِفي َنفِْسي َشْيٌء ِمْن َهذَا الْقََدرِ ، َخِشيُت أَنْ ُيفِْسَد َعلَيَّ ِدينِي َوأَْمرِي ، فَأََتْيُت أَُبيَّ ْبنَ : يِّ ، قَالَ َعنِ اْبنِ الدَّْيلَِم
َوأَْمرِي ، فََحدِّثْنِي ِمْن أََبا الْمُْنِذرِ ، إِنَُّه َوقََع ِفي َنفِْسي َشْيٌء ِمْن َهذَا الْقََدرِ ، فََخِشيُت َعلَى ِدينِي : كَْعبٍ ، فَقُلُْت 

لَْو أَنَّ اللََّه َعذَّبَ أَْهلَ َسَماَواِتِه َوأَْهلَ أَْرِضِه ، لََعذَّبَُهْم َوُهَو غَْيُر ظَاِلمٍ : ذَِلَك بَِشْيٍء ، لََعلَّ اللََّه أَنْ َيْنفَعَنِي بِِه ، فَقَالَ 
لَُهْم ِمْن أَْعَمالِهِْم ، َولَْو كَانَ لََك جََبلُ أُُحٍد ذََهًبا ، أَْو ِمثْلُ َجَبلِ أُُحدٍ ُتْنِفقُهُ  لَُهْم ، َولَوْ َرِحمَُهْم لَكَاَنتْ َرْحَمُتُه َخْيًرا

َك لَْم َيكُْن َحتَّى ُتْؤِمَن بِالْقََدرِ ، فََتْعلََم أَنَّ َما أَصَاَبَك لَْم َيكُْن ِلُيخِْطئََك ، َوأَنَّ َما أَْخطَأَ، ِفي َسبِيلِ اِهللا ، َما قُبِلَ ِمْنَك 
  ِلُيصِيَبَك ،



َوالَ َعلَْيَك أَنْ َتأِْتَي أَِخي َعْبدَ اهللاِ ْبَن َمْسُعوٍد ، فََتسْأَلَُه ، فَأََتْيُت َعْبدَ اهللاِ ، َدَخلَْت النَّاَر ، َوأَنََّك إِنْ ُمتَّ َعلَى غَْيرِ َهذَا 
َوالَ َعلَْيَك أَنْ َتأِْتَي ُحذَْيفَةَ ، فَأَتَْيُت ُحذَْيفَةَ ، فََسأَلُْتُه ، فَقَالَ ِمثْلَ َما : ِلي َوقَالَ ، ، فََسأَلُْتُه ، فَذَكََر مِثْلَ َما قَالَ أَُبيٌّ 

َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ صلَّى اللَّهُ : ائِْت زْيَد ْبَن ثابٍت ، فَاسْأَلُْه ، فَأََتْيتُ زْيَد ْبَن ثابٍت ، فََسأَلُْتُه ، فَقَالَ : قَاالَ ، َوقَالَ 
كَاَنتْ لَْو أَنَّ اللََّه عذََّب أْهلَ َسَماَواِتِه وأْهلَ أْرِضِه ، لََعذََّبُهْم َوُهَو غْيُر ظَاِلمٍ لَُهْم ، َولَوْ َرِحمَُهْم لَ: علْيِه وسلََّم َيقُولُ 

جََبلِ أُُحٍد ذََهًبا ُتْنِفقُُه ِفي َسبِيلِ اِهللا ، َما قَبِلَُه  َرْحَمُتُه خْيًرا لَُهْم ِمْن أَْعَمالِهِْم ، َولَْو كَانَ لََك ِمثْلُ أُُحٍد ذََهًبا ، أْو مِثْلُ
ِصيَبَك ، وَأَنَّكَ إِنْ ِمتَّ حتَّى ُتْؤِمَن بِالْقََدرِ ، فََتْعلََم أنَّ َما أََصاَبَك لَمْ َيكُْن لُِيْخطِئََك ، َوأَنَّ َما أَْخطَأََك لَْم َيكُْن ِلُي، ِمْنَك 

  .َت النَّاَرَعلَى غْيرِ َهذَا َدَخلْ

ةَ ، َوَوِكيٌع ، َعنِ اَألْعَمشِ َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع َوَحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِي -٧٨
كُنَّا ُجلُوًسا ِعْنَد النَّبِيِّ َصلَّى : ْن َعِليِّ َرِضَي اُهللا َعْنُه ، قَالَ ، َعْن َسْعِد ْبنِ ُعَبْيَدةَ ، َعْن أَبِي َعْبدِ الرَّْحَمنِ السُّلَِميِّ ، َع

َما ِمْنكُْم ِمْن أََحٍد إِالَّ َوقَْد كُِتَب َمقَْعُدُه ِمَن : اهللا َعلْيِه وَسلََّم وَبَِيِدِه ُعوٌد ، فََنكََت ِفي اَألْرضِ ، ثُمَّ َرفَعَ رَأَْسُه ، فَقَالَ 
الَ ، اْعَملُوا َوالَ َتتَِّكلُوا ، َوكُلٌّ ُمَيسٌَّر ِلَما ُخِلَق : َيا َرُسولَ اِهللا ، أَفَالَ نَتَِّكلُ ؟ قَالَ : َوَمقَْعُدُه ِمَن النَّارِ ، ِقيلَ الَْجنَِّة ، 

َوأَمَّا َمْن َبِخلَ وَاْسَتغَْنى َوكَذَّبَ بِالُْحْسَنى  فَأَمَّا َمْن أَْعطَى وَاتَّقَى َوَصدََّق بِالُْحسَْنى فََسنَُيسُِّرهُ ِللُْيسَْرى{:ثُمَّ قََرأَ ، لَُه 
  .}فََسُنَيسُِّرُه ِللُْعسَْرى

َحدَّثََنا َعْبدُ اهللاِ ْبُن إِْدرِيَس ، َعْن رَبِيَعةَ ْبنِ : قَاالَ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َوَعِليُّ ْبُن ُمحَمٍَّد الطََّناِفِسيُّ  -٧٩
قَالَ َرسُولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّمَ : انَ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َيحَْيى ْبنِ َحبَّانَ ، َعنِ اَألعَْرجِ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، قَالَ ُعثَْم
ْحرِْص َعلَى َما َيْنفَُعَك ، وَاْسَتِعْن بِاللَِّه الُْمْؤِمُن الْقَوِيُّ َخْيٌر وَأََحبُّ إِلَى اِهللا ِمَن الُْمْؤِمنِ الضَِّعيِف ، َوِفي كُلٍّ خَْيٌر ، ا: 
قَدََّر اللَُّه ، َوَما َشاَء فََعلَ ، فَإِنَّ : لَْو أَنِّي فََعلُْت كَذَا َوكَذَا ، وَلَِكْن قُلْ : َوالَ َتْعَجْز ، فَإِنْ أَصَاَبَك َشْيٌء ، فَالَ تَقُلْ ، 

  .لَْو َتفَْتُح َعَملَ الشَّْيطَاِن

َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ ، : قَاالَ ، ثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َوَيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيِد ْبنِ كَاِسبٍ َحدَّ -٨٠
احَْتجَّ آَدُم َوُموَسى َعلَْيهَِما : الَ َسِمْعتُ أََبا هَُرْيَرةَ ُيخْبُِر َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَ: َسِمَع طَاُووًسا َيقُولُ 

َيا مُوَسى ، : َيا آَدُم ، أَْنَت أَُبوَنا َخيَّبَْتَنا َوأَْخَرجَْتَنا ِمَن الَْجنَِّة بِذَنْبَِك ، فَقَالَ لَُه آَدُم : السَّالَُم ، فَقَالَ لَُه مُوَسى 
بَِيِدِه ، أََتلُوُمنِي َعلَى أَْمرٍ قَدََّرُه اللَُّه َعلَيَّ قَْبلَ أَنْ َيْخلُقَنِي بِأَْرَبِعنيَ َسَنةً ؟  اْصطَفَاَك اللَُّه بِكَالَِمِه ، َوَخطَّ لََك التَّْوَراةَ

  .فََحجَّ آَدُم ُموَسى ، فََحجَّ آَدُم ُموَسى ، ثَالَثًا

قَالَ َرسُولُ : ورٍ ، َعْن رِْبِعيٍّ ، َعْن َعِليٍّ ، قَالَ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َعاِمرِ ْبنِ ُزَراَرةَ ، َحدَّثََنا َشرِيٌك ، َعْن َمْنُص -٨١
بِاللَِّه َوْحَدُه الَ َشرِيَك لَُه ، وَأَنِّي َرسُولُ اِهللا ، َوالْبَْعِث : الَ ُيْؤِمُن َعْبٌد َحتَّى ُيْؤِمَن بِأَرَْبعٍ : اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

  .َبْعَد الَْمْوِت ، وَالْقََدرِ

َحدَّثََنا َوكِيٌع ، َحدَّثََنا طَلَْحةُ ْبُن َيْحَيى ْبنِ طَلَْحةَ ْبنِ : قَاالَ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َوَعِليُّ ْبُن ُمحَمٍَّد  -٨٢
ُدِعَي َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا : َي اُهللا َعْنَها ، قَالَْت ُعَبْيِد اِهللا ، َعْن َعمَِّتِه َعاِئَشةَ بِْنِت طَلَْحةَ ، َعْن َعاِئَشةَ أُمِّ الُْمْؤِمنَِني َرِض

َيا َرسُولَ اِهللا ، طُوَبى لَِهذَا ، ُعْصفُوٌر ِمْن َعَصاِفريِ الَْجنَِّة ، لَمْ : َعلْيِه وَسلََّم إِلَى جِنَاَزِة غُالَمٍ ِمَن األَْنصَارِ ، فَقُلُْت 



أََوغَْيُر ذَِلَك َيا َعاِئَشةُ ، إِنَّ اللََّه َخلََق ِللَْجنَّةِ أَْهالً ، َخلَقَُهْم لََها َوُهْم ِفي أَْصالَبِ : الَ َيْعَملِ السُّوَء ، وَلَْم ُيْدرِكُْه ، قَ
  .آَبائِهِْم ، َوَخلََق ِللنَّارِ أَْهالً ، َخلَقَُهْم لََها َوُهْم ِفي أَْصالَبِ آبَائِهِْم

َحدَّثََنا َوكِيٌع ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ الثَّْورِيُّ ، َعْن زَِياِد ْبنِ : َبةَ ، َوَعِليُّ ْبُن ُمحَمٍَّد ، قَاالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْي -٨٣
اِصُمونَ النَّبِيَّ َجاَء ُمْشرِكُو قُرَْيشٍ ُيَخ: إِْسَماعِيلَ الَْمْخُزوِميِّ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعبَّاِد ْبنِ َجْعفَرٍ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، قَالَ 

َيْوَم ُيْسَحُبونَ ِفي النَّارِ َعلَى ُوُجوِههِْم ذُوقُوا َمسَّ َسقَرَ إِنَّا كُلَّ {: َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِفي الْقََدرِ ، فَنََزلَْت َهِذِه اآلَيةُ 
  .}َشْيٍء َخلَقَْناهُ بِقََدرٍ

، َحدَّثََنا َماِلُك ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن ُعثَْمانَ ، َمْولَى أَبِي َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ  -٨٤
َسِمْعتُ : ْت الْقََدرِ ، فَقَالَ َيحَْيى ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي ُملَْيكَةَ ، َعْن أَبِيِه ، أَنَُّه َدَخلَ َعلَى َعاِئَشةَ ، فَذَكََر لََها َشْيئًا ِمَن

، سُِئلَ َعْنُه َيْوَم الْقَِياَمِة ، َوَمْن لَْم يََتكَلَّْم ِفيِه ، َمْن َتكَلََّم ِفي َشْيٍء ِمَن الْقََدرِ : َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقُولُ 
  .لَْم ُيْسأَلْ َعْنُه

ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْمِلِك ْبُن ِسَناٍن ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن ُعثَْمانَ ، فَذَكََر َحدَّثَنَاُه خَازُم : قَالَ أَُبو الَْحَسنِ الْقَطَّانُ 
  .َنحَْوُه

أَبِيِه ، َعْن  َعْيبٍ ، َعْنَحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َحدَّثََنا َداُوُد ْبُن أَبِي هِْنٍد ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ُش -٨٥
أُ ِفي َخَرجَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َعلَى أَْصَحابِِه ، َوُهمْ َيْخَتِصُمونَ ِفي الْقََدرِ ، فَكَأَنََّما ُيفْقَ: َجدِِّه ، قَالَ 

ِلقُْتْم ، َتْضرُِبونَ الْقُْرآنَ بَْعَضُه بِبَْعضٍ ، بَِهذَا َهلَكَتِ بَِهذَا أُمِْرُتْم ، أَْو لَِهذَا ُخ: َوْجهِِه َحبُّ الرُّمَّاِن ِمَن الَْغَضبِ ، فَقَالَ 
َما غََبطُْت َنفِْسي بَِمْجِلسٍ َتَخلَّفُْت ِفيِه َعْن َرُسولِ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه : فَقَالَ َعْبدُ اهللاِ ْبُن َعْمرٍو : قَالَ ، األَُمُم قَْبلَكُْم 

  .ي بِذَِلَك الَْمْجِلسِ وََتَخلُِّفي َعْنُهوَسلََّم ، َما غََبطُْت َنفِْس

َحدَّثََنا َوكِيٌع ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن أَبِي َحيَّةَ أَُبو َجَنابٍ : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َوَعِليُّ ْبُن ُمحَمٍَّد ، قَاالَ  -٨٦
، َوالَ ِطيََرةَ ، َوالَ َهاَمةَ ، الَ َعدَْوى : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : الَ الْكَلْبِيُّ ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَ

ذَِلكُُم :  َيا َرُسولَ اِهللا ، أََرأَْيتَ الَْبِعريَ َيكُونُ بِهِ الْجََرُب ، فَُيجْرُِب اإلِبِلَ كُلََّها ؟ قَالَ: فَقَاَم إِلَْيِه َرُجلٌ أَعَْرابِيٌّ ، فَقَالَ 
  .الْقََدُر ، فََمْن أَْجَربَ األَوَّلَ ؟

لَمَّا : ْعبِيِّ ، قَالَ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن ِعيَسى ، َعْن َعْبِد اَألْعلَى ْبنِ أَبِي الُْمَساوِرِ ، َعنِ الشَّ -٨٧
َحدِّثَْنا َما َسِمْعَت ِمْن َرسُولِ اِهللا َصلَّى : َناُه ِفي نَفَرٍ ِمْن فُقََهاِء أَْهلِ الْكُوفَِة ، فَقُلَْنا لَُه قَِدَم َعِديُّ ْبُن َحاِتمٍ الْكُوفَةَ ، أََتْي

َوَما : ، قُلُْت  َيا َعِديَّ ْبَن َحاِتمٍ ، أَسِْلْم َتسْلَْم: أََتْيتُ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم فَقَالَ : اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَقَالَ 
ُحلْوَِها َتْشَهُد أَنْ الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه ، َوأَنِّي َرسُولُ اِهللا ، َوُتْؤِمُن بِاَألقْدَارِ كُلَِّها ، خْيرَِها َوَشرَِّها ، : اِإلْسالَُم ؟ فَقَالَ 

  .َوُمرَِّها

ا أَسَْباطُ ْبُن ُمحَمٍَّد ، َحدَّثََنا اَألْعَمُش ، َعْن َيزِيَد الرَّقَاِشيِّ ، َعْن غَُنْيمِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََن -٨٨
ُتقَلِّبَُها ، َمثَلُ الْقَلْبِ َمثَلُ الرِّيَشِة : قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ْبنِ قَْيسٍ ، َعْن أَبِي ُموَسى اَألْشَعرِيِّ ، قَالَ 

  .رَِّياحُ بِفَالٍَةال



َجاءَ : ابِرٍ قَالَ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا خَاِلي َيْعلَى ، َعنِ اَألعَْمشِ ، َعْن َساِلمِ ْبنِ أَبِي الَْجْعِد ، َعْن َج -٨٩
َسيَأِْتيَها : ولَ اِهللا ، إِنَّ ِلي جَارَِيةً ، أَعْزِلُ َعْنَها ؟ قَالَ َيا َرُس: َرُجلٌ ِمَن األَْنصَارِ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم فَقَالَ 

َما قُدَِّر ِلنَفْسٍ َشْيٌء إِالَّ : فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَْد َحَملَِت الْجَارَِيةُ : فَأََتاُه بَْعَد ذَِلَك ، فَقَالَ ، َما قُدَِّر لََها 
  .ةٌِهَي كَاِئَن

نِ أَبِي الَْجْعِد ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن عْبِد اِهللا ْبنِ ِعيَسى ، َعْن َعْبِد اِهللا ْب -٩٠
إِالَّ الْبِرُّ ، َوالَ َيُردُّ الْقََدَر إِالَّ الدَُّعاُء ، َوإِنَّ  الَ َيزِيُد ِفي الُْعْمرِ: قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ثَْوَبانَ ، قَالَ 

  .الرَُّجلَ لَُيْحَرُم الرِّْزَق ِللْخَِطيئَِة َيْعَملَُها

َعْن ُسَراقَةَ ْبنِ َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا َعطَاُء ْبُن ُمْسِلمٍ الَْخفَّاُف ، َحدَّثََنا اَألعَْمُش ، َعْن ُمَجاِهٍد ،  -٩١
:  َيا َرسُولَ اِهللا ، الْعََملُ ِفيَما َجفَّ بِِه الْقَلَُم ، َوجََرْت بِِه الَْمقَاِديُر ، أَْم ِفي أَْمرٍ ُمْسَتقَْبلٍ ؟ قَالَ: قُلُْت : ُجْعُشمٍ ، قَالَ 

  .ٌر ِلَما ُخِلَق لَُهَبلْ ِفيَما َجفَّ بِِه الْقَلَُم ، َوَجَرْت بِِه الَْمقَاِديُر ، َوكُلٌّ مَُيسَّ

جُرَْيجٍ ، َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمصَفَّى الْحِْمِصيُّ ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ ْبُن الْوَِليِد ، َعنِ األَْوَزاِعيِّ ، َعنِ اْبنِ  -٩٢
إِنَّ َمجُوَس َهِذِه اُألمَِّة الُْمكَذُِّبونَ بِأَقْدَارِ اِهللا ، إِنْ : ْيِه وَسلََّم ، َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ، قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعل

  .َمرِضُوا فَالَ َتُعوُدوُهْم ، َوإِنْ َماتُوا فَالَ َتشَْهُدوُهْم ، َوإِنْ لَِقيُتُموُهْم فَالَ ُتَسلُِّموا َعلَْيهِْم

  لَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّمَباٌب ِفي فَضَاِئلِ أََصحَابِ َرسُولِ اِهللا َص -١١
  فَْضلُ أَبِي َبكْرٍ الصِّدِّيقِ َرِضَي اللَُّه َعنُْه

اَألحَْوصِ ، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا اَألْعَمُش ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمرَّةَ ، َعْن أَبِي  -٩٣
أَالَ إِنِّي أَبَْرأُ إِلَى كُلِّ َخلِيلٍ ِمْن ُخلَِّتِه ، َولَْو كُْنُت مُتَِّخذًا َخلِيالً ، : َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم  قَالَ: اِهللا ، قَالَ 

  .الَتََّخذُْت أََبا َبكْرٍ َخلِيالً ، إِنَّ صَاحَِبكُْم َخلِيلُ اِهللا
  .َيعْنِي َنفْسَُه: قَالَ َوِكيٌع 

َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َحدَّثََنا اَألْعَمُش ، َعْن أَبِي َصاِلحٍ ، : َنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َوَعِليُّ ْبُن ُمحَمٍَّد ، قَاالَ َحدَّثَ -٩٤
: قَالَ ، طُّ ، َما َنفََعنِي مَالُ أَبِي َبكْرٍ َما َنفََعنِي مَالٌ قَ: قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، قَالَ 

  !.إِالَّ لَكَ َيا َرسُولَ اللَِّه ، َهلْ أََنا َوَماِلي : فََبكَى أَُبو َبكْرٍ ، َوقَالَ 

شَّْعبِيِّ ، َعنِ الْحَارِِث ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعنِ الَْحَسنِ ْبنِ ُعَماَرةَ ، َعْن ِفَراسٍ ، َعنِ ال -٩٥
ِمَن اَألوَِّلنيَ ، أَُبو َبكْرٍ َوُعَمُر َسيَِّدا كُُهولِ أَْهلِ الَْجنَِّة : قَالَ َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َعْن َعِليٍّ ، قَالَ 

  .ا َعِليُّ َما َداَما َحيَّْينَِواآلِخرِيَن ، إِالَّ النَّبِيَِّني وَالُْمْرَسِلَني ، الَ ُتخْبِْرُهَما َي

َحدَّثََنا َوكِيٌع ، َحدَّثََنا اَألْعَمُش ، َعْن َعِطيَّةَ ْبنِ َسْعٍد ، َعْن : َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َوَعْمُرو ْبُن َعْبِد اِهللا ، قَاالَ  -٩٦
، إِنَّ أَْهلَ الدََّرَجاِت الُْعلَى َيَراُهْم َمْن أَْسفَلَ مِْنُهْم : هللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى ا: أَبِي َسِعيدٍ الُْخْدرِيِّ ، قَالَ 

  .كََما ُيَرى الْكَْوكَُب الطَّاِلُع ِفي اُألفُقِ ِمْن آفَاقِ السََّماِء ، َوإِنَّ أََبا َبكْرٍ َوُعَمَر ِمْنُهْم وَأَْنَعَما



َحدَّثََنا سُفَْيانُ ، َعْن َعْبِد : قَاالَ ، ، َحدَّثََنا َوِكيٌع َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا ُمؤَمَّلٌ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد  -٩٧
قَالَ َرسُولُ اِهللا : قَالَ  ِن ،الَْمِلِك ْبنِ ُعَمْيرٍ ، َعْن َمْولًى لِرِْبِعيِّ ْبنِ ِحرَاشٍ ، َعْن رِْبِعيِّ ْبنِ ِحرَاشٍ ، َعْن ُحذَْيفَةَ ْبنِ الَْيَما

  .َوأَشَاَر إِلَى أَبِي َبكْرٍ َوُعَمَر، إِنِّي الَ أَْدرِي َما قَْدُر َبقَاِئي ِفيكُْم ، فَاقَْتدُوا بِاللَّذَْينِ ِمْن َبْعِدي : َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

َم ، َحدَّثََنا اْبُن الُْمَباَرِك ، َعْن ُعَمَر ْبنِ أَبِي ُحَسْينٍ ، َعنِ اْبنِ أَبِي َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن آَد -٩٨
: لَمَّا ُوِضَع ُعَمُر َعلَى َسرِيرِِه ، اكَْتَنفَُه النَّاُس َيْدُعونَ وَُيَصلُّونَ ، أَْو قَالَ : َسِمْعُت اْبَن َعبَّاسٍ َيقُولُ : ُملَْيكَةَ ، قَالَ 
فَإِذَا ، قَْبلَ أَنْ ُيْرفََع ، وَأََنا ِفيهِْم ، فَلَْم َيُرعْنِي إِالَّ َرُجلٌ قَْد َزَحمَنِي ، وَأََخذَ بِمَْنكِبِي ، فَالَْتفَتُّ ، لُّونَ َعلَْيِه ُيثُْنونَ وَُيَص

أَنْ أَلْقَى اللََّه بِمِثْلِ َعَمِلِه ِمْنَك ، َواْيمُ ، لَيَّ َما َخلَّفَْت أََحًدا أََحبَّ إِ: َعِليُّ ْبُن أَبِي طَاِلبٍ ، فَتََرحََّم َعلَى ُعَمَر ، ثُمَّ قَالَ 
ْسَمَع َرسُولَ اِهللا صَلَّى اهللا اِهللا ، إِنْ كُْنُت َألظُنُّ لََيْجَعلَنََّك اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َمَع صَاِحبَْيَك ، َوذَِلَك أَنِّي كُْنُت أُكِْثُر أَنْ أَ

أََنا وَأَُبو َبكْرٍ َوُعَمُر ، َوَدَخلُْت أََنا َوأَُبو َبكْرٍ َوُعَمُر ، َوخََرْجُت أََنا وَأَُبو َبكْرٍ َوُعَمُر ،  ذََهْبُت: َعلْيِه وَسلََّم َيقُولُ 
  .فَكُْنُت أَظُنُّ لََيْجَعلَنََّك اللَُّه َمَع َصاحَِبْيَك

ْسلََمةَ ، َعْن إِْسَماِعيلَ ْبنِ أَُميَّةَ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َمْيُموٍن الرَّقِّيُّ ، َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن َم -٩٩
  .َهكَذَا ُنْبَعثُ: َخَرجَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َبْيَن أَبِي َبكْرٍ َوُعَمَر ، فَقَالَ : قَالَ 

لْوَاِسِطيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الْقُدُّوسِ ْبُن َبكْرِ ْبنِ خَُنْيسٍ ، َحدَّثََنا َماِلُك ْبُن َحدَّثََنا أَُبو ُشَعْيبٍ َصاِلُح ْبُن الَْهيْثَمِ ا -١٠٠
أَُبو َبكْرٍ َوُعَمُر سَيَِّدا : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ِمْغَولٍ ، َعْن َعْوِن ْبنِ أَبِي ُجَحْيفَةَ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 

  .أَْهلِ الَْجنَِّة ِمَن اَألوَِّلَني وَاآلِخرِيَن ، إِالَّ النَّبِيَِّني وَالُْمْرَسِلَني كُُهولِ

َحدَّثََنا الُْمْعَتِمُر ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن ُحَمْيٍد ، : َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعْبَدةَ ، وَالُْحَسْيُن ْبُن الَْحَسنِ الَْمرَْوزِيُّ ، قَاالَ  -١٠١
  .أَُبوَها: ِمَن الرِّجَالِ ؟ قَالَ : ِقيلَ ، َعاِئَشةُ : َيا َرسُولَ اِهللا ، أَيُّ النَّاسِ أََحبُّ إِلَْيَك ؟ قَالَ : ِقيلَ : سٍ ، قَالَ َعْن أََن

  فََضاِئلُ ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعنُْه
: قُلُْت ِلَعاِئَشةَ : نِي الْجَُرْيرِيُّ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َشِقيقٍ ، قَالَ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ ، أَْخبََر -١٠٢

أَُبو : ثُمَّ أَيُُّهْم ؟ قَالَْت : قُلُْت ، ُعَمُر : ثُمَّ أَيُُّهْم ؟ قَالَْت : قُلُْت ، أَُبو َبكْرٍ : أَيُّ أَْصَحابِِه كَانَ أََحبَّ إِلَْيِه ؟ قَالَْت 
  .ُعَبْيَدةَ

ْبنِ حَْوَشبٍ ، َعْن  َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن ُمحَمٍَّد الطَّلِْحيُّ ، أَْخبََرَنا َعْبدُ اهللاِ ْبُن ِخرَاشٍ الَْحْوشَبِيُّ ، َعنِ الَْعوَّامِ -١٠٣
، لَقَِد اْستَْبَشَر أَْهلُ السََّماِء بِإِْسالَمِ  َيا ُمَحمَُّد: فَقَالَ ، لَمَّا أَْسلََم ُعَمُر ، َنَزلَ جِبْرِيلُ : ُمَجاِهٍد ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ 

  .ُعَمَر

َسانَ ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن ُمحَمٍَّد الطَّلِْحيُّ ، أَْخبََرَنا َداُوُد ْبُن َعطَاٍء الَْمِدينِيُّ ، َعْن َصاِلحِ ْبنِ كَْي -١٠٤
أَوَّلُ َمْن ُيَصاِفحُهُ : قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : أَُبيِّ ْبنِ كَْعبٍ ، قَالَ  ِشَهابٍ ، َعْن َسعِيِد ْبنِ الُْمَسيَّبِ ، َعْن

  .الَْحقُّ ُعَمُر ، َوأَوَّلُ َمْن ُيَسلُِّم َعلَْيِه ، َوأَوَّلُ َمْن يَأُْخذُ بَِيِدِه فَُيْدِخلُُه الَْجنَّةَ



َحدَّثَنِي الزَّْنجِيُّ ْبُن خَاِلٍد ، ، ٍد أَُبو ُعَبْيٍد الَْمدِينِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْمِلِك ْبُن الْمَاجُِشوِن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُعَبْي -١٠٥
أَِعزَّ اِإلْسالََم بُِعَمرَ اللَُّهمَّ : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعاِئَشةَ ، قَالَْت 

  .ْبنِ الَْخطَّابِ خَاصَّةً

: ْبنِ َسِلَمةَ ، قَالَ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ُمرَّةَ ، َعْن َعْبِد اِهللا  -١٠٦
  .ْعَد َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أَُبو َبكْرٍ ، َوَخْيُر النَّاسِ بَْعَد أَبِي َبكْرٍ ُعَمُرخَْيُر النَّاسِ َب: َسِمْعُت َعِليا َيقُولُ 

 َحدَّثَنِي ُعقَْيلٌ ، َعنِ اْبنِ شَِهابٍ ، أَْخبََرنِي، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الْحَارِِث الِْمصْرِيُّ ، أَخَْبَرَنا اللَّْيثُ ْبُن َسْعٍد  -١٠٧
َبْيَنا أََنا نَاِئٌم ، َرأَْيُتنِي ِفي : كُنَّا ُجلُوًسا ِعْنَد النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ : َسِعيُد ْبُن الُْمسَيَّبِ ، أَنَّ أََبا ُهَريَْرةَ ، قَالَ 

ِلُعَمَر ، فَذَكَْرُت غَيَْرَتُه ، فََولَّْيتُ : ِلَمْن َهذَا الْقَْصُر ؟ فَقَالَْت  :الَْجنَِّة ، فَإِذَا أََنا بِاْمرَأٍَة َتتََوضَّأُ إِلَى َجْنبِ قَْصرٍ ، فَقُلُْت 
  .َعلَْيَك ، بِأَبِي َوأُمِّي ، َيا َرُسولَ اِهللا ، أَغَاُر ؟: فََبكَى ُعَمُر ، فَقَالَ : قَالَ أَُبو ُهَريَْرةَ ، ُمْدبًِرا 

لٍَف ، َحدَّثََنا َعْبدُ اَألْعلَى ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسحَاَق ، َعْن َمكُْحولٍ ، َعْن غَُضْيِف َحدَّثََنا أَُبو َسلََمةَ َيحَْيى ْبُن َخ -١٠٨
إِنَّ اللََّه َوَضَع الَْحقَّ َعلَى ِلَساِن : َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقُولُ : ْبنِ الَْحارِِث ، َعْن أَبِي ذَرٍّ ، قَالَ 

  .َيقُولُ به،  ُعَمَر

  فَْضلُ ُعثَْمانَ َرِضَي اللَُّه َعْنُه
لرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي الزِّنَاِد ، َحدَّثََنا أَُبو َمرَْوانَ ُمحَمَُّد ْبُن ُعثَْمانَ الُْعثْمَانِيُّ ، َحدَّثََنا أَبِي ُعثَْمانُ ْبُن خَاِلٍد ، َعْن َعْبِد ا -١٠٩

ِلكُلِّ نَبِيٍّ َرِفيٌق ِفي الَْجنَِّة ، : أَبِي هَُرْيَرةَ ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ  َعْن أَبِيِه ، َعنِ اَألْعَرجِ ، َعْن
  .َوَرِفيِقي ِفيَها ُعثَْمانُ ْبُن َعفَّانَ

ثَْمانُ ْبُن خَاِلٍد ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي الزِّنَاِد ، َحدَّثََنا أَُبو َمرَْوانَ ُمحَمَُّد ْبُن ُعثَْمانَ الُْعثْمَانِيُّ ، َحدَّثََنا أَبِي ُع -١١٠
انَ ِعْنَد َبابِ الَْمْسجِِد ، فَقَالَ َعْن أَبِي الزِّنَاِد ، َعنِ اَألْعَرجِ ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم لَِقَي ُعثَْم

  .ا جِْبرِيلُ أَْخبََرنِي أَنَّ اللََّه قَْد َزوََّجَك أُمَّ كُلْثُومٍ بِِمثْلِ َصَداقِ ُرقَيَّةَ ، َعلَى ِمثْلِ ُصْحبَِتَهاَيا ُعثَْمانُ ، َهذَ: 

سِريِيَن ، َعْن  َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن إِْدرِيَس ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ َحسَّانَ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ -١١١
اهللاِ  ذَكََر َرسُولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِفْتَنةً فَقَرَّبََها ، فََمرَّ َرُجلٌ ُمقَنٌَّع رَأُْسُه ، فَقَالَ َرُسولُ: كَْعبِ ْبنِ ُعْجَرةَ ، قَالَ 
فَأََخذْتُ بَِضبَْعْي ُعثَْمانَ ، ثُمَّ اْسَتقَْبلْتُ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا  فََوثَْبُت ،، َهذَا َيْوَمِئٍذ َعلَى الُْهَدى : َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

  .َهذَا: َهذَا ؟ قَالَ : َعلْيِه وَسلََّم فَقُلُْت 

ْبنِ يَزِيَد الدَِّمْشِقيِّ ، َعنِ  َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َحدَّثََنا الْفََرُج ْبُن فَضَالَةَ ، َعْن َربِيَعةَ -١١٢
َيا ُعثَْمانُ ، إِنْ َوالََّك اللَُّه َهذَا اَألْمرَ : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : النُّْعَماِن ْبنِ َبِشريٍ ، َعْن َعاِئَشةَ ، قَالَْت 

  .الَِّذي قَمََّصَك اللَُّه ، فَالَ َتْخلَْعُه ، َيقُولُ ذَِلَك ثَالَثَ مَرَّاٍت َيْوًما ، فَأَرَاَدَك الُْمَناِفقُونَ أَنْ َتْخلََع قَِميَصَك
  .أُْنِسيُتُه وَاِهللا: َما َمَنَعكِ أَنْ ُتْعِلِمي النَّاَس بَِهذَا ؟ قَالَْت : فَقُلُْت ِلعَاِئَشةَ : قَالَ النُّْعَمانُ 



َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن أَبِي َخاِلٍد ، : ْيرٍ ، َوَعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، قَاالَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُنَم -١١٣
َوِدْدُت أَنَّ عِْنِدي : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِفي مََرِضِه : َعْن قَْيسِ ْبنِ أَبِي حَازِمٍ ، َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت 

: قُلَْنا ، أَالَ َنْدُعو لََك ُعَمَر ؟ فََسكََت : َيا َرُسولَ اِهللا ، أَالَ َنْدُعو لََك أََبا َبكْرٍ ؟ فََسكََت ، قُلَْنا : قُلَْنا ، ْعَض أَْصَحابِي َب
لَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ُيكَلُِّمُه ، َوَوْجُه َنَعْم ، فََجاَء ُعثَْمانُ ، فََخالَ بِِه ، فَجََعلَ النَّبِيُّ َص: أَالَ َنْدُعو لََك ُعثَْمانَ ؟ قَالَ 

  .ُعثَْمانَ َيَتَغيَُّر
إِنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه : َمْولَى ُعثَْمانَ ، أَنَّ ُعثَْمانَ ْبَن َعفَّانَ قَالَ َيْوَم الدَّارِ ، فََحدَّثَنِي أَُبو َسْهلَةَ : قَالَ قَْيٌس 

  .َعْهًدا ، فَأََنا َصاِئٌر إِلَْيِه وَسلََّم َعهَِد إِلَيَّ
  .َوأََنا صَابٌِر َعلَْيِه: َوقَالَ َعِليٌّ ِفي َحدِيِثِه 

  .فَكَانُوا ُيرَْوَنُه ذَِلَك الَْيْوَم: قَالَ قَْيٌس 

  فَْضلُ َعِليِّ ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه
َوِكيٌع ، وَأَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َوَعْبُد اِهللا ْبُن ُنمَْيرٍ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن َعِديِّ ْبنِ ثَابِتٍ  َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا -١١٤

الَ ُيحِبُّنِي إِالَّ أَنَُّه : َعهَِد إِلَيَّ النَّبِيُّ األُمِّيُّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ، َعْن زِرِّ ْبنِ ُحَبْيشٍ ، َعْن َعِليٍّ َرِضَي اُهللا َعْنُه ، قَالَ 
  .ُمْؤِمٌن ، َوالَ ُيْبِغضُنِي إِالَّ مَُناِفٌق

َسِمْعتُ : ، قَالَ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َجعْفَرٍ ، َحدَّثََنا شُْعَبةُ ، َعْن َسْعِد ْبنِ إِبَْراهِيَم -١١٥
أَالَ تَْرَضى أَنْ : أَنَُّه قَالَ ِلَعِليٍّ ، قَّاصٍ ُيَحدِّثُ َعْن أَبِيِه ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم إِبَْراهِيَم ْبَن َسْعِد ْبنِ أَبِي َو

  .َتكُونَ ِمنِّي بَِمْنزِلَِة هَاُرونَ ِمْن ُموَسى

ي َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ ، َعْن َعِليِّ ْبنِ َزْيِد ْبنِ ُجْدَعانَ ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا أَُبو الُْحَسْينِ ، أَْخبََرنِ -١١٦
أَقَْبلَْنا َمعَ َرسُولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِفي َحجَِّتِه الَِّتي َحجَّ ، فََنَزلَ : َعِديِّ ْبنِ ثَابٍِت ، َعنِ الْبََراِء ْبنِ َعازِبٍ ، قَالَ 

أَلَْسُت أَوْلَى بِالُْمْؤِمنَِني ِمْن أَنْفُِسهِْم ؟ : ، فَأََمَر الصَّالَةَ َجاِمَعةً ، فَأََخذَ بَِيِد َعِليٍّ َرِضَي اُهللا َعْنُه ، فَقَالَ  ِفي َبْعضِ الطَّرِيقِ
َوِليُّ َمْن أََنا مَْوالَُه ، اللَُّهمَّ وَالِ َمْن فََهذَا : بَلَى ، قَالَ : أَلَْسُت أَْولَى بِكُلِّ ُمْؤِمنٍ ِمْن َنفِْسِه ؟ قَالُوا : َبلَى ، قَالَ : قَالُوا 

  .َواالَُه ، اللَُّهمَّ َعاِد َمْن َعاَداُه

َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي لَْيلَى ، َحدَّثََنا الَْحكَُم ، َعْن  -١١٧
ْيِف ، كَانَ أَُبو لَْيلَى َيْسُمُر َمَع َعِليٍّ ، فَكَانَ َيلَْبُس ِثيَاَب الصَّْيِف ِفي الشَِّتاِء ، َوِثيَاَب الشَِّتاِء ِفي الصَّ: لَْيلَى ، قَالَ 

َيا َرسُولَ : أََنا أَْرَمُد الَْعْينِ َيْوَم َخيَْبَر ، قُلُْت إِنَّ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم بََعثَ إِلَيَّ َو: لَْو َسأَلَْتُه ، فَقَالَ : فَقُلَْنا 
فََما َوَجْدتُ َحرا َوالَ َبرًْدا : قَالَ ، اللَُّهمَّ أَذِْهْب َعْنُه الَْحرَّ وَالْبَْرَد : اِهللا ، إِنِّي أَرَْمُد الَْعْينِ ، فََتفَلَ ِفي َعْينِي ، ثُمَّ قَالَ 

فََتَشوََّف لَُه النَّاُس ، فََبَعثَ ، َألْبَعثَنَّ َرُجالً ُيِحبُّ اللََّه َوَرُسولَُه ، وَُيِحبُُّه اللَُّه َوَرسُولُُه ، لَْيَس بِفَرَّارٍ : الَ َبْعَد َيْومِِئٍذ ، َوقَ
  .إِلَى َعِليٍّ ، فَأَْعطَاَها إِيَّاُه

َعلَّى ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي ِذئْبٍ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُموَسى الْوَاِسِطيُّ ، َحدَّثََنا الُْم -١١٨
الَْحَسُن وَالُْحَسْيُن سَيَِّدا َشَبابِ أَْهلِ الَْجنَِّة ، وَأَُبوُهَما َخْيرٌ : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 

  .ِمْنُهَما



َحدَّثََنا َشرِيٌك ، َعْن أَبِي : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َوسَُوْيدُ ْبُن َسِعيٍد ، وَإِْسَماعِيلُ ْبُن ُموَسى ، قَالُوا  -١١٩
َعِليٌّ ِمنِّي َوأََنا ِمْنُه ، َوالَ : َسِمْعُت َرُسولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقُولُ : إِْسحَاَق ، َعْن ُحْبِشيِّ ْبنِ ُجَناَدةَ ، قَالَ 

  .ُيَؤدِّي َعنِّي إِالَّ َعِليٌّ

حٍ ، َعنِ الِْمْنَهالِ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسَماعِيلَ الرَّازِيُّ ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اِهللا ْبُن ُموَسى ، أَخَْبَرَنا الَْعالَُء ْبُن صَاِل -١٢٠
َوأَُخو َرسُوِلِه َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، وَأََنا الصِّدِّيُق اَألكَْبُر ، الَ ، أََنا َعْبُد اِهللا : قَالَ َعِليٌّ :  ، قَالَ َعْن َعبَّاِد ْبنِ َعْبِد اِهللا

  .َيقُولَُها َبْعِدي إِالَّ كَذَّاٌب ، َصلَّْيُت قَْبلَ النَّاسِ بَِسْبعِ ِسنَِني

َوُهَو َعْبُد الرَّْحَمنِ ، ، ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َحدَّثََنا مُوَسى ْبُن ُمْسِلمٍ ، َعنِ اْبنِ َسابٍِط  َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد -١٢١
لَ ِمْنُه ، قَِدَم ُمَعاوَِيةُ ِفي َبْعضِ َحجَّاِتِه ، فََدَخلَ َعلَْيِه َسْعٌد ، فَذَكَرُوا َعِليا ، فََنا: َعْن َسْعِد ْبنِ أَبِي َوقَّاصٍ ، قَالَ 

َمْن كُْنُت َمْوالَُه فََعِليٌّ َمْوالَهُ : َتقُولُ َهذَا لَِرُجلٍ َسِمْعُت َرسُولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقُولُ : فََغِضَب َسْعٌد ، َوقَالَ 
ُألْعِطَينَّ الرَّاَيةَ الَْيْوَم : الَ نَبِيَّ َبْعِدي ، َوَسِمْعُتُه َيقُولُ  أَْنَت مِنِّي بَِمنْزِلَِة َهاُرونَ ِمْن ُموَسى ، إِالَّ أَنَُّه: َوَسِمْعُتُه َيقُولُ ، 

  .َرُجالً ُيِحبُّ اللََّه َوَرسُولَُه

  فَْضلُ الزَُّبْيرِ َرِضيَ اللَُّه َعْنُه
قَالَ َرُسولُ : ْبنِ الُْمْنكَِدرِ ، َعْن َجابِرٍ قَالَ  َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن ُمَحمَِّد -١٢٢

َمْن يَأِْتيَنا بَِخَبرِ الْقَْومِ ؟ فَقَالَ : أََنا ، فَقَالَ : َمْن َيأِْتيَنا بَِخَبرِ الْقَْومِ ؟ فَقَالَ الزَُّبْيُر : اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيْوَم قَُرْيظَةَ 
  .ِلكُلِّ َنبِيٍّ حََوارِيٌّ ، َوإِنَّ حََوارِيَّ الزَُّبيُْر: ثَالَثًا ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم  ،أََنا : الزَُّبْيُر 

اِهللا ْبنِ الزَُّبْيرِ ، َعنِ  ِدَحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعْب -١٢٣
  .لَقَْد َجَمَع ِلي َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أَبََوْيِه َيْوَم أُُحٍد: الزَُّبْيرِ ، قَالَ 

ْيَنةَ ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ ، َعْن َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَي: َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َوَهِديَّةُ ْبُن َعْبِد الْوَهَّابِ ، قَاالَ  -١٢٤
: كَانَ أَبََواَك ِمَن الَِّذيَن اْسَتَجابُوا ِللَِّه َوالرَّسُولِ ِمْن َبْعِد َما أََصاَبُهُم الْقَْرُح ، َيا ُعْرَوةُ : قَالَْت ِلي عَاِئُشةُ : أَبِيِه ، قَالَ 

  .أَُبو َبكْرٍ ، وَالزَُّبْيُر

  ُعَبْيِد اِهللا َرِضَي اللَُّه َعْنُه فَْضلُ طَلَْحةَ ْبنِ
َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا الصَّلُْت اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا : َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َوَعْمُرو ْبُن َعْبِد اِهللا األَْوِديُّ ، قَاالَ  -١٢٥

  .َشهِيدٌ َيْمِشي َعلَى َوْجِه اَألْرضِ: النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم فَقَالَ أَُبو َنْضَرةَ ، َعْن َجابِرٍ ، أَنَّ طَلَْحةَ َمرَّ َعلَى 

َحدَّثَنِي إِْسحَاُق ْبُن َيحَْيى ْبنِ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن اَألْزَهرِ ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن ُعثَْمانَ ، َحدَّثََنا ُزَهْيُر ْبُن ُمَعاوَِيةَ  -١٢٦
َنظََر النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم إِلَى طَلَْحةَ ، فَقَالَ : َعْن ُموَسى ْبنِ طَلَْحةَ ، َعْن ُمَعاوَِيةَ ْبنِ أَبِي ُسفَْيانَ ، قَالَ  طَلَْحةَ ،

  .َهذَا ِممَّْن قََضى َنْحَبُه: 

كُنَّا ِعْنَد : أَْخَبرََنا إِْسحَاُق ، َعْن ُموَسى ْبنِ طَلَْحةَ ، قَالَ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ِسَناٍن ، َحدَّثََنا يَزِيدُ ْبُن َهاُرونَ ،  -١٢٧
  .طَلَْحةُ ِممَّْن قََضى َنْحَبُه: أَْشَهُد لََسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقُولُ : ُمَعاوَِيةَ ، فَقَالَ 



َرأَْيتُ َيَد طَلَْحةَ َشالََّء ، َوقَى بَِها : َوِكيٌع ، َعْن إِْسماعيلَ ، َعْن قَْيسٍ ، قَالَ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا  -١٢٨
  .َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيْوَم أُُحٍد

  فَْضلُ سَْعِد ْبنِ أَبِي َوقَّاصٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه
ثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َجعْفَرٍ ، َحدَّثََنا شُْعَبةُ ، َعْن َسْعِد ْبنِ إِبَْراهِيَم ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّ -١٢٩

إِنَُّه قَالَ َما َرأَْيُت َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َجَمَع أََبَوْيهِ َألَحٍد غَْيَر َسْعِد ْبنِ مَاِلٍك ، فَ: َشدَّاٍد ، َعْن َعِليٍّ ، قَالَ 
  .اْرمِ سَْعُد ، ِفدَاَك أَبِي َوأُمِّي: لَُه َيْوَم أُُحٍد 

ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُرْمحٍ ، أَْخبََرَنا اللَّْيثُ ْبُن سَْعٍد َوَحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا َحاِتُم  -١٣٠
لَقَدْ : َسِمْعُت سَْعَد ْبَن أَبِي َوقَّاصٍ َيقُولُ : َعْن َيْحَيى ْبنِ سَِعيٍد ، َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمسَيَّبِ ، قَالَ َوإِْسَماعِيلُ ْبُن َعيَّاشٍ ، 

  .اْرمِ سَْعُد ، ِفَداكَ أَبِي َوأُمِّي: َجَمَع ِلي َرسُولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيْوَم أُُحٍد أََبَوْيِه ، فَقَالَ 

َعْن قَْيسٍ ،  َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن إِْدرِيَس ، َوخَاِلي َيعْلَى ، َوَوِكيٌع ، َعْن إِْسماعيلَ ، -١٣١
  .إِنِّي ألَوَّلُ الَْعَربِ َرَمى بِسَْهمٍ ِفي َسبِيلِ اللَِّه: َسِمْعُت َسْعدَ ْبَن أَبِي َوقَّاصٍ َيقُولُ : قَالَ 

َسِمْعُت َسعِيَد ْبَن : َحدَّثََنا َمْسرُوُق ْبُن الَْمْرُزَباِن ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن أَبِي َزاِئَدةَ ، َعْن َهاِشمِ ْبنِ َهاِشمٍ ، قَالَ  -١٣٢
، ُت ِفيِه ، َولَقَْد َمكَثُْت َسْبَعةَ أَيَّامٍ َما أَْسلََم أََحٌد ِفي الَْيْومِ الَِّذي أَْسلَْم: قَالَ َسْعدُ ْبُن أَبِي َوقَّاصٍ : الُْمسَيَّبِ َيقُولَ 

  .َوإِنِّي لَثُلُثُ اِإلْسالَمِ

  فََضاِئلُ الَْعَشَرِة َرِضَي اللَُّه َعنُْهْم
لنََّخِعيُّ ، َعْن َجدِِّه َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا عِيَسى ْبُن يُوُنَس ، َحدَّثََنا َصَدقَةُ ْبُن الْمُثَنَّى أَُبو الُْمثَنَّى ا -١٣٣

كَانَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َعاِشَر َعَشرَةٍ : رِيَاحِ ْبنِ الْحَارِِث ، َسِمَع َسعِيَد ْبَن زَْيِد ْبنِ َعْمرِو ْبنِ ُنفَْيلٍ َيقُولُ 
َمانُ ِفي الَْجنَِّة ، َوَعِليٌّ ِفي الَْجنَِّة ، َوطَلَْحةُ ِفي الَْجنَِّة ، َوالزَُّبْيرُ أَُبو َبكْرٍ ِفي الَْجنَِّة ، َوُعَمُر ِفي الَْجنَِّة ، َوُعثْ: ، فَقَالَ 

  .أَنَا: َمنِ التَّاِسُع ؟ قَالَ : فَِقيلَ لَُه ، ِفي الَْجنَِّة ، َوسَْعٌد ِفي الَْجنَِّة ، َوَعْبدُ الرَّْحَمنِ ِفي الَْجنَِّة 

ارٍ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي َعِديٍّ ، َعْن ُشْعَبةَ ، َعْن ُحَصْينٍ ، َعْن ِهالَلِ ْبنِ َيَساٍف ، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّ -١٣٤
ِمْعُتُه َيقُولُ أَْشَهُد َعلَى َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أَنِّي َس: اِهللا ْبنِ ظَاِلمٍ ، َعْن َسعِيِد ْبنِ زَْيٍد َرِضَي اُهللا َعْنُه ، قَالَ 

أَُبو َبكْرٍ ، ، َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َوَعدَُّهْم ، اثُْبتْ ِحَراُء ، فََما َعلَْيَك إِالَّ َنبِيٌّ ، أَوْ ِصدِّيٌق ، أَْو َشهِيٌد : 
  .ُن َعْوٍف ، َوَسِعيُد ْبُن َزْيٍدَوُعَمُر ، َوُعثَْمانُ ، َوَعِليٌّ ، َوطَلَْحةُ ، َوالزَُّبْيُر ، َوَسْعٌد ، وَاْب

  فَْضلُ أَبِي ُعبَْيَدةَ ْبنِ الْجَرَّاحِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه
ثََنا مَُّد ْبُن َجْعفَرٍ ، َحدََّحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن ُسفَْيانَ َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا ُمَح -١٣٥

 وَسلََّم قَالَ ألَْهلِ ُشْعَبةُ ؛ َجِميًعا َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن ِصلَةَ ْبنِ ُزفََر ، َعْن ُحذَْيفَةَ ، أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه
  .فََبَعثَ أََبا ُعبَْيَدةَ ْبَن الْجَرَّاحِ فََتَشرََّف لَهُ النَّاُس ،: سَأَْبَعثُ َمَعكُْم َرُجالً أَِميًنا َحقَّ أَِمنيٍ ، قَالَ : َنْجَرانَ 



ةَ ْبنِ ُزفََر ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن آَدَم ، َحدَّثََنا إِْسرَاِئيلُ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن ِصلَ -١٣٦
  .َهذَا أَِمُني َهِذِه اُألمَِّة: لََّم قَالَ ألَبِي ُعَبْيَدةَ ْبنِ الْجَرَّاحِ َعْبِد اِهللا ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَس

  فَْضلُ َعْبِد اِهللا ْبنِ َمْسُعودٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُه
: ارِِث ، َعْن َعِليٍّ ، قَالَ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعنِ الَْح -١٣٧

  .لَْو كُْنُت ُمسَْتْخِلفًا أََحًدا َعْن غَْيرِ َمُشوَرٍة ، الَسَْتْخلَفُْت اْبَن أُمِّ َعْبٍد: قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

َم ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن َعيَّاشٍ ، َعْن َعاِصمٍ ، َعْن زِرٍّ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليٍّ الَْخالَّلُ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن آَد -١٣٨
َمْن أََحبَّ أَنْ َيقَْرأَ :  قَالَ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َمْسُعوٍد ، أَنَّ أََبا َبكْرٍ ، َوُعَمَر ، َبشََّراُه أَنَّ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم

  .ا أُنْزِلَ ، فَلَْيقَْرأُْه َعلَى ِقَراَءِة اْبنِ أُمِّ َعْبٍدالْقُْرآنَ غَضا كََم

اِهيمَ ْبنِ ُسوَْيٍد ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن إِْدرِيَس ، َعنِ الَْحَسنِ ْبنِ ُعَبْيِد اِهللا ، َعْن إِبَْر -١٣٩
إِذُْنَك َعلَيَّ أَنْ َتْرفََع الِْحجَاَب : قَالَ ِلي َرسُولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َعْن َعْبِد اِهللا ، قَالَ  َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َيزِيَد ،

  .، َوأَنْ َتْسَتِمعَ ِسَواِدي ، حَتَّى أَْنَهاَك

  فَْضلُ الَْعبَّاسِ ْبنِ َعْبِد الُْمطَِّلبِ َرِضَي اللَُّه َعْنُه
ُمَحمَّدِ  ُمَحمَّدُ ْبُن طَرِيٍف ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن فَُضْيلٍ ، َحدَّثََنا اَألْعَمُش ، َعْن أَبِي َسْبَرةَ النََّخِعيِّ ، َعْن َحدَّثََنا -١٤٠

فََيقْطَُعونَ ، ُهْم يََتَحدَّثُونَ كُنَّا َنلْقَى النَّفََر ِمْن قَُرْيشٍ َو: ْبنِ كَْعبٍ الْقُرَِظيِّ ، َعنِ الَْعبَّاسِ ْبنِ َعْبِد الُْمطَِّلبِ ، قَالَ 
َما َبالُ أَقَْوامٍ يََتَحدَّثُونَ ، فَإِذَا َرأَُوا الرَُّجلَ ِمْن أَْهلِ : َحِديثَُهْم ، فَذَكَْرَنا ذَِلكَ ِلَرسُولِ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم فَقَالَ 

  .َحتَّى ُيحِبَُّهْم ِللَِّه َولِقَرَاَبِتهِْم مِنِّي، قَلَْب َرُجلٍ اِإلَميانُ قَطَُعوا َحِديثَُهْم ، َواللَِّه الَ َيْدُخلُ ، َبْيِتي 

ْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ ْبُن الضَّحَّاِك ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن َعيَّاشٍ ، َعْن َصفَْوانَ ْبنِ َعْمرٍو ، َعْن َع -١٤١
: قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ، َعْن كَِثريِ ْبنِ ُمرَّةَ الَْحْضَرِميِّ ، َعْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ َعْمرٍو ، قَالَ ُجَبْيرِ ْبنِ نُفَْيرٍ 

َجنَِّة َيْوَم الِْقَياَمِة ُتَجاَهْينِ ، وَالَْعبَّاسُ كََما اتََّخذَ إِبَْراهِيَم َخلِيالً ، فََمْنزِِلي َوَمنْزِلُ إِْبَراِهيَم ِفي الْ، إِنَّ اللََّه اتََّخذَنِي َخلِيالً 
  .َبْيَنَنا ُمْؤِمٌن َبْيَن َخِليلَْينِ

  فََضاِئلُ الَْحَسنِ َوالُْحَسْينِ ابَْنْي َعِليِّ ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهْم
َيْيَنةَ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ أَبِي َيزِيَد ، َعْن َناِفعِ ْبنِ ُجَبْيرٍ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعْبَدةَ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُع -١٤٢

إِلَى َوَضمَُّه : اللَُّهمَّ إِنِّي أُِحبُُّه فَأَِحبَُّه ، َوأَِحبَّ َمْن ُيِحبُُّه ، قَالَ : ُهَرْيَرةَ ، أنّ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ ِللَْحَسنِ 
  .َصْدرِِه

َوكَانَ مَْرضِيا ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن َداُوَد ْبنِ أَبِي َعْوٍف أَبِي الَْجحَّاِف ،  -١٤٣
َمْن أََحبَّ الَْحَسَن وَالُْحَسْيَن فَقَدْ : ِه وَسلََّم قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْي: َعْن أَبِي حَازِمٍ ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ ، قَالَ 
  .أََحبَّنِي ، َوَمْن أَبَْغَضُهَما فَقَْد أَْبَغضَنِي



َسِعيدِ  ثَْيمٍ ، َعْنَحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيِد ْبنِ كَاِسبٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن ُسلَْيمٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعثَْمانَ ْبنِ ُخ -١٤٤
أَنَُّهمْ َخَرجُوا َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم إِلَى طََعامٍ ُدُعوا لَُه ، فَإِذَا ، ْبنِ أَبِي رَاِشٍد ، أَنَّ َيْعلَى ْبَن ُمرَّةَ َحدَّثَُهْم 

وَسلََّم أََماَم الْقَْومِ ، َوَبَسطَ َيَدْيِه ، فََجَعلَ الُْغالَُم َيِفرُّ  فََتقَدََّم النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه: ُحَسْيٌن َيلَْعُب ِفي السِّكَِّة ، قَالَ 
 ذَقْنِِه ، وَاُألْخَرى ِفي َهاُهَنا َوَهاُهَنا ، وَُيَضاِحكُُه النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َحتَّى أََخذَُه ، فََجَعلَ إِْحَدى َيَدْيِه َتْحَت

  .ُحَسْيٌن مِنِّي ، َوأََنا ِمْن ُحَسْينٍ ، أََحبَّ اللَُّه َمْن أََحبَّ ُحسَْيًنا ، ُحَسْيٌن ِسْبطٌ ِمَن اَألْسَباِط: َوقَالَ ، لَُه فَقَبَّ، فَأْسِ رَأِْسِه 

دَّثََنا أَْسبَاطُ ْبُن َنْصرٍ ، َعنِ َحدَّثََنا أَُبو غَسَّانَ ، َح: َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليٍّ الَْخالَّلُ ، َوَعِليُّ ْبُن الْمُْنِذرِ ، قَاالَ  -١٤٥
قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم لََعِليٍّ ، : َموْلَى أُمِّ َسلََمةَ ، َعْن َزْيِد ْبنِ أَْرقََم ، قَالَ ، السُّدِّيِّ ، َعْن ُصبَْيحٍ 

  .الَْمُتْم ، حَْرٌب ِلَمْن حَاَربُْتْمأََنا ِسلٌْم ِلَمْن َس: َوفَاِطَمةَ ، َوالَْحَسنِ ، َوالُْحَسْينِ 

  فَْضلُ َعمَّارِ ْبنِ يَاسِرٍ
َحدَّثََنا َوكِيٌع ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن : َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َوَعِليُّ ْبُن ُمحَمٍَّد ، قَاالَ  -١٤٦

فَاْسَتأْذَنَ َعمَّاُر ْبنُ ، كُْنتُ َجاِلًسا ِعْنَد النَّبِيِّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : يِّ ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ ، قَالَ َهانِِئ ْبنِ هَانٍِئ ، َعْن َعِل
  .ائْذَنُوا لَُه ، مَْرَحًبا بِالطَّيِّبِ الُْمطَيَّبِ: َياِسرٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

ْبنِ  َنْصُر ْبُن َعِليٍّ الْجَْهَضِميُّ ، َحدَّثََنا َعثَّاُم ْبُن َعِليٍّ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن َهانِِئَحدَّثََنا  -١٤٧
ى اهللا َعلْيِه وَسلَّمَ َمْرحًَبا بِالطَّيِّبِ الُْمطَيَّبِ ، َسِمْعتُ َرسُولَ اِهللا َصلَّ: َدَخلَ َعمَّاٌر َعلَى َعِليٍّ ، فَقَالَ : َهانٍِئ ، قَالَ 

  .ُمِلئَ َعمَّاٌر إَِمياًنا إِلَى ُمشَاِشِه: َيقُولُ 

ْمُرو ْبُن َعْبِد اِهللا ، قَاالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن ُموَسى َوَحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َوَع -١٤٨
: َشةَ قَالَْت ثََنا َوكِيٌع ، َعْن َعْبِد الَْعزِيزِ ْبنِ ِسيَاٍه ، َعْن َحبيبِ ْبنِ أَبِي ثَابٍِت ، َعْن َعطَاِء ْبنِ َيَسارٍ ، َعْن َعاِئَحدَّ: َجِميًعا 

  .َد ِمْنُهَماَعمَّاٌر َما عُرَِض َعلَْيِه أَْمَراِن إِالَّ اْخَتاَر اَألْرَش: قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

  فَْضلُ َسلَْمانَ ، َوأَبِي ذَرٍّ ، َوالِْمقَْداِد
َحدَّثََنا َشرِيٌك ، َعْن أَبِي َربِيَعةَ اِإلَياِديِّ ، َعنِ اْبنِ : َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن ُموَسى ، َوُسوَْيُد ْبُن َسعِيٍد ، قَاالَ  -١٤٩

إِنَّ اللََّه أَمََرنِي بُِحبِّ أَْرَبَعٍة ، َوأَْخَبرَنِي أَنَّهُ ُيِحبُُّهْم ، : ولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ َرُس: ُبرَْيَدةَ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 
  .اُدوَأَُبو ذَرٍّ ، َوَسلَْمانُ ، وَالِْمقَْد، َيقُولُ ذَِلكَ ثَالَثًا ، َعِليٌّ ِمْنُهْم : َيا َرُسولَ اِهللا ، َمْن ُهْم ؟ قَالَ : ِقيلَ 

  فََضاِئلُ بِالَلٍ
، َعْن َعاِصمِ ْبنِ أَبِي  َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َسعِيٍد الدَّارِِميُّ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن أَبِي ُبكَْيرٍ ، َحدَّثََنا زَاِئَدةُ ْبُن قَُداَمةَ -١٥٠

َرُسولُ اهللاِ َصلَّى : كَانَ أَوَّلَ َمْن أَظَْهرَ إِْسالََمُه َسْبَعةٌ : الَ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َمْسُعوٍد ، قَ، النَُّجوِد ، َعْن زِرِّ ْبنِ ُحَبْيشٍ 
ا َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، وَأَُبو َبكْرٍ ، َوَعمَّاٌر ، َوأُمُُّه ُسَميَّةُ ، َوُصَهْيٌب ، وَبِالَلٌ ، َوالْمِقَْداُد ، فَأَمَّ

الُْمْشرِكُونَ ، َوأَلَْبُسوُهمْ ُه اللَُّه بَِعمِِّه أَبِي طَاِلبٍ ، َوأَمَّا أَُبو َبكْرٍ فََمَنَعُه اللَُّه بِقَْوِمِه ، َوأَمَّا َساِئرُُهْم فَأََخذَُهُم وَسلََّم فََمَنَع
َتاُهْم َعلَى َما أََرادُوا ، إِالَّ بِالَالً ، فَإِنَُّه هَاَنتْ أَْدرَاَع الَْحِديِد ، َوَصَهُروُهْم ِفي الشَّْمسِ ، فََما ِمْنُهْم ِمْن أََحٍد إِالَّ َوقَْد وَا



: ِشعَابِ َمكَّةَ ، َوُهَو َيقُولُ  َعلَْيِه َنفُْسُه ِفي اِهللا ، َوَهانَ َعلَى قَْوِمِه ، فَأََخذُوُه فَأَْعطَْوُه الْوِلَْدانَ ، فََجَعلُوا َيطُوفُونَ بِِه ِفي
  .أََحٌد أََحٌد

قَالَ :  ا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن َحمَّاِد ْبنِ َسلََمةَ ، َعْن ثَابٍِت ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، قَالََحدَّثََن -١٥١
َوَما ُيخَاُف أََحٌد ، َولَقَْد لَقَْد أُوِذيُت ِفي اِهللا َوَما ُيؤْذَى أََحٌد ، َولَقَدْ أُِخفُْت ِفي اِهللا : َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

  .أََتْت َعلَيَّ ثَاِلثَةٌ َوَما ِلي َولِبِالَلٍ طََعاٌم َيأْكُلُُه ذُو كَبٍِد ، إِالَّ َما َواَرى إِْبطُ بِالَلٍ

، أَنَّ َشاِعًرا َمَدَح بِالَلَ ْبَن َعْبِد َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ ، َعْن ُعَمَر ْبنِ َحْمَزةَ ، َعْن َساِلمٍ  -١٥٢
  .كَذَْبَت ، الَ ، َبلْ بِالَلُ َرسُولِ اِهللا َخْيرُ بِالَلِ: بِالَلُ ْبُن َعْبِد اِهللا خَْيُر بِالَلِ ، فَقَالَ اْبُن ُعَمَر : اِهللا ، فَقَالَ 

  فََضاِئلُ َخبَّابٍ
َحدَّثََنا َوكِيٌع ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن : و ْبُن َعْبِد اِهللا ، قَاالَ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َوَعْمُر -١٥٣

جََعلَ اْدنُ ، فََما أََحٌد أََحقَّ بَِهذَا الَْمْجِلسِ مِْنَك إِالَّ َعمَّاٌر ، فَ: فَقَالَ ، َجاَء َخبَّاٌب إِلَى ُعَمَر : أَبِي لَْيلَى الِْكْنِديِّ ، قَالَ 
  .ِممَّا َعذََّبُه الُْمْشرِكُونَ، َخبَّابٌ ُيرِيِه آثَاًرا بِظَهْرِِه 

  فََضاِئلُ زَْيِد ْبنِ ثَابٍِت
َبةَ ، َعْن ، َعْن أَبِي ِقالَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا عَْبُد الْوَهَّابِ ْبُن َعْبِد الَْمجِيِد ، َحدَّثََنا خَاِلٌد الَْحذَّاُء -١٥٤

أَْرَحُم أُمَِّتي بِأُمَِّتي أَُبو َبكْرٍ ، وَأََشدُُّهْم ِفي ِدينِ اللَُّه ُعَمُر ، : أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 
أَقَْرُؤُهْم ِلِكتَابِ اِهللا أَُبيُّ ْبُن كَْعبٍ ، َوأَْعلَُمُهْم بِالَْحالَلِ َوأَْصَدقُُهمْ َحَياًء ُعثَْمانُ ، َوأَقَْضاُهْم َعِليُّ ْبُن أَبِي طَاِلبٍ ، َو

  .ِذهِ اُألمَِّة أَُبو ُعَبْيَدةَ ْبُن الْجَرَّاحَِوالْحََرامِ ُمَعاذُ ْبُن َجَبلٍ ، َوأَفَْرُضُهْم َزْيدُ ْبُن ثَابٍِت ، أَالَ َوإِنَّ ِلكُلِّ أُمٍَّة أَمِيًنا ، َوأَِمُني َه
  .ثْلَُهَحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن َخاِلدٍ الَْحذَّاِء ، َعْن أَبِي ِقالََبةَ ، ِم -١٥٥

  فَْضلُ أَبِي ذَرٍّ
ُش ، َعْن ُعثَْمانَ ْبنِ ُعَمْيرٍ ، َعْن أَبِي حَْربِ ْبنِ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا اَألْعَم -١٥٦

َما أَقَلَِّت الْغَْبَراءُ : َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقُولُ : أَبِي اَألْسَوِد الدِّْيِليِّ ، َعْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ َعْمرٍو ، قَالَ 
  .ْن َرُجلٍ أَْصَدقَ لَْهَجةً ِمْن أَبِي ذَرٍّ، َوالَ أَظَلَِّت الَْخضَْراُء ، ِم

  فَْضلُ سَْعِد ْبنِ ُمَعاٍذ
أُْهِدَي : لَ َحدَّثََنا َهنَّاُد ْبُن السَّرِيِّ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعنِ الَْبَراِء ْبنِ َعازِبٍ ، قَا -١٥٧

لََّم َسَرقَةٌ ِمْن َحرِيرٍ ، فَجََعلَ الْقَْوُم َيَتَداَولُوَنَها َبْينَُهْم ، فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه ِلَرسُولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَس
سَْعِد ْبنِ ُمَعاٍذ ِفي  َوالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه ، لَمََنادِيلُ: نََعْم َيا َرُسولَ اِهللا ، فَقَالَ : أَتَْعَجُبونَ ِمْن َهذَا ؟ فَقَالُوا لَُه : وَسلََّم 

  .الَْجنَِّة خَْيٌر ِمْن َهذَا

قَالَ َرسُولُ : الَ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي سُفَْيانَ ، َعْن َجابِرٍ ، قَ -١٥٨
  .الرَّْحَمنِ َعزَّ َوَجلَّ ِلَمْوِت سَْعِد ْبنِ ُمَعاٍذ اْهَتزَّ عَْرُش: اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 



  فَْضلُ جَرِيرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا الَْبَجِليِّ
ْبنِ َخاِلٍد ، َعْن قَْيسِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن إِْدرِيَس ، َعْن إِْسَماِعيلَ ْبنِ أَبِي  -١٥٩

َما َحَجبَنِي َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم مُْنذُ أَْسلَْمُت ، َوالَ : أَبِي َحازِمٍ ، َعْن َجرِيرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا الَْبجَِليِّ ، قَالَ 
اللَُّهمَّ : لِ ، فَضََرَب بَِيِدِه ِفي َصْدرِي ، َوقَالَ َرآنِي إِالَّ َتَبسََّم ِفي َوجْهِي ، َولَقَْد َشكَْوتُ إِلَْيهِ أَنِّي الَ أَثُْبُت َعلَى الْخَْي

  .ثَبِّْتُه وَاْجَعلُْه َهاِدًيا مَْهِديا

  فَْضلُ أَْهلِ َبْدرٍ
ْبنِ َسعِيٍد ، َعْن َحدَّثََنا سُفَْيانُ ، َعْن َيحَْيى : َحدَّثََنا َوِكيٌع ، قَالَ : َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، وَأَُبو كَُرْيبٍ ، قَاالَ  -١٦٠

َما : أَْو َملٌَك إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم فَقَالَ ، َجاَء جِبْرِيلُ : َعَباَيةَ ْبنِ رِفَاَعةَ ، َعْن َجدِِّه َراِفعِ ْبنِ َخِديجٍ ، قَالَ 
  .ِلَك ُهْم عِْنَدَنا ِخَيارُ الَْمالَِئكَِةكَذَ: خَِياَرَنا ، قَالَ : َتُعدُّونَ َمْن َشهِدَ َبْدًرا ِفيكُْم ؟ قَالُوا 

  فََضاِئلُ الصََّحابَِة
َنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الصَّبَّاحِ ، َحدَّثََنا َجرِيٌر َوَحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع َوَحدَّثَ -١٦١

الَ : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ا َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي َصاِلحٍ ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، قَالَ أَُبو ُمَعاوَِيةَ ؛ َجِميًع
  .أََحِدِهْم ، َوالَ َنِصيفَُه َما أَْدَرَك ُمدَّ، َتُسبُّوا أَْصَحابِي ، فََوالَِّذي نَفِْسي بَِيِدِه ، لَوْ أَنَّ أََحَدكُمْ أَْنفََق ِمثْلَ أُُحٍد ذََهًبا 

َحدَّثََنا َوكِيٌع ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ ، َعْن ُنَسْيرِ ْبنِ ذُْعلُوقٍ ، : َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َوَعْمُرو ْبُن َعْبِد اِهللا ، قَاالَ  -١٦٢
صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَلَُمقَاُم أََحدِِهْم َساَعةً ، َخْيٌر ِمْن َعَملِ  الَ َتُسبُّوا أَْصَحاَب ُمَحمٍَّد: كَانَ اْبُن ُعَمَر َيقُولُ : قَالَ 

  .أََحِدكُْم ُعُمَرُه

  فََضاِئلُ اَألْنَصارِ
ْبنِ ثَابٍِت ، َعنِ  َحدَّثََنا َوكِيٌع ، َعْن ُشْعَبةَ ، َعْن َعِديِّ: َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َوَعْمُرو ْبُن َعْبِد اِهللا ، قَاالَ  -١٦٣

َمْن أََحبَّ األَْنَصاَر أََحبَُّه اللَُّه ، َوَمْن أَْبَغَض األَْنصَاَر : قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : الْبََراِء ْبنِ َعازِبٍ ، قَالَ 
  .أَبَْغَضُه اللَُّه
  .إِيَّاَي َحدَّثَ: َبَراِء ْبنِ َعازِبٍ ؟ قَالَ أََسِمْعَتُه ِمَن الْ: قُلُْت ِلَعِديٍّ : قَالَ ُشْعَبةُ 

نِ سَْهلِ ْبنِ سَْعٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن إِْبَراِهيَم ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي فَُدْيٍك ، َعْن َعْبِد الْمَُهْيِمنِ ْبنِ َعبَّاسِ ْب -١٦٤
اَألْنَصاُر شَِعاٌر ، وَالنَّاُس دِثَاٌر ، َولَْو أَنَّ النَّاسَ : لَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، أَنَّ َرُسولَ اِهللا َص

 لَكُْنُت اْمرًَءا ِمَن، ْجَرةُ اْسَتقَْبلُوا َواِدًيا أَْو شِْعًبا ، َواْسَتقَْبلَِت األَْنَصاُر َوادًِيا ، لََسلَكُْت َواِديَ اَألْنصَارِ ، َولَْوالَ الْهِ
  .اَألْنصَارِ

َحدَّثَنِي كَِثُري ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْمرِو ْبنِ َعْوٍف ، َعْن ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا خَاِلُد ْبُن َمْخلٍَد  -١٦٥
َم اللَُّه األَْنَصاَر ، َوأَْبَناَء األَْنصَارِ ، َوأَْبَناَء أَْبَناِء َرِح: قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، قَالَ 

  .اَألْنصَارِ



  فَْضلُ اْبن َعبَّاسٍ
الَْحذَّاُء ،  َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ ، َحدَّثََنا خَاِلٌد: َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمثَنَّى ، َوأَُبو َبكْرِ ْبُن َخالٍَّد الَْباِهِليُّ ، قَاالَ  -١٦٦

اللَُّهمَّ َعلِّْمُه الِْحكَْمةَ ، : َضمَّنِي َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم إِلَْيِه َوقَالَ : َعْن ِعكْرَِمةَ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ 
  .َوَتأْوِيلَ الِْكتَابِ

  ِفي ِذكْرِ الَْخوَارِجِ: َباٌب  -١٢
ةَ ، رِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ اْبُن ُعلَيَّةَ ، َعْن أَيُّوَب ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ ِسريِيَن ، َعْن َعبِيَدَحدَّثََنا أَُبو َبكْ -١٦٧

َيِد ، أَْو مَثُْدونُ الَْيِد ، ِفيهِْم َرُجلٌ ُمْخَدُج الَْيِد ، أَْو ُموَدنُ الْ: َوذَكََر الْخََوارَِج ، فَقَالَ : َعْن َعِليِّ ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ ، قَالَ 
أَْنتَ : قُلُْت ، َعلْيِه وَسلََّم َولَْوالَ أَنْ َتْبطَُروا لََحدَّثُْتكُْم بَِما َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن َيقُْتلُوَنُهْم َعلَى ِلَساِن ُمحَمٍَّد َصلَّى اهللا 

  .ثَالَثَ َمرَّاٍت، إِي َوَربِّ الْكَْعَبِة : َسِمْعَتُه ِمْن ُمَحمٍَّد َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ؟ قَالَ 

َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن َعيَّاشٍ ، َعْن َعاِصمٍ ، : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َوَعْبدُ اهللاِ ْبُن َعاِمرِ ْبنِ ُزرَاَرةَ ، قَاالَ  -١٦٨
َيخُْرُج ِفي آِخرِ الزََّماِن قَْوٌم أَْحدَاثُ : قَالَ َرسُولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : الَ َعْن زِرٍّ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َمْسُعوٍد ، قَ

ْسالَمِ ُهْم ، َيْمُرقُونَ ِمَن اِإلاَألْسَناِن ، ُسفََهاُء اَألْحالَمِ ، َيقُولُونَ ِمْن َخْيرِ قَْولِ النَّاسِ ، َيقَْرُؤونَ الْقُْرآنَ الَ ُيَجاوُِز َتَراِقَي
  .ْن قََتلَُهْمكََما َيْمُرُق السَّْهُم ِمَن الرَِّميَِّة ، فََمْن لَِقَيُهْم فَلَْيقُْتلُْهْم ، فَإِنَّ قَْتلَُهْم أَْجٌر ِعْنَد اِهللا ِلَم

: ْبُن َعْمرٍو ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ، قَالَ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن هَاُرونَ ، أَْخَبرََنا ُمَحمَُّد -١٦٩
َسِمْعُتهُ : َهلْ َسِمْعَت َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيذْكُُر ِفي الَْحُرورِيَِّة َشْيئًا ؟ فَقَالَ : قُلُْت َألبِي َسعِيٍد الُْخْدرِيِّ 

الََتُه َمَع َصالَِتهِْم ، َوَصْوَمُه َمَع َصْومِهِْم ، َيْمُرقُونَ ِمَن الدِّينِ كََما َيْمُرقُ َيذْكُُر قَْوًما َيتََعبَُّدونَ ، َيْحِقرُ أََحُدكُمْ َص
فَلَْم َيرَ  َشْيئًا ، فََنظََر ِفي ِقْدِحِه السَّْهُم ِمَن الرَِّميَِّة ، أََخذَ َسْهَمُه فََنظََر ِفي َنْصِلِه ، فَلَْم َيَر َشيْئًا ، فََنظََر ِفي رَِصاِفِه فَلَْم َيَر

  .َشْيئًا ، فََنظََر ِفي الْقُذَِذ فََتَماَرى ، َهلْ َيَرى شَْيئًا أَْم الَ

ْبنِ ِهالَلٍ ، َعْن َعْبدِ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ ، َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ الُْمغَِريِة ، َعْن ُحَمْيِد -١٧٠
إِنَّ بَْعِدي ِمْن أُمَِّتي ، أَوْ َسَيكُونُ َبْعِدي : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : الصَّاِمِت ، َعْن أَبِي ذَرٍّ ، قَالَ اِهللا ْبنِ 

السَّْهُم ِمَن الرَِّميَِّة ، ثُمَّ الَ َيُعوُدونَ  ِمْن أُمَِّتي قَْوٌم َيقَْرُؤونَ الْقُْرآنَ الَ ُيَجاوُِز ُحلُوقَُهْم ، َيْمُرقُونَ ِمَن الدِّينِ كََما َيْمُرُق
  .ِفيِه ، ُهْم ِشرَاُر الَْخلْقِ َوالَْخِليقَِة

َوأََنا أَْيًضا قَْد : فَذَكَْرُت ذَِلَك لَِراِفعِ ْبنِ َعْمرٍو ، أَِخي الَْحكَمِ ْبنِ َعْمرٍو الِْغفَارِيِّ ، فَقَالَ : قَالَ َعْبُد اِهللا ْبُن الصَّاِمِت 
  .ِمْعُتُه ِمْن َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّمَس

َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ ، َعْن ِسَماٍك ، َعْن ِعكْرَِمةَ ، : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َوسَُوْيدُ ْبُن َسِعيٍد ، قَاالَ  -١٧١
لََيقَْرأَنَّ الْقُْرآنَ نَاٌس ِمْن أُمَِّتي ، َيْمُرقُونَ ِمَن اِإلْسالَمِ : َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم  قَالَ َرُسولُ اِهللا: َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ 

  .كََما َيْمُرُق السَّْهُم ِمَن الرَِّميَِّة

كَانَ : ْيرِ ، َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ، قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الصَّبَّاحِ ، أَخَْبَرَنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن أَبِي الزَُّب -١٧٢
اْعِدلْ َيا : َوُهَو َيقِْسُم التِّْبَر وَالَْغنَاِئَم ، َوُهَو ِفي ِحْجرِ بِالَلٍ ، فَقَالَ َرُجلٌ ، َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم بِالْجِْعرَاَنِة 



َدْعنِي َيا َرسُولَ اِهللا ، َحتَّى : َوْيلََك ، َوَمْن َيْعِدلُ َبْعِدي إِذَا لَمْ أَْعِدلْ ؟ فَقَالَ ُعَمُر : قَالَ فَإِنََّك لَمْ َتْعِدلْ ، فَ، ُمَحمَُّد 
، َيقَْرُؤونَ  إِنَّ َهذَا ِفي أَْصحَابٍ ، أَْو أُصَْيحَابٍ لَُه: أَْضرَِب ُعُنَق َهذَا الُْمَناِفقِ ، فَقَالَ َرُسولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

  .الْقُْرآنَ الَ ُيَجاوُِز َتَراِقيَُهْم ، َيْمُرقُونَ ِمَن الدِّينِ كََما َيْمُرقُ السَّْهُم ِمَن الرَِّميَِّة

قَالَ َرسُولُ : قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق اَألْزَرُق ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعنِ اْبنِ أَبِي أَْوفَى ،  -١٧٣
  .الْخََوارُِج ِكالَُب النَّارِ: اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

َمَر ، أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َحْمَزةَ ، َحدَّثََنا اَألْوَزاِعيُّ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُع -١٧٤
: قَالَ اْبُن ُعَمَر ، يَْنَشأُ َنْشٌء َيقَْرُؤونَ الْقُْرآنَ الَ ُيَجاوُِز تََراِقيَُهْم ، كُلََّما َخَرَج قَْرنٌ قُِطَع : هللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ َصلَّى ا

ْن ِعشْرِيَن َمرَّةً ، حَتَّى َيْخُرَج ِفي كُلََّما َخَرَج قَْرنٌ قُِطَع ، أَكْثََر ِم: َسِمْعُت َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم يَقُولُ 
  .ِعَراِضهُِم الدَّجَّالُ

قَالَ :  َماِلٍك ، قَالَ َحدَّثََنا َبكُْر ْبُن َخلٍَف أَُبو بِْشرٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، َعْن َمْعَمرٍ ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن أََنسِ ْبنِ -١٧٥
َيخُْرُج قَْوٌم ِفي آِخرِ الزََّماِن ، أَْو ِفي َهِذِه اُألمَِّة ، َيقَْرُؤونَ الْقُْرآنَ الَ ُيجَاوُِز تََراِقيَُهْم : وَسلََّم  َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه

  .، أَْو ُحلُوقَُهْم ، ِسيَماُهُم التَّْحِليُق ، إِذَا َرأَْيُتُموُهْم ، أَْو إِذَا لَقِيُتُموُهْم فَاقُْتلُوُهْم

َشرُّ قَْتلَى قُِتلُوا : َنا سَْهلُ ْبُن أَبِي سَْهلٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن أَبِي غَاِلبٍ ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ ، َيقُولُ َحدَّثَ -١٧٦
، ، قَْد كَاُنوا َهُؤالَِء ُمْسِلِمَني  َتْحَت أَِدميِ السََّماِء ، َوخَْيُر قَِتيلٍ َمْن قََتلُوا ، ِكالَبُ أَْهلِ النَّارِ ، ِكالَُب أَْهلِ النَّارِ

  .َبلْ َسِمْعُتُه ِمْن َرسُولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم: َيا أََبا أَُماَمةَ ، َهذَا َشْيٌء َتقُولُُه ؟ قَالَ : قُلُْت ، فََصارُوا كُفَّاًرا 

  ِفيَما أَْنكََرِت الَْجْهِميَّةُ: َباٌب  -١٣
َيْعلَى ، مَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َوَوِكيٌع َوَحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا خَاِلي َحدَّثََنا ُمَح -١٧٧

، َعْن َجرِيرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ، قَالَ َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن أَبِي َخاِلٍد ، َعْن قَْيسِ ْبنِ أَبِي َحازِمٍ : َوَوِكيٌع ، َوأَُبو ُمَعاوَِيةَ ، قَالُوا 
إِنَّكُْم َسَتَرْونَ رَبَّكُْم كََما : فََنظََر إِلَى الْقََمرِ لَْيلَةَ الَْبْدرِ ، فَقَالَ ، كُنَّا ُجلُوًسا ِعْنَد َرسُولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : 

ِتِه ، فَإِِن اْسَتطَعُْتْم أَنْ الَ ُتْغلَبُوا َعلَى َصالٍَة قَْبلَ طُلُوعِ الشَّْمسِ َوقَْبلَ غُُروبَِها َتَرْونَ َهذَا الْقََمَر ، الَ ُتَضاُمونَ ِفي ُرْؤَي
  .}َوسَبِّْح بَِحْمِد َربَِّك قَْبلَ طُلُوعِ الشَّْمسِ َوقَْبلَ الُْغُروبِ{: ثُمَّ قََرأَ ، فَافَْعلُوا 

نِ ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن ِعيَسى الرَّْمِليُّ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْب -١٧٨
: الَ الَ ، قَ: ُتَضاُمونَ ِفي ُرْؤَيِة الْقََمرِ لَْيلَةَ الَْبْدرِ ؟ قَالُوا : قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : أَبِي ُهَرْيَرةَ ، قَالَ 

  .فَكَذَِلَك الَ ُتَضاُمونَ ِفي رُْؤَيِة رَبِّكُمْ َيْوَم الْقَِياَمِة

صَاِلحٍ السَّمَّاِن ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الَْعالَِء الَْهْمدَانِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن إِْدرِيَس ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي  -١٧٩
ُتَضارُّونَ ِفي رُْؤَيِة الشَّْمسِ ِفي الظَّهَِريِة ِفي غَْيرِ َسَحابٍ ؟ : َيا َرسُولَ اِهللا ، أََنَرى َربََّنا ؟ قَالَ : قُلَْنا  :أَبِي َسِعيٍد ، قَالَ 

إِنَّكُمْ الَ َتضَارُّونَ ِفي : الَ ، قَالَ : فََتَضارُّونَ ِفي رُْؤَيِة الْقََمرِ لَْيلَةَ الَْبْدرِ ِفي غَْيرِ َسَحابٍ ؟ قَالُوا : الَ ، قَالَ : قُلَْنا 
  .ُرْؤَيِتِه ، إِالَّ كََما َتَضارُّونَ ِفي رُْؤَيِتهَِما



ْعلَى ْبنِ َعطَاٍء ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن هَاُرونَ ، أَْخَبرََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ ، َعْن َي -١٨٠
َيا َرسُولَ اِهللا ، أَكُلَُّنا نََرى اللََّه َيْوَم الِْقَياَمِة ؟ َوَما آَيةُ ذَِلَك ِفي : قُلُْت : ُحُدسٍ ، َعْن َعمِِّه أَبِي َرزِينٍ ، قَالَ َوِكيعِ ْبنِ 

فَاللَُّه أَْعظَُم ، َوذَِلَك آَيُتُه ِفي : لَ َبلَى ، قَا: َيا أََبا َرزِينٍ ، أَلَْيَس كُلُّكُْم يََرى الْقََمَر ُمْخِلًيا بِِه ؟ قُلُْت : َخلِْقِه ؟ قَالَ 
  .َخلِْقِه

ْعلَى ْبنِ َعطَاٍء ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن هَاُرونَ ، أَْخَبرََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ ، َعْن َي -١٨١
َضِحَك َربَُّنا ِمْن قُُنوِط ِعَباِدِه ، : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : زِينٍ ، قَالَ َوِكيعِ ْبنِ ُحُدسٍ ، َعْن َعمِِّه أَبِي َر

  .الَْن َنْعَدَم ِمْن َربٍّ َيْضَحُك َخْيًر: َنَعْم ، قُلُْت : َيا َرسُولَ اِهللا ، أََو َيْضَحُك الرَّبُّ ، قَالَ : قُلُْت : قَالَ ، َوقُْربِ ِغَيرِِه 

َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن هَاُرونَ ، أَْخَبرََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ ، : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، وَُمَحمَُّد ْبُن الصَّبَّاحِ ، قَاالَ  -١٨٢
َيا َرسُولَ اِهللا ، أَْيَن كَانَ َربَُّنا قَْبلَ أَنْ : قُلُْت : َعْن َيْعلَى ْبنِ َعطَاٍء ، َعْن َوِكيعِ ْبنِ ُحُدسٍ ، َعْن َعمِِّه أَبِي َرزِينٍ ، قَالَ 

  .كَانَ ِفي َعَماٍء ، َما َتْحَتُه َهَواٌء ، َوَما فَْوقَُه َهَواٌء ، َوَما ثَمَّ َخلٌْق ، َعْرُشُه َعلَى الَْماِء: َيْخلَُق َخلْقَُه ؟ قَالَ 

َنا خَاِلُد ْبُن الَْحارِِث ، َحدَّثََنا َسِعيٌد ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن َصفَْوانَ ْبنِ ُمْحرِزٍ َحدَّثََنا ُحَمْيدُ ْبُن َمْسَعَدةَ ، َحدَّثَ -١٨٣
َيا اْبَن ُعَمَر ، : َبْيَنَما َنْحُن َمَع َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر َوُهَو َيطُوُف بِالَْبْيِت ، إِذْ َعَرضَ لَُه َرُجلٌ ، فَقَالَ : الَْمازِنِيِّ ، قَالَ 

َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َف َسِمْعَت َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيذْكُُر ِفي النَّْجَوى ؟ قَالَ كَْي
َيا َربِّ ، : َهلْ َتْعرُِف ؟ فََيقُولُ : هُ بِذُُنوبِِه ُيدَْنى الُْمْؤِمُن ِمْن َربِِّه َيْوَم الِْقَياَمِة ، َحتَّى َيَضَع َعلَْيِه كََنفَُه ، ثُمَّ يُقَرُِّر: َيقُولُ 

: إِنِّي َسَترُْتَها َعلَْيَك ِفي الدُّْنَيا ، وَأََنا أَغِْفُرَها لََك الَْيْوَم ، قَالَ : أَْعرُِف ، حَتَّى إِذَا َبلَغَ ِمْنُه َما َشاَء اللَُّه أَنْ َيْبلُغَ ، قَالَ 
  .َوأَمَّا الْكَاِفُر أَوِ الُْمَناِفُق ، فَُيَناَدى َعلَى ُرؤُوسِ اَألْشَهاِد: اِتِه َوِكَتاَبهُ بَِيِمينِِه ، قَالَ ثُمَّ ُيعْطَى َصِحيفَةَ َحَسَن

  .}مَِنيَهُؤالَِء الَِّذيَن كَذَبُوا َعلَى َربِّهِْم أَالَ لَْعَنةُ اِهللا َعلَى الظَّاِل{: ِفي اَألْشهَاِد َشْيٌء ِمَن اْنقِطَاعٍ : قَالَ َخاِلٌد 

الْفَْضلُ الرَّقَاِشيُّ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ أَبِي الشَّوَارِبِ ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِصمٍ الْعَبَّادَانِيُّ ، َحدَّثََنا  -١٨٤
َبيَْنا أَْهلُ الَْجنَِّة ِفي َنِعيمِهِمْ : اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ َرُسولُ : ُمَحمَِّد ْبنِ الُْمْنكَِدرِ ، َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ، قَالَ 

السَّالَُم َعلَْيكُْم َيا أَْهلَ : ، إِذْ َسطََع لَُهْم نُوٌر ، فََرفَُعوا ُرؤُوَسُهْم ، فَإِذَا الرَّبُّ قَْد أَْشَرَف َعلَيْهِْم ِمْن فَْوِقهِْم ، فَقَالَ 
فََيْنظُُر إِلَْيهِْم ، َوَيْنظُُرونَ إِلَْيِه ، فَالَ : ، قَالَ } َسالٌَم قَْوالً ِمْن َربٍّ َرحِيمٍ{: وَذَِلَك قَْولُ اِهللا سُْبحَاَنُه  :قَالَ ، الَْجنَِّة 

  .ى ُنوُرُه َوَبَركَُتُه َعلَْيهِْم ِفي ِديَارِِهْمَيلَْتِفُتونَ إِلَى َشْيٍء ِمَن النَّعِيمِ ، َما َداُموا َيْنظُُرونَ إِلَْيِه ، حَتَّى َيحَْتجَِب َعنُْهْم ، َوَيبْقَ

قَالَ َرسُولُ :  َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن َخْيثََمةَ ، َعْن َعِديِّ ْبنِ َحاِتمٍ ، قَالَ -١٨٥
فَالَ ، َحٍد إِالَّ سَُيكَلُِّمُه َربُُّه ، لَْيَس َبْيَنُه َوَبْيَنهُ َتْرُجَمانٌ ، فََينْظُُر َعْن أَْيَمَن ِمْنُه َما ِمْنكُْم ِمْن أَ: اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

ْسَتقْبِلُُه النَّاُر ، فََمنِ اْسَتطَاَع فَالَ َيَرى إِالَّ َشْيئًا قَدََّمُه ، ثُمَّ َيْنظُرُ أََماَمُه فََت، َيَرى إِالَّ َشيْئًا قَدََّمُه ، ثُمَّ َيْنظُُر َعْن أَْيَسَر ِمْنُه 
  .فَلَْيفَْعلْ، ِمْنكُْم أَنْ َيتَِّقيَ النَّاَر َولَوْ بِِشقِّ َتْمَرٍة 

انَ الْجَْونِيُّ ، ُبو ِعْمَرَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َعْبِد الصََّمِد َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن َعْبِد الصََّمِد ، َحدَّثََنا أَ -١٨٦
جَنََّتاِن ِمْن ِفضٍَّة : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َعْن أَبِي َبكْرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ قَْيسٍ اَألشَْعرِيِّ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 



ا ِفيهَِما ، َوَما َبْيَن الْقَْومِ َوَبْيَن أَنْ َينْظُُروا إِلَى َربِّهِْم سُْبحَاَنهُ ، آنَِيُتُهَما َوَما ِفيهَِما ، َوجَنََّتاِن ِمْن ذََهبٍ ، آنَِيُتُهَما َوَم
  .إِالَّ رَِداُء الِْكْبرَِياِء َعلَى َوْجهِِه ِفي َجنَِّة َعْدٍن، َوَتَعالَى 

اٌد ، َعْن ثَابٍِت الْبَُنانِيِّ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي َحدَّثََنا َعْبُد الْقُدُّوسِ ْبُن ُمحَمٍَّد ، َحدَّثََنا َحجَّاٌج ، َحدَّثََنا َحمَّ -١٨٧
: قَالَ } ِللَِّذيَن أَْحَسُنوا الُْحسَْنى َوزَِيادَةٌ{: َتالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َهِذِه اآلَيةَ : لَْيلَى ، َعْن ُصَهْيبٍ ، قَالَ 

إِنَّ لَكُْم ِعْندَ اِهللا َمْوِعًدا يُرِيُد أَنْ ، َيا أَْهلَ الَْجنَِّة : الَْجنَّةَ ، َوأَْهلُ النَّارِ النَّاَر ، َناَدى ُمَناٍد  إِذَا َدَخلَ أَْهلُ الَْجنَِّة
َنا الَْجنَّةَ ، َويُْنجَِنا ِمَن النَّارِ ؟ قَالَ َوَما ُهَو ؟ أَلَْم ُيثَقِّلِ اللَُّه َمَوازِينََنا ، َوُيبَيِّْض ُوُجوَهَنا ، َوُيْدِخلْ: ُيْنجَِزكُُموُه ، فََيقُولُونَ 

 ، َيْعنِي إِلَْيِه ، َوالَ أَقَرَّ فََيكِْشُف الِْحجَاَب ، فََيْنظُُرونَ إِلَْيِه ، فََواللَِّه َما أََعطَاُهُم اللَُّه َشْيئًا أََحبَّ إِلَيْهِْم ِمَن النَّظَرِ: 
  .َألْعُينِهِْم

ْيرِ ، ُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َحدَّثََنا اَألْعَمُش ، َعْن َتِميمِ ْبنِ َسلََمةَ ، َعْن ُعْرَوةَ ْبنِ الزَُّبَحدَّثََنا َعِليُّ ْب -١٨٨
يِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، الَْحْمدُ ِللَِّه الَِّذي َوِسَع َسْمُعُه اَألْصوَاَت ، لَقَدْ َجاَءِت الُْمجَاِدلَةُ إِلَى النَّبِ: َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت 

قَْد َسِمعَ اللَُّه قَْولَ الَِّتي ُتَجادِلَُك ِفي {: َوأََنا ِفي َناِحَيةِ الَْبْيِت ، َتْشكُو زَْوَجَها ، َوَما أَْسَمُع َما َتقُولُ ، فَأَْنَزلَ اللَُّه 
  .}َزْوجِهَا

: فَْوانُ ْبُن ِعيَسى ، َعنِ اْبنِ َعْجالَنَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا َص -١٨٩
  .َرْحمَِتي َسَبقَْت غََضبِي: كََتبَ رَبُّكُْم َعلَى َنفِْسهِ بَِيِدِه قَْبلَ أَنْ َيْخلَُق الَْخلَْق : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

َحدَّثََنا مُوَسى ْبُن إِْبَراِهيَم ْبنِ كَِثريٍ : ثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن الُْمْنِذرِ الْحَِزاِميُّ ، وََيحَْيى ْبُن حَبِيبِ ْبنِ َعرَبِيٍّ ، قَاالَ َحدَّ -١٩٠
لَمَّا قُِتلَ َعْبُد اِهللا ْبنُ : ِد اِهللا َيقُولُ َسمِْعُت َجابَِر ْبَن َعْب: َسِمْعُت طَلَْحةَ ْبَن ِخرَاشٍ ، قَالَ : اَألْنصَارِيُّ الَْحَراِميُّ ، قَالَ 

َيا َجابُِر ، أَالَ أُْخبُِرَك َما قَالَ اللَُّه َألبِيَك ؟ : َعْمرِو ْبنِ َحَرامٍ َيْوَم أُُحٍد ، لَِقيَنِي َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم فَقَالَ 
َيا َرُسولَ اِهللا ، اسُْتْشهِدَ أَبِي ، َوَتَرَك ِعيَاالً : َجابُِر ، َما ِلي أََراَك مُْنكَِسًرا ؟ قَالَ  َيا: فَقَالَ : َوقَالَ َيْحَيى ِفي َحدِيِثِه 

إِالَّ ِمْن َوَراءِ  َما كَلََّم اللَُّه أََحًدا قَطُّ: َبلَى َيا َرُسولَ اِهللا ، قَالَ : أَفَالَ أَُبشُِّرَك بَِما لَِقَي اللَُّه بِِه أََباَك ؟ قَالَ : َوَدْيًنا ، قَالَ 
َيا َربِّ ُتْحيِينِي ، فَأُقَْتلُ ِفيَك ثَانَِيةً ، فَقَالَ : َيا َعْبِدي ، َتَمنَّ َعلَيَّ أُْعِطَك ، قَالَ : ِحجَابٍ ، َوكَلََّم أََباَك ِكفَاًحا ، فَقَالَ 

: فَأَنَْزلَ اللَُّه َتعَالَى : َيا َربِّ ، فَأَْبِلغْ َمْن َوَراِئي ، قَالَ : ُعونَ ، قَالَ إِنَّهُ َسَبَق ِمنِّي أَنَُّهمْ إِلَْيَها الَ َيْرجِ: الرَّبُّ سُْبحَاَنُه 
  .}َوالَ َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن قُِتلُوا ِفي سَبِيلِ اِهللا أَمَْواًتا َبلْ أَحَْياٌء ِعْنَد رَبِّهِْم ُيْرَزقُونَ{

َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن أَبِي الزَِّناِد ، َعنِ اَألعَْرجِ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ،  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، -١٩١
َجنَّةَ إِنَّ اللََّه َيْضَحُك إِلَى َرُجلَْينِ َيقُْتلُ أََحُدُهَما اآلَخَر ، ِكالَُهَما َدَخلَ الْ: قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَ 

  .فَُيْسَتشَْهُد، فَُيْسِلُم ، فَُيقَاِتلُ ِفي َسبِيلِ اِهللا ، فَُيسَْتْشَهُد ، ثُمَّ َيتُوُب اللَُّه َعلَى قَاِتِلِه ، ، ُيقَاِتلُ َهذَا ِفي َسبِيلِ اِهللا 

َنا عَْبُد اِهللا ْبُن َوْهبٍ ، أَخَْبرَنِي ُيوُنُس ، َعنِ َحدَّثَ: َحدَّثََنا َحْرَملَةُ ْبُن َيْحَيى ، َوُيوُنُس ْبُن َعْبِد اَألْعلَى ، قَاالَ  -١٩٢
َيقْبُِض : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َحدَّثَنِي َسعِيُد ْبُن الُْمَسيَّبِ ، أَنَّ أََبا هَُرْيَرةَ كَانَ َيقُولُ ، اْبنِ ِشهَابٍ 

  .أََنا الَْمِلُك ، أَْيَن ُملُوُك اَألْرضِ ؟: وِي السََّماَء بَِيِمينِِه ، ثُمَّ َيقُولُ اللَُّه اَألْرَض َيْوَم الِْقَياَمِة ، َوَيطْ



انِيُّ ، َعْن ِسَماٍك ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الصَّبَّاحِ ، َحدَّثََنا الْوَِليُد ْبُن أَبِي ثَْورٍ الَْهْمَد -١٩٣
كُْنُت بِالْبَطَْحاِء ِفي ِعصَاَبٍة ، َوِفيهِمْ : اهللاِ ْبنِ َعِمَريةَ ، َعنِ اَألْحَنِف ْبنِ قَْيسٍ ، َعنِ الَْعبَّاسِ ْبنِ َعْبِد الُْمطَِّلبِ ، قَالَ  َعْبِد

السَّحَاَب ، قَالَ : َما ُتَسمُّونَ َهِذِه ؟ قَالُوا  :فََنظََر إِلَْيَها ، فَقَالَ ، َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فََمرَّْت بِِه َسحَاَبةٌ 
كَمْ َتَرْونَ بَْيَنكُْم َوَبْيَن السََّماِء ؟ : وَالَْعَنانَ ، قَالَ : قَالُوا : قَالَ أَُبو َبكْرٍ ، َوالْعََنانَ : َوالُْمْزنَ ، قَالَ : قَالُوا ، َوالُْمْزنَ : 

 ، َبيَْنكُْم وََبْيَنَها إِمَّا َواِحَدةً ، أَوِ ِثْنَتْينِ ، أَْو ثَالَثًا َوَسْبِعَني َسَنةً ، َوالسََّماُء فَْوقََها كَذَِلَك فَإِنَّ: الَ َنْدرِي ، قَالَ : قَالُوا 
اٍء إِلَى َسَماٍء ، ثُمَّ فَْوَق َحتَّى َعدَّ َسْبَع َسَماَواٍت ، ثُمَّ فَْوَق السََّماِء السَّابَِعِة َبْحٌر ، َبْيَن أَْعالَُه وَأَْسفَِلِه كََما َبْيَن َسَم
نَّ الْعَْرُش ، َبْيَن أَْعالَُه وَأَْسفَِلِه ذَِلَك ثَمَانَِيةُ أَْوعَالٍ ، َبْيَن أَظْالَِفهِنَّ َوُركَبِهِنَّ كََما َبْيَن َسَماٍء إِلَى َسَماٍء ، ثُمَّ َعلَى ظُهُورِِه

  .فَْوَق ذَِلَك ، َتبَاَرَك َوَتعَالَىكََما َبْيَن َسَماٍء إِلَى َسَماٍء ، ثُمَّ اللَُّه 

كْرَِمةَ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيِد ْبنِ كَاِسبٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ ، َعْن ِع -١٩٤
إِذَا قََضى اللَُّه أَمًْرا ِفي السََّماِء ، ضََرَبِت الَْمالَِئكَةُ بِأَجْنِحََتَها ُخْضَعاًنا  :ُهَرْيَرةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 

} بُِريإِذَا فُزَِّع َعْن قُلُوبِهِْم قَالُوا َماذَا قَالَ رَبُّكُْم قَالُوا الَْحقَّ َوُهَو الْعَِليُّ الْكَ{ِلقَْوِلِه ، كَأَنَّهُ ِسلِْسلَةٌ َعلَى َصفَْواٍن ، فَـ 
بََّما أَْدَركَُه الشَِّهابُ فََيْسَمُعَها ُمْسَترِقُو السَّْمعِ َبْعضُُهْم فَْوَق بَْعضٍ ، فََيْسَمُع الْكَِلَمةَ فَُيلِْقيَها إِلَى َمْن َتْحَتُه ، فَُر: قَالَ 

، أَوِ السَّاِحرِ ، فَُربََّما لَْم ُيْدَرْك حَتَّى ُيلِْقَيَها ، فََيكِْذُب قَْبلَ أَنْ ُيلِْقَيَها إِلَى الَِّذي َتْحَتُه ، فَُيلِْقيَها َعلَى ِلَساِن الْكَاِهنِ 
  .َمَعَها ِمئَةَ كَذَْبٍة ، فََتْصُدُق ِتلَْك الْكَِلَمةُ الَِّتي ُسِمَعْت ِمَن السََّماِء

َعْن َعْمرِو ْبنِ ُمرَّةَ ، َعْن أَبِي ُعَبْيَدةَ ، َعْن أَبِي  َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، -١٩٥
إِنَّ اللََّه الَ َيَناُم ، َوالَ َيْنَبِغي لَهُ أَنْ : قَاَم ِفيَنا َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم بِخَْمسِ كَِلَماٍت ، فَقَالَ : ُموَسى ، قَالَ 

 النُّورُ فَُعُه ، ُيْرفَُع إِلَْيِه َعَملُ اللَّْيلِ قَْبلَ َعَملِ النََّهارِ ، َوَعَملُ النَّهَارِ قَْبلَ َعَملِ اللَّْيلِ ، ِحجَاُبُهَيَناَم ، َيْخِفُض الِْقْسطَ َوَيْر
  .، لَْو كََشفَُه َألْحَرقَْت سُُبحَاُت َوْجهِِه َما اْنتََهى إِلَْيِه َبَصُرُه ِمْن َخلِْقِه

ي ُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا الَْمْسعُوِديُّ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ُمرَّةَ ، َعْن أَبِي ُعَبْيَدةَ ، َعْن أَبَِحدَّثََنا َعِليُّ ْب -١٩٦
، َيخِْفُض الِْقْسطَ َوَيْرفَُعهُ  إِنَّ اللََّه الَ َيَناُم ، َوالَ َيْنبَِغي لَُه أَنْ يََناَم: قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ُموَسى ، قَالَ 

  .، ِحجَاُبُه النُّوُر ، لَْو كََشفََها َألْحَرقَْت ُسُبَحاُت َوْجهِِه كُلَّ َشْيٍء أَْدَركَهُ َبصَُرُه
  .}أَنْ ُبورَِك َمْن ِفي النَّارِ َوَمْن َحْولََها َوُسْبَحانَ اِهللا َربِّ الْعَالَِمَني{: ثُمَّ قََرأَ أَُبو ُعَبْيَدةَ 

أَبِي الزَِّناِد ، َعنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن هَاُرونَ ، أَْخَبرََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسحَاَق ، َعْن  -١٩٧
اِهللا َمَألى ، الَ يَِغيضَُها َشْيٌء ، َسحَّاُء اللَّْيلَ َيِمُني : اَألعَْرجِ ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 

أَرَأَْيَت َما أَْنفََق مُْنذُ َخلََق اللَُّه السََّماوَاِت وَاَألْرضَ : َوالنََّهاَر ، وَبَِيِدهِ اُألْخَرى الِْميَزانُ ، َيْرفَُع الِْقْسطَ وََيخِْفُض ، قَالَ 
  .َيَدْيهِ َشْيئًا؟ فَإِنَُّه لَْم َينْقُْص ِممَّا ِفي 

َحدَّثَنِي أَبِي ، َعْن ، َحدَّثََنا َعْبدُ الْعَزِيزِ ْبُن أَبِي َحازِمٍ : َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َوُمَحمَّدُ ْبُن الصَّبَّاحِ ، قَاالَ  -١٩٨
ُت َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َوُهَو َعلَى الِْمنَْبرِ َسِمْع: ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ ِمقَْسمٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر ، أَنَُّه قَالَ 

أََنا الَْجبَّاُر ، أَْينَ : فَجََعلَ يَقْبُِضَها َوَيْبسُطَُها ، ثُمَّ َيقُولُ ، يَأُْخذُ الَْجبَّاُر َسَماَواِتِه وَأََرِضيِه بَِيِدِه ، َوقََبَض بَِيِدِه : َيقُولُ 



َوَيَتمَيَّلُ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َعْن َيِمينِِه َوَعْن ِشَماِلِه ، َحتَّى َنظَْرتُ : أَْيَن الْمَُتكَبُِّرونَ ؟ قَالَ الَْجبَّاُرونَ ؟ 
  .َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ؟ أََساِقطٌ ُهَو بَِرُسولِ اِهللا: إِلَى الِْمنَْبرِ يََتَحرَُّك ِمْن أَْسفَلِ َشْيٍء ِمْنُه ، حَتَّى إِنِّي َألقُولُ 

: َسِمْعُت ُبْسَر ْبَن ُعَبْيدِ اهللاِ َيقُولُ : َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا َصَدقَةُ ْبُن خَاِلٍد ، َحدَّثََنا اْبُن َجابِرٍ ، قَالَ  -١٩٩
َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه : وَّاسُ ْبُن ِسْمَعانَ الِْكالَبِيُّ ، قَالَ َحدَّثَنِي النَّ: َسِمْعُت أََبا إِْدرِيَس الْخَْوالَنِيَّ َيقُولُ 

َوكانَ َرسُولُ اِهللا ، َما ِمْن قَلْبٍ إِالَّ َبْيَن إِْصبََعْينِ ِمْن أََصابِعِ الرَّْحَمنِ ، إِنْ َشاَء أَقَاَمُه ، َوإِنْ َشاَء أََزاغَُه : وَسلََّم َيقُولُ 
َوالِْميَزانُ بَِيِد الرَّْحَمنِ ، َيْرفَعُ أقَْواًما : قَالَ ، َيا مُثبَِّت الْقُلُوبِ ، ثبِّْت قُلُوَبَنا َعلَى ِدينَِك : اللَُّه علْيِه وسلََّم َيقُولُ صلَّى 

  .َوَيخِْفُض آخَرِيَن ، إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة

ِء ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َعْن ُمَجاِلٍد ، َعْن أَبِي الْوَدَّاِك ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ُمَحمَُّد ْبُن الَْعالَ -٢٠٠
ِللصَّفِّ ِفي الصَّالَِة ، : إِنَّ اللََّه لََيْضَحُك إِلَى ثَالَثٍَة : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ ، قَالَ 

  .َخلَْف الْكَِتيبَِة: َوِللرَُّجلِ ُيصَلِّي ِفي َجْوِف اللَّْيلِ ، َوِللرَُّجلِ ُيقَاِتلُ ، أَُراُه قَالَ 

الثَّقَِفيَّ ،  َيْعنِي اْبَن الُْمِغَريِة، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َرَجاٍء ، َحدَّثََنا إِسَْرائِيلُ ، َعْن ُعثَْمانَ  -٢٠١
كَانَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّمَ َيعْرُِض َنفَْسُه َعلَى : َعْن َساِلمِ ْبنِ أَبِي الَْجْعِد ، َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ، قَالَ 

  .َرْيًشا قَْد َمَنعُونِي أَنْ أَُبلِّغَ كَالََم رَبِّيأَالَ َرُجلٌ َيْحِملُنِي إِلَى قَْوِمِه ، فَإِنَّ قُ: النَّاسِ ِفي الَْمْوِسمِ ، فََيقُولُ 

َداِء ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا الَْوزِيرُ ْبُن َصبِيحٍ ، َحدَّثََنا ُيوُنُس ْبُن َحلَْبسٍ ، َعْن أُمِّ الدَّْر -٢٠٢
ِمْن َشأْنِهِ أَنْ َيْغِفَر ذَْنًبا ، : قَالَ } كُلَّ َيْومٍ ُهَو ِفي َشأٍْن{: ِفي قَْوِلِه َتعَالَى ، وَسلََّم الدَّرَْداِء ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه 

  .َوُيفَرَِّج كَْرًبا ، َوَيْرفََع قَْوًما ، وََيخِْفَض آَخرِيَن

  َباُب َمْن َسنَّ ُسنَّةً َحَسَنةً أَْو سَيِّئَةً -١٤
ُن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ أَبِي الشَّوَارِبِ ، َحدَّثََنا أَُبو َعَواَنةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْمِلِك ْبُن ُعَمْيرٍ ، َعنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْب -٢٠٣

ُعِملَ بَِها ، كَانَ لَُه َمْن َسنَّ ُسنَّةً َحَسَنةً فَ: قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : الْمُْنِذرِ ْبنِ جَرِيرٍ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 
بَِها ، كَانَ َعلَْيِه وِْزُرَها  أَْجُرَها َومِثْلُ أَْجرِ َمْن َعِملَ بَِها ، الَ َيْنقُُص ِمْن أُجُورِِهمْ َشْيئًا ، َوَمْن َسنَّ ُسنَّةً َسيِّئَةً فَُعِملَ

  .َووِْزُر َمْن َعِملَ بَِها ، الَ َيْنقُُص ِمْن أَْوَزارِِهْم شَْيئًا

َحدَّثَنِي أَبِي ، َعْن أَيُّوَب ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ ، َحدَّثََنا َعْبُد الْوَارِِث ْبُن َعْبِد الصََّمِد ْبنِ َعْبِد الْوَارِِث ، َحدَّثَنِي أَبِي  -٢٠٤
ِعْنِدي كَذَا : فََحثَّ َعلَْيِه ، فَقَالَ َرُجلٌ َجاَء َرُجلٌ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ِسريِيَن ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، قَالَ 

:  َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َوكَذَا ، قَالَ ، فََما َبِقَي ِفي الَْمجِْلسِ َرُجلٌ إِالَّ َتَصدََّق َعلَْيِه بَِما قَلَّ أَْو كَثَُر ، فَقَالَ َرُسولُ اِهللا
ُه أَْجُرُه كَاِمالً ، َوِمْن أُجُورِ َمنِ اْسَتنَّ بِِه ، َوالَ َيْنقُُص ِمْن أُجُورِِهمْ َشْيئًا ، َوَمنِ اْسَتنَّ َمنِ اْسَتنَّ َخيًْرا فَاْسُتنَّ بِِه ، كَانَ لَ

  .ْم َشْيئًاْن أَْوزَارِِهُسنَّةً َسيِّئَةً فَاْسُتنَّ بِِه ، فََعلَْيِه وِْزُرُه كَاِمالً ، َوِمْن أَْوزَارِ الَِّذي اْسَتنَّ بِِه ، َوالَ َيْنقُُص ِم

ِد ْبنِ ِسَناٍن ، َحدَّثََنا ِعيَسى ْبُن َحمَّاٍد الِْمْصرِيُّ ، أَْخبََرَنا اللَّْيثُ ْبُن سَْعٍد ، َعْن َيزِيدَ ْبنِ أَبِي َحبِيبٍ ، َعْن َسْع -٢٠٥
يَُّما َداعٍ َدَعا إِلَى َضالَلٍَة فَاتُّبَِع ، فَإِنَّ لَُه ِمثْلَ أَ: أَنَُّه قَالَ : َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، َعْن َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 



 لَُه مِثْلَ أُجُورِ َمنِ اتََّبَعُه ، َوالَ أَْوَزارِ َمنِ اتََّبَعُه ، َوالَ َينْقُُص ِمْن أَْوزَارِِهمْ َشْيئًا ، وَأَيَُّما دَاعٍ َدَعا إِلَى ُهًدى فَاتُّبَِع ، فَإِنَّ
  .جُورِِهمْ َشْيئًاَيْنقُُص ِمْن أُ

الَْعالَِء ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ َحدَّثََنا أَُبو َمرَْوانَ ُمحَمَُّد ْبُن ُعثَْمانَ الُْعثْمَانِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن أَبِي حَازِمٍ ، َعنِ  -٢٠٦
َمْن َدَعا إِلَى ُهًدى ، كَانَ لَُه ِمَن اَألْجرِ ِمثْلُ :  َعلْيِه وَسلََّم قَالَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ ، أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا

مِ مِثْلُ آثَامِ َمنِ اتََّبَعُه ، الَ أُجُورِ َمنِ اتََّبَعُه ، الَ َيْنقُُص ذَِلَك ِمْن أُجُورِِهْم َشْيئًا ، َوَمْن َدَعا إِلَى َضالَلٍَة ، فََعلَْيِه ِمَن اإلِثْ
  .ذَِلَك ِمْن آثَامِهِْم َشيْئًا َيْنقُُص

قَالَ : َحْيفَةَ ، قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ ، َحدَّثََنا أَُبو إِْسرَاِئيلَ ، َعنِ الَْحكَمِ ، َعْن أَبِي ُج -٢٠٧
َسَنةً ُعِملَ بَِها َبْعَدُه ، كَانَ لَهُ أَجُْرُه َوِمثْلُ أُُجورِِهْم ، ِمْن غَْيرِ أَنْ َمْن َسنَّ ُسنَّةً َح: َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

صَ أَْوزَارِِهْم ، ِمْن غَْيرِ أَنْ َينْقُ َيْنقَُص ِمْن أُجُورِِهمْ َشْيئًا ، َوَمْن َسنَّ ُسنَّةً َسيِّئَةً فَُعِملَ بَِها َبْعَدُه ، كَانَ َعلَْيِه وِْزُرُه َوِمثْلُ
  .ِمْن أَْوزَارِِهْم شَْيئًا

: بِي هَُرْيَرةَ ، قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعْن لَْيٍث ، َعْن َبِشريِ ْبنِ َنهِيٍك ، َعْن أَ -٢٠٨
إِالَّ ُوِقَف َيْوَم الِْقَياَمِة الَزًِما ِلَدْعَوِتِه ، َما َدَعا إِلَْيهِ ، ُعو إِلَى َشْيٍء َما ِمْن دَاعٍ َيْد: قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

  .، َوإِنْ َدَعا َرُجلٌ َرُجالً

  َباُب َمْن أَحَْيا ُسنَّةً قَْد أُمِيَتْت -١٥
، بِ ، َحدَّثََنا كَِثُري ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْمرِو ْبنِ َعْوٍف الْمَُزنِيُّ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َزْيُد ْبُن الُْحَبا -٢٠٩

َمْن أَْحَيا ُسنَّةً ِمْن ُسنَِّتي ، فََعِملَ بَِها النَّاُس ، كَانَ : َحدَّثَنِي أَبِي ، َعْن َجدِّي ، أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 
ْوزَاُر َمْن َعِملَ رِ َمْن َعِملَ بَِها ، الَ َيْنقُُص ِمْن أُجُورِِهمْ َشْيئًا ، َوَمنِ اْبَتَدَع بِْدَعةً ، فَُعِملَ بَِها ، كَانَ َعلَْيِه أَلَُه ِمثْلُ أَْج

  .بَِها ، الَ َيْنقُُص ِمْن أَْوَزارِ َمْن َعِملَ بَِها َشْيئًا

َحدَّثَنِي كَِثريُ ْبُن َعْبِد اِهللا ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، ، َنا إِْسَماعِيلُ ْبُن أَبِي أَُوْيسٍ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثَ -٢١٠
اَألْجرِ  َمْن أَحَْيا ُسنَّةً ِمْن ُسنَِّتي قَْد أُِميَتْت َبْعِدي ، فَإِنَّ لَُه ِمَن: َسِمْعُت َرسُولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقُولُ : قَالَ 

ْرَضاَها اللَُّه َوَرُسولُُه ، فَإِنَّ ِمثْلَ أَْجرِ َمْن َعِملَ بَِها ِمَن النَّاسِ ، الَ َيْنقُُص ِمْن أُجُورِ النَّاسِ شَْيئًا ، َوَمنِ ابَْتَدعَ بِْدَعةً الَ َي
  .النَّاسِ َشْيئًاَعلَْيِه ِمثْلَ إِثْمِ َمْن َعِملَ بَِها ِمَن النَّاسِ ، الَ َينْقُُص ِمْن آثَامِ 

  ِفي فَْضلِ َمْن َتَعلَّمَ الْقُْرآنَ َوَعلََّمُه: َباٌب  -١٦
لْقََمةَ ْبنِ َمْرثٍَد ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َسعِيٍد الْقَطَّانُ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َوُسفَْيانُ ، َعْن َع -٢١١

: قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ْيَدةَ ، َعْن أَبِي َعْبِد الرَّْحَمنِ السُّلَِميِّ ، َعْن ُعثَْمانَ ْبنِ َعفَّانَ ، قَالَ َسْعِد ْبنِ ُعَب
  .أَفْضَلُكُْم َمْن َتَعلََّم الْقُْرآنَ َوَعلََّمُه: َوقَالَ سُفَْيانُ ، خَْيُركُْم : قَالَ ُشْعَبةُ 

الرَّْحَمنِ السُّلَِميِّ ثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن َعلْقََمةَ ْبنِ َمْرثٍَد ، َعْن أَبِي َعْبِد َحدَّ -٢١٢
، قَالَ    .ْن َتَعلََّم الْقُْرآنَ َوَعلََّمُهأَفَْضلُكُْم َم: قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ، َعْن ُعثَْمانَ ْبنِ َعفَّانَ 



بِ ْبنِ َسْعٍد ، َعْن َحدَّثََنا أَزَْهُر ْبُن َمْرَوانَ ، َحدَّثََنا الْحَارِثُ ْبُن َنْبَهانَ ، َحدَّثََنا َعاِصُم اْبُن َبْهَدلَةَ ، َعْن ُمْصَع -٢١٣
َوأََخذَ بَِيِدي ، فَأَقَْعدَنِي : ِخَيارُكُْم َمْن َتَعلََّم الْقُْرآنَ َوَعلََّمُه ، قَالَ :  قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم: أَبِيِه ، قَالَ 

  .َمقَْعِدي َهذَا أُقْرُِئ

ْن قََتاَدةَ ، َعْن َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن سَِعيٍد ، َعْن ُشْعَبةَ ، َع: َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َوُمَحمَّدُ ْبُن الُْمثَنَّى ، قَاالَ  -٢١٤
َمثَلُ الُْمْؤِمنِ الَِّذي يَقَْرأُ الْقُْرآنَ : أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، َعْن أَبِي ُموَسى اَألْشَعرِيِّ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 

ْؤِمنِ الَِّذي الَ َيقَْرأُ الْقُْرآنَ كََمثَلِ التَّْمَرِة ، طَْعُمَها طَيٌِّب ، كََمثَلِ اُألتُْرجَِّة ، طَْعُمَها طَيٌِّب ، َورُِحيَها طَيٌِّب ، َومَثَلُ الُْم
ا ُمرٌّ ، َومَثَلُ الُْمَناِفقِ الَِّذي الَ َوالَ رِيَح لََها ، َوَمثَلُ الُْمَناِفقِ الَِّذي يَقَْرأُ الْقُْرآنَ كََمثَلِ الرَّْيَحاَنِة ، رُِحيَها طَيٌِّب ، َوطَْعُمَه

  .أُ الْقُْرآنَ كََمثَلِ الَْحْنظَلَِة ، طَْعُمَها ُمرٌّ ، َوالَ رِيَح لَهَاَيقَْر

 ُبَدْيلٍ ، َعْن أَبِيِه ، َحدَّثََنا َبكُْر ْبُن َخلٍَف أَُبو بِْشرٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َمْهِديٍّ ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن -٢١٥
َيا َرُسولَ اِهللا ، : قَالُوا ، إِنَّ ِللَِّه أَْهِلَني ِمَن النَّاسِ : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ٍك ، قَالَ َعْن أََنسِ ْبنِ َماِل
  .ُهْم أَْهلُ الْقُْرآِن ، أَْهلُ اِهللا َوَخاصَُّتُه: َمْن ُهْم ؟ قَالَ 

ِد ْبنِ كَِثريِ ْبنِ ِديَنارٍ الِْحْمِصيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن حَْربٍ ، َعْن أَبِي ُعَمَر ، َعْن َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن ُعثَْمانَ ْبنِ َسِعي -٢١٦
َمْن : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : كَِثريِ ْبنِ َزاذَانَ ، َعْن َعاِصمِ ْبنِ َضمَْرةَ ، َعْن َعِليِّ ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ ، قَالَ 

  .اْستْوَجَب النَّاَر قََرأَ الْقُْرآنَ َوَحِفظَُه ، أَْدَخلَُه اللَُّه الَْجنَّةَ ، َوَشفََّعُه ِفي َعَشَرٍة ِمْن أَْهلِ َبْيِتِه ، كُلُُّهْم قَِد

نِ َجعْفَرٍ ، َعنِ الَْمقُْبرِيِّ ، َعْن َعطَاٍء َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َعْبِد اهللاِ اَألوِْديُّ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ ، َعْن َعْبِد الَْحِميِد ْب -٢١٧
َتَعلَُّموا الْقُْرآنَ ، واقْرأوُه َواْرقُُدوا : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َمْولَى أَبِي أَْحَمَد ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، قَالَ ، 

َيفُوحُ رُِحيُه كُلَّ َمكَاٍن ، َومَثَلُ َمْن َتَعلََّمُه فََرقََد ، كََمثَلِ جِرَابٍ َمْحُشوٍّ ِمْسكًا ، قَاَم بِِه ، فَإِنَّ َمثَلَ الْقُْرآِن َوَمْن َتَعلََّمُه فَ
  .أُوِكَي َعلَى ِمْسٍك، كََمثَلِ جِرَابٍ ، َوُهَو ِفي َجْوِفِه 

دَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن سَْعٍد ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ ، َعْن َعاِمرِ ْبنِ َواِثلَةَ َحدَّثََنا أَُبو َمرَْوانَ ُمحَمَُّد ْبُن ُعثَْمانَ الُْعثْمَانِيُّ ، َح -٢١٨
َملَُه َعلَى َمكَّةَ ، فَقَالَ أَبِي الطُّفَْيلِ ، أَنَّ َناِفَع ْبَن َعْبِد الْحَارِِث ، لَِقَي ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ بُِعْسفَانَ ، َوكَانَ ُعَمُر اْسَتْع

َرُجلٌ : َوَمنِ اْبُن أَبَْزى ؟ قَالَ : اْسَتْخلَفُْت َعلَيْهُِم اْبَن أَْبَزى ، قَالَ : اْسَتْخلَفَْت َعلَى أَْهلِ الَْواِدي ؟ قَالَ  َمنِ: ُعَمُر 
َعاِلٌم بِالْفََراِئضِ ، قَاضٍ ، قَالَ  إِنَُّه قَارِئٌ ِلكَِتابِ اِهللا َتعَالَى ،: فَاسَْتْخلَفَْت َعلَْيهِْم َموْلًى ؟ قَالَ : ِمْن َمَواِليَنا ، قَالَ ُعَمُر 

  .إِنَّ اللََّه َيْرفَُع بَِهذَا الِْكَتابِ أَقَْواًما ، وََيَضُع بِِه آَخرِيَن: أََما إِنَّ َنبِيَّكُمْ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ : ُعَمُر 

ثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن غَاِلبٍ الَْعبَّادَانِيُّ ، َعْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ زِيَاٍد الَْبحَْرانِيِّ ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن َعْبِد اِهللا الَْواسِِطيُّ ، َحدَّ -٢١٩
 َيا أََبا ذَرٍّ: قَالَ ِلي َرُسولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َعْن َعِليِّ ْبنِ َزْيٍد ، َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيَّبِ ، َعْن أَبِي ذَرٍّ ، قَالَ 

َتَعلََّم َباًبا ِمَن الِْعلْمِ ، ُعِملَ بِِه ، َألنْ َتْغُدَو فََتَعلََّم آَيةً ِمْن ِكَتابِ اِهللا ، َخْيٌر لََك ِمْن أَنْ ُتَصلَِّي ِمئَةَ َركَْعٍة ، َوَألنْ َتْغُدَو فَ
  .أَْو لَْم ُيعَْملْ ، َخْيٌر ِمْن أَنْ ُتَصلَِّي أَلَْف َركَْعٍة



  الُْعلََماِء َوالَْحثِّ َعلَى طَلَبِ الِْعلْمَِباُب فَْضلِ  -١٧
نِ الُْمَسيَّبِ ، َحدَّثََنا َبكُْر ْبُن َخلٍَف أَُبو بِْشرٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اَألْعلَى ، َعْن َمْعَمرٍ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َسِعيِد ْب -٢٢٠

  .َمْن ُيرِِد اللَُّه بِِه َخيًْرا ُيفَقِّْهُه ِفي الدِّينِ: هللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى ا: َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، قَالَ 

 َمْيَسَرةَ ْبنِ َحلَْبسٍ َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا الَْوِليُد ْبُن ُمسِْلمٍ ، َحدَّثََنا َمرَْوانُ ْبُن َجنَاحٍ ، َعْن ُيوُنسَ ْبنِ -٢٢١
الْخَْيُر َعاَدةٌ ، : َسِمْعُت ُمَعاوَِيةَ ْبَن أَبِي سُفَْيانَ ُيَحدِّثُ َعْن َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أَنَُّه قَالَ : ُه قَالَ ، أَنَُّه َحدَّثَ

  .َوالشَّرُّ لََجاَجةٌ ، َوَمْن يُرِِد اللَُّه بِِه َخْيًرا ُيفَقِّْهُه ِفي الدِّينِ

 ُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا الَْوِليُد ْبُن ُمسِْلمٍ ، َحدَّثََنا رَْوُح ْبُن جََناحٍ أَُبو سَْعٍد ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َعنِ اْبنَِحدَّثََنا ِهَشاُم ْب -٢٢٢
  .ابٍِدأََشدُّ َعلَى الشَّْيطَاِن ِمْن أَلِْف َع، فَِقيٌه َواِحٌد : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َعبَّاسٍ ، قَالَ 

 ، َعْن َداُوَد ْبنِ َحدَّثََنا َنْصُر ْبُن َعِليٍّ الْجَْهَضِميُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن َداُوَد ، َعْن َعاِصمِ ْبنِ َرَجاِء ْبنِ حَْيَوةَ -٢٢٣
َيا أََبا : ِد ِدَمْشَق ، فَأََتاهُ َرُجلٌ ، فَقَالَ كُْنُت جَاِلًسا ِعْنَد أَبِي الدَّْرَداِء ِفي َمْسجِ: َجِميلٍ ، َعْن كَِثريِ ْبنِ قَْيسٍ ، قَالَ 

َك ُتَحدِّثُ بِِه َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى الدَّرَْداِء ، أَتَْيُتَك ِمَن الَْمِديَنِة ، َمِديَنِة َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ؛ ِلَحِديٍث َبلَغَنِي أَنَّ
فَإِنِّي َسِمْعتُ : الَ ، قَالَ : َوالَ َجاَء بَِك غَيُْرُه ؟ قَالَ : الَ ، قَالَ : ا َجاَء بِكَ ِتَجاَرةٌ ؟ قَالَ فََم: قَالَ ، اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

نَِّة ، وَإِنَّ َمْن َسلََك طَرِيقًا َيلَْتِمُس ِفيِه ِعلًْما ، َسهَّلَ اللَُّه لَُه طَرِيقًا إِلَى الَْج: َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقُولُ 
اِء وَاَألْرضِ ، َحتَّى الِْحيَتانُ الَْمالَِئكَةَ لََتَضُع أَْجنَِحَتَها رًِضا ِلطَاِلبِ الِْعلْمِ ، َوإِنَّ طَاِلَب الِْعلْمِ َيْسَتغِْفُر لَُه َمْن ِفي السََّم

َعلَى َساِئرِ الْكََواِكبِ ، إِنَّ الُْعلََماَء ُهْم َوَرثَةُ اَألْنبَِياِء ، إِنَّ ِفي الَْماِء ، َوإِنَّ فَْضلَ الْعَاِلمِ َعلَى الَْعابِِد كَفَْضلِ الْقََمرِ 
  .رٍاَألْنبَِياَء لَْم ُيَورِّثُوا ِدينَاًرا َوالَ ِدْرَهًما ، إِنََّما َورَّثُوا الِْعلَْم ، فََمْن أََخذَُه أََخذَ بَِحظٍّ َواِف

دَّثََنا َحفُْص ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا كَِثُري ْبُن ِشْنِظريٍ ، َعْن ُمَحمَّدِ ْبنِ ِسريِيَن ، َعْن َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َح -٢٢٤
ِعْنَد طَلَُب الِْعلْمِ فَرِيَضةٌ َعلَى كُلِّ ُمْسِلمٍ ، وََواِضُع الْعِلْمِ : قَالَ َرُسولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ 

  .غَْيرِ أَْهِلِه كَُمقَلِِّد الَْخَنازِيرِ الَْجْوَهَر وَاللُّْؤلَُؤ َوالذََّهَب

َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي َصاِلحٍ ، : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َوَعِليُّ ْبُن ُمحَمٍَّد ، قَاالَ  -٢٢٥
َمْن َنفََّس َعْن ُمْسِلمٍ كُْرَبةً ِمْن كَُربِ الدُّْنَيا ، نَفََّس اللَُّه : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ُهَريَْرةَ ، قَالَ َعْن أَبِي 

َيسَّرَ ، وَاآلخَِرِة ، َوَمْن َيسََّر َعلَى ُمْعِسرٍ  َسَتَرهُ اللَُّه ِفي الدُّْنَيا، َعْنُه كُْرَبةً ِمْن كَُربِ َيْومِ الْقَِياَمِة ، َوَمْن َسَتَر ُمْسِلًما 
َسلََك طَرِيقًا َيلَْتِمُس ِفيِه ِعلًْما اللَُّه َعلَْيِه ِفي الدُّْنَيا وَاآلِخَرِة ، وَاللَُّه ِفي َعْوِن الَْعْبِد َما كَانَ الْعَْبُد ِفي َعْوِن أَِخيِه ، َوَمْن 

نَُهْم ، ا إِلَى الَْجنَِّة ، َوَما اْجَتَمَع قَْوٌم ِفي َبْيٍت ِمْن ُبُيوِت اِهللا ، َيْتلُونَ ِكَتاَب اِهللا ، فََيَتَداَرُسوَنُه َبْي، َسهَّلَ اللَُّه لَُه بِِه طَرِيقً
، ِفيَمْن ِعْنَدُه ، َوَمْن أَْبطَأَ بِِه َعَملُُه  إِالَّ َحفَّْتُهُم الَْمالَِئكَةُ ، َوَنزَلَْت َعلَْيهُِم السَِّكيَنةُ ، َوغَِشيَْتُهُم الرَّْحَمةُ ، َوذَكََرُهُم اللَُّه

  .لَْم ُيسْرِْع بِِه َنَسُبُه

، َعْن زِرِّ ْبنِ ُحبَْيشٍ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، أَخَْبَرَنا َمْعَمٌر ، َعْن َعاِصمِ ْبنِ أَبِي النَُّجوِد -٢٢٦
فَإِنِّي َسمِْعُت َرسُولَ اِهللا : أَْنبِطُ الْعِلَْم ، قَالَ : َما َجاَء بَِك ؟ قُلُْت : َصفَْوانَ ْبَن َعسَّالٍ الُْمرَاِديَّ ، فَقَالَ  أَتَْيُت: ، قَالَ 



ُه الَْمالَِئكَةُ أَجْنَِحَتَها رًِضا بِمَا َما ِمْن َخارِجٍ َخَرَج ِمْن َبْيِتِه ِفي طَلَبِ الِْعلْمِ ، إِالَّ َوضََعْت لَ: َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقُولُ 
  .َيصَْنُع

ُبرِيِّ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا حَاِتُم ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َعْن ُحَمْيدِ ْبنِ َصْخرٍ ، َعنِ الَْمقْ -٢٢٧
َمْن َجاَء َمْسجِِدي َهذَا ، لَْم يَأِْتِه إِالَّ ِلَخْيرٍ َيَتَعلَُّمُه أَوْ : اهللا َعلْيِه وَسلَّمَ َيقُولُ  َسِمْعُت َرسُولَ اِهللا صَلَّى: ُهَرْيَرةَ ، قَالَ 

  .تَاعِ غَْيرِِهلِ َيْنظُرُ إِلَى َمُيَعلُِّمُه ، فَُهَو بَِمْنزِلَِة الُْمَجاِهِد ِفي َسبِيلِ اِهللا ، َوَمْن َجاَء ِلَغْيرِ ذَِلَك ، فَُهَو بَِمنْزِلَِة الرَُّج

 ْبنِ َيزِيَد ، َعنِ َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا َصَدقَةُ ْبُن خَاِلٍد ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَبِي َعاِتكَةَ ، َعْن َعِليِّ -٢٢٨
َعلَْيكُمْ بَِهذَا الِْعلْمِ قَْبلَ أَنْ يُقَْبَض ، َوقَْبُضهُ أَنْ : َم قَالَ َرسُولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ: الْقَاِسمِ ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ ، قَالَ 

الَْعاِلُم َوالُْمَتعَلُِّم شَرِيكَاِن ِفي اَألْجرِ ، َوالَ : ثُمَّ قَالَ ، َوَجَمَع َبْيَن إِْصبََعْيِه الُْوْسطَى َوالَِّتي َتِلي اإلِْبَهاَم َهكَذَا ، ُيْرفََع 
  .النَّاسِ بَْعُد َخْيَر ِفي سَاِئرِ

الرَّْحَمنِ ْبنِ زَِيادٍ  َحدَّثََنا بِْشُر ْبُن ِهالَلٍ الصَّوَّاُف ، َحدَّثََنا َداُوُد ْبُن الزِّْبرِقَاِن ، َعْن َبكْرِ ْبنِ ُخنَْيسٍ ، َعْن َعْبِد -٢٢٩
َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ذَاَت َيْومٍ ِمْن َبْعضِ  َخَرَج: ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ يَزِيَد ، َعْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ َعْمرٍو ، قَالَ 

اُألخَْرى َيَتَعلَُّمونَ ُحَجرِِه ، فََدَخلَ الَْمْسجَِد ، فَإِذَا ُهَو بَِحلْقََتْينِ ، إِْحَداُهَما َيقَْرُؤونَ الْقُْرآنَ ، وََيْدُعونَ اللََّه ، َو
كُلٌّ َعلَى َخْيرٍ ، َهُؤالَِء َيقَْرُؤونَ الْقُْرآنَ ، َوَيْدُعونَ اللََّه ، فَإِنْ َشاَء : صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َوُيَعلُِّمونَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ 

  .فََجلََس َمَعُهْم، أَْعطَاُهْم ، َوإِنْ َشاَء َمَنَعُهْم ، َوَهُؤالَِء َيَتَعلَُّمونَ َوُيَعلُِّمونَ ، َوإِنََّما ُبِعثُْت ُمَعلًِّما 

  َباُب َمْن َبلَّغَ ِعلًْما -١٨
َنا لَْيثُ ْبُن أَبِي ُسلَْيمٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُنَمْيرٍ ، َوَعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن فَُضْيلٍ ، َحدَّثَ -٢٣٠

قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ، َعْن أَبِيِه ، َعْن زَْيِد ْبنِ ثَابٍِت ، قَالَ َعْن َيْحَيى ْبنِ َعبَّادٍ أَبِي ُهَبْيَرةَ األَْنصَارِيِّ 
  .لَى َمْن ُهَو أَفْقَُه ِمْنُهَنضََّر اللَُّه اْمَرًءا َسِمَع َمقَالَِتي فََبلََّغَها ، فَُربَّ َحاِملِ ِفقٍْه لَْيَس بِفَِقيٍه ، َوُربَّ َحاِملِ ِفقٍْه إِ: 

إِْخالَُص الَْعَملِ ِللَِّه ، َوالنُّْصحُ َألِئمَِّة الُْمْسِلِمَني ، : ثَالَثٌ الَ يَِغلُّ َعلَْيهِنَّ قَلُْب اْمرِئٍ ُمْسِلمٍ : َزاَد ِفيِه َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد 
  .َولُُزوُم َجَماَعِتهِْم

ثََنا أَبِي ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسحَاَق ، َعْن َعْبِد السَّالَمِ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُنَمْيرٍ ، َحدَّ -٢٣١
َنضََّر : قَاَم َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم بِالَْخْيِف ِمْن ِمًنى ، فَقَالَ : َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ ُجَبْيرِ ْبنِ ُمطِْعمٍ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 

  .فْقَُه ِمْنُهُه اْمَرًءا َسِمَع َمقَالَِتي فََبلََّغَها ، فَُربَّ َحاِملِ ِفقٍْه غَْيرِ فَِقيٍه ، َوُربَّ َحاِملِ ِفقٍْه إِلَى َمْن ُهَو أَاللَّ
َحدَّثََنا : ا َسعِيُد ْبُن َيْحَيى ، قَاالَ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َخاِلي َيْعلَى َوَحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََن -م٢٣١

، لَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ُمَحمَُّد ْبُن إِْسَحاَق ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ جَُبْيرِ ْبنِ ُمطِْعمٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ النَّبِيِّ َص
  .بَِنْحوِِه

َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َجْعفَرٍ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن ِسَماٍك ، َعْن : ُمَحمَّدُ ْبُن الَْوِليِد ، قَاالَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َو -٢٣٢
نَّا َحِديثًا فََبلََّغُه ، َنضََّر اللَُّه اْمَرًءا َسِمَع ِم: َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ، َعْن أَبِيِه ، أنَّ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 

  .فَُربَّ ُمَبلَّغٍ أَْحفَظُ ِمْن َسامِعٍ



ُن َخاِلٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َسعِيٍد الْقَطَّانُ ، أَْمالَُه َعلَْيَنا ، َحدَّثََنا قُرَّةُ ْب -٢٣٣
نِ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي َبكَْرةَ ، َعْن أَبِيِه ، َوَعْن َرُجلٍ آَخَر ، ُهَو أَفَْضلُ ِفي َنفِْسي ِمْن َعْبِد الرَّْحَمْبُن ِسريِيَن ، َعْن 

ِلُيَبلِّغِ الشَّاِهُد الْغَاِئبَ :  َخطََب َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيْوَم النَّْحرِ ، فَقَالَ: أَبِي َبكَْرةَ ، َعْن أَبِي َبكَْرةَ ، قَالَ 
  .، فَإِنَُّه ُربَّ ُمَبلَّغٍ َيْبلُُغُه أَوَْعى لَُه ِمْن َساِمعٍ

، َعْن لنَّْضُر ْبُن ُشمَْيلٍ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ َوَحدَّثََنا إِْسحاُق ْبُن َمْنصُورٍ ، أَنَْبأََنا ا -٢٣٤
أَالَ ِلُيَبلِّغِ : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َبْهزِ ْبنِ َحِكيمٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ُمَعاوَِيةَ الْقَُشْيرِيِّ ، قَالَ 

  .الشَّاِهُد الْغَاِئَب

َحدَّثَنِي قَُداَمةُ ْبُن ُموَسى ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ ، بََرَنا َعْبُد الْعَزِيزِ ْبُن ُمحَمٍَّد الدََّراَوْرِديُّ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعْبَدةَ ، أَْخ -٢٣٥
َرُسولَ اهللاِ  ُعَمَر ، أَنَّ الُْحَصْينِ التَِّميِميِّ ، َعْن أَبِي َعلْقََمةَ ، َمْولَى اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َيَسارٍ ، َموْلَى اْبنِ ُعَمَر ، َعنِ اْبنِ

  .لُِيَبلِّغْ َشاِهُدكُْم غَائَِبكُْم: َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 

نِ رِفَاَعةَ ، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِبَْراهِيَم الدَِّمشِْقيُّ ، َحدَّثََنا مَُبشُِّر ْبُن إِْسَماِعيلَ الَْحلَبِيُّ ، َعْن ُمَعاِن ْب -٢٣٦
َنضََّر اللَُّه َعْبًدا َسِمعَ : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ْبنِ ُبْخٍت الَْمكِّيِّ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، قَالَ  الَْوهَّابِ

  .إِلَى َمْن ُهَو أَفْقَُه ِمْنُه َمقَالَِتي فََوَعاَها ، ثُمَّ َبلََّغَها َعنِّي ، فَُربَّ َحاِملِ ِفقٍْه غَْيرِ فَِقيٍه ، َوُربَّ َحاِملِ ِفقٍْه

  َباُب َمْن كَانَ ِمفَْتاًحا لِلَْخيْرِ -١٩
بِي ُحمَْيٍد ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن الَْحَسنِ الَْمرَْوزِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن أَبِي َعِديٍّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن أَ -٢٣٧

إِنَّ ِمَن النَّاسِ َمفَاتِيحَ : قَالَ َرسُولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : هللاِ ْبنِ أََنسٍ ، َعْن أََنسِ ْبنِ مَاِلٍك ، قَالَ َحفُْص ْبُن ُعَبْيدِ ا
جََعلَ اللَُّه َمفَاِتيحَ الَْخْيرِ َعلَى َيَدْيهِ  َمَغاِليَق ِللْخَْيرِ ، فَطُوَبى ِلَمْن، ِللَْخْيرِ ، َمغَاِليَق ِللشَّرِّ ، َوإِنَّ ِمَن النَّاسِ َمفَاِتيحَ ِللشَّرِّ 

  .، َوَوْيلٌ ِلَمْن جََعلَ اللَُّه َمفَاِتيحَ الشَّرِّ َعلَى َيَدْيِه

ْبُن زَْيِد ْبنِ أَْسلَمَ  َمنَِحدَّثََنا َهاُرونُ ْبُن سَِعيٍد اَألْيِليُّ أَُبو َجعْفَرٍ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اهللاِ ْبُن َوْهبٍ ، أَخَْبرَنِي َعْبُد الرَّْح -٢٣٨
إِنَّ لَِهذَا الَْخْيرِ خََزاِئَن ، وَِلِتلْكَ : ، َعْن أَبِي حَازِمٍ ، َعْن َسْهلِ ْبنِ َسْعٍد ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 

َخْيرِ ، ِمْغالَقًا لِلشَّرِّ ، َووَْيلٌ ِلعَْبٍد َجَعلَُه اللَُّه ِمفْتَاًحا لَلشَّرِّ ، مِْغالَقًا الْخََزاِئنِ َمفَاتِيَح ، فَطُوَبى ِلعَْبٍد َجَعلَُه اللَُّه ِمفْتَاًحا ِللْ
  .ِللَْخيْرِ

  َباُب ثََوابِ ُمَعلِّمِ النَّاَس الَْخيَْر -٢٠
، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي الدَّرَْداِء ، قَالَ َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا َحفُْص ْبُن ُعَمَر ، َعْن ُعثَْمانَ ْبنِ َعطَ -٢٣٩ : اٍء 

إِنَُّه لََيْسَتْغِفُر ِللْعَاِلمِ َمْن ِفي السََّماوَاِت ، َوَمْن ِفي اَألْرضِ ، َحتَّى : َسِمْعُت َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم يَقُولُ 
  .الِْحيَتانُ ِفي الَْبحْرِ



ْبُن ِعيَسى الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن َوْهبٍ ، َعْن َيْحَيى ْبنِ أَيُّوَب ، َعْن َسْهلِ ْبنِ ُمَعاِذ ْبنِ  َحدَّثََنا أَحَْمُد -٢٤٠
ُه أَْجُر َمْن َعِملَ بِِه، َمْن َعلََّم ِعلًْما : أََنسٍ ، َعْن أَبِيِه ؛ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ  ، الَ َيْنقُُص ِمْن أَْجرِ  فَلَ

  .الَْعاِملِ

َحدَّثَنِي زَْيُد ْبُن أَبِي ، مِ َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن أَبِي كَرَِميةَ الْحَرَّانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َسلََمةَ ، َعْن أَبِي َعْبدِ الرَّحِي -٢٤١
خَْيُر : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : اهللاِ ْبنِ أَبِي قََتاَدةَ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ أُنْيَسةَ ، َعْن زْيِد ْبنِ أَْسلََم ، َعْن َعْبِد 

  .َدُهوَلٌَد صَاِلحٌ َيْدُعو لَُه ، َوَصَدقَةٌ َتْجرِي َيْبلُُغُه أَْجرَُها ، َوِعلٌْم ُيْعَملُ بِِه بَْع: َما ُيَخلُِّف الرَُّجلُ ِمْن َبْعِدهِ ثَالَثٌ 
َيْعنِي  َوَحدَّثََنا أَُبو َحاِتمٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيزِيَد ْبنِ ِسَناٍن الرَُّهاوِيُّ ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن ِسَناٍن ،) : ١(قَالَ أَُبو الَْحَسنِ 

ْن َزْيِد ْبنِ أَْسلََم ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي قَتَاَدةَ ، َعْن أَبِيِه ، َحدَّثَنِي زَْيُد ْبُن أَبِي أَُنْيَسةَ ، َعْن فُلَْيحِ ْبنِ ُسلَْيَمانَ ، َع، أََباُه 
  .َسِمْعُت َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَذَكَرَ َنحَْوُه

  __________حاشية_
ابن ماجة ، فهذا من  عن" السنن"هو أبو احلسن علي بن إبراهيم بن سلمة بن حبر ، القزويين ، القطان ، راوي ) ١(

  ".السنن"زياداته على 

دَّثََنا َمْرزُوُق ْبُن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َوْهبِ ْبنِ َعِطيَّةَ ، َحدَّثََنا الَْولِيُد ْبُن ُمْسِلمٍ ، َح -٢٤٢
قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّمَ : و َعْبِد اِهللا اَألغَرُّ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، قَالَ َحدَّثَنِي أَُب، َحدَّثَنِي الزُّْهرِيُّ ، الُْهذَْيلِ 

ثَُه ، أَوْ ِعلًْما َنَشَرُه ، َووَلًَدا َصاِلًحا َتَركَُه ، َوُمْصَحفًا َورَّ: إِنَّ ِممَّا َيلَْحُق الُْمْؤِمَن ِمْن َعَمِلِه َوَحَسَناِتِه بَْعَد َمْوِتِه : 
ِفي ِصحَِّتِه َوحََياِتِه ، تَلَْحقُُه ِمْن  َمْسجًِدا َبَناُه ، أَْو َبْيًتا ِالْبنِ السَّبِيلِ بََناُه ، أَْو نَْهًرا أَجَْراُه ، أَوْ َصَدقَةً أَْخَرَجَها ِمْن َماِلِه

  .َبْعِد َمْوِتِه

َحدَّثَنِي إِْسحَاُق ْبُن إِبَْراهِيَم ، َعْن َصفَْوانَ ْبنِ ُسلَْيمٍ ، َعْن ، )١(َمدَنِيُّ َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيِد ْبنِ كَاِسبٍ الْ -٢٤٣
، أَفَْضلُ الصََّدقَِة : لََّم قَالَ ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ طَلَْحةَ ، َعنِ الَْحَسنِ الَْبْصرِيِّ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَس

  .نْ َيَتَعلََّم الَْمْرُء الُْمْسِلُم ِعلًْما ثُمَّ ُيَعلَِّمُه أَخَاُه الُْمسِْلَمأَ
  __________حاشية_
هتذيب "، وهو على الصواب يف طبعيت اجليل ، والفكر، وانظر عن " الَْمدِينِي: "تصحف يف املطبوع إىل ) ١(

  ) .٧٠٨٦(٣٢/٣١٨" الكمال

  َعِقبَاُه َباُب َمْن كَرَِه أَنْ ُيوطَأَ -٢١
َعْن ُشَعْيبِ ْبنِ َعْبِد  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا سَُوْيُد ْبُن َعْمرٍو ، َعْن َحمَّاِد ْبنِ َسلََمةَ ، َعْن ثَابٍِت ، -٢٤٤

  .وَسلََّم َيأْكُلُ ُمتَّكِئًا قَطُّ ، َوالَ َيطَأُ َعِقَبْيِه َرُجالَِن َما ُرِئَي َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه: اِهللا ْبنِ َعْمرٍو ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 
  .َوَحدَّثََنا خَازُِم ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن الَْحجَّاجِ السَّاِميُّ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ) : ١(قَالَ أَُبو الَْحَسنِ 
ُد ْبُن ثََنا إِبَْراهِيُم ْبُن َنْصرٍ الَْهْمدَانِيُّ ، صَاِحُب الْقَِفيزِ ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا َحمَّاَوَحدَّ: قَالَ أَُبو الَْحَسنِ 

  .َسلََمةَ
  __________حاشية_



، فهذا من عن ابن ماجة " السنن"هو أبو احلسن علي بن إبراهيم بن سلمة بن حبر ، القزويين ، القطان ، راوي ) ١(
  ".السنن"زياداته على 

َسِمْعتُ : َحدَّثَنِي َعِليُّ ْبُن َيزِيَد ، قَالَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا أَُبو الُْمِغَريِة ، َحدَّثََنا ُمَعانُ ْبُن رِفَاَعةَ  -٢٤٥
َمرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِفي َيْومٍ َشِديِد الَْحرِّ َنْحَو َبقِيعِ : ، قَالَ  الْقَاِسَم ْبَن َعْبدِ الرَّْحَمنِ ُيَحدِّثُ َعْن أَبِي أَُماَمةَ

 َوقََر ذَِلَك ِفي َنفِْسِه ، فََجلَسَ َحتَّى قَدََّمُهْم أََماَمُه ؛، الَْغرْقَِد ، َوكَانَ النَّاسُ َيْمُشونَ َخلْفَُه ، فَلَمَّا َسِمَع َصْوَت النِّعَالِ 
  .ِلئَالَّ َيقََع ِفي نَفِْسِه َشْيٌء ِمَن الِْكبْرِ

زِيِّ ، َعْن َجابِرِ ْبنِ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعنِ اَألْسَودِ ْبنِ قَْيسٍ ، َعْن ُنَبْيحٍ الَْعَن -٢٤٦
  .َوَتَركُوا ظَهَْرُه ِللَْمالَِئكَِة، اهللا َعلْيِه وَسلََّم إِذَا َمَشى َمَشى أَْصَحاُبهُ أََماَمُه كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى : َعْبِد اِهللا ، قَالَ 

  َباُب الَْوَصاِة بِطَلََبِة الِْعلْمِ -٢٢
بِي هَاُرونَ الَْعْبِديِّ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الْحَارِِث ْبنِ َراِشٍد الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا الَْحكَمُ ْبُن َعْبَدةَ ، َعْن أَ -٢٤٧

سََيأْتِيكُمْ أَقَْواٌم َيطْلُُبونَ الِْعلَْم ، فَإِذَا َرأَْيُتُموُهْم فَقُولُوا : َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ ، َعْن َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 
  .َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َواقُْنوُهْممَْرَحًبا مَْرَحًبا بَِوِصيَِّة َرُسولِ اهللاِ : لَُهْم 

  .َعلُِّموُهْم: َما اقُْنوُهْم ؟ قَالَ : قُلُْت ِللَْحكَمِ 

َدَخلَْنا َعلَى الَْحَسنِ : َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َعاِمرِ ْبنِ ُزَراَرةَ ، َحدَّثََنا الُْمَعلَّى ْبُن ِهالَلٍ ، َعْن إِْسَماِعيلَ ، قَالَ  -٢٤٨
َحتَّى َمْألَنا الَْبْيَت ، فَقََبضَ ، َدَخلَْنا َعلَى أَبِي ُهَريَْرةَ َنُعوُدُه : حَتَّى َمْألَنا الْبَْيَت ، فَقََبَض رِْجلَْيِه ، ثُمَّ قَالَ ، ُعوُدُه َن

َنا الَْبْيَت َوُهَو ُمضْطَجٌِع ِلجَْنبِِه ، فَلَمَّا َرآَنا حَتَّى َمْأل، َدَخلَْنا َعلَى َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : رِْجلَْيِه ، ثُمَّ قَالَ 
  .إِنَُّه َسيَأْتِيكُْم أَقَْواٌم ِمْن َبْعِدي َيطْلُُبونَ الِْعلَْم ، فََرحِّبُوا بِهِْم ، َوَحيُّوُهْم ، َوَعلُِّموُهْم: قََبَض رِْجلَْيِه ، ثُمَّ قَالَ 

  .ًما َما َرحَّبُوا بَِنا ، َوالَ َحيَّْوَنا ، َوالَ َعلَُّموَنا ، إِالَّ بَْعَد أَنْ كُنَّا َنذَْهبُ إِلَْيهِْم فََيجْفُوَنافَأَْدَركَْنا َواللَِّه أَقَْوا: قَالَ 

: ونَ الَْعْبِديِّ ، قَالَ ُرَحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن ُمَحمٍَّد الَْعْنقَزِيُّ ، أَْخبََرَنا سُفَْيانُ ، َعْن أَبِي هَا -٢٤٩
مَْرَحًبا بَِوِصيَِّة َرسُولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، إِنَّ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه : كُنَّا إِذَا أَتَْيَنا أََبا َسعِيٍد الُْخْدرِيَّ ، قَالَ 

، ُهْم سََيأْتُوَنكُْم ِمْن أَقْطَارِ اَألْرضِ َيَتفَقَُّهونَ ِفي الدِّينِ ، فَإِذَا َجاُؤوكُْم إِنَّ النَّاَس لَكُْم تََبٌع ، َوإِنَّ: وَسلََّم قَالَ لََنا 
  .فَاْسَتْوُصوا بِهِْم خَْيًرا

  َباُب اِالْنتِفَاعِ بِالِْعلْمِ َوالْعََملِ به -٢٣
ْحَمُر ، َعنِ اْبنِ َعْجالَنَ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ أَبِي سَِعيٍد ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َخاِلٍد اَأل -٢٥٠

اللَُّهمَّ إِنِّي أَُعوذُ بَِك ِمْن ِعلْمٍ الَ َيْنفَُع ، َوِمْن ُدَعاٍء الَ : كَانَ ِمْن ُدَعاِء النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : أَبِي ُهَرْيَرةَ ، قَالَ 
  .لْبٍ الَ َيْخَشُع ، َوِمْن َنفْسٍ الَ َتْشبَُعُيْسَمُع ، َوِمْن قَ



مَِّد ْبنِ ثَابٍِت ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُنَمْيرٍ ، َعْن ُموَسى ْبنِ ُعَبْيَدةَ ، َعْن ُمَح -٢٥١
اللَُّهمَّ اْنفَعْنِي بَِما َعلَّْمَتنِي ، َوَعلِّْمنِي َما َيْنفَُعنِي ، : ى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقُولُ كَانَ َرسُولُ اِهللا َصلَّ: أَبِي ُهَرْيَرةَ ، قَالَ 

  .َوزِدْنِي ِعلًْما ، َوالْحَْمُد ِللَِّه َعلَى كُلِّ حَالٍ

َحدَّثََنا فُلَْيُح ْبُن ُسلَْيَمانَ : سُرَْيُج ْبُن النُّْعَماِن ، قَاالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا يُوُنُس ْبُن ُمَحمٍَّد ، َو -٢٥٢
قَالَ َرُسولُ اهللاِ : ، قَالَ  ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َمْعَمرٍ أَبِي طُوَالَةَ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ َيَسارٍ ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ

ْم َيجِْد َمْن َتَعلََّم ِعلًْما ِممَّا ُيْبَتَغى بِِه َوْجُه اِهللا ، الَ َيْعلَُمُه إِالَّ لُِيِصيَب بِِه عََرًضا ِمَن الدُّنَْيا ، لَ: َم َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ
  .َيعْنِي رِحيََها، َعْرَف الَْجنَِّة َيْوَم الِْقَياَمِة 

  .َحدَّثََنا فُلَْيُح ْبُن ُسلَْيَمانَ ، فَذَكَرَ َنحَْوُه: دَّثََنا َسِعيدُ ْبُن َمْنُصورٍ ، قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َحاِتمٍ ، َح) : ١(قَالَ أَُبو الَْحَسنِ 
  __________حاشية_
عن ابن ماجة ، فهذا من " السنن"هو أبو احلسن علي بن إبراهيم بن سلمة بن حبر ، القزويين ، القطان ، راوي ) ١(

  ".السنن"زياداته على 

َعنِ اْبنِ ُعَمَر ا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َحدَّثََنا أَُبو كَرِبٍ اَألزِْديُّ ، َعْن َناِفعٍ ، َحدَّثََن -٢٥٣
لُِيَباِهيَ بِِه الُْعلََماَء ، أَْو لَِيْصرِفَ  َمْن طَلََب الِْعلَْم ِلُيَمارَِي بِهِ السُّفََهاَء ، أَْو: ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 

  .ُوُجوَه النَّاسِ إِلَْيِه ، فَُهَو ِفي النَّارِ

 ، َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي مَْرَيَم ، أَْخبََرَنا َيحَْيى ْبُن أَيُّوَب ، َعنِ اْبنِ جَُرْيجٍ -٢٥٤
الَ َتَعلَُّموا الْعِلَْم ِلتَُباُهوا بِِه الُْعلََماَء ، َوالَ ِلُتَماُروا بِهِ : َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 

  .نَّاُرالسُّفََهاَء ، َوالَ َتَخيَّرُوا بِِه الَْمجَاِلَس ، فََمْن فََعلَ ذَِلَك فَالنَّاُر ال

يِّ ، َعْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الصَّبَّاحِ ، أَخَْبَرَنا الَْوِليدُ ْبُن ُمْسِلمٍ ، َعْن َيحَْيى ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ الْكِْنِد -٢٥٥
إِنَّ أُنَاًسا ِمْن أُمَِّتي َسَيَتفَقَّهُونَ ِفي الدِّينِ ، َوَيقَْرُؤونَ :  أَبِي ُبْرَدةَ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ

فَُنِصيُب ِمْن ُدنَْياُهْم ، َوَنعَْتزِلُُهْم بِِدينَِنا ، َوالَ َيكُونُ ذَِلَك ، كََما الَ ُيْجتََنى ِمَن ، نَأِْتي اُألمََراَء : الْقُْرآنَ ، َوَيقُولُونَ 
  .ْوُك ، كَذَِلَك الَ ُيجَْتَنى ِمْن قُْربِهِْم إِالَّالْقَتَاِد إِالَّ الشَّ

  .كَأَنَُّه َيعْنِي الَْخطَاَيا: قَالَ ُمَحمَُّد ْبُن الصَّبَّاحِ 

ارِبِيُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن ُمحَمٍَّد الُْمَح: َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َوُمحَمَُّد ْبُن إِْسَماعِيلَ ، قَاالَ  -٢٥٦
مَّارِ ْبنِ َسْيٍف ، َعْن أَبِي َعمَّاُر ْبُن َسْيٍف ، َعْن أَبِي ُمَعاٍذ َوَحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا إِْسَحاقُ ْبُن َمْنُصورٍ ، َعْن َع

َتعَوَّذُوا بِاللَِّه ِمْن ُجبِّ : الَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَ: ُمَعاٍذ الَْبْصرِيِّ ، َعنِ اْبنِ سِريِيَن ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَالَ 
َواٍد ِفي َجهَنََّم ، َتَعوَّذُ ِمْنُه جََهنَُّم كُلَّ َيْومٍ أَْرَبَع ِمئَِة َمرٍَّة ، : َيا َرُسولَ اِهللا ، َوَما ُجبُّ الُْحْزِن ؟ قَالَ : قَالُوا ، الُْحْزِن 

الَِّذينَ ، أُِعدَّ ِللْقُرَّاِء الُْمرَاِئَني بِأَْعَماِلهِْم ، َوإِنَّ ِمْن أَبَْغضِ الْقُرَّاِء إِلَى اِهللا : َرُسولَ اِهللا ، َمْن َيْدُخلُُه ؟ قَالَ َيا : ِقيلَ 
  .َيُزوُرونَ اُألمََراَء
  .الَْجَوَرةَ: قَالَ الُْمَحارِبِيُّ 

َحدَّثََنا أَُبو غَسَّانَ َماِلُك ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا َعمَّاُر ْبُن َسْيٍف ، َعْن أَبِي ُمعَاٍذ ، قَالَ إِبَْراِهيمُ ْبُن َنْصرٍ ، ) ١(َحدَّثََنا 



  .الَ أَْدرِي ُمحَمًَّدا ، أَوْ أََنَس ْبَن ِسريِيَن: قَالَ َعمَّاٌر : َماِلُك ْبُن إِْسَماِعيلَ 
  __________حاشية_
عن " السنن"هو أبو احلسن علي بن إبراهيم بن سلمة بن حبر ، القزويين ، القطان ، راوي  ؛" َحدَّثَنَا: "القائل ) ١(

  ".السنن"ابن ماجة ، فهذا من زياداته على 

ُمَعاوَِيةَ النَّْصرِيِّ ،  َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُنَمْيرٍ ، َعْن: َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، وَالُْحَسْيُن ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، قَاالَ  -٢٥٧
لَْو أَنَّ أَْهلَ الِْعلْمِ َصانُوا الِْعلَْم ، : َعْن َنْهَشلٍ ، َعنِ الضَّحَّاِك ، َعنِ اَألْسَودِ ْبنِ َيزِيَد ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َمْسعُوٍد ، قَالَ 

ِلَينَالُوا بِِه ِمْن ُدْنَياُهْم ، فََهاُنوا َعلَيْهِْم ، ، نَُّهْم َبذَلُوُه َألْهلِ الدُّنَْيا َوَوَضُعوُه ِعْنَد أَْهِلِه ، لََسادُوا بِِه أَْهلَ َزمَانِهِْم ، َولَِك
ْن َمْن جََعلَ الُْهُموَم َهما َواِحًدا ، َهمَّ آخَِرِتِه ، كَفَاُه اللَُّه َهمَّ ُدْنيَاُه ، َوَم: َسِمْعُت َنبِيَّكُمْ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقُولُ 

  .لَْم ُيبَالِ اللَُّه ِفي أَيِّ أَوِْدَيِتَها َهلََك، َتَشعََّبتْ بِِه الُْهُموُم ِفي أَْحوَالِ الدُّْنَيا 
: َمْيرٍ ، قَاالَ َحدَّثََنا خَازُِم ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، وَُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُن) : ١(قَالَ أَُبو الَْحَسنِ 

  .ْسنَاِدِهَحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُنمَْيرٍ ، َعْن ُمَعاوَِيةَ النَّْصرِيِّ ، َوكَانَ ِثقَةً ، ثُمَّ ذَكََر الَْحِديثَ َنْحَوُه بِإِ
  __________حاشية_
ابن ماجة ، فهذا من  عن" السنن"هو أبو احلسن علي بن إبراهيم بن سلمة بن حبر ، القزويين ، القطان ، راوي ) ١(

  ".السنن"زياداته على 

َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعبَّاٍد الْهَُناِئيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن : َحدَّثََنا زَْيُد ْبُن أَْخَزَم ، َوأَُبو بْدرٍ َعبَّاُد ْبُن الَْولِيِد ، قَاالَ  -٢٥٨
: َعنِ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ ، يَانِيِّ ، َعْن خَاِلِد ْبنِ ُدَرْيٍك ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر الُْمبَاَرِك الُْهنَاِئيُّ ، َعْن أَيُّوَب السَّْخِت

  .َمْن طَلََب الِْعلَْم ِلَغْيرِ اِهللا ، أَوْ أََراَد بِِه غَْيَر اِهللا ، فَلَْيَتَبوَّأْ َمقَْعَدُه ِمَن النَّارِ

َسِمْعُت أَْشَعثَ ْبَن سَوَّارٍ ، َعنِ اْبنِ سِريِيَن : َعاِصمٍ الْعَبَّادَانِيُّ ، َحدَّثََنا َبِشُري ْبُن َمْيُموٍن ، قَالَ  َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن -٢٥٩
بِهِ الُْعلََماَء ، أَْو ِلُتمَاُروا الَ َتَعلَُّموا الِْعلَْم ِلتَُباُهوا : َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقُولُ : ، َعْن ُحذَْيفَةَ ، قَالَ 

  .بِِه السُّفََهاَء ، أَْو ِلَتْصرِفُوا ُوُجوَه النَّاسِ إِلَْيكُْم ، فََمْن فََعلَ ذَِلَك فَُهَو ِفي النَّارِ

ْبُد اِهللا ْبُن َسِعيدٍ الَْمقْبُرِيُّ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسَماعِيلَ ، أَْخَبَرَنا وَْهُب ْبُن إِْسَماعِيلَ اَألَسِديُّ ، َحدَّثََنا َع -٢٦٠
َمْن َتَعلََّم الِْعلْمَ ِلُيَباِهَي بِِه الُْعلََماَء ، َوُيَمارَِي بِهِ : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َجدِِّه ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، قَالَ 

  .اسِ إِلَْيِه ، أَْدَخلَُه اللَُّه َجهَنََّمالسُّفََهاَء ، َوَيْصرَِف بِِه ُوجُوَه النَّ

  َباُب َمْن ُسِئلَ َعْن ِعلْمٍ فَكََتَمُه -٢٤
َنا َعِليُّ ْبُن الَْحكَمِ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَْسَوُد ْبُن َعاِمرٍ ، َحدَّثََنا ُعَماَرةُ ْبُن َزاذَانَ ، َحدَّثَ -٢٦١
َما ِمْن َرُجلٍ َيْحفَظُ ِعلًْما فََيكُْتُمُه ، إِالَّ أُِتَي بِهِ : ثََنا َعطاٌَء ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ َحدَّ

  .َيْوَم الِْقَياَمِة مُلَْجًما بِِلَجامٍ ِمَن النَّارِ
  .َوَحدَّثََنا أَُبو حَاِتمٍ ، َحدَّثََنا أَُبو الَْوِليِد ، َحدَّثََنا ُعَماَرةُ ْبُن َزاذَانَ ، فَذَكََر َنْحَوُه) : ١( الْقَطَّانُ: أَيِ ، قَالَ أَُبو الَْحَسنِ 

  __________حاشية_



عن ابن ماجة ، فهذا من " السنن"هو أبو احلسن علي بن إبراهيم بن سلمة بن حبر ، القزويين ، القطان ، راوي ) ١(
  ".السنن"زياداته على 

، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ  َحدَّثََنا أَُبو َمرَْوانَ الُْعثَْمانِيُّ ُمحَمَُّد ْبُن ُعثَْمانَ ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن سَْعٍد ، َعنِ الزُّْهرِيِّ -٢٦٢
َيَتاِن ِفي ِكتَابِ اِهللا َتَعالَى َما َحدَّثُْت َعْنُه ، َيعْنِي َعنِ النَّبِيِّ وَاللَِّه ، لَْوالَ آ: ُهْرُمَز اَألعَْرجِ ، أَنَّهُ َسِمَع أََبا ُهَريَْرةَ َيقُولُ 

  .إِلَى آِخرِ اآلَيَتْينِ} إِنَّ الَِّذيَن َيكُْتُمونَ َما أَْنَزلَ اللَُّه ِمَن الِْكَتابِ{: َشيْئًا أََبًدا ، لَْوالَ قَْولُ اِهللا ، َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

 ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ ثََنا الُْحَسْيُن ْبُن أَبِي السَّرِيِّ الَْعْسقَالَنِيُّ ، َحدَّثََنا َخلَُف ْبُن َتمِيمٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ السَّرِيَِّحدَّ -٢٦٣
َهِذِه اُألمَِّة أَوَّلََها ، فََمْن كََتَم َحِديثًا  إِذَا لََعَن آِخُر: قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : الْمُْنكَِدرِ ، َعْن َجابِرٍ ، قَالَ 

  .فَقَْد كََتَم َما أَْنَزلَ اللَُّه، 

َحدَّثَنِي َعْمُرو ْبُن ُسلَْيمٍ ، َحدَّثََنا يُوُسُف ْبُن إِْبَراِهيَم ، ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن اَألْزَهرِ ، َحدَّثََنا الَْهيْثَُم ْبُن َجِميلٍ  -٢٦٤
أُلْجِمَ َيْوَم ، َمْن سُِئلَ َعْن ِعلْمٍ فَكََتَمُه : َسِمْعُت َرسُولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقُولُ : أََنَس ْبَن َماِلٍك َيقُولُ  َسِمْعُت

  .الِْقَياَمةِ بِِلَجامٍ ِمْن َنارٍ

إِْسحاَق الَْواسِِطيُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن َعاِصمٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن حِبَّانَ ْبُن َواِقٍد الثَّقَِفيُّ أَُبو  -٢٦٥
قَالَ : ْدرِيِّ ، قَالَ ْبُن َدابٍ ، َعْن َصفَْوانَ ْبنِ ُسلَْيمٍ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي َسعِيٍد الُْخْدرِيِّ ، َعْن أَبِي َسعِيٍد الُْخ

َمْن كََتَم ِعلًْما ِممَّا َيْنفَُع اللَُّه بِِه ِفي أَْمرِ النَّاسِ ِفي الدِّينِ ، أَلَْجَمُه اللَُّه َيْوَم الْقَِياَمِة : اهللا َعلْيِه وَسلََّم َرسُولُ اِهللا َصلَّى 
  .بِِلَجامٍ ِمَن النَّارِ

أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، َحدَّثََنا أَُبو إِْبَراِهيَم إِْسَماعِيلُ ْبُن  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ َحفْصِ ْبنِ ِهَشامِ ْبنِ زَْيِد ْبنِ -٢٦٦
قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه : إِبَْراهِيَم الْكَرَابِيِسيُّ ، َعنِ اْبنِ َعْوٍن ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ ِسريِيَن ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، قَالَ 

  .لْمٍ َيْعلَُمُه فَكََتَمُه ، أُلْجَِم َيْوَم الِْقَياَمِة بِِلَجامٍ ِمْن َنارٍَمْن ُسِئلَ َعْن ِع: وَسلََّم 

  أَبَْواُب الطَّهَاَرِة َوسَُننِهَا
  َباُب َما َجاَء ِفي ِمقَْدارِ الَْماِء ِللُْوُضوِء وَالُْغْسلِ ِمَن الَْجنَابَِة -١

كَانَ : ثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن إِبَْراِهيَم ، َعْن أَبِي رَْيحَاَنةَ ، َعْن َسِفيَنةَ ، قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّ -٢٦٧
  .َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيتََوضَّأُ بِالُْمدِّ ، َوَيغَْتِسلُ بِالصَّاعِ

ْبُن هَاُرونَ ، َعْن َهمَّامٍ ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن َصِفيَّةَ بِْنِت َشْيَبةَ ، َعْن  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا يَزِيُد -٢٦٨
  .كَانَ َرسُولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيتََوضَّأُ بِالُْمدِّ ، َوَيْغَتِسلُ بِالصَّاعِ: َعاِئَشةَ قَالَْت 

ا الرَّبِيُع ْبُن َبْدرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو الزُّبَْيرِ ، َعْن َجابِرٍ ، أَنَّ َرسُولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََن -٢٦٩
  .وَسلََّم كَانَ َيتََوضَّأُ بِالُْمدِّ ، َويَْغَتِسلُ بِالصَّاعِ



َحدَّثََنا َبكْرُ ْبُن َيحَْيى ْبنِ َزبَّانَ ، َحدَّثََنا ِحبَّانُ : الَْولِيِد ، قَاالَ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمَؤمَّلِ ْبنِ الصَّبَّاحِ ، َوَعبَّاُد ْبُن -٢٧٠
قَالَ : يِه ، َعْن َجدِِّه ، قَالَ ْبُن َعِليٍّ ، َعْن َيزِيَد ْبنِ أَبِي زَِياٍد ، َعْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ ُمَحمَِّد ْبنِ َعِقيلِ ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ ، َعْن أَبِ

قَدْ : الَ ُيْجزِئَُنا ، فَقَالَ : ُيْجزُِئ ِمَن الُْوُضوِء ُمدٌّ ، َوِمَن الُْغْسلِ صَاٌع ، فَقَالَ َرُجلٌ : لُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َرسُو
  .كَانَ ُيجْزُِئ َمْن ُهَو َخْيٌر ِمْنَك ، َوأَكْثَُر َشعًَرا ، َيعْنِي النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم

  َباُب الَ يَقَْبلُ اللَُّه َصالَةً بِغَْيرِ طُُهورٍ -٢
ٍف أَُبو بِْشرٍ َخَتُن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َسعِيٍد ، َوُمحَمَُّد ْبُن َجْعفَرٍ َوَحدَّثََنا َبكُْر ْبُن َخلَ -٢٧١

: واْسُمُه ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن أَبِي الَْملِيحِ ْبنِ أَُساَمةَ ، َعْن أَبِيِه : قَالُوا ، عٍ الُْمقْرِئِ ، َحدَّثََنا يَزِيدُ ْبُن ُزَرْي
ُهورٍ ، َوالَ َيقَْبلُ الَ َيقَْبلُ اللَُّه َصالَةً إِالَّ بِطُ: قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : أَُساَمةُ ْبُن ُعَمْيرٍ الُْهذَِليُّ ، قَالَ 

  .َصَدقَةً ِمْن غُلُولٍ
  .َنْحَوُه، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد ْبُن َسعِيٍد ، َوشََباَبةُ ْبُن سَوَّارٍ ، َعْن ُشْعَبةَ  -م٢٧١

َنا إِسَْراِئيلُ ، َعْن ِسَماٍك َوَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيحَْيى ، َحدَّثََنا َوْهُب َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثَ -٢٧٢
قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى : ْبُن َجرِيرٍ ، َحدَّثََنا شُْعَبةُ ، َعْن ِسَماِك ْبنِ َحْربٍ ، َعْن ُمْصَعبِ ْبنِ َسْعٍد ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 

  .الَ يَقَْبلُ اللَُّه َصالَةً إِالَّ بِطُهُورٍ ، َوالَ َصَدقَةً ِمْن غُلُولٍ:  اهللا َعلْيِه وَسلََّم

يبٍ ، َعْن ِسَنانِ َحدَّثََنا سَْهلُ ْبُن أَبِي سَْهلٍ ، َحدَّثََنا أَُبو ُزَهْيرٍ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسحاَق ، َعْن َيزِيَد ْبنِ أَبِي َحبِ -٢٧٣
الَ يَقَْبلُ اللَُّه َصالَةً بَِغْيرِ طُهُورٍ : َسِمْعُت َرسُولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقُولُ : ْبنِ َماِلٍك ، قَالَ ْبنِ َسْعٍد ، َعْن أََنسِ 

  .، َوالَ َصَدقَةً ِمْن غُلُولٍ

َشاُم ْبُن َحسَّانَ ، َعنِ الَْحَسنِ ، َعْن أَبِي َبكَْرةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعِقيلٍ ، َحدَّثََنا الَْخِليلُ ْبُن زَكَرِيَّا ، َحدَّثََنا ِه -٢٧٤
  .الَ َيقَْبلُ اللَُّه َصالَةً بَِغْيرِ طُهُورٍ ، َوالَ َصَدقَةً ِمْن غُلُولٍ: قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَ 

  َباُب ِمفْتَاُح الصَّالَِة الطُُّهوُر -٣
ْبنِ ِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمحَمَِّد ْبنِ َعِقيلٍ ، َعْن ُمَحمَِّد اَحدَّثََنا َع -٢٧٥

َتْحرُِميَها التَّكْبُِري ، ِمفْتَاُح الصَّالَِة الطُّهُوُر ، َو: قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : الَْحَنِفيَِّة ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 
  .َوَتْحِليلَُها التَّْسِليُم

أَُبو كُرَْيبٍ ُمَحمَّدُ َحدَّثََنا ُسوَْيُد ْبُن َسعِيٍد ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمْسهِرٍ ، َعْن أَبِي سُفَْيانَ طَرِيٍف السَّْعِديِّ َوَحدَّثََنا  -٢٧٦
ةَ ، َعْن أَبِي ُسفَْيانَ السَّْعِديِّ ، َعْن أَبِي َنْضَرةَ ، َعْن أَبِي سَِعيٍد الُْخْدرِيِّ ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى ْبُن الَْعالَِء ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِي

  .ِمفْتَاُح الصَّالَِة الطُّهُوُر ، وََتْحرُِميَها التَّكْبُِري ، َوَتْحِليلَُها التَّْسِليُم: اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 

  ُمَحافَظَِة َعلَى الُْوُضوِءَباُب الْ -٤
، َعْن ثَْوَبانَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن َمْنُصورٍ ، َعْن َساِلمِ ْبنِ أَبِي الْجَْعِد  -٢٧٧



ْن ُتْحصُوا ، َواْعلَُموا أَنَّ خَْيَر أَْعَماِلكُُم الصَّالَةُ ، َوالَ اْسَتِقيمُوا ، َولَ: قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَ 
  .ُيَحاِفظُ َعلَى الُْوُضوِء إِالَّ ُمْؤِمٌن

اِهٍد ، َعْن ، َعْن ُمَجَحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن إِبَْراِهيَم ْبنِ َحبِيبِ ْبنِ الشَّهيِد ، َحدَّثََنا الُْمْعَتِمُر ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن لَْيٍث  -٢٧٨
اْسَتِقيُموا ، َولَْن ُتْحُصوا ، َواْعلَُموا أَنَّ ِمْن أَفَْضلِ : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َعْبِد اهللاِ ْبنِ َعْمرٍو ، قَالَ 

  .أَْعَماِلكُُم الصَّالَةَ ، َوالَ ُيَحاِفظُ َعلَى الُْوُضوِء إِالَّ ُمْؤِمٌن

َحدَّثَنِي إِْسحاُق ْبُن أَسِيٍد ، َعْن أَبِي ، ا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي مَْرَيَم ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن أَيُّوَب َحدَّثََن -٢٧٩
مُْتْم ، َوَخْيُر أَْعمَاِلكُُم الصَّالَةُ ، اْستَِقيُموا ، َونِِعمَّا إِِن اْسَتقَ: َحفْصٍ الدَِّمْشِقيِّ ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ ، َيْرفَعُ الَْحِديثَ قَالَ 

  .َوالَ ُيَحاِفظُ َعلَى الُْوُضوِء إِالَّ ُمْؤِمٌن

  َباُب الُْوُضوِء شَطُْر اِإلَمياِن -٥
ْخَبرَنِي ُمَعاوَِيةُ ْبُن َسالَّمٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن إِْبَراِهيَم الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن ُشَعْيبِ ْبنِ َشابُوَر ، أَ -٢٨٠

ْشَعرِيِّ ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا َصلَّى َعْن أَِخيِه ، أَنَُّه أَْخبََرُه َعْن َجدِِّه أَبِي َسالَّمٍ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ غَْنمٍ ، َعْن أَبِي َماِلٍك اَأل
ُر اِإلَمياِن ، َوالَْحْمُد ِللَِّه تَْمُأل الْمِيَزان ، وَالتَّْسبِيُح َوالتَّكْبُِري ِملُْء السََّماوَاتِ إِْسبَاغُ الُْوُضوِء َشطْ: اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 

، فَبَائٌِع  لََك أَْو َعلَْيَك ، كُلُّ النَّاسِ َيْغُدو، َواَألْرضِ ، وَالصَّالَةُ ُنوٌر ، وَالزَّكَاةُ ُبْرَهانٌ ، وَالصَّْبُر ِضَياٌء ، َوالْقُْرآنُ ُحجَّةٌ 
  .أَْو ُموبِقَُها، َنفَْسُه ، فَُمْعِتقَُها 

  َباُب ثََوابِ الطُّهُوُر -٦
: ي ُهَريَْرةَ ، قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ ، َعْن أَبِ -٢٨١

إِنَّ أََحَدكُْم إِذَا تََوضَّأَ ، فَأَْحَسَن الُْوُضوَء ، ثُمَّ أََتى الَْمْسجَِد ، الَ َيْنَهُزهُ إِالَّ : َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم  قَالَ َرسُولُ اِهللا
  .يئَةً ، َحتَّى َيْدُخلَ الَْمْسجَِدالصَّالَةُ ، لَْم َيْخطُ َخطَْوةً ، إِالَّ َرفََعُه اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ بَِها َدَرَجةً ، َوَحطَّ َعْنُه بَِها َخِط

َحدَّثَنِي َزْيدُ ْبُن أَْسلََم ، َعْن َعطَاِء ْبنِ َيَسارٍ ، َعْن َعْبِد ، َحدَّثَنِي َحفْصُ ْبُن َمْيَسَرةَ ، َحدَّثََنا ُسوَْيُد ْبُن َسعِيٍد  -٢٨٢
فََمْضَمَض َواسَْتْنَشَق ، خََرَجْت َخطَاَياُه ِمنْ ، َمْن َتَوضَّأَ : قَالَ  اِهللا الصَُّنابِِحّي ، َعْن َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم

يَْعنِي ِمْن َوْجهِِه ، َحتَّى َيخُْرَج ِمْن َتْحتِ أَْشفَارِ َعْيَنْيِه ، فَإِذَا غََسلَ ، خََرَجْت َخطَاَياُه ، ِفيِه َوأَْنِفِه ، َوإِذَا غََسلَ َوْجَهُه 
َخَرَجْت َخطَاَياُه ِمْن رَأِْسِه ، حَتَّى َتْخُرَج ِمْن أُذَُنْيِه ، فَإِذَا غََسلَ ، َخطَاَياُه ِمْن َيَدْيِه ، فَإِذَا َمَسَح بِرَأِْسِه َخَرَجْت ، َيَدْيِه 

ُتُه َوَمْشُيُه إِلَى الَْمْسجِدِ خََرَجْت خَطَايَاُه ِمْن رِْجلَْيِه ، حَتَّى َتْخُرَج ِمْن َتْحِت أَظْفَارِ رِْجلَْيِه ، َوكَاَنتْ َصالَ، رِْجلَْيِه 
  .َناِفلَةً

َحدَّثََنا غُْنَدٌر ُمَحمَّدُ ْبُن َجْعفَرٍ ، َعْن ُشْعَبةَ ، َعْن : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، وَُمَحمَُّد ْبُن َبشَّارٍ ، قَاالَ  -٢٨٣
قَالَ َرسُولُ اِهللا : َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ الَْبْيلََمانِيِّ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ َعَبَسةَ ، قَالَ َيْعلَى ْبنِ َعطَاٍء ، َعْن َيزِيَد ْبنِ طَلْقٍ ، َعْن 

طَاَياهُ خَرَّْت َخ، إِنَّ الَْعْبدَ إِذَا َتَوضَّأَ ، فََغَسلَ َيَدْيِه ، َخرَّْت خَطَايَاُه ِمْن َيَدْيِه ، فَإِذَا غََسلَ َوْجَهُه : َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 
لَ رِْجلَْيِه ، َخرَّْت خَطَاَياهُ ِمْن َوْجهِِه ، فَإِذَا غََسلَ ِذَراَعْيِه َوَمَسَح بِرَأِْسِه ، خَرَّْت َخطَاَياُه ِمْن ِذَراَعْيِه َورَأِْسِه ، فَإِذَا غََس

  .ِمْن رِْجلَْيِه



ا أَُبو الَْوِليِد ِهَشاُم ْبُن َعْبِد الَْمِلِك ، َحدَّثََنا َحمَّاٌد ، َعْن َعاِصمٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى النَّْيَسابُورِيُّ ، َحدَّثََن -٢٨٤
: َيا َرُسولَ اِهللا ، كَْيَف تَْعرُِف َمْن لَْم َتَر ِمْن أُمَِّتَك ؟ قَالَ : قِيلَ : َعْن زِرِّ ْبنِ ُحَبْيشٍ ، أَنَّ َعْبَد اِهللا ْبَن َمْسُعوٍد ، قَالَ 

  .لُونَ ُبلٌْق ِمْن آثَارِ الُْوُضوِءغُرٌّ ُمَحجَّ
  .َحدَّثََناُه أَُبو حَاِتمٍ ، َحدَّثََنا أَُبو الَْوِليِد ، فَذَكََر ِمثْلَُه) : ١(قَالَ أَُبو الَْحَسنِ الْقَطَّانُ 
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، ا َيحَْيى ْبُن أَبِي كَِثريٍ َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن إِْبَراِهيَم ، َحدَّثََنا الَْولِيُد ْبُن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا األَْوَزاِعيُّ ، َحدَّثََن -٢٨٥
رَأَْيُت ُعثَْمانَ : َحدَّثَنِي ُحمَْرانُ ، َمْولَى ُعثَْمانَ ْبنِ َعفَّانَ ، قَالَ ، ِقيُق ْبُن َسلََمةَ َحدَّثَنِي َش، َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد ْبُن إِْبَراِهيَم 

ِدي َهذَا رَأَْيُت َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِفي َمقَْع: ْبَن َعفَّانَ قَاِعًدا ِفي الَْمقَاِعِد ، فََدَعا بَِوُضوٍء فََتَوضَّأَ ، ثُمَّ قَالَ 
َوقَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى ، َمْن َتَوضَّأَ ِمثْلَ ُوُضوِئي َهذَا ، غُِفَر لَُه َما تَقَدََّم ِمْن ذَْنبِِه : ، َتَوضَّأَ مِثْلَ ُوضُوِئي َهذَا ، ثُمَّ قَالَ 

  .َوالَ تَْغَترُّوا: اهللا َعلْيِه وَسلََّم 
َحدَّثَنِي ُمَحمَّدُ ، َحدَّثَنِي َيْحَيى ، دَّثََنا َعْبدُ الَْحِميِد ْبُن َحبِيبٍ ، َحدَّثََنا اَألْوَزاِعيُّ َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َح -م٢٨٥

  .حَْوُهَحدَّثَنِي ُحْمَرانُ ، َعْن ُعثَْمانَ ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َن، َحدَّثَنِي عِيَسى ْبُن طَلَْحةَ ، ْبُن إِبَْراِهيَم 

  َباُب السَِّواِك -٧
َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َوأَبِي ، َعنِ اَألْعَمشِ َوَحدَّثََنا  -٢٨٦

كَانَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه : أَبِي َواِئلٍ ، َعْن ُحذَْيفَةَ ، قَالَ َوِكيٌع ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن َمْنُصورٍ ، َوُحَصْينٍ ، َعْن 
  .وَسلََّم إِذَا قَاَم ِمَن اللَّْيلِ يََتَهجَُّد ، َيُشوُص فَاهُ بِالسِّوَاِك

ُن ُنَمْيرٍ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر ، َعْن َسِعيِد ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ ، َوعَْبُد اِهللا ْب -٢٨٧
لَْوالَ أَنْ أَُشقَّ َعلَى أُمَِّتي ، : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : أَبِي َسِعيدٍ الَْمقْبُرِيِّ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، قَالَ 

  .َصالٍَة َألَمرُْتُهْم بِالسَِّواِك ِعْنَد كُلِّ

ْن َسِعيِد ْبنِ َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن َوِكيعٍ ، َحدَّثََنا َعثَّاُم ْبُن َعِليٍّ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن َحبِيبِ ْبنِ أَبِي ثَابٍِت ، َع -٢٨٨
، بِاللَّْيلِ َركَْعَتْينِ َركَْعَتْينِ ، ثُمَّ َيْنصَرُِف  كَانَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ُيَصلِّي: ُجَبْيرٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ 

  .فََيْسَتاُك

ِليِّ ْبنِ َيزِيَد ، َعنِ َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُشعَْيبٍ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَبِي الْعَاِتكَِة ، َعْن َع -٢٨٩
َتَسوَّكُوا ؛ فَإِنَّ السَِّواَك َمطَْهَرةٌ ِللْفَمِ ، َمْرَضاةٌ : َماَمةَ ، أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ الْقَاِسمِ ، َعْن أَبِي أُ

مَِّتي ، َولَْوالَ أَنِّي أَخَاُف ِللرَّبِّ ، َوَما َجاَءنِي جِْبرِيلُ إِالَّ أَْوَصانِي بِالسَِّواِك ، حَتَّى لَقَْد َخشِيُت أَنْ ُيفَْرَض َعلَيَّ َوَعلَى أُ
  .حَتَّى لَقَْد َخِشيتُ أَنْ أُحِْفَي َمقَاِدَم فَِمي، أَنْ أَُشقَّ َعلَى أُمَِّتي ، لَفََرْضُتُه لَُهْم ، وَإِنِّي َألْستَاُك 



شَُرْيحِ ْبنِ َهانٍِئ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعاِئَشةَ ، قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا شَرِيٌك ، َعنِ الِْمقَْدامِ ْبنِ  -٢٩٠
كَانَ إِذَا َدَخلَ يَْبَدأُ : أَْخبِرِينِي بِأَيِّ َشْيٍء كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيْبَدأُ إِذَا َدَخلَ َعلَْيِك ؟ قَالَْت : قُلُْت : 

  .بِالسَِّواِك

َعْن  ْبُن َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم ْبُن إِبَْراِهيَم ، َحدَّثََنا َبْحُر ْبُن كَنِيزٍ ، َعْن ُعثَْمانَ ْبنِ َساجٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد -٢٩١
  .السَِّواِكإِنَّ أَفَْواَهكُْم طُُرٌق ِللْقُْرآِن ، فَطَيُِّبوَها بِ: َسِعيِد ْبنِ ُجَبْيرٍ ، َعْن َعِليِّ ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ ، قَالَ 

  َباُب الِْفطْرَِة -٨
ُمَسيَّبِ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َسِعيدِ ْبنِ الْ -٢٩٢

الِْخَتانُ ، وَاِالْسِتْحدَاُد : الِْفطَْرةُ َخْمٌس ، أَْو خَْمٌس ِمَن الِْفطَْرِة :  قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم: ُهَرْيَرةَ ، قَالَ 
  .، َوَتقِْليُم اَألظْفَارِ ، َوَنْتُف اِإلْبِط ، َوقَصُّ الشَّارِبِ

ي َزاِئَدةَ ، َعْن ُمْصَعبِ ْبنِ َشْيَبةَ ، َعْن طَلْقِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا َزكَرِيَّا ْبُن أَبِ -٢٩٣
قَصُّ : َعْشٌر ِمَن الِْفطَْرِة : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ْبنِ َحبِيبٍ ، َعنِ اْبنِ الزَُّبْيرِ ، َعْن َعاِئَشةَ ، قَالَْت 

ُك ، وَاِالسِْتْنشَاُق بِالَْماِء ، َوقَصُّ اَألظْفَارِ ، َوغَْسلُ الْبََراجِمِ ، َوَنْتُف اِإلْبِط ، الشَّارِبِ ، َوإِْعفَاُء اللِّْحَيِة ، وَالسَِّوا
  .َوَحلُْق الَْعاَنِة ، َواْنِتقَاُص الَْماِء ، َيعْنِي اِالسِْتْنَجاَء

  .َمْضَمضَةَوََنِسيتُ الْعَاِشَرةَ ، إِالَّ أَنْ َتكُونَ الْ: قَالَ ُمْصَعٌب : قَالَ َزكَرِيَّا 

َحدَّثََنا أَُبو الَْولِيِد ، َحدَّثََنا َحمَّاٌد ، َعْن َعِليِّ ْبنِ َزْيٍد ، : َحدَّثََنا سَْهلُ ْبُن أَبِي سَْهلٍ ، َوُمحَمَُّد ْبُن َيْحَيى ، قَاالَ  -٢٩٤
: ِمَن الْفِطَْرِة : ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ َعْن َسلََمةَ ْبنِ ُمَحمَِّد ْبنِ َعمَّارِ ْبنِ َياِسرٍ ، َعْن َعمَّارِ ْبنِ َياِسرٍ 

ِتْحَداُد ، َوغَْسلُ الَْمضَْمَضةُ ، َواِالْستِْنشَاُق ، َوالسِّوَاُك ، َوقَصُّ الشَّارِبِ ، َوَتقْلِيُم اَألظْفَارِ ، وََنْتُف اِإلْبِط ، وَاِالْس
  .، َواِالْختَِتانُالْبَرَاجِمِ ، وَاِالنِْتضَاُح 

َعِليِّ ْبنِ َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن أَْحَمَد ْبنِ ُعَمَر ، َحدَّثََنا َعفَّانُ ْبُن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ ، َعْن : قَالَ أَُبو الَْحَسنِ 
  .زَْيٍد ، ِمثْلَُه

َنا َجعْفَُر ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن أَبِي ِعْمَرانَ الَْجوْنِيِّ ، َعْن أََنسِ ْبنِ مَاِلٍك ، َحدَّثََنا بِْشُر ْبُن ِهالَلٍ الصَّوَّاُف ، َحدَّثَ -٢٩٥
  .لَةًكْثََر ِمْن أَْرَبِعَني لَْيُوقَِّت لََنا ِفي قَصِّ الشَّارِبِ ، َوَحلْقِ الَْعاَنِة ، وََنْتِف اِإلْبِط ، َوَتقِْليمِ اَألظْفَارِ ، أَنْ الَ ُتتَْرَك أَ: قَالَ 

  َباُب َما َيقُولُ الرَُّجلُ إِذَا َدَخلَ الَْخالََء -٩
َحدَّثََنا شُْعَبةُ ، َعْن : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َجعْفَرٍ ، َوَعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َمْهِديٍّ ، قَاالَ : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، قَالَ  -٢٩٦

إِنَّ َهِذِه الُْحشُوَش : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َنسٍ ، َعْن َزْيِد ْبنِ أَْرقََم ، قَالَ قََتاَدةَ ، َعنِ النَّْضرِ ْبنِ أَ
  .اللَُّهمَّ إِنِّي أَُعوذُ بَِك ِمَن الُْخُبِث وَالَْخَباِئِث: ُمحَْتَضَرةٌ ، فَإِذَا َدَخلَ أََحُدكُْم ، فَلَْيقُلِ 

َحدَّثََنا ِميلُ ْبُن الَْحَسنِ الَْعَتِكيُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اَألْعلَى ْبُن َعْبِد اَألْعلَى َوَحدَّثََنا َهاُرونُ ْبُن إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا َج -م٢٩٦
أَْرقََم ، أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا  َحدَّثََنا َسِعيٌد ، َعْن قََتاَدةَ ، َعنِ الْقَاِسمِ ْبنِ َعْوٍف الشَّيَْبانِيِّ ، َعْن َزْيِد ْبنِ: َعْبَدةُ ، قَاالَ 

  .فَذَكََر الَْحِديثَ: َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 



 الَْحكَمِ النَّْصرِيِّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا الَْحكَُم ْبُن َبِشريِ ْبنِ َسلَْمانَ ، َحدَّثََنا َخالٌَّد الصَّفَّاُر ، َعنِ -٢٩٧
ِسْتُر َما َبْيَن الْجِنِّ : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ي إِْسحَاَق ، َعْن أَبِي ُجَحْيفَةَ ، َعْن َعِليٍّ ، قَالَ َعْن أَبِ

  .بِْسمِ اللَِّه: إِذَا َدَخلَ الْكَنِيَف أَنْ َيقُولَ ، َوَعْوَراتِ َبنِي آَدَم 

: ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ اْبُن ُعلَيَّةَ ، َعْن َعْبِد الَْعزِيزِ ْبنِ صَُهْيبٍ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، قَالَ  َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َراِفعٍ -٢٩٨
  .أَُعوذُ بِاللَِّه ِمَن الُْخُبِث َوالَْخبَاِئِث: كَانَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم إِذَا َدَخلَ الَْخالََء ، قَالَ 

ْبنِ َزْحرٍ ، َعْن َعِليِّ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي مَْرَيَم ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن أَيُّوَب ، َعْن ُعَبْيِد اهللاِ  -٢٩٩
الَ يَْعجِْز أََحدُكُْم إِذَا َدَخلَ ِمْرفَقَُه : قَالَ  ْبنِ َيزِيَد ، َعنِ الْقَاِسمِ ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ ، أَنَّ َرُسولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم

  .اللَُّهمَّ إِنِّي أَُعوذُ بَِك ِمَن الرِّْجسِ النِّْجسِ ، الَْخبِيثِ الُْمْخبِِث ، الشَّْيطَاِن الرَّجِيمِ: أَنْ َيقُولَ 
ِمَن : َنا اْبُن أَبِي َمرَْيَم ، فَذَكََر َنْحَوُه ، وَلَْم َيقُلْ ِفي َحِديِثِه َوَحدَّثََناُه أَُبو حَاِتمٍ ، َحدَّثَ): ١(قَالَ أَُبو الَْحَسنِ الْقَطَّان 

  .ِمَن الَْخبِيِث الُْمْخبِِث ، الشَّْيطَانِ الرَّجِيمِ: الرِّْجسِ النِّْجسِ ، إِنََّما قَالَ 
  __________حاشية_
عن ابن ماجة ، فهذا من " السنن"طان ، راوي هو أبو احلسن علي بن إبراهيم بن سلمة بن حبر ، القزويين ، الق) ١(

  ".السنن"زياداته على 

  َباُب َما َيقُولُ إِذَا َخَرَج ِمَن الَْخالَِء -١٠
بِي بُْرَدةَ ، وُسُف ْبُن أََحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن أَبِي ُبكَْيرٍ ، َحدَّثََنا إِسَْراِئيلُ ، َحدَّثََنا ُي -٣٠٠

كَانَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم إِذَا خََرَج ِمَن : َدَخلُْت َعلَى َعاِئَشةَ ، فََسِمْعتَُها َتقُولُ : َسِمْعُت أَبِي َيقُولُ 
  .غُفْرَاَنَك: الْغَاِئِط قَالَ 

  .اِتمٍ ، َحدَّثََنا أَُبو غَسَّانَ النَّْهِديُّ ، َحدَّثََنا إِسَْرائِيلُ ، َنْحَوُهَوأَْخَبرََناُه أَُبو َح) : ١(قَالَ أَُبو الَْحَسنِ ْبُن َسلََمةَ 
  __________حاشية_
عن ابن ماجة ، فهذا من " السنن"هو أبو احلسن علي بن إبراهيم بن سلمة بن حبر ، القزويين ، القطان ، راوي ) ١(

  ".السنن"زياداته على 

إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ الُْمَحارِبِيُّ ، َعْن إِْسَماعِيلَ ْبنِ ُمْسِلمٍ ، َعنِ الَْحَسنِ ، َوقََتاَدةَ  َحدَّثََنا َهاُرونُ ْبُن -٣٠١
ِللَِّه الَِّذي أَذَْهبَ  الَْحْمُد: كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم إِذَا خََرَج ِمَن الَْخالَِء ، قَالَ : ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، قَالَ 

  .َعنِّي األَذَى َوَعافَانِي

  َباُب ِذكْرِ اِهللا َعزَّ َوَجلَّ َعلَى الَْخالَِء ، َوالَْخاَتمِ ِفي الَْخالَِء -١١
َخاِلِد ْبنِ َسلََمةَ ، َعْن َعْبِد اهللاِ َحدَّثََنا ُسوَْيُد ْبُن َسعِيٍد ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن زَكَرِيَّا ْبنِ أَبِي زَاِئَدةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن  -٣٠٢

  .لِّ أَْحيَانِِهالْبَهِيِّ ، َعْن ُعْرَوةَ ، َعْن َعاِئَشةَ ، أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم كَانَ َيذْكُُر اللََّه َعلَى كُ

كْرٍ الَْحَنِفيُّ ، َحدَّثََنا َهمَّاُم ْبُن َيْحَيى ، َعنِ اْبنِ جَُرْيجٍ ، َعنِ َحدَّثََنا َنْصُر ْبُن َعِليٍّ الْجَْهَضِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َب -٣٠٣
  .َخاَتَمُهالزُّْهرِيِّ ، َعْن أََنسِ ْبنِ مَاِلٍك ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم كَانَ إِذَا َدَخلَ الَْخالََء َوَضَع 



  لُْمْغَتَسلَِباُب كََراِهَيِة الَْبْولِ ِفي ا -١٢
َعنِ الَْحَسنِ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، أَخَْبَرَنا َمْعَمٌر ، َعْن أَْشَعثَ ْبنِ َعْبِد اِهللا ،  -٣٠٤

َيبُولَنَّ أََحُدكُْم ِفي ُمْسَتَحمِِّه ، فَإِنَّ َعامَّةَ الَْوْسوَاسِ  الَ: قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َعْبِد اهللاِ ْبنِ ُمَغفَّلٍ ، قَالَ 
  .ِمْنُه

، إِنََّما َهذَا ِفي الَْحِفَريِة ، فَأَمَّا الَْيْوَم : َسِمْعُت َعِليَّ ْبَن ُمَحمَّدٍ الطََّناِفِسيَّ َيقُولُ : قَالَ أَُبو َعْبدِ اهللاِ ْبُن َماَجةَ 
  .لْجِصُّ ، وَالصَّارُوُج ، َوالِْقُري ، فَإِذَا بَالَ َوأَْرَسلَ َعلَْيِه الَْماَء ، فَالَ بَأَْس بهفَُمْغَتَسالَُتُهُم ا

  َباُب َما َجاَء ِفي الَْبْولِ قَاِئمًا -١٣
، َعْن أَبِي وَاِئلٍ ، َعْن ُحذَْيفَةَ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا شَرِيٌك ، َوُهَشْيٌم ، َوَوِكيٌع ، َعنِ اَألْعَمشِ -٣٠٥

  .، أَنَّ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أََتى ُسَباطَةَ قَْومٍ ، فََبالَ َعلَْيَها قَاِئًما

أَبِي َواِئلٍ ، َعنِ الُْمِغَريِة ْبنِ َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن مَْنُصورٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن َعاِصمٍ ، َعْن  -٣٠٦
  .ُشْعَبةَ ، أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أََتى سَُباطَةَ قَْومٍ ، فََبالَ قَاِئًما

َحِفظَُه ، فََسأَلُْت َعْنُه َوَهذَا اَألْعَمُش ، َيْروِيِه َعْن أَبِي وَاِئلٍ ، َعْن ُحذْيفةَ ، َوَما : قَالَ َعاِصٌم يْومئٍذ : قَالَ ُشْعبةُ 
  .َباطَةَ قْومٍ ، فََبالَ قَاِئًماَمْنُصوًرا ، فََحدَّثَنِيِه َعْن أَبِي وَاِئلٍ ، َعْن ُحذَْيفَةَ ، أَنَّ َرُسولَ اِهللا صلَّى اللَُّه علْيِه َوسلََّم أََتى ُس

  ِفي الَْبْولِ قَاِعدًا: َباٌب  -١٤
َحدَّثََنا َشرِيٌك ، َعنِ : أَبِي َشْيَبةَ ، َوسَُوْيدُ ْبُن َسِعيٍد ، وَإِْسَماعِيلُ ْبُن ُموَسى السُّدِّيُّ ، قَالُوا  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن -٣٠٧

وَسلََّم بَالَ قَاِئًما  َمْن َحدَّثََك أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه: الِْمقَْدامِ ْبنِ ُشرَْيحِ ْبنِ هَانٍِئ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت 
  .فَالَ ُتَصدِّقُْه ، أََنا رَأَْيُتُه َيبُولُ قَاِعًدا

قَالَ سُفَْيانُ : َسِمْعُت أَْحَمَد ْبَن َعْبِد الرَّْحَمنِ الَْمْخُزوِميَّ َيقُولُ : َسِمْعُت أََبا َعْبِد اِهللا َيقُولُ : قَالَ أَُبو الَْحَسنِ الْقَطَّانُ 
  .الرَِّجالُ أَْعلَمُ بَِهذَا ِمْنَها: قَالَ ، أََنا َرأَْيُتهُ َيُبولُ قَاِعًدا : َحِديِث عَاِئَشةَ الثَّْورِيُّ ِفي 

ولُ َوكَانَ ِمْن َشأِْن الْعََربِ الَْبْولُ قَاِئًما ، أَالَ َتَراُه ِفي َحِديِث َعْبِد الرَّْحَمنِ اْبنِ َحَسَنةَ َيقُ: قَالَ أَْحَمدُ ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ 
  .فَقََعَد َيُبولُ كََما َتبُولُ الَْمْرأَةُ: 

أَُميَّةَ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، أَخَْبَرَنا اْبُن جُرَْيجٍ ، َعْن َعْبِد الْكَرِميِ أَبِي -٣٠٨
، َيا ُعَمُر الَ َتُبلْ قَاِئًما : ي َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم وَأََنا أَُبولُ قَاِئًما ، فَقَالَ َرآنِ: اْبنِ ُعَمَر ، َعْن ُعَمَر ، قَالَ 

  .فََما ُبلُْت قَاِئًما َبْعُد

ِليِّ ْبنِ الَْحكَمِ ، َعْن أَبِي َنْضَرةَ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن الْفَْضلِ ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِمرٍ ، َحدَّثََنا َعِديُّ ْبُن الْفَْضلِ ، َعْن َع -٣٠٩
  .نََهى َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أَنْ َيبُولَ قَاِئًما: َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ، قَالَ 

  َباُب كََراِهَيِة َمسِّ الذَّكَرِ بِالَْيِمنيِ ، َواِالْستِْنَجاِء بِالَْيمِنيِ -١٥
 َيحَْيى ْبنِ ا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْحمِيِد ْبُن َحبِيبِ ْبنِ أَبِي الِْعشْرِيَن ، َحدَّثََنا اَألْوَزاِعيُّ ، َعْنَحدَّثََن -٣١٠

إِذَا :  صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقُولُ أَخَْبرَنِي أَبِي ، أَنَّهُ َسِمَع َرسُولَ اِهللا: َحدَّثَنِي عَْبُد اِهللا ْبُن أَبِي قََتاَدةَ ، قَالَ ، أَبِي كَِثريٍ 



  .َبالَ أََحدُكُْم فَالَ يََمسَّ ذَكََرُه بَِيِمينِِه ، َوالَ َيْستَْنجِ بَِيمِينِِه
  .إِسَْناِدِه ، َنْحوَُهَحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن إِْبَراهِيَم ، َحدَّثََنا الَْوِليدُ ْبُن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا األَْوَزاِعيُّ ، بِ -م٣١٠

َسِمْعتُ : قَالَ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا الصَّلُْت ْبُن ِديَنارٍ ، َعْن ُعقَْبةَ ْبنِ ُصْهَبانَ ،  -٣١١
ُمْنذُ َباَيْعتُ بَِها َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا ، ُت ذَكَرِي بَِيِمينِي َما َتَغنَّْيُت ، َوالَ َتَمنَّْيُت ، َوالَ َمِسْس: ُعثَْمانَ ْبَن َعفَّانَ َيقُولُ 

  .َعلْيِه وَسلََّم

ٍء الَْمكِّيُّ ، َعْن َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيِد ْبنِ كَاِسبٍ ، َحدَّثََنا الُْمِغَريةُ ْبُن َعْبدِ الرَّْحَمنِ ، َوَعْبُد اهللاِ ْبُن َرَجا -٣١٢
ْيِه وَسلَّمَ َعْجالَنَ ، َعنِ الْقَْعقَاعِ ْبنِ َحِكيمٍ ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ ، أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعل ُمَحمَِّد ْبنِ

  .إِذَا اْستَطَاَب أََحدُكُْم ، فَالَ َيْسَتِطْب بَِيِمينِِه ، لَِيْستَْنجِ بِِشَماِلِه: قَالَ 

  َجاِء بِالِْحَجاَرِة ، َوالنَّْهيِ َعنِ الرَّْوِث وَالرِّمَِّةَباُب اِالسِْتْن -١٦
َحِكيمٍ ، َعْن أَبِي  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الصَّبَّاحِ ، أَخَْبَرَنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعنِ اْبنِ َعْجالَنَ ، َعنِ الْقَْعقَاعِ ْبنِ -٣١٣

إِنََّما أََنا لَكُْم مِثْلُ الْوَاِلِد لَِولَِدِه ، أَُعلُِّمكُْم ، : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم  :َصاِلحٍ ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، قَالَ 
َونََهى أنْ ، لرَّْوِث ، وَالرِّمَِّة َوَنَهى َعنِ ا، َوأََمَر بِثَالَثَِة أَْحَجارٍ ، إِذَا أََتيُْتُم الَْغاِئطَ فَالَ َتْستَقْبِلُوا الِْقْبلَةَ ، َوالَ َتْسَتْدبُِروَها 

  .َيْسَتطِيَب الرَّجلُ بَِيِمينِِه

لَْيسَ : ي إِْسحَاَق ، قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن َخالٍَّد الَْباِهِليُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن سَِعيٍد الْقَطَّانُ ، َعْن ُزَهْيرٍ ، َعْن أَبِ -٣١٤
ى اهللا ، وَلَِكْن َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن اَألْسَوِد ، َعنِ اَألْسَوِد ، َعْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ َمْسُعوٍد ، أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّ أَُبو ُعَبْيَدةَ ذَكََرُه

: ذَ الَْحَجَرْينِ وَأَلْقَى الرَّْوثَةَ ، َوقَالَ فَأَتَْيُتُه بَِحَجَرْينِ َورَْوثٍَة ، فَأََخ، ائِْتنِي بِثَالَثَِة أَْحَجارٍ : َعلْيِه وَسلََّم أََتى الَْخالََء فَقَالَ 
  .ِهَي رِكٌْس

َوِكيٌع ؛ َجِميًعا َعْن ِهَشامِ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الصَّبَّاحِ ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ َوَحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا -٣١٥
قَالَ َرُسولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه : َزْيَمةَ ، َعْن ُعَماَرةَ ْبنِ ُخَزْيَمةَ ، َعْن ُخَزْيَمةَ ْبنِ ثَابٍِت ، قَالَ ْبنِ ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِي ُخ

  .ِفي اِالْستِْنَجاِء ثَالَثَةُ أَْحجَارٍ ، لَْيَس ِفيَها َرجِيٌع: وَسلََّم 

ٌع ، َعنِ اَألْعَمشِ َوَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكي -٣١٦
قَالَ لَُه َبْعضُ :  ُسفَْيانُ ، َعْن َمْنُصورٍ ، وَاَألْعَمُش ، َعْن إِبَْراِهيَم ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ يَزِيَد ، َعْن َسلَْمانَ ، قَالَ

أََجلْ ، أَمََرَنا أَنْ الَ : قَالَ ، إِنِّي أََرى َصاِحَبكُْم ُيَعلُِّمكُْم كُلَّ َشْيٍء حَتَّى الِْخَراَءةَ : رِِكَني َوُهْم َيْسَتهْزِئُونَ بِِه الُْمْش
  .ارٍ ، لَْيَس ِفيَها َرجِيٌع َوالَ َعظٌْمَنْسَتقْبِلَ الِْقْبلَةَ ، َوأَنْ الَ َنْستَْنجَِي بِأَْيمَانَِنا ، َوالَ َنكْتَِفَي بُِدوِن ثَالَثَِة أَْحَج

  َباُب النَّْهيِ َعنِ اْسِتقْبَالِ الِْقْبلَِة بِالْغَاِئِط وَالَْبْولِ -١٧
َعْبَد اِهللا ْبنَ َسِمَع  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُرْمحٍ الِْمْصرِيُّ ، أَْخبََرَنا اللَّْيثُ ْبُن َسْعٍد ، َعْن َيزِيَد ْبنِ أَبِي َحبِيبٍ ، أَنَُّه -٣١٧

الَ َيبُولَنَّ أََحُدكُْم ُمْسَتقْبِلَ : أََنا أَوَّلُ َمْن َسِمَع النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقُولُ : الَْحارِِث ْبنِ َجْزٍء الزَُّبْيِديَّ ، َيقُولُ 
  .وَأََنا أَوَّلُ َمْن َحدَّثَ النَّاَس بِذَِلَك، الِْقْبلَِة 



أَْخبََرنِي يُوُنُس ، َعنِ اْبنِ : َنا أَُبو الطَّاِهرِ أَحَْمُد ْبُن َعْمرِو ْبنِ السَّْرحِ ، أَْخبََرَنا َعْبُد اِهللا ْبُن َوْهبٍ ، قَالَ َحدَّثَ -٣١٨
لَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أَنْ َيْسَتقْبِلَ نََهى َرُسولُ اهللاِ َص: ِشَهابٍ ، َعْن َعطَاِء ْبنِ َيزِيَد ، أَنَُّه َسِمعَ أََبا أَيُّوَب اَألْنَصارِيَّ َيقُولُ 

  .َشرِّقُوا أَْو غَرِّبُوا: َوقَالَ ، الَِّذي َيذَْهُب إِلَى الَْغاِئطِ الِْقْبلَةَ 

ي َعْمُرو ْبُن َيحَْيى َحدَّثَنِ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا خَاِلُد ْبُن َمْخلٍَد ، َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ بِالَلٍ  -٣١٩
َم َموْلَى الثَّْعلَبِيَِّني ، َعْن َمْعِقلِ ْبنِ أَبِي َمْعِقلٍ اَألَسِديِّ ، َوقَْد َصِحبَ النَّبِيَّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ، الَْمازِنِيُّ ، َعْن أَبِي َزْيٍد 

  .قْبِلَ الِْقْبلََتْينِ بِغَاِئٍط أَْو بَِبْولٍَنَهى َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أَنْ َنْسَت: قَالَ 

ْن أَبِي الزُّبَْيرِ ، َعْن َجابِرِ َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن الَْوِليدِ الدَِّمشِْقيُّ ، َحدَّثََنا َمرَْوانُ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َع -٣٢٠
أَنَُّه َنَهى أَنْ : ُبو سَِعيٍد الُْخْدرِيُّ ، أَنَُّه َيشَْهُد َعلَى َرسُولِ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َحدَّثَنِي أَ: قَالَ ، ْبنِ َعْبِد اِهللا 

  .ُتْسَتقَْبلَ الِْقْبلَةُ بِغَاِئٍط أَْو بِبَْولٍ

داسٍ الدَّْوَنِقيُّ ، َحدَّثََنا عْبُد الرَّْحَمنِ ْبنُ َوَحدَّثََناهُ أَُبو سَْعٍد ُعمْيُر ْبُن ِمْر) : ١(قَالَ أَُبو الَْحَسنِ ْبُن َسلََمةَ  -٣٢١
إِنَّ :  الُْخْدرِيَّ َيقُولُ إِبْراهِيَم ْبنِ َيْحَيى الَْبْصرِيُّ ، َحدَّثََنا اْبُن هليعةَ ، َعْن أَبِي الزُّبْيرِ ، َعْن جابرٍ ، أنَُّه مسعَ أََبا سعيٍد

  .َهانِي أَنْ أَْشَرَب قَاِئًما ، َوأَنْ أَبُولَ ُمْستقْبِلَ الِْقْبلَةََرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َن
  __________حاشية_
عن ابن ماجة ، فهذا من " السنن"هو أبو احلسن علي بن إبراهيم بن سلمة بن حبر ، القزويين ، القطان ، راوي ) ١(

  ".السنن"زياداته على 

  ُنِف ، وَإِبَاَحِتِه ُدونَ الصَّحَاَرىَباُب الرُّْخَصِة ِفي ذَِلَك ِفي الْكُ -١٨
َحدَّثَنِي َيحَْيى ْبُن َسعِيٍد ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْحمِيِد ْبُن َحبِيبٍ ، َحدَّثََنا اَألْوَزاِعيُّ  -٣٢٢

َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن هَاُرونَ ، أَخَْبَرَنا َيْحَيى ْبُن سَِعيٍد ، : قَاالَ ، َيحَْيى  اَألْنصَارِيُّ َوَحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن َخالٍَّد ، َوُمَحمَُّد ْبُن
ا إِذَ: َيقُولُ نَاٌس : أَنَّ َعْبَد اِهللا ْبَن ُعَمَر ، قَالَ ، أَنَّ َعمَُّه َواِسعَ ْبَن َحبَّانَ أَْخَبَرُه ، أَنَّ ُمَحمََّد ْبَن َيحَْيى ْبنِ حَبَّانَ أَخَْبَرُه 

فََرأَْيتُ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا  قََعْدَت ِللَْغاِئِط فَالَ َتْسَتقْبِلِ الِْقْبلَةَ ، َولَقَْد ظَهَْرُت ذَاَت َيْومٍ ِمَن اَأليَّامِ َعلَى ظَْهرِ َبْيتَِنا ،
  .َعلْيِه وَسلََّم قَاِعًدا َعلَى لَبَِنَتْينِ ، ُمْسَتقْبِالً َبْيِت الَْمقِْدسِ

  .يثُ َيزِيَد ْبنِ َهاُرونََهذَا َحِد

: نِ ُعَمَر ، قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن ُموَسى ، َعْن ِعيَسى الْحَنَّاِط ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْب -٣٢٣
  .لَ الِْقْبلَِةرَأَْيُت َرُسولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِفي كَنِيِفِه ، ُمْسَتقْبِ

ِفي : أَمَّا قَْولُ أَبِي هَُرْيَرةَ فَقَالَ ، َصَدقَ اْبُن ُعَمَر ، َوَصَدَق أَُبو ُهرَْيَرةَ : فَقُلُْت ذَِلَك ِللشَّعْبِيِّ ، فَقَالَ : قَالَ ِعيَسى 
فَإِنَّ الْكَنِيَف لَْيَس ِفيِه ِقْبلَةٌ ، اْسَتقْبِلْ ِفيِه َحْيثُ : ُعَمَر  َوأَمَّا قَْولُ اْبنِ، َصْحَراَء ، الَ َيْسَتقْبِلُ الِْقْبلَةَ ، َوالَ َيْسَتْدبُِرَها 

  .ِشئَْت
  .َوَحدَّثََنا أَُبو َحاِتمٍ ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اِهللا ْبُن ُموَسى ، فَذَكََر َنْحَوُه): ١(قَالَ أَُبو الَْحَسنِ ْبُن َسلََمةَ 

  __________حاشية_



عن ابن ماجة ، فهذا من " السنن"إبراهيم بن سلمة بن حبر ، القزويين ، القطان ، راوي هو أبو احلسن علي بن ) ١(
  ".السنن"زياداته على 

َحدَّثََنا َوكِيٌع ، َعْن َحمَّاِد ْبنِ َسلََمةَ ، َعْن َخاِلٍد : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َوَعِليُّ ْبُن ُمحَمٍَّد ، قَاالَ  -٣٢٤
ذُِكَر ِعْنَد َرسُولِ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه : ذَّاِء ، َعْن َخاِلِد ْبنِ أَبِي الصَّلِْت ، َعْن ِعَراِك ْبنِ َماِلٍك ، َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت الَْح

  .ا ، اْسَتقْبِلُوا بَِمقَْعدَِتي الِْقْبلَةَأَُراُهْم قَْد فََعلُوَه: وَسلََّم قَْوٌم َيكَْرُهونَ أَنْ َيْسَتقْبِلُوا بِفُرُوجِهِمُ الِْقْبلَةَ ، فَقَالَ 
نِ َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َعْبَدٍك ، َحدَّثََنا َعْبدُ الْعَزِيزِ ْبُن الُْمِغَريِة ، َعْن َخاِلٍد الَْحذَّاِء ، َعْن َخاِلدِ ْب: قَالَ أَُبو الَْحَسنِ الْقَطَّانُ 

  .أَبِي الصَّلِْت ، بِِمثِْلِه

َسِمْعُت ُمَحمَّدَ ْبَن إِْسحَاَق ُيَحدِّثُ َعْن : ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا َوْهبُ ْبُن َجرِيرٍ ، َحدَّثََنا أَبِي ، قَالَ  َحدَّثََنا -٣٢٥
َتقَْبلَ الِْقْبلَةُ بَِبْولٍ ، نََهى َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أَنْ ُتْس: أََبانَ ْبنِ َصاِلحٍ ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َعْن جَابِرٍ ، قَالَ 

  .فََرأَْيُتُه قَْبلَ أَنْ ُيقَْبَض بَِعامٍ َيْسَتقْبِلَُها

  َباُب اِالسِْتْبَراِء بَْعَد الَْبْولِ -١٩
َحدَّثََنا َزْمَعةُ ْبنُ : مٍ ، قَاالَ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيحَْيى ، َحدَّثََنا أَُبو نَُعْي -٣٢٦

، إِذَا َبالَ أََحُدكُْم : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َصاِلحٍ ، َعْن ِعيَسى ْبنِ َيْزدَاَد الَْيمَانِيِّ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 
  .فَلَْيْنُتْر ذَكََرُه ثَالَثَ مَرَّاٍت

  .أَخَْبَرَنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد الْعَزِيزِ ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ ، فَذَكَرَ َنحَْوُه: َسلََمةَ  قَالَ أَُبو الَْحَسنِ ْبُن

  َباُب َمْن َبالَ َولَْم يََمسَّ َماًء -٢٠
ى التَّْوأَمِ ، َعنِ اْبنِ أَبِي ُملَْيكَةَ ، َعْن أُمِِّه َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َيْحَي -٣٢٧

َماٌء : َما َهذَا َيا ُعَمُر ؟ قَالَ : اْنطَلََق النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيبُولُ ، فَاتََّبَعُه ُعَمُر بَِماٍء ، فَقَالَ : ، َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت 
  .لُْت أَنْ أَتََوضَّأَ ، َولَْو فََعلُْت ذَِلكَ لَكَاَنْت ُسنَّةًَما أُِمْرُت كُلََّما ُب: ، قَالَ 

  َباُب النَّْهيِ َعنِ الَْخالََء َعلَى قَارَِعِة الطَّرِيقِ -٢١
ةَ ْبنِ ُشرَْيحٍ ، أَنَّ أََبا َحدَّثََنا َحْرَملَةُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا َعْبدُ اِهللا ْبُن َوْهبٍ ، أَْخبََرنِي َناِفُع ْبُن يَزِيَد ، َعْن َحْيَو -٣٢٨

كَانَ ُمَعاذُ ْبُن جََبلٍ يََتَحدَّثُ بَِما لَْم َيْسَمعْ أَْصحَاُب َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، : َسِعيٍد الِْحْمَيرِيَّ َحدَّثَُه قَالَ 
َواللَِّه َما َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه : َحدَّثُ بِِه ، فَقَالَ َوَيْسكُُت َعمَّا َسِمُعوا ، فََبلَغَ َعْبَد اِهللا ْبَن َعْمرٍو َما َيَت

َيا َعْبَد اِهللا ْبَن :  ُمَعاذٌ وَسلََّم َيقُولُ َهذَا ، َوأَْوَشَك ُمعَاذٌ أَنْ ُيفْتَِيكُْم ِفي الَْخالَِء ، فََبلَغَ ذَِلَك ُمَعاذًا ، فَلَِقَيُه ، فَقَالَ
ِمْعُت َرُسولَ التَّكْذِيَب بَِحِديِث َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم نِفَاٌق ، وَإِنََّما إِثُْمُه َعلَى َمْن قَالَُه ، لَقَْد َس إِنَّ، َعْمرٍو 

  .لظِّلِّ ، َوقَارَِعِة الطَّرِيقِالَْبرَاَز ِفي الْمََوارِِد ، َوا: اتَّقُوا الَْمالَِعَن الثَّالَثَ : اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقُولُ 

َسِمْعُت الَْحَسَن َيقُولُ : قَالَ َساِلٌم : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن أَبِي َسلََمةَ ، َعْن ُزَهْيرٍ ، قَالَ  -٣٢٩
إِيَّاكُْم َوالتَّْعرِيَس َعلَى َجوَادِّ الطَّرِيقِ ، : ى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّ: َحدَّثََنا جَابُِر ْبُن َعْبِد اِهللا ، قَالَ : 

  .َوالسِّبَاعِ ، َوقََضاَء الْحَاَجِة َعلَْيَها ، فَإِنََّها ِمَن الَْمالَِعنِ، َوالصَّالَةَ َعلَْيَها ، فَإِنََّها َمأَْوى الَْحيَّاِت 



، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َخاِلٍد ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن قُرَّةَ ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، َعْن َساِلمٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى  -٣٣٠
َها ، أَْو ُيبَالَ لَْخالَُء َعلَْيَعْن أَبِيِه ؛ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم نََهى أَنْ ُيَصلَّى َعلَى قَارَِعِة الطَّرِيقِ ، أَْو ُيضَْرَب ا

  .ِفيَها

  َباُب التََّباُعِد ِللَْبرَازِ ِفي الْفََضاِء -٢٢
بِي َسلََمةَ ، َعنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ اْبُن ُعلَيَّةَ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْمرٍو ، َعْن أَ -٣٣١

  .كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم إِذَا ذََهَب الَْمذَْهَب أَْبَعَد: قَالَ  الُْمِغَريِة ْبنِ شُْعَبةَ ،

َعطَاٍء الُْخرَاسَانِيِّ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن ُعَبْيٍد ، َعْن ُعَمُر ْبنِ الُْمثَنَّى ، َعْن  -٣٣٢
  .فَتََنحَّى ِلَحاَجِتِه ، ثُمَّ َجاَء فََدَعا بَِوُضوٍء ، فََتَوضَّأَ، كُْنُت َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِفي َسفَرٍ : سٍ ، قَالَ أََن

، َعْن ُيوُنَس ْبنِ خَبَّابٍ ، َعْن  َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيِد ْبنِ كَاِسبٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن ُسلَْيمٍ ، َعنِ اْبنِ ُخثَْيمٍ -٣٣٣
  .َيْعلَى ْبنِ ُمرَّةَ ، أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم كَانَ إِذَا ذََهَب إِلَى الْغَاِئِط أَبَْعَد

حَْيى ْبُن َسعِيٍد الْقَطَّانُ ، َعْن أَبِي َجْعفَرٍ َحدَّثََنا َي: َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، وَُمَحمَُّد ْبُن َبشَّارٍ ، قَاالَ  -٣٣٤
اٍد ، ُعَمْيُر ْبُن َيزِيَد ، َعْن ُعَماَرةَ ْبنِ ُخَزْيَمةَ ، َوالْحَارِثُ ْبُن فَُضْيلٍ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي قَُر: الَْخطِْميِّ ، وَاْسُمُه 

  .فَذََهَب ِلَحاَجِتِه فَأَْبَعَد، َعلْيِه وَسلََّم  َحَجْجُت َمعَ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا: قَالَ 

َمِلِك ، َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن ُموَسى ، أَْخبََرَنا إِْسَماعِيلُ ْبُن َعْبِد الْ -٣٣٥
َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِفي َسفَرٍ ، َوكَانَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم الَ خََرْجَنا َمَع : ، َعْن َجابِرٍ ، قَالَ 

  .َيأِْتي الَْبرَاَز حَتَّى َيتََغيََّب فَالَ يَُرى

ُن كَِثريِ ْبنِ َجْعفَرٍ ، َحدَّثََنا كَِثُري ْبُن َعْبِد اِهللا الُْمزَنِيُّ َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن َعْبِد الْعَِظيمِ الَْعنَْبرِيُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْب -٣٣٦
كَانَ إِذَا أََراَد الَْحاَجةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، َعْن بِالَلِ ْبنِ الَْحارِِث الُْمزَنِيِّ ، أَنَّ َرُسولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

  .أَبَْعَد

  ْرِتَيادِ ِللَْغاِئِط وَالَْبْولَِباُب اِال -٢٣
ْينٍ الِْحْمَيرِيِّ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْمِلِك ْبُن الصَّبَّاحِ ، َحدَّثََنا ثَْوُر ْبُن يَزِيَد ، َعْن ُحَص -٣٣٧

َمنِ اسَْتْجَمَر فَلُْيوِتْر ، َمْن فََعلَ ذَِلَك فَقَدْ : َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ  أَبِي َسْعٍد الَْخْيرِ ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، َعنِ النَّبِيِّ
،  ، َوَمْن الَ فَالَ َحَرَج أَْحَسَن ، َوَمْن الَ فَالَ َحَرَج ، َوَمْن َتخَلَّلَ فَلَْيلِْفظْ ، َوَمْن الََك فَلَْيْبَتِلْع ، َمْن فََعلَ فَقَْد أَْحَسَن

َمْن ،  فَإِنْ لَْم َيجِدْ إِالَّ كَِثيًبا ِمْن َرْملٍ فَلَْيُمدَُّه َعلَْيِه ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ َيلَْعُب بَِمقَاِعِد اْبنِ آَدَم، أََتى الَْخالََء فَلَْيْستَِتْر  َوَمْن
  .فََعلَ فَقَْد أَْحَسَن ، َوَمْن الَ فَالَ َحَرَج

َوَزاَد ِفيِه َوَمنِ اكَْتَحلَ فَلُْيوتِرْ ، بِإِْسنَاِدِه َنْحَوُه ، ُن ُعَمَر ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْمِلِك ْبُن الصَّبَّاحِ َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْب -٣٣٨
  .، َمْن فََعلَ فَقَْد أَْحَسَن ، َوَمْن الَ فَالَ حََرَج



َمشِ ، َعنِ الِْمْنهَالِ ْبنِ َعْمرٍو ، َعْن َيْعلَى ْبنِ ُمرَّةَ ، َعْن أَبِيِه َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعنِ اَألْع -٣٣٩
ائْتِ ِتلَْك اَألَشاَءَتْينِ ، : كُْنُت َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِفي َسفَرٍ ، فَأََراَد أَنْ َيقِْضَي حَاَجَتُه ، فَقَالَ ِلي : قَالَ 

إِنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّمَ : فَقُلْ لَُهَما ، الِْقصَاَر : نِي النَّْخلَ الصِّغَاَر ، َوقَالَ أَُبو َبكْرٍ َيْع: قَالَ َوِكيٌع 
ِلتَْرجِْع كُلُّ َواِحَدةٍ : لْ لَُهَما ائِْتهَِما ، فَقُ: فَقََضى حَاَجَتُه ، ثُمَّ قَالَ ِلي ، فَاْستََتَر بِهَِما ، فَاْجَتَمَعَتا ، َيأُْمُركَُما أَنْ َتْجَتِمَعا 
  .فََرجََعَتا، فَقُلُْت لَُهَما ، ِمْنكَُما إِلَى َمكَانَِها 

َعنِ  ْبُن أَبِي َيْعقُوَب ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا أَُبو النُّْعَماِن ، َحدَّثََنا َمْهِديُّ ْبُن َمْيُموٍن ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد -٣٤٠
كَانَ أََحبَّ َما اسَْتَتَر بِِه النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِلحَاَجِتِه ، َهَدٌف ، : الَْحَسنِ ْبنِ سَْعٍد ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َجْعفَرٍ قَالَ 

  .أَْو َحاِئُش َنْخلٍ

َحدَّثَنِي إِبَْراِهيمُ ْبُن طَْهَمانَ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ ، فُْص ْبُن َعْبدِ اِهللا َحدَّثَنِي َح، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعِقيلِ ْبنِ ُخَويِْلٍد  -٣٤١
َعَدلَ َرُسولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم إِلَى : ذَكَْوانَ ، َعْن َيْعلَى ْبنِ َحكِيمٍ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ جَُبْيرٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ 

  .َحتَّى أَنِّي آوِي لَُه ِمْن فَكِّ َورِكَْيِه ِحنيَ َبالَ، لَ فََبا، الشِّْعبِ 

  َباُب النَّْهيِ َعن اِالْجِتمَاعِ َعلَى الَْخالَِء َوالَْحِديِث عِْندَُه -٢٤
، َعْن َيْحَيى ْبنِ أَبِي كَِثريٍ ، َعْن  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َرَجاٍء ، أَخَْبَرَنا ِعكْرَِمةُ ْبُن َعمَّارٍ -٣٤٢

الَ َيتََناَجى اثَْناِن َعلَى غَاِئِطهَِما ، : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ ، ِهالَلِ ْبنِ ِعيَاضٍ ، َعْن أَبِي َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ 
َصاِحبِِه   .، فَإِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َيْمقُُت َعلَى ذَِلَك َيْنظُُر كُلُّ َواِحٍد ِمْنُهَما إِلَى َعْوَرةِ 

نِ أَبِي كَِثريٍ ، َعْن َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا َسلْمُ ْبُن إِبَْراِهيمَ الَْورَّاُق ، َحدَّثََنا ِعكْرَِمةُ ، َعْن َيحَْيى ْب -٣٤٢/١
  .َوُهَو الصََّواُب: َيْحَيى ِعَياضِ ْبنِ ِهالَلٍ ، قَالَ ُمَحمَُّد ْبُن 

نِ َعمَّارٍ ، َعْن َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن أَبِي َبكْرٍ ، َعْن ُسفَْيانَ الثَّْورِيِّ ، َعْن ِعكْرَِمةَ ْب -٣٤٢/٢
  .َنْحوَُه، َيحَْيى ْبنِ أَبِي كَِثريٍ ، َعْن ِعَياضِ ْبنِ َعْبِد اِهللا 

  َباُب النَّْهيِ َعنِ الَْبْولِ ِفي الَْماِء الرَّاِكِد -٢٥
َعْن َرسُولِ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُرْمحٍ ، أَْخبََرَنا اللَّْيثُ ْبُن سَْعٍد ، َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ ، َعْن َجابِرٍ  -٣٤٣

  .الَْماِء الرَّاِكِدوَسلََّم أَنَّهُ َنَهى َعْن أَنْ يَُبالَ ِفي 

:  أَبِي هَُرْيَرةَ قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َخاِلٍد اَألْحَمُر ، َعنِ اْبنِ َعْجالَنَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن -٣٤٤
  .ي الَْماِء الرَّاِكِدالَ َيُبولَنَّ أََحدُكُْم ِف: قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

ُن أَبِي فَْرَوةَ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمبَاَرِك ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َحْمَزةَ ، َحدَّثََنا اْب -٣٤٥
  .الَ َيبُولَنَّ أََحُدكُْم ِفي الَْماِء النَّاِقعِ: وَسلََّم  قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه: َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 

  َباُب التَّْشدِيِد ِفي الَْبْولِ -٢٦
 َعْبِد الرَّْحَمنِ اْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن َزْيدِ ْبنِ َوْهبٍ ، َعْن -٣٤٦



لَْيَها ، فَقَالَ َخَرَج َعلَْيَنا َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َوِفي َيِدِه الدََّرقَةُ ، فََوَضَعَها ثُمَّ َجلََس ، فََبالَ إِ: َحَسَنةَ قَالَ 
أََما َعِلْمَت َما ، لَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَقَالَ وَْيَحَك انْظُُروا إِلَْيِه ، َيُبولُ كََما َتبُولُ الْمَْرأَةُ ، فََسِمَعُه النَّبِيُّ َص: َبْعضُُهْم 

  .كَاُنوا إِذَا أَصَاَبُهمُ الْبَْولُ قََرضُوُه بِالَْمقَارِيضِ ، فََنَهاُهْم ، فَُعذَِّب ِفي قَْبرِِه، أَصَاَب َصاِحبَ َبنِي إِسَْراِئيلَ 
  .فَذَكََر َنْحوَُه، ا أَُبو حَاِتمٍ ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اهللاِ ْبُن ُموَسى ، أَْخبََرَنا اَألْعَمُش َحدَّثََن) : ١(قَالَ أَُبو الَْحَسنِ ْبُن َسلََمةَ 

  __________حاشية_
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َوَوِكيٌع ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َعْن طَاُووسٍ ، َعنِ ، َنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ َحدَّثَ -٣٤٧
َما لَُيَعذََّباِن ، َوَما ُيَعذََّباِن ِفي كَبِريٍ إِنَُّه: َمرَّ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم بِقَْبَرْينِ َجدِيَدْينِ ، فَقَالَ : اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ 

  .، أَمَّا أََحُدُهَما فَكَانَ الَ َيْستَْنزُِه ِمْن َبْوِلِه ، َوأَمَّا اآلَخُر فَكَانَ يَْمِشي بِالنَِّميَمِة

َواَنةَ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعفَّانُ ، َحدَّثََنا أَُبو َع -٣٤٨
  .أَكْثَُر َعذَابِ الْقَْبرِ ِمَن الَْبْولِ: قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ُهَرْيَرةَ قَالَ 

َحدَّثَنِي َبْحُر ْبُن مَرَّارٍ ، َعْن َجدِِّه أَبِي ، اَألْسَوُد ْبُن َشْيَبانَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا  -٣٤٩
إِنَُّهَما لَيَُعذََّباِن ، َوَما يَُعذََّباِن ِفي كَبِريٍ ، أَمَّا أََحُدُهَما : فَقَالَ ، َمرَّ النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم بِقَبَْرْينِ : َبكَْرةَ قَالَ 

  .ُب ِفي الَْبْولِ ، َوأَمَّا اآلَخُر فَُيَعذَُّب ِفي الِْغيَبِةفَُيَعذَّ

  َباُب الرَُّجلِ ُيَسلَُّم َعلَْيِه َوُهَو َيُبولُ -٢٧
َدةَ ، َعْن َسِعيٍد ، َحدَّثََنا َرْوحُ ْبُن ُعَبا: َوأَْحَمدُ ْبُن َسِعيٍد الدَّارِِميُّ ، قَاالَ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن ُمحَمٍَّد الطَّلِْحيُّ  -٣٥٠

ِذ ْبنِ ُعَمْيرِ ْبنِ ُجْدَعانَ ، َعْن قََتاَدةَ ، َعنِ الَْحَسنِ ، َعْن ُحَضْينِ ْبنِ الْمُْنِذرِ أَبِي سَاَسانَ الرَّقَاِشيِّ ، َعنِ الُْمَهاجِرِ ْبنِ قُْنفُ
، فََسلَّْمُت َعلَْيِه ، فَلَْم َيُردَّ َعلَيَّ السَّالََم ، فَلَمَّا فََرغَ ِمْن ُوُضوِئِه ،  أَتَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َوُهَو َيتََوضَّأُ: قَالَ 
  .إِالَّ أَنِّي كُْنُت َعلَى غَْيرِ ُوُضوٍء، إِنَُّه لَْم َيْمَنعْنِي ِمْن أَنْ أَُردَّ َعلَْيَك : قَالَ 

  .و َحاِتمٍ ، َحدَّثََنا اَألْنصَارِيُّ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ أَبِي َعرُوَبةَ ، فَذَكََر َنْحَوُهَحدَّثََنا أَُب): ١(قَالَ أَُبو الَْحَسنِ ْبُن َسلََمةَ 
  __________حاشية_
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  ".السنن"زياداته على 

بِي َسلََمةَ اُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا َمْسلََمةُ ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا اَألْوَزاِعيُّ ، َعْن َيْحَيى ْبنِ أَبِي كَِثريٍ ، َعْن أََحدَّثََنا ِهَش -٣٥١
َعلَْيِه ، فَلَْم َيُردَّ َعلَْيِه ، فَلَمَّا فََرغَ  َمرَّ َرُجلٌ َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َوُهَو َيبُولُ ، فََسلََّم: ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ قَالَ 

  .ثُمَّ َردَّ َعلَْيِه السَّالََم، َضَربَ بِكَفَّْيهِ اَألْرَض ، فََتيَمََّم ، 



ْبنِ ُمحَمَِّد ْبنِ َعِقيلٍ ، َحدَّثََنا ُسوَْيُد ْبُن َسعِيٍد ، َحدَّثََنا عِيَسى ْبُن يُوُنَس ، َعْن َهاِشمِ ْبنِ الَْبرِيِد ، َعْن َعْبِد اِهللا  -٣٥٢
اهللاِ أَنَّ َرُجالً َمرَّ َعلَى النَّبِيِّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َوُهَو َيُبولُ ، فََسلََّم َعلَْيِه ، فَقَالَ لَُه َرُسولُ ، َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا 
  .َهِذِه الْحَالَِة ، فَالَ ُتَسلِّْم َعلَيَّ ، فَإِنََّك إِنْ فََعلَْت ذَِلَك لَمْ أَُردَّ َعلَْيَكإِذَا رَأَْيتَنِي َعلَى ِمثْلِ : َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

 َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعنِ: قَاالَ ، َوالُْحَسْيُن ْبُن أَبِي السَّرِيِّ الَْعْسقَالَنِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َسعِيٍد  -٣٥٣
َمرَّ َرُجلٌ َعلَى النَّبِيِّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َوُهَو َيُبولُ ، فََسلَّمَ : الضَّحَّاِك ْبنِ ُعثَْمانَ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 

  .َعلَْيِه ، فَلَْم َيُردَّ َعلَْيِه

  َباُب اِالسِْتْنَجاِء بِالَْماِء -٢٨
تْ ْبُن السَّرِيِّ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ ، َعْن َمْنصُورٍ ، َعْن إِْبَراهِيَم ، َعنِ اَألسَْوِد ، َعْن َعاِئَشةَ ، قَالَ َحدَّثََنا َهنَّاُد -٣٥٤

  .َما َرأَْيُت َرسُولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َخَرَج ِمْن غَاِئٍط قَطُّ إِالَّ َمسَّ َماًء: 

َحدَّثَنِي طَلَْحةُ ْبُن َناِفعٍ أَُبو ، ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا َصَدقَةُ ْبُن خَاِلٍد ، َحدَّثََنا ُعْتَبةُ ْبُن أَبِي َحكِيمٍ  َحدَّثََنا ِهَشاُم -٣٥٥
ِفيهِ رِجَالٌ {: آلَيةَ نََزلَْت ُسفَْيانَ ، َحدَّثَنِي أَُبو أَيُّوَب األَْنَصارِيُّ ، َوَجابُِر ْبُن َعْبِد اِهللا ، وَأََنُس ْبُن َماِلٍك ، أَنَّ َهِذِه ا

َيا َمْعَشَر اَألْنَصارِ ، إِنَّ اللََّه : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَ } ُيحِبُّونَ أَنْ َيَتطَهَُّروا وَاللَُّه ُيِحبُّ الُْمطَّهِّرِيَن
قَالَ ، َنتََوضَّأُ ِللصَّالَِة ، َونَْغَتِسلُ ِمَن الَْجنَاَبِة ، َوَنسَْتْنجِي بِالَْماِء : ؟ قَالُوا  قَْد أَثَْنى َعلَْيكُْم ِفي الطُّهُورِ ، فََما طُُهوُركُْم

  .فَُهَو ذَاَك ، فََعلَْيكُُموُه: 

، َعْن أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِيِّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن َشرِيٍك ، َعْن َجابِرٍ ، َعْن َزْيٍد الَْعمِّيِّ  -٣٥٦
فََعلَْناُه ، فََوَجْدَناُه دََواًء : قَالَ اْبُن ُعَمَر ، َعْن َعاِئَشةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم كَانَ َيْغِسلُ َمقَْعَدَتهُ ثَالَثًا 

  .َوطَُهوًرا
  .َنحَْوُه، َحدَّثََنا أَُبو ُنعْيمٍ ، َحدَّثََنا شَرِيٌك : ثََنا أَُبو َحاِتمٍ ، َوإِْبَراهِيُم ، قَاالَ َحدَّ): ١(قَالَ أَُبو الَْحَسنِ ْبُن َسلََمةَ 
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ُموَنةَ ، َعْن أَبِي ثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ ْبُن ِهَشامٍ ، َعْن ُيوُنَس ْبنِ الْحَارِِث ، َعْن إِْبَراهِيَم ْبنِ أَبِي َمْيَحدَّ -٣٥٧
ِفيِه رِجَالٌ ُيِحبُّونَ أَنْ {: لِ قَُباٍء نََزلَْت ِفي أَْه: قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َصاِلحٍ ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ قَالَ 

  .كَاُنوا َيسَْتْنُجونَ بِالَْماِء ، فََنزَلَْت ِفيهِْم َهِذِه اآلَيةُ: قَالَ } َيَتطَهَّرُوا َواللَُّه ُيِحبُّ الُْمطَّهِّرِيَن

  َباُب َمْن َدلَكَ َيَدهُ بِاَألْرضِ َبْعَد اِالْستِْنَجاِء -٢٩
َحدَّثََنا َوكِيٌع ، َعْن َشرِيٍك ، َعْن إِبَْراهِيَم ْبنِ جَرِيرٍ ، : َوَعِليُّ ْبُن ُمحَمٍَّد ، قَاالَ ، َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ  َحدَّثََنا أَُبو -٣٥٨

ى َحاَجَتُه ، ثُمَّ اْستَْنَجى ِمنْ َعْن أَبِي ُزْرَعةَ ْبنِ َعْمرِو ْبنِ جَرِيرٍ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قََض
  .َتْورٍ ، ثُمَّ دَلََك َيَدُه بِاَألْرضِ 

  .َحدَّثََنا أَُبو َحاِتمٍ ، َحدَّثََنا َسِعيدُ ْبُن ُسلَْيَمانَ الَْواسِِطيُّ ، َعْن َشرِيٍك ، َنحَْوُه): ١(قَالَ أَُبو الَْحَسنِ ْبُن َسلََمةَ 



  __________حاشية_
عن ابن ماجة ، فهذا من " السنن"ن علي بن إبراهيم بن سلمة بن حبر ، القزويين ، القطان ، راوي هو أبو احلس) ١(

  ".السنن"زياداته على 

َعْن أَبِيِه ؛ أَنَّ   ْبُن َجرِيرٍ ،َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ ، َحدَّثََنا أََبانُ ْبُن َعْبِد اِهللا ، َحدَّثَنِي إِْبَراِهيُم -٣٥٩
، فَاْستَْنَجى ِمْنَها ، وََمَسحَ َنبِيَّ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َدَخلَ الَْغْيَضةَ ، فَقََضى حَاَجَتُه ، فَأََتاهُ َجرِيٌر بِإَِداَوٍة ِمْن َماٍء 

  .َيَدُه بِالتُّرَابِ

  َباُب َتْغِطَيةِ اِإلَناِء -٣٠
رِ ، َعْن دُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا َيْعلَى ْبُن ُعَبْيٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْمِلِك ْبُن أَبِي ُسلَْيَمانَ ، َعْن أَبِي الزُّبَْيَحدَّثََنا ُمَحمَّ -٣٦٠

  .أَمََرَنا َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أَنْ ُنوِكيَ أَْسقَِيَتَنا ، َوُنغَطَِّي آنِيََتَنا: َجابِرٍ قَالَ 

َحدَّثََنا َحَرِميُّ ْبُن ُعَماَرةَ ْبنِ أَبِي َحفَْصةَ ، َحدَّثََنا حَرِيشُ : قَاالَ ، وََيحَْيى ْبُن َحِكيمٍ ، َحدَّثََنا ِعْصَمةُ ْبُن الْفَْضلِ  -٣٦١
ولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ثَالَثَةَ آنَِيٍة ِمَن كُْنُت أََضُع ِلَرُس: ْبُن الِْخرِّيِت ، أَْخَبرََنا اْبُن أَبِي ُملَْيكَةَ ، َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت 

  .اللَّْيلِ ُمَخمََّرةً ، إَِناًء ِلطَهُورِِه ، وَإَِناًء ِلسَِواِكِه ، وَإَِناًء ِلَشرَابِِه

ثََنا َعلْقََمةُ ْبُن أَبِي َجمَْرةَ الضُّبَِعيُّ ، َعْن أَبِيِه أَبِي َحدَّثََنا أَُبو َبْدرٍ َعبَّاُد ْبُن الَْولِيِد ، َحدَّثََنا ُمطَهَُّر ْبُن الَْهْيثَمِ ، َحدَّ -٣٦٢
كَانَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم الَ َيِكلُ طُُهوَرهُ إِلَى أََحٍد ، َوالَ َصَدقََتهُ : َجْمَرةَ الضُّبَِعيُّ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ 

  .ونُ ُهَو الَِّذي َيتََوالََّها بِنَفِْسِهالَِّتي يََتَصدَُّق بَِها ، َيكُ

  َباُب غَْسلِ اِإلَناِء ِمْن ُولُوغِ الْكَلْبِ -٣١
رَأَْيُت أََبا ُهرَْيَرةَ : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي َرزِينٍ قَالَ  -٣٦٣

أَْنُتمْ َتْزُعُمونَ أَنِّي أَكِْذُب َعلَى َرسُولِ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، ، َيا أَْهلَ الِْعرَاقِ : جَْبَهَتُه بَِيِدِه ، َوَيقُولُ َيضْرُِب 
إِذَا َولَغَ الْكَلُْب ِفي إَِناءِ : َم َيقُولُ ِلَيكُونَ لَكُمُ الَْمهَْنأُ ، َوَعلَيَّ اِإلثُْم ، أَْشَهدُ لََسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ

  .أََحِدكُْم ، فَلَْيْغِسلُْه َسْبَع مَرَّاٍت

، َعنِ اَألْعَرجِ ، َعْن  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا َرْوحُ ْبُن ُعَباَدةَ ، َحدَّثََنا مَاِلُك ْبُن أََنسٍ ، َعْن أَبِي الزَِّناِد -٣٦٤
  .إِذَا َشرِبَ الْكَلُْب ِفي إَِناِء أََحِدكُْم ، فَلَْيْغِسلُْه َسْبَع مَرَّاٍت: أَنَّ َرسُولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ ، ُهَرْيَرةَ  أَبِي

َسِمْعُت ُمطَرِّفًا ُيَحدِّثُ : قَالَ ، ي التَّيَّاحِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َشبَاَبةُ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن أَبِ -٣٦٥
إِذَا َولَغَ الْكَلُْب ِفي اِإلَناِء ، فَاغِْسلُوُه َسْبَع مَرَّاتٍ : أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ الُْمغَفَّلِ 
  .، َوَعفُِّروُه الثَّاِمَنةَ بِالتَُّرابِ

: نِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي مَْرَيَم ، أَْخبََرَنا َعْبدُ اهللاِ ْبُن ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َع -٣٦٦
  .، فَلَْيْغِسلُْه َسْبَع مَرَّاٍت إِذَا وَلَغَ الْكَلُْب ِفي إَِناِء أََحِدكُْم: قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 



  َباُب الُْوُضوُء بُِسْؤرِ الْهِرَِّة ، وَالرُّْخَصِة ِفي ذَِلَك -٣٢
اهللاِ  ي إِْسحَاُق ْبُن َعْبِدَحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َزْيُد ْبُن الُْحَبابِ ، أَخَْبَرَنا مَاِلُك ْبُن أََنسٍ ، أَخَْبرَنِ -٣٦٧

َتْحَت بَْعضِ َولَدِ أَبِي  ْبنِ أَبِي طَلَْحةَ األَْنَصارِيُّ ، َعْن ُحَمْيَدةَ بِْنِت ُعبَْيِد ْبنِ رِفَاَعةَ ، َعْن كَْبَشةَ بِْنِت كَْعبٍ ، َوكَاَنْت
: ُب ، فَأَصَْغى لََها اِإلَناَء ، فََجَعلُْت أَْنظُُر إِلَْيِه ، فَقَالَ قََتاَدةَ ، أَنََّها صَبَّْت ألَبِي قََتاَدةَ َماًء يََتَوضَّأُ بِِه ، فََجاَءْت هِرَّةٌ َتشَْر

  .إِنََّها لَْيَسْت بَِنَجسٍ ، ِهَي ِمَن الطَّوَّاِفَني ، أَوِ الطَّوَّافَاِت: َيا اْبَنةَ أَِخي أََتْعَجبَِني ؟ قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن زَكَرِيَّا ْبنِ أَبِي زَاِئَدةَ ، َعْن َحارِثَةَ ، َعْن : ُرو ْبُن َراِفعٍ ، وَإِْسَماِعيلُ ْبُن تَْوَبةَ ، قَاالَ َحدَّثََنا َعْم -٣٦٨
اٍء وَاِحٍد ، قَْد أَصَاَبْت ِمْنُه الْهِرَّةُ كُْنُت أَتََوضَّأُ أََنا َوَرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِمْن إَِن: َعْمَرةَ ، َعْن َعاِئَشةَ ، قَالَْت 

  .قَْبلَ ذَِلَك

َيعْنِي أََبا َبكْرٍ الَْحنَِفيَّ ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اِهللا ْبُن َعْبِد الَْمجِيِد  -٣٦٩
الْهِرَّةُ الَ َتقْطَعُ : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  أَبِي الزَِّناِد ، َعْن أَبِيِه

  .الصَّالَةَ ، َألنََّها ِمْن َمَتاعِ الَْبْيِت

  َباُب الرُّْخَصِة بِفَْضلِ َوُضوِء الْمَْرأَِة -٣٣
، أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ ، َعْن ِسَماِك ْبنِ َحْربٍ ، َعْن ِعكْرَِمةَ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن -٣٧٠
ْغَتِسلَ ، أَوْ َم ِلَياغَْتَسلَ َبْعضُ أَزَْواجِ النَّبِيِّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِفي َجفَْنٍة ، فََجاَء النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ: قَالَ 

  .الَْماُء الَ ُيْجنُِب: َيا َرسُولَ اِهللا ، إِنِّي كُْنُت ُجُنًبا ، فَقَالَ : َيتََوضَّأَ ، فَقَالَْت 

نَّ اْمَرأَةً  ، أََحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن ِسَماٍك ، َعْن ِعكْرَِمةَ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ -٣٧١
أَوِ اغَْتَسلَ النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِمْن فَْضلِ ، ِمْن أَْزوَاجِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم اغَْتَسلَْت ِمْن َجنَاَبٍة ، فََتَوضَّأَ 

  .َوُضوِئَها

َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد ، َحدَّثََنا شَرِيكٌ : وَإِْسحَاُق ْبُن َمْنصُورٍ ، قَالُوا ، َيى َوُمحَمَُّد ْبُن َيْح، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمثَنَّى  -٣٧٢
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اهللا ، َعْن ِسَماٍك ، َعْن ِعكْرَِمةَ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َمْيُموَنةَ ، َزْوجِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، 

  .لََّم َتَوضَّأَ بِفَْضلِ غُْسِلَها ِمَن الَْجنَاَبِةَعلْيِه وَس

  َباُب النَّْهيِ َعْن ذَِلَك -٣٤
اجِبٍ ، َعنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن َعاِصمٍ اَألحَْولِ ، َعْن أَبِي َح -٣٧٣

  .نَّ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َنَهى أَنْ َيتََوضَّأَ الرَُّجلُ بِفَْضلِ َوُضوِء الْمَْرأَِةالَْحكَمِ ْبنِ َعْمرٍو ، أَ

اَألحَْولُ ،  ثََنا َعاِصٌمَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا الُْمَعلَّى ْبُن أََسٍد ، َحدَّثََنا َعْبدُ الْعَزِيزِ ْبُن الُْمخَْتارِ ، َحدَّ -٣٧٤
َنَهى َرسُولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أَنْ يَْغَتِسلَ الرَُّجلُ بِفَْضلِ َوُضوِء الْمَْرأَِة ، : َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ سَْرجَِس ، قَالَ 

  .َوالْمَْرأَةُ بِفَْضلِ الرَُّجلِ ، وَلَِكْن َيْشَرَعاِن َجِميًعا
  .َوالثَّانِي َوْهٌم، الصَّحِيُح ُهَو األَوَّلُ : َماَجةَ  قَالَ أَُبو َعْبدِ اهللاِ ْبُن



  .َنْحوَُه، َحدَّثََنا الُْمَعلَّى ْبُن أََسٍد : قَاالَ ، َوأَُبو ُعثَْمانَ الُْبَخارِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو حَاِتمٍ ) : ١(قَالَ أَُبو الَْحَسنِ ْبُن َسلََمةَ 
  __________حاشية_
عن ابن ماجة ، فهذا من " السنن"بن إبراهيم بن سلمة بن حبر ، القزويين ، القطان ، راوي  هو أبو احلسن علي) ١(

  ".السنن"زياداته على 

َعْن َعِليٍّ ، قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ، َعْن إِسَْرائِيلَ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعنِ الَْحارِِث ،  -٣٧٥
  .فَْضلِ صَاِحبِِهكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َوأَْهلُُه َيْغَتِسلُونَ ِمْن إَِناٍء وَاِحٍد ، َوالَ َيْغَتِسلُ أََحُدُهَما بِ: 

  َباُب الرَُّجلِ وَالَْمْرأَةِ َيْغَتِسالَِن ِمْن إَِناٍء َواِحٍد -٣٥
ْخبََرَنا اللَّْيثُ ْبُن سَْعٍد ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ َوَحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُرْمحٍ ، أَ -٣٧٦

لْيِه وَسلَّمَ كُْنُت أَغَْتِسلُ أََنا َوَرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َع: ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُعْرَوةَ ، َعْن َعاِئَشةَ ، قَالَْت 
  .ِمْن إَِناٍء َواِحٍد

 ْبنِ َزْيٍد ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ ، َعْن َجابِرِ -٣٧٧
  .َتِسلُ أََنا َوَرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِمْن إَِناٍء وَاِحٍدكُْنُت أَغْ: َعبَّاسٍ ، َعْن َخالَِتِه َمْيمُوَنةَ ، قَالَْت 

َراهِيُم ْبُن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َعاِمرٍ اَألْشَعرِيُّ ، َعْبُد اِهللا ْبُن َعاِمرٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن أَبِي ُبكَْيرٍ ، َحدَّثََنا إِْب -٣٧٨
أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم اغَْتَسلَ َوَمْيُموَنةَ ِمْن إَِناٍء وَاِحٍد ِفي قَْصَعةٍ ، حٍ ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َعْن أُمِّ َهانٍِئ أَبِي َنجِي

  .ِفيَها أَثَرُ الَْعجِنيِ

نِ اَألَسِديُّ ، َحدَّثََنا شَرِيٌك ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمَحمَّدِ ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن الَْحَس -٣٧٩
  .كَانَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم وَأَْزوَاُجُه َيغَْتِسلُونَ ِمْن إَِناٍء َواِحٍد: َعِقيلٍ ، َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ، قَالَ 

ريٍ ، ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ اْبُن ُعلَيَّةَ ، َعْن ِهَشامٍ الدَّْستَُواِئيِّ ، َعْن َيحَْيى ْبنِ أَبِي كَِثَحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ  -٣٨٠
ى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيْغَتِسالَنِ َحدَّثََنا أَُبو َسلََمةَ ، َعْن َزْيَنَب بِْنتِ أُمِّ َسلََمةَ ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ ، أَنََّها كَاَنْت َوَرُسولُ اِهللا صَلَّ

  .ِمْن إَِناٍء َواِحٍد

  َباُب الرَُّجلِ وَالَْمْرأَةِ َيتََوضَّآِن ِمْن إَِناٍء َواِحٍد -٣٦
الرَِّجالُ وَالنَِّساُء  كَانَ: َحدَّثَنِي َناِفٌع ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا مَاِلُك ْبُن أََنسٍ  -٣٨١

  .َيتََوضَُّؤونَ َعلَى َعْهِد َرسُولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِمْن إَِناٍء َواِحٍد

َعْن سَاِلمٍ أَبِي ْيٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن إِْبَراِهيَم الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا أََنُس ْبُن ِعيَاضٍ ، َحدَّثََنا أَُساَمةُ ْبُن َز -٣٨٢
ُربََّما اْخَتلَفَْت َيِدي َوَيُد َرسُولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّمَ : قَالَْت ، َوُهَو اْبُن َسْرجٍ ، َعْن أُمِّ ُصَبيَّةَ الُْجهَنِيَِّة ، النُّْعَماِن 

  .ِفي الُْوُضوِء ِمْن إَِناٍء َواِحٍد



، َحدَّثََنا َداُودُ ْبُن َشبِيبٍ ، َحدَّثََنا حَبِيُب ْبُن أَبِي حَبِيبٍ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ َهرَِمٍ ، َعْن  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى -٣٨٣
  .ِعكْرَِمةَ ، َعْن َعاِئَشةَ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أَنَُّهَما كَاَنا َيتََوضَّآِن َجِميًعا ِللصَّالَِة

  ُء بِالنَّبِيِذَباُب الُْوُضو -٣٧
َحدَّثََنا َوكِيٌع ، َعْن أَبِيِه وَحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيحَْيى ، : َوَعِليُّ ْبُن ُمحَمٍَّد ، قَاالَ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ  -٣٨٤

َمْولَى َعْمرِو ْبنِ حَُرْيٍث ، َعْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ ، ، َعْن أَبِي زَْيٍد  َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن أَبِي فَزَاَرةَ الْعَْبِسيِّ
الَ ، إِالَّ َشْيٌء ِمْن َنبِيٍذ ِفي : ِعْنَدَك طَهُوٌر ؟ قَالَ : َمْسُعوٍد ، أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ لَُه لَْيلَةَ الْجِنِّ 

  .فََتَوضَّأَ، ْمَرةٌ طَيَِّبةٌ ، َوَماٌء طَهُوٌر َت: إَِداَوٍة ، قَالَ 
  .َهذَا َحدِيثُ َوِكيعٍ

َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن قَْيسِ ْبنِ : َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن الَْوِليدِ الدَِّمشِْقيُّ ، َحدَّثََنا َمرَْوانُ ْبُن ُمَحمٍَّد ، قَالَ  -٣٨٥
أَنَّ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ ِالْبنِ َمْسُعوٍد ، ، ْنعَانِيِّ ، َعْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ َعبَّاسٍ الَْحجَّاجِ ، َعْن َحَنشٍ الصَّ

َتْمَرةٌ طَيَِّبةٌ َوَماءٌ  :إِالَّ نَبِيذًا ِفي َسطِيَحٍة ، فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، الَ : َمَعَك َماٌء ؟ قَالَ : لَْيلَةَ الْجِنِّ 
  .فََصَبْبُت َعلَْيِه ، فََتَوضَّأَ به: قَالَ ، طَُهوٌر ، ُصبَّ َعلَيَّ 

  َباُب الُْوُضوِء بَِماِء الَْبحْرِ -٣٨
ِعيِد ْبنِ َسلََمةَ ، ُهَو ِمْن آلِ َحدَّثَنِي َصفَْوانُ ْبُن ُسلَْيمٍ ، َعْن َس، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا مَاِلُك ْبُن أََنسٍ  -٣٨٦

َجاَء َرُجلٌ إِلَى : أَنَُّه َسِمَع أََبا ُهرَْيَرةَ َيقُولُ ، اْبنِ اَألْزَرقِ ، أَنَّ الُْمِغَريةَ ْبَن أَبِي ُبْرَدةَ ، َوُهَو ِمْن بَنِي َعْبِد الدَّارِ َحدَّثَُه 
َيا َرسُولَ اِهللا ، إِنَّا َنْركَبُ الَْبْحَر ، وََنحِْملُ َمَعَنا الْقَلِيلَ ِمَن الَْماِء ، فَإِنْ : َرسُولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم فَقَالَ 

  .َمْيَتتُُه ُهَو الطَّهُوُر َماُؤُه ، الِْحلُّ: َتَوضَّأَْنا بِِه َعِطْشَنا ، أَفََنتََوضَّأُ ِمْن َماِء الَْبْحرِ ؟ فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

رَبِيَعةَ ، َعْن َبكْرِ بْنِ َحدَّثََنا سَْهلُ ْبُن أَبِي سَْهلٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن ُبكَْيرٍ َحدَّثَنِي اللَّْيثُ ْبُن َسْعٍد ، َعْن َجْعفَرِ ْبنِ  -٣٨٧
أَصِيُد ، َوكَاَنتْ ِلي ِقْرَبةٌ أَجَْعلُ ِفيَها َماًء ، َوإِنِّي  كُْنُت: َسَواَدةَ ، َعْن ُمْسِلمِ ْبنِ َمْخِشيٍّ ، َعنِ اْبنِ الْفَِراِسيِّ ، قَالَ 

  .ُهَو الطَّهُوُر َماُؤُه ، الِْحلُّ َمْيَتتُُه: فَقَالَ ، َتَوضَّأُْت بَِماِء الَْبْحرِ ، فَذَكَْرُت ذَِلَك لَِرُسولِ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

َيى ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َحنَْبلٍ ، َحدَّثََنا أَُبو الْقَاِسمِ ْبُن أَبِي الزَِّناِد ، َحدَّثَنِي إِْسحَاُق ْبُن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْح -٣٨٨
ُهوَ : الَْبْحرِ ، فَقَالَ  يَْعنِي ُعبَْيِد اِهللا ، َعْن َجابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّمَ ُسِئلَ َعْن َماِء، َحازِمٍ ، َعْن اْبنِ ِمقَْسمٍ 

  .الطَّهُوُر َماُؤُه ، الِْحلُّ َمْيَتُتُه 
  .َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن الَْحَسنِ الْهَِسْنَجانِيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َحْنَبلٍ ، َنحَْوُه): ١(قَالَ أَُبو الَْحَسنِ ْبُن َسلََمةَ 

  __________حاشية_
عن ابن ماجة ، فهذا من " السنن"اهيم بن سلمة بن حبر ، القزويين ، القطان ، راوي هو أبو احلسن علي بن إبر) ١(

  ".السنن"زياداته على 

  َباُب الرَُّجلِ َيْسَتِعُني َعلَى ُوضُوِئِه فََيُصبُّ َعلَيِْه -٣٩
ُش ، َعْن ُمْسِلمِ ْبنِ ُصبَْيحٍ ، َعْن َمْسُروقٍ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا عِيَسى ْبُن يُوُنَس ، َحدَّثََنا اَألْعَم -٣٨٩



خََرَج النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِلبَْعضِ حَاَجِتِه ، فَلَمَّا َرَجَع َتلَقَّْيُتُه بِاِإلَداَوِة ، فََصَبْبتُ : َعنِ الُْمِغَريِة ْبنِ ُشْعَبةَ ، قَالَ 
غََسلَ َوْجَهُه ، ثُمَّ ذََهَب يَْغِسلُ ِذَراَعْيِه ، فََضاقَتِ الُْجبَّةُ ، فَأَْخَرَجُهَما ِمْن َتْحِت الُْجبَِّة ،  َعلَْيِه ، فََغَسلَ َيَدْيِه ، ثُمَّ

  .فََغَسلَُهَما ، َوَمَسَح َعلَى ُخفَّْيِه ، ثُمَّ صَلَّى بَِنا

لٍ ، َحدَّثََنا شَرِيٌك ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمحَمَِّد ْبنِ َعِقيلٍ ، َعنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا الَْهيْثَُم ْبُن َجِمي -٣٩٠
فََسكَْبُت ، فََغَسلَ َوْجَهُه ، اْسكُبِي : أََتْيتُ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم بِِميَضأٍَة ، فَقَالَ : الرَُّبيِّعِ بِْنِت ُمَعوٍِّذ ، قَالَْت 

  .فََمَسَح بِِه َرأَْسُه ، ُمقَدََّمُه َومَُؤخََّرُه ، َوغََسلَ قََدَمْيِه ثَالَثًا ثَالَثًا، َخذَ َماًء َجدِيًدا َوِذَراَعْيِه ، وَأَ

ُحذَْيفَةَ  َحدَّثَنِي ُحذَْيفَةُ ْبُن أَبِي، َحدَّثَنِي الَْوِليُد ْبُن ُعقَْبةَ ، َحدَّثََنا بِْشُر ْبُن آَدَم ، َحدَّثََنا زَْيُد ْبُن الُْحَبابِ  -٣٩١
َصَبْبُت َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم الَْماَء ِفي السَّفَرِ وَالَْحَضرِ ِفي : اَألْزِديُّ ، َعْن َصفَْوانَ ْبنِ َعسَّالٍ ، قَالَ 

  .الُْوُضوِء

لْكَرِميِ ْبُن َرْوحٍ ، َحدَّثََنا أَبِي رَْوُح ْبُن َعْنَبَسةَ ْبنِ َحدَّثََنا كُْردُوُس ْبُن أَبِي َعْبِد اِهللا الْوَاِسِطيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد ا -٣٩٢
اَنْت أََمةً َموْلَى ُعثَْمانَ ْبنِ َعفَّانَ ، َعْن أَبِيِه َعْنَبَسةَ ْبنِ َسعِيٍد ، َعْن َجدَِّتِه أُمِّ أَبِيِه ، أُمِّ َعيَّاشٍ ، َوكَ، َسِعيِد ْبنِ أَبِي َعيَّاشٍ 

كُْنُت أَُوضِّئُ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، أََنا قَاِئَمةٌ ، َوُهَو : َرسُولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَْت ِلُرقَيَّةَ بِْنتِ 
  .قَاِعٌد

  اَباُب الرَُّجلُ َيْسَتْيِقظُ ِمْن َمَناِمِه ، َهلْ ُيْدِخلُ َيَدُه ِفي اِإلَناِء قَْبلَ أَنْ َيْغِسلََه ٤٠
َحدَّثَنِي الزُّْهرِيُّ ، ، يُّ َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن إِْبَراِهيَم الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا الَْولِيُد ْبُن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا اَألْوَزاِع -٣٩٣

قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى : أَنَّ أََبا ُهَريَْرةَ كَانَ َيقُولُ ، اُه وَأَبِي َسلََمةَ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ أَنَُّهَما َحدَّثَ، َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيَّبِ 
 ثَالَثًا ، فَإِنَّ إِذَا اْسَتْيقَظَ أََحدُكُْم ِمَن اللَّْيلِ ، فَالَ ُيْدِخلْ َيَدُه ِفي اِإلَناِء ، حَتَّى ُيفْرِغَ َعلَْيَها َمرََّتْينِ أَْو: اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

  .َيْدرِي ِفيَم بَاَتْت َيُدُه أََحَدكُْم الَ

َوَجابُِر ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َعْن ُعقَْيلٍ ، ، َحدَّثََنا َحْرَملَةُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا َعْبدُ اِهللا ْبُن َوْهبٍ ، أَْخبََرنِي اْبُن لَهِيَعةَ  -٣٩٤
إِذَا اْسَتْيقَظَ أََحدُكُْم ِمْن َنْوِمِه ، : لُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ َرُسو: َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، َعْن َساِلمٍ ، َعْن أَبِيِه قَالَ 

  .فَالَ ُيْدِخلْ َيَدُه ِفي اإلَِناِء َحتَّى َيْغِسلََها

ِلكِ ْبنِ أَبِي ُسلَْيَمانَ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن تَْوَبةَ ، َحدَّثََنا زَِيادُ ْبُن َعْبِد اِهللا الَْبكَّاِئيُّ ، َعْن َعْبِد الَْم -٣٩٥
إِذَا قَاَم أََحدُكُْم ِمَن النَّْومِ ، فَأَرَاَد أَنْ َيتََوضَّأَ ، فَالَ : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : الزَُّبْيرِ ، َعْن َجابِرٍ قَالَ 

  .إِنَُّه الَ َيْدرِي أَْيَن َباَتتْ َيُدُه ، َوالَ َعلَى َما َوَضَعَهاُيْدِخلْ َيَدُه ِفي َوُضوِئِه َحتَّى يَْغِسلََها ، فَ

َدَعا َعِليٌّ : قَالَ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن َعيَّاشٍ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعنِ الَْحارِِث  -٣٩٦
  .َهكَذَا َرأَْيُت َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َصَنَع: لَ أَنْ ُيْدِخلَُهَما اِإلَناَء ، ثُمَّ قَالَ بَِماٍء ، فََغَسلَ َيَدْيِه قَْب

  َباُب َما َجاَء ِفي التَّْسِمَيِة َعلَى الُْوُضوِء -٤١
ُحَبابِ َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِمرٍ َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ُمَحمَُّد ْبُن الَْعالَِء ، َحدَّثََنا زَْيُد ْبُن الْ -٣٩٧



َحدَّثََنا كَِثُري ْبُن زَْيٍد ، َعْن ُربَْيحِ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ : الْعَقَِديُّ َوَحدَّثََنا أَْحَمدُ ْبُن َمنِيعٍ ، َحدَّثََنا أَُبو أَْحَمَد الزَُّبْيرِيُّ ، قَالُوا 
  .الَ ُوُضوَء ِلَمْن لَْم َيذْكُرِ اْسمَ اِهللا َعلَْيِه: ي َسِعيٍد ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ ْبنِ أَبِ

ُد ْبُن ِعَياضٍ ، َحدَّثََنا أَُبو ِثفَالٍ ، َعْن َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليٍّ الَْخالَّلُ ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن َهاُرونَ ، أَْخبََرَنا َيزِي -٣٩٨
أَنََّها َسِمَعْت أََباَها سَِعيَد ْبَن َزْيدٍ ، َربَاحِ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي سُفَْيانَ ، أَنَّهُ َسِمَع َجدََّتُه بِْنَت َسعِيِد ْبنِ زَْيٍد َتذْكُُر 

  .الَ َصالَةَ ِلَمْن الَ ُوُضوَء لَُه ، َوالَ ُوُضوَء ِلَمْن لَْم َيذْكُرِ اْسَم اِهللا َعلَْيِه: َعلْيِه وَسلََّم  قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا: َيقُولُ 

ُموَسى ْبنِ  َحدَّثََنا اْبُن أَبِي فُدَْيٍك ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن: َوَعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن إِبَْراِهيَم ، قَاالَ ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ  -٣٩٩
: قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَ ، أَبِي َعْبِد اِهللا ، َعْن َيْعقُوَب ْبنِ َسلََمةَ اللَّيِْثيِّ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ 

  .اِهللا َعلَْيِهالَ َصالَةَ ِلَمْن الَ ُوُضوَء لَُه ، َوالَ ُوُضوَء ِلَمْن لَمْ َيذْكُرِ اْسَم 

نِ سَْهلِ ْبنِ سَْعٍد َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن إِْبَراِهيَم ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي فَُدْيٍك ، َعْن َعْبِد الْمَُهْيِمنِ ْبنِ َعبَّاسِ ْب -٤٠٠
الَ َصالَةَ ِلَمْن الَ ُوُضوَء لَُه ، َوالَ ُوُضوَء ِلَمْن : َم قَالَ السَّاِعِديِّ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ

  .ألَْنَصاَرلَْم َيذْكُرِ اْسَم اِهللا َعلَْيِه ، َوالَ َصالَةَ ِلَمْن الَ ُيَصلِّي َعلَى النَّبِيِّ ، َوالَ َصالَةَ ِلَمْن لَْم ُيِحبَّ ا
، َنا أَُبو َحاِتمٍ ، َحدَّثََنا ُعبَْيُس ْبُن َمْرُحومٍ الَْعطَّاُر ، َحدَّثََنا َعْبدُ الُْمَهْيِمنِ ْبُن َعبَّاسٍ َحدَّثَ): ١(قَالَ أَُبو الَْحَسنِ ْبُن َسلََمةَ 

  .فَذَكََر َنْحَوُه
  __________حاشية_
 عن ابن ماجة ، فهذا من" السنن"هو أبو احلسن علي بن إبراهيم بن سلمة بن حبر ، القزويين ، القطان ، راوي ) ١(

  ".السنن"زياداته على 

  َباُب التََّيمُّنِ ِفي الُْوُضوِء -٤٢
نُ ْبُن َوِكيعٍ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َهنَّاُد ْبُن السَّرِيِّ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ ، َعْن أَْشَعثَ ْبنِ أَبِي الشَّْعثَاِء وَحدَّثََنا ُسفَْيا -٤٠١

، َعْن أَْشَعثَ ْبنِ أَبِي الشَّْعثَاِء ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َمْسُروقٍ ، َعْن َعاِئَشةَ ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا َصلَّى ُعَمُر ْبُن ُعَبْيٍد الطََّناِفِسيُّ 
  .ذَا اْنَتَعلَْنِتعَاِلِه إِاهللا َعلْيِه وَسلََّم كَانَ ُيِحبُّ التََّيمَُّن ِفي الطُُّهورِ إِذَا َتطَهََّر ، َوِفي َتَرجُِّلِه إِذَا تََرجَّلَ ، َوِفي ا

ْعَمشِ ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا أَُبو َجْعفَرٍ النُّفَْيِليُّ ، َحدَّثََنا ُزهَْيُر ْبُن ُمَعاوَِيةَ ، َعنِ اَأل -٤٠٢
  .إِذَا تََوضَّأُْتْم فَاْبَدؤُوا بَِمَياِمنِكُْم: َم قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ: قَالَ ، ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ 

َحدَّثََنا ُزَهْيرٌ : َحدَّثََنا أَُبو َحاِتمٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبنُ َصاِلحٍ ، وَاْبُن ُنفَْيلٍ َوغَْيُرُهَما ، قَالُوا ): ١(قَالَ أَُبو الَْحَسنِ ْبُن َسلََمةَ 
  .فَذَكََر َنحَْوُه، 
  __________حاشية_
عن ابن ماجة ، فهذا من " السنن"هو أبو احلسن علي بن إبراهيم بن سلمة بن حبر ، القزويين ، القطان ، راوي ) ١(

  ".السنن"زياداته على 

  َباُب الَْمْضَمَضِة وَاِالْسِتْنَشاقِ ِمْن كَفٍّ َواِحٍد -٤٣
َحدَّثََنا عَْبُد الَْعزِيزِ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َعْن َزْيدِ ْبنِ : قَاالَ ، الَّدٍ الَْباِهِليُّ َوأَُبو َبكْرِ ْبُن َخ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن الَْجرَّاحِ  -٤٠٣



أَنَّ َرسُولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َمْضَمَض وَاْستَْنَشَق ِمْن غُْرفٍَة ، أَْسلََم ، َعْن َعطَاِء ْبنِ َيَسارٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ 
  .َواِحَدٍة

أَنَّ َرُسولَ ، ِليٍّ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا شَرِيٌك ، َعْن َخاِلِد ْبنِ َعلْقََمةَ ، َعْن َعْبِد َخْيرٍ ، َعْن َع -٤٠٤
  .اِحٍدَواْسَتْنَشَق ثَالَثًا ِمْن كَفٍّ َو، اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم تََوضَّأَ ، فََمْضَمَض ثَالَثًا 

ْبنِ َيحَْيى ، َعْن أَبِيهِ  َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا أَُبو الُْحَسْينِ الُْعكِْليُّ ، َعْن َخاِلدِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ، َعْن َعْمرِو -٤٠٥
 َعلْيِه وَسلََّم ، فَسَأَلََنا َوُضوًءا ، فَأََتْيُتهُ بَِماٍء ، أََتاَنا َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا: ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ زَْيٍد األَْنَصارِيِّ ، قَالَ 
  .فََمْضَمَض َواسَْتْنَشَق ِمْن كَفٍّ َواِحٍد

  َباُب الُْمَبالََغة ِفي اِالْسِتْنَشاقِ َواِالْسِتنْثَارِ -٤٤
ْنُصورٍ َوَحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي شَْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعْبَدةَ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َزْيٍد ، َعْن َم -٤٠٦

قَالَ ِلي َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّمَ : قَالَ ، اَألْحَوصِ ، َعْن َمْنُصورٍ ، َعْن ِهالَلِ ْبنِ َيَساٍف ، َعْن َسلََمةَ ْبنِ قَْيسٍ 
  .ذَا اسَْتْجمَْرَت فَأَْوِتْرإِذَا تََوضَّأَْت فَانْثُْر ، َوإِ: 

، َعْن َعاِصمِ ْبنِ لَِقيطِ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن ُسلَْيمٍ الطَّاِئِفيُّ ، َعْن إِْسَماعِيلَ ْبنِ كَِثريٍ -٤٠٧
أَسْبِغِ الُْوُضوَء ، َوبَاِلغْ ِفي اِالسِْتْنشَاقِ : ْخبِرْنِي َعنِ الُْوُضوِء ، قَالَ َيا َرسُولَ اِهللا ، أَ: قُلُْت : ْبنِ َصبَِرةَ ، َعْن أَبِيِه قَالَ 
  .، إِالَّ أَنْ َتكُونَ َصاِئًما

ا َوِكيٌع ، َعنِ اْبنِ ثََنَحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن ُسلَْيَمانَ وَحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّ -٤٠٨
قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه : قَالَ ، أَبِي ِذئْبٍ ، َعْن قَارِِظ ْبنِ شَْيَبةَ ، َعْن أَبِي غَطَفَانَ الْمُرِّيِّ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ 

  .اْسَتْنِثرُوا َمرََّتْينِ َباِلغََتْينِ ، أَْو ثَالَثًا: وَسلََّم 

َحدَّثََنا َماِلُك ْبُن أََنسٍ ، : قَاالَ ، وََداُوُد ْبُن َعْبِد اِهللا ، أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َزْيُد ْبُن الُْحَبابِ َحدَّثََنا  -٤٠٩
َمْن : لَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ َرسُولُ اهللاِ َص: قَالَ ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، َعْن أَبِي إِْدرِيَس الْخَْوالَنِيِّ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ 

  .َتَوضَّأَ فَلَْيْسَتْنِثْر ، َوَمنِ اْسَتْجَمَر فَلُْيوِتْر

  َباُب َما َجاَء ِفي الُْوُضوِء َمرَّةً مَرَّةً -٤٥
سَأَلُْت أََبا َجعْفَرٍ : قَالَ ، ةَ الثَُّماِليِّ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َعاِمرِ ْبنِ ُزَراَرةَ ، َحدَّثََنا َشرِيٌك ، َعْن ثَابِِت ْبنِ أَبِي َصِفيَّ -٤١٠

: قُلُْت ، َنَعْم : ُحدِّثَْت َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم تََوضَّأَ مَرَّةً َمرَّةً ؟ قَالَ : ، قُلُْت لَُه 
  .نََعْم: ثًا ؟ قَالَ َوَمرََّتْينِ َمرََّتْينِ ، وَثَالَثًا ثَالَ

دِ ْبنِ أَْسلََم ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن َخالٍَّد الَْباِهِليُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن سَِعيٍد الْقَطَّانُ ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن َزْي -٤١١
  .ى اهللا َعلْيِه وَسلََّم تََوضَّأَ غُْرفَةً غُْرفَةًرَأَْيُت َرُسولَ اهللاِ َصلَّ: َعطَاِء ْبنِ َيَسارٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ 



سْلََم ، َعْن أَبِيِه ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا رِْشِديُن ْبُن سَْعٍد ، أَْخبََرَنا الضَّحَّاُك ْبُن ُشَرحْبِيلَ ، َعْن زَْيِد ْبنِ أَ -٤١٢
  .َتَوضَّأَ َواِحَدةً وَاِحدَةً، ى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِفي غَْزَوٍة َرأَْيُت َرسُولَ اِهللا صَلَّ: َعْن ُعَمَر قَالَ 

  َباُب الُْوُضوِء ثَالَثًا ثَالَثًا -٤٦
ْبنِ أَبِي ، َعْن َعْبَدةَ َحدَّثََنا َمْحُموُد ْبُن َخاِلٍد الدَِّمشِْقيُّ ، َحدَّثََنا الَْوِليدُ ْبُن ُمْسِلمٍ الدَِّمشِْقيُّ ، َعنِ اْبنِ ثَْوَبانَ  -٤١٣

َهكَذَا كَانَ ُوُضوُء َرسُولِ اِهللا : رَأَْيُت ُعثَْمانَ َوَعِليا َيتََوضَّآِن ثَالَثًا ثَالَثًا ، َوَيقُوالَِن : قَالَ ، لَُباَبةَ ، َعْن َشِقيقِ ْبنِ َسلََمةَ 
  .َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم

فَذَكَرَ ، ُبو َحاِتمٍ ، َحدَّثََنا أَُبو ُنعَْيمٍ ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن ثَابِِت ْبنِ ثَوَْبانَ َحدَّثََناهُ أَ: قَالَ أَُبو الَْحَسنِ ْبُن َسلََمةَ 
  .َنحَْوُه

  __________حاشية_
عن ابن ماجة ، فهذا من " السنن"هو أبو احلسن علي بن إبراهيم بن سلمة بن حبر ، القزويين ، القطان ، راوي ) ١(

  ".السنن"زياداته على 

يُّ ، َعنِ الُْمطَِّلبِ ْبنِ َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن إِْبَراِهيَم الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا الَْولِيُد ْبُن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا اَألْوَزاِع -٤١٤
  .َرفََع ذَِلَك إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّمَو، أَنَُّه تََوضَّأَ ثَالَثًا ثَالَثًا ، َعْبِد اهللاِ ْبنِ َحْنطَبٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر 

،  ، َعْن َعاِئَشةَ َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا خَاِلُد ْبُن َحيَّانَ ، َعْن َساِلمٍ أَبِي الْمَُهاجِرِ ، َعْن َمْيُموِن ْبنِ ِمْهَرانَ -٤١٥
  .اهللا َعلْيِه وَسلََّم تََوضَّأَ ثَالَثًا ثَالَثًا أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى، َوأَبِي ُهَريَْرةَ 

ْبنِ أَبِي أَْوفَى ،  َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن َوِكيعٍ ، َحدَّثََنا ِعيَسى ْبُن ُيوُنَس ، َعْن فَاِئِد ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن َعْبِد اِهللا -٤١٦
  .َسلََّم تََوضَّأَ ثَالَثًا ثَالَثًا ، َوَمَسَح َرأَْسُه َمرَّةًرَأَْيُت َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه و: قَالَ 

بٍ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُيوُسَف ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن لَْيٍث ، َعْن َشْهرِ ْبنِ َحْوَش -٤١٧
  .اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيتََوضَّأُ ثَالَثًا ثَالَثًاكَانَ َرُسولُ : َماِلٍك اَألشَْعرِيِّ قَالَ 

َحدَّثََنا َوكِيٌع ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمَحمَّدِ : َوَعِليُّ ْبُن ُمحَمٍَّد ، قَاالَ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ  -٤١٨
  .أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم تََوضَّأَ ثَالَثًا ثَالَثًا، بِْنِت ُمَعوِّذِ اْبنِ َعفَْراَء  ْبنِ َعِقيلٍ ، َعنِ الرُّبَيِّعِ

  َباُب َما َجاَء ِفي الُْوُضوِء َمرَّةً ، َومَرََّتْينِ ، وَثَالَثًا -٤٧
َحدَّثَنِي عَْبُد الرَّحِيمِ ْبُن زَْيٍد الَْعمِّيُّ ، َمْرُحوُم ْبُن َعْبِد الْعَزِيزِ الَْعطَّاُر َحدَّثَنِي ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن َخالٍَّد الَْباِهِليُّ  -٤١٩

الَ َتَوضَّأَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم وَاِحَدةً َواِحَدةً ، فَقَ: ، َعْن أَبِيِه ، َعْن ُمَعاوَِيةَ ْبنِ قُرَّةَ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 
، َهذَا ُوُضوُء الْقَْدرِ ِمَن الُْوُضوِء : ثُمَّ َتَوضَّأَ اثَْنَتْينِ اثَْنَتْينِ ، فَقَالَ ، َهذَا ُوُضوُء َمْن الَ َيقَْبلُ اللَُّه ِمْنُه َصالَةً إِالَّ بِِه : 

ثُمَّ ، َوَمْن َتَوضَّأَ َهكَذَا ، وَُوُضوُء َخِليلِ اِهللا إِبَْراهِيَم  َوُهَو ُوضُوِئي ،، َهذَا أَْسَبغُ الُْوُضوِء : َوَتَوضَّأَ ثَالَثًا ثَالَثًا ، َوقَالَ 
فُِتحَ لَُه ثََمانَِيةُ أَبَْوابِ الَْجنَِّة ، َيْدُخلُ ، َوأَشَْهُد أَنَّ ُمحَمًَّدا َعْبُدُه َوَرسُولُُه ، أَْشَهُد أَنْ الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه : قَالَ ِعْنَد فََراِغِه 

  .َها َشاَءِمْن أَيِّ



ةَ الشَّْيبَانِيُّ ، َعْن زَْيِد َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن ُمَساِفرٍ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن قَْعَنبٍ أَُبو بِْشرٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َعَراَد -٤٢٠
أَنَّ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َدعَا ، ، َعْن أَُبيِّ ْبنِ كَْعبٍ  ْبنِ الَْحوَارِيِّ ، َعْن ُمَعاوَِيةَ ْبنِ قُرَّةَ ، َعْن ُعَبْيِد ْبنِ ُعَمْيرٍ

ُوُضوٌء َمْن لَْم َيَتَوضَّأُْه ، لَْم َيقَْبلِ اللَُّه لَهُ َصالَةً ، ثُمَّ : َهذَا َوِظيفَةُ الُْوُضوِء ، أَْو قَالَ : بَِماٍء ، فََتَوضَّأَ َمرَّةً َمرَّةً ، فَقَالَ 
: َهذَا ُوُضوٌء َمْن تََوضَّأَُه ، أَْعطَاهُ اللَُّه ِكفْلَْينِ ِمَن اَألْجرِ ، ثُمَّ تََوضَّأَ ثَالَثًا ثَالَثًا ، فَقَالَ : َوضَّأَ مَرََّتْينِ َمرََّتْينِ ، ثُمَّ قَالَ َت

  .َوُوُضوُء الُْمْرَسِلَني قَْبِلي، َهذَا ُوُضوِئي 

  ِفي الُْوُضوِء َوكََراِهَيِة التََّعدِّي ِفيِه َباُب َما َجاَء ِفي الْقَْصِد -٤٨
ٍد ، َعنِ الَْحَسنِ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد ، َحدَّثََنا َخارَِجةُ ْبُن ُمْصَعبٍ ، َعْن ُيوُنَس ْبنِ ُعَبْي -٤٢١

إِنَّ ِللُْوُضوِء َشْيطَاًنا : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَ ، نِ كَْعبٍ َعْن ُعَتيِّ ْبنِ َضْمَرةَ السَّْعِديِّ ، َعْن أَُبيِّ ْب
  .ُيقَالُ لَُه َولََهانُ ، فَاتَّقُوا َوْسوَاَس الَْماِء، 

ْبنِ أَبِي عَاِئَشةَ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ  َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا خَاِلي َيْعلَى ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن ُموَسى -٤٢٢
مَّ َجاَء أَعَْرابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم فَسَأَلَُه َعنِ الُْوُضوِء ، فَأََراُه ثَالَثًا ثَالَثًا ، ثُ: ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، قَالَ 

  .اَد َعلَى َهذَا فَقَْد أََساَء ، أَْو َتَعدَّى ، أَْو ظَلََمَهذَا الُْوُضوُء ، فََمْن َز: قَالَ 

: َسِمَع كَُرْيًبا َيقُولُ  َحدَّثََنا أَُبو إِْسحَاَق الشَّاِفِعيُّ إِبَْراهِيُم ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ الَْعبَّاسِ ، َحدَّثََنا ُسفْيَانُ ، َعْن َعْمرٍو ، -٤٢٣
لُُه ، تُّ ِعْنَد خَالَِتي َمْيُموَنةَ ، فَقَاَم النَّبِيُّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم فََتَوضَّأَ ِمْن َشنٍَّة ، ُوُضوًءا ُيقَلِّبِ: َسِمْعُت اْبَن َعبَّاسٍ َيقُولُ 
  .فَقُْمُت فََصَنْعُت كََما َصَنَع

مَِّد ْبنِ الْفَْضلِ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َساِلمٍ ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمصَفَّى الْحِْمِصيُّ ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ ، َعْن ُمَح -٤٢٤
  .الَ ُتْسرِْف ، الَ ُتْسرِْف: َرأَى َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َرُجالً َيَتَوضَّأُ ، فَقَالَ : ُعَمَر ، قَالَ 

َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن ُحَييِّ ْبنِ َعْبِد اِهللا الَْمَعاِفرِيِّ ، َعْن أَبِي َعْبدِ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا قَُتْيَبةُ ، -٤٢٥
َهذَا َما : ُهَو َيتََوضَّأُ ، فَقَالَ الرَّْحَمنِ الُْحُبِليِّ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْمرٍو ، أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َمرَّ بَِسْعٍد َو

  .َنَعْم ، َوإِنْ كُْنَت َعلَى َنَهرٍ َجارٍ: أَِفي الُْوُضوِء إِسَْراٌف ؟ قَالَ : السََّرُف ؟ فَقَالَ 

  َباُب َما َجاَء ِفي إِْسبَاغِ الُْوُضوِء -٤٩
، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن )١(مٍ أَُبو جَْهَضمٍ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعْبَدةَ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َزْيٍد ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن جَْهَض -٤٢٦

  .أَمََرَنا َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم بِإِْسبَاغِ الُْوُضوِء: قَالَ ، ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ َعبَّاسٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ 
  __________حاشية_
وهو على الصواب يف طَْبَعَتيْ الرسالة ، ، " ى بن سامل أبو جَْهَضمُموَس: "حترف يف طَبَْعَتْي اجليل والفكر إىل ) ١(
  ).٥٩٣٨(٥/١٧٧"حتفة األشراف"و

  .ُموَسى بن جَْهَضم أبو جَْهَضم ، وهو َوْهٌم: يف حديث أمحد بن َعْبدة : وقال املزي 



كَْيرٍ ، َحدَّثََنا ُزَهْيُر ْبُن ُمَحمٍَّد ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمَحمَّدِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن أَبِي ُب -٤٢٧
أَالَ : لْيِه وَسلََّم قَالَ ْبنِ َعِقيلٍ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيَّبِ ، َعْن أَبِي َسِعيدٍ الُْخْدرِيِّ ، أَنَُّه َسِمَع َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َع

إِسَْباغُ الُْوُضوِء : َبلَى َيا َرسُولَ اِهللا ، قَالَ : ُيكَفُِّر اللَُّه بِِه الَْخطَاَيا ، َويَزِيُد بِِه ِفي الَْحَسَناِت ؟ قَالُوا أَدُلُّكُْم َعلَى َما 
  .َعلَى الَْمكَارِِه ، َوكَثَْرةُ الُْخطَا إِلَى الَْمسَاجِِد ، َواْنتِظَاُر الصَّالَِة بَْعَد الصَّالَِة

َباحٍ ، َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيِد ْبنِ كَاِسبٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن َحْمَزةَ ، َعْن كَِثريِ ْبنِ زَْيٍد ، َعنِ الْوَِليِد ْبنِ َر َحدَّثََنا -٤٢٨
وِء َعلَى الَْمكَارِِه ، َوإِْعَمالُ كَفَّارَاُت الَْخطَاَيا ، إِْسبَاغُ الُْوُض: َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 
  .اَألقَْدامِ إِلَى الَْمَساجِِد ، وَاْنِتظَاُر الصَّالَِة بَْعَد الصَّالَِة

  َباُب َما َجاَء ِفي َتْخِليلِ اللِّْحيَِة -٥٠
كَرِميِ أَبِي أَُميَّةَ ، َعْن َحسَّانَ ْبنِ بِالَلٍ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَبِي ُعَمَر الَْعَدنِيُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن َعْبِد الْ -٤٢٩

َوَحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ أَبِي َعُروَبةَ ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن َحسَّانَ ْبنِ : َعمَّارِ ْبنِ َياِسرٍ َوَحدَّثََنا اْبُن أَبِي ُعَمَر ، قَالَ 
  .َرأَْيُت َرسُولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّمَ ُيخَلِّلُ ِلْحَيَتُه: ، قَالَ  بِالَلٍ ، َعْن َعمَّارِ ْبنِ َياِسرٍ

ِديِّ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَبِي َخاِلٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، َعْن إِْسرَائِيلَ ، َعْن َعاِمرِ ْبنِ َشِقيقٍ اَألَس -٤٣٠
  .انَ ، أَنَّ َرُسولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َتَوضَّأَ ، فََخلَّلَ ِلْحَيتَُهَواِئلٍ ، َعْن ُعثَْم

،  كَِثريٍ أَُبو النَّْضرِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ َحفْصِ ْبنِ ِهَشامِ ْبنِ زَْيِد ْبنِ أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن -٤٣١
كَانَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم إِذَا َتَوضَّأَ : الَْبصْرِيِّ ، َعْن َيزِيدَ الرَّقَاِشيِّ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، قَالَ َصاِحُب 

  .َخلَّلَ ِلْحَيَتُه ، َوفَرَّجَ أََصابَِعُه مَرََّتْينِ

، الَْحمِيِد ْبُن َحبِيبٍ ، َحدَّثََنا اَألْوَزاِعيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الْوَاِحِد ْبُن قَْيسٍ  َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا عَْبُد -٤٣٢
 كَانَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم إِذَا تََوضَّأَ َعَرَك َعارَِضْيِه بَْعَض الَْعْرِك ، ثُمَّ: َحدَّثَنِي َناِفٌع ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 
  .َشَبَك ِلحَْيَتُه بِأَصَابِِعِه ِمْن َتْحتَِها

 ْبُن السَّاِئبِ الرَّقَاِشيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن َعْبِد اِهللا الرَّقِّيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن رَبِيَعةَ الِْكالَبِيُّ ، َحدَّثََنا وَاِصلُ -٤٣٣
  .َرأَْيُت َرسُولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َتَوضَّأَ ، فََخلَّلَ ِلْحَيتَُه: َألْنصَارِيِّ ، قَالَ َعْن أَبِي َسْوَرةَ ، َعْن أَبِي أَيُّوبَ ا

  َباُب َما َجاَء ِفي َمْسحِ الرَّأْسِ -٥١
ْبُن إِْدرِيَس الشَّاِفِعيُّ ، أَْخبََرَنا َماِلُك ْبُن أَْخَبَرَنا ُمَحمَُّد : َوَحْرَملَةُ ْبُن َيحَْيى ، قَاالَ ، َحدَّثََنا الرَّبِيُع ْبُن ُسلَْيَمانَ  -٤٣٤

َهلْ َتْسَتِطيعُ أَنْ ُترَِينِي : َوُهَو َجدُّ َعْمرِو ْبنِ َيحَْيى ، أََنسٍ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ َيْحَيى ، َعْن أَبِيِه ، أَنَُّه قَالَ ِلعَْبِد اِهللا ْبنِ زَْيٍد 
نََعْم ، فََدَعا بَِوُضوٍء ، فَأَفَْرغَ َعلَى َيَدْيِه ، :  َعلْيِه وَسلََّم َيتََوضَّأُ ؟ فَقَالَ َعْبُد اِهللا ْبُن َزْيٍد كَْيَف كَانَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا

مَرََّتْينِ َمرََّتْينِ إِلَى الِْمْرفَقَْينِ ثُمَّ تََمْضَمَض ، وَاْسَتنْثََر ثَالَثًا ، ثُمَّ غََسلَ َوْجَهُه ثَالَثًا ، ثُمَّ غََسلَ َيَدْيِه ، فََغَسلَ َيَدْيِه مَرََّتْينِ 
حَتَّى َرَجَع إِلَى ، قَفَاُه ، ثُمَّ َردَُّهَما  ، ثُمَّ َمَسَح َرأَْسُه بَِيَدْيِه ، فَأَقَْبلَ بِهَِما وَأَْدَبَر ، َبَدأَ بُِمقَدَّمِ َرأِْسِه ، ثُمَّ ذََهَب بِهَِما إِلَى

  .ثُمَّ غََسلَ رِْجلَْيِهالَْمكَاِن الَِّذي َبَدأَ ِمْنُه ، 



َمانَ ْبنِ َعفَّانَ ، قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعبَّاُد ْبُن الَْعوَّامِ ، َعْن َحجَّاجٍ ، َعْن َعطَاٍء ، َعْن ُعثْ -٤٣٥
  .َرأَْسُه مَرَّةً َرأَْيُت َرسُولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َتَوضَّأَ ، فََمَسَح: 

أَنَّ َرُسولَ اهللاِ ، َحدَّثََنا َهنَّاُد ْبُن السَّرِيِّ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن أَبِي َحيَّةَ ، َعْن َعِليٍّ  -٤٣٦
  .َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َمَسَح رَأَْسُه َمرَّةً

َموْلَى َسلََمةَ ، َعْن َسلََمةَ ، الْحَارِِث الِْمصْرِيُّ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َراِشٍد الَْبصْرِيُّ ، َعْن َيزِيَد  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن -٤٣٧
  .َرأَْيتُ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم تََوضَّأَ ، فََمَسَح رَأَْسُه َمرَّةً: ْبنِ اَألكَْوعِ ، قَالَ 

َحدَّثََنا َوكِيٌع ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمَحمَّدِ : َوَعِليُّ ْبُن ُمحَمٍَّد ، قَاالَ ، ُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ َحدَّثََنا أَ -٤٣٨
  .لْيِه وَسلََّم ، فََمَسَح رَأَْسُه َمرََّتْينِتََوضَّأَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َع: ْبنِ َعِقيلٍ ، َعنِ الرُّبَيِّعِ بِْنِت ُمَعوِّذِ اْبنِ َعفَْراَء ، قَالَْت 

  َباُب َما َجاَء ِفي َمْسحِ اُألذَُنْينِ -٥٢
 أَْسلََم ، َعْن َعطَاِء َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن إِْدرِيَس ، َعنِ اْبنِ َعْجالَنَ ، َعْن َزْيِد ْبنِ -٤٣٩
ْينِ ، َوَخالَفَ بِإِْبَهاَمْيهِ سَارٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َمَسَح أُذَُنْيِه دَاِخلَُهَما بِالسَّبَّابََتْبنِ َي

  .إِلَى ظَاِهرِ أُذَُنْيِه ، فََمَسَح ظَاِهَرُهَما َوبَاِطَنُهَما

يَّ أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا شَرِيٌك ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َعِقيلٍ ، َعنِ الرَُّبيِّعِ ، أَنَّ النَّبِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن -٤٤٠
  .فََمَسَح ظَاِهَر أُذَُنْيِه َوبَاِطَنُهَما، َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم تََوضَّأَ 

َحدَّثََنا َوكِيٌع ، َعنِ الَْحَسنِ ْبنِ صَاِلحٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا : َوَعِليُّ ْبُن ُمحَمٍَّد ، قَاالَ ، ْيَبةَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َش -٤٤١
، فَأَْدَخلَ إِْصبََعْيِه  تََوضَّأَ النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم: ْبنِ ُمَحمَِّد ْبنِ َعِقيلٍ ، َعنِ الرَُّبيِّعِ بِْنِت ُمَعوِِّذ اْبنِ َعفَْراَء ، قَالَْت 

  .ِفي ُجحَْرْي أُذَُنْيِه

ْيَسَرةَ ، َعنِ الِْمقَْدامِ َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا الَْوِليُد ، َحدَّثََنا حَرِيُز ْبُن ُعثَْمانَ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َم -٤٤٢
  .لَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم تََوضَّأَ ، فََمَسَح بَِرأِْسِه وَأُذَُنْيِه ، ظَاِهَرُهَما َوَباِطَنُهَماْبنِ مْعِدي كَرَِب ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا َص

  َباُب اُألذَُناِن ِمَن الرَّأْسِ -٥٣
ْن َحبِيبِ ْبنِ َزْيٍد ، َعْن َعبَّاِد َحدَّثََنا ُسوَْيُد ْبُن َسعِيٍد ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن زَكَرِيَّا ْبنِ أَبِي زَاِئَدةَ ، َعْن ُشْعَبةَ ، َع -٤٤٣

  .األُذَُناِن ِمَن الرَّأْسِ: قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَ ، ْبنِ َتِميمٍ ، َعْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ زَْيٍد 

َناِن ْبنِ َربِيَعةَ ، َعْن َشْهرِ ْبنِ َحْوَشبٍ ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن زِيَاٍد ، أَخَْبَرَنا َحمَّاُد ْبُن زَْيٍد ، َعْن ِس -٤٤٤
  .َوكَانَ َيْمَسُح َرأَْسُه َمرَّةً ، َوكَانَ يَْمَسحُ الَْمأْقَْينِ، األُذَُناِن ِمَن الرَّأْسِ : أَنَّ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 



ميِ ُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن الُْحَصْينِ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعالَثَةَ ، َعْن َعْبِد الْكَرَِحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْب -٤٤٥
اُألذَُناِن ِمَن : َم قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ: قَالَ ، الْجََزرِيِّ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيَّبِ ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ 

  .الرَّأْسِ

  َباُب َتْخِليلِ اَألصَابِعِ -٥٤
َحدَّثَنِي َيزِيُد ْبُن َعْمرٍو ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمصَفَّى الْحِْمِصيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ِحْمَيرٍ ، َعنِ اْبنِ لَهِيَعةَ  -٤٤٦

رَأَْيُت َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَ ، ْحَمنِ الُْحُبِليِّ ، َعنِ الُْمْستَْورِِد ْبنِ َشدَّاٍد الَْمَعاِفرِيُّ ، َعْن أَبِي َعْبِد الرَّ
  .فََخلَّلَ أَصَابَِع رِْجلَْيِه بِِخْنِصرِِه، َتَوضَّأَ 

  .فَذَكَرَ َنحَْوُه، َوانِيُّ ، َحدَّثََنا قَُتْيَبةُ ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ َحدَّثََنا خَازُِم ْبُن َيحَْيي الُْحلْ): ١(قَالَ أَُبو الَْحَسنِ ْبُن َسلََمةَ 
  __________حاشية_
عن ابن ماجة ، فهذا من " السنن"هو أبو احلسن علي بن إبراهيم بن سلمة بن حبر ، القزويين ، القطان ، راوي ) ١(

  ".السنن"زياداته على 

ُن َسعِيٍد الَْجوَْهرِيُّ ، َحدَّثََنا َسْعُد ْبُن َعْبِد الَْحِميِد ْبنِ َجعْفَرٍ ، َعنِ اْبنِ أَبِي الزَِّناِد ، َعْن َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْب -٤٤٧
إِذَا : َم قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ: قَالَ ، َموْلَى التَّْوأََمِة ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، ُموَسى ْبنِ ُعقَْبةَ ، َعْن َصاِلحٍ 

  .وَاْجَعلِ الَْماَء َبْيَن أَصَابِعِ َيدَْيَك ، َورِْجلَْيَك، قُْمَت إِلَى الصَّالَِة ، فَأَْسبِغِ الُْوُضوَء 

َعْن َعاِصمِ ْبنِ لَِقيطِ  ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن ُسلَْيمٍ الطَّاِئِفيُّ ، َعْن إِْسَماعِيلَ ْبنِ كَِثريٍ -٤٤٨
  .أَسْبِغِ الُْوُضوَء ، َوَخلِّلْ َبْيَن اَألصَابِعِ: قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَ ، ْبنِ َصبَِرةَ ، َعْن أَبِيِه 

َحدَّثَنِي أَبِي ، َعْن ، ُن ُمَحمَِّد ْبنِ ُعبَْيِد اِهللا ْبنِ أَبِي َراِفعٍ َحدَّثََنا َعْبُد الَْمِلِك ْبُن ُمَحمٍَّد الرَّقَاِشيُّ ، َحدَّثََنا ُمَعمَُّر ْب -٤٤٩
  .أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم كَانَ إِذَا تََوضَّأَ ، َحرَّكَ َخاَتَمُه، ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ أَبِي َراِفعٍ ، َعْن أَبِيِه 

  َباُب غَْسلِ الْعََراِقيبِ -٥٥
َحدَّثََنا َوكِيٌع ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن َمْنُصورٍ ، َعْن ِهالَلِ : َوَعِليُّ ْبُن ُمحَمٍَّد ، قَاالَ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ  -٤٥٠

، هللا َعلْيِه وَسلََّم قَْوًما َيتََوضَُّؤونَ َرأَى َرسُولُ اِهللا َصلَّى ا: قَالَ ، ْبنِ َيَساٍف ، َعْن أَبِي َيحَْيى ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْمرٍو 
  .وَْيلٌ ِلَألْعقَابِ ِمَن النَّارِ ، أَْسبُِغوا الُْوُضوَء: فَقَالَ ، َوأَْعقَابُُهْم َتلُوُح 

دَّثََنا عْبُد السَّالَمِ ْبُن حْربٍ َحدَّثََنا أَُبو َحاِتمٍ ، َحدَّثََنا عْبُد الُْمْؤِمنِ ْبُن عليٍّ ، َح): ١(قَالَ أَُبو الَْحَسنِ الْقَطَّانُ  -٤٥١
وْيلٌ ِلَألْعقَابِ ِمنَ : قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلَّى اللَُّه علْيِه وسلََّم : ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْروةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعاِئَشةَ ، قَالَْت 

  .النَّارِ
  __________حاشية_
عن ابن ماجة ، فهذا من " السنن"ر ، القزويين ، القطان ، راوي هو أبو احلسن علي بن إبراهيم بن سلمة بن حب) ١(

  ".السنن"زياداته على 



أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الصَّبَّاحِ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اهللاِ ْبُن َرَجاٍء الَْمكِّيُّ ، َعنِ اْبنِ َعْجالَنَ َوَحدَّثََنا  -٤٥٢
َوأَُبو َخاِلٍد اَألْحَمُر ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْجالَنَ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ أَبِي سَِعيٍد ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ، ، َيحَْيى ْبُن َسعِيٍد ، َحدَّثََنا 

َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه  أَْسبِغِ الُْوُضوَء ، فَإِنِّي َسِمْعُت: رَأَْت َعاِئَشةُ عَْبَد الرَّْحَمنِ َوُهَو َيتََوضَّأُ ، فَقَالَْت : قَالَ 
  .َوْيلٌ ِللْعََراِقيبِ ِمَن النَّارِ: وَسلََّم َيقُولُ 

َنا ُسهَْيلٌ ، َعْن أَبِيِه ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ أَبِي الشَّوَارِبِ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن الُْمْختَارِ ، َحدَّثَ -٤٥٣
  .وَْيلٌ ِلَألْعقَابِ ِمَن النَّارِ: أَبِي ُهَريَْرةَ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ َعْن 

 َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن َسِعيِد ْبنِ أَبِي كَرِبٍ ، َعْن: َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، قَالَ  -٤٥٤
  .َوْيلٌ ِللْعََراِقيبِ ِمَن النَّارِ: َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقُولُ : قَالَ ، َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا 

لِيُد ْبُن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا شَْيَبةُ َحدَّثََنا الَْو: َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن ُعثَْمانَ ، َوُعثَْمانُ ْبُن إِْسَماِعيلَ الدَِّمْشِقيَّاِن ، قَاالَ  -٤٥٥
َحدَّثَنِي أَُبو َعْبدِ اِهللا اَألْشَعرِيُّ ، َعْن َخاِلِد ْبنِ الَْولِيِد ، ْبُن اَألْحَنِف ، َعْن أَبِي َسالَّمٍ اَألْسَوِد ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ اَألْشَعرِيِّ 

كُلُّ َهُؤالَِء َسِمُعوا ِمْن َرسُولِ اِهللا صَلَّى اهللا َعليْهِ ، َحَسَنةَ ، َوَعْمرِو ْبنِ الَْعاصِ  ، َوَيزِيَد ْبنِ أَبِي ُسفَْيانَ ، َوشَُرْحبِيلَ اْبنِ
  .أَِتمُّوا الُْوُضوَء ، وَْيلٌ ِلَألْعقَابِ ِمَن النَّارِ: وَسلََّم قَالَ 

  َباُب َما َجاَء ِفي غَْسلِ الْقََدَميْنِ -٥٦
رَأَْيُت َعِليا : أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن أَبِي َحيَّةَ ، قَالَ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن -٤٥٦

  .َمأََرْدُت أَنْ أُرَِيكُْم طُُهورَ َنبِيِّكُْم صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ: َتَوضَّأَ ، فََغَسلَ قََدَمْيِه إِلَى الْكَْعَبْينِ ، ثُمَّ قَالَ 

ْحَمنِ ْبنِ َمْيَسَرةَ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا الَْوِليُد ْبُن ُمسِْلمٍ ، َحدَّثََنا َحرِيزُ ْبُن ُعثَْمانَ ، َعْن َعْبِد الرَّ -٤٥٧
  .أَ ، فََغَسلَ رِْجلَْيِه ثَالَثًا ثَالَثًاَعنِ الِْمقَْدامِ ْبنِ مْعِدي كَرَِب ، أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم تََوضَّ

نِ ُمحَمَِّد ْبنِ َعِقيلٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا اْبُن ُعلَيَّةَ ، َعْن َرْوحِ ْبنِ الْقَاِسمِ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْب -٤٥٨
ي اْبُن َعبَّاسٍ ، فََسأَلَنِي َعْن َهذَا الَْحدِيِث ، َتْعنِي َحِديثََها الَِّذي ذَكََرْت ، أَنَّ أَتَانِ: َعنِ الرَُّبيِّعِ بِْنِت ُمَعوٍِّذ ، قَالَْت 

ِفي إِنَّ النَّاَس أَبَْوا إِالَّ الَْغْسلَ ، َوالَ أَجُِد : فَقَالَ اْبُن َعبَّاسٍ ، َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم تََوضَّأَ ، َوغََسلَ رِْجلَْيِه 
  .ِكَتابِ اِهللا ، إِالَّ الَْمْسَح

  َباُب َما َجاَء ِفي الُْوُضوِء َعلَى َما أََمَر اللَُّه َتعَالَى -٥٧
:  بِي َصْخَرةَ ، قَالََحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َجعْفَرٍ ، َحدَّثََنا شُْعَبةُ ، َعْن َجاِمعِ ْبنِ َشدَّاٍد أَ -٤٥٩

أَنَُّه َسِمَع ُعثَْمانَ ْبَن َعفَّانَ ُيَحدِّثُ َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ ، َسِمْعُت ُحْمَرانَ ُيَحدِّثُ أََبا ُبْرَدةَ ِفي الَْمْسجِِد 
  .َراٌت ِلَما َبْيَنُهنََّمْن أََتمَّ الُْوُضوَء كََما أَمََرُه اللَُّه ، فَالصَّلََواتُ الَْمكُْتوبَاُت ، كَفَّا: 

َحدَّثَنِي ، بِي طَلَْحةَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا َحجَّاٌج ، َحدَّثََنا َهمَّاٌم ، َحدَّثََنا إِْسَحاقُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ أَ -٤٦٠
ْبنِ َراِفعٍ ، أَنَُّه كَانَ جَاِلًسا ِعْندَ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم فَقَالَ  َعِليُّ ْبُن َيحَْيى ْبنِ َخالٍَّد ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعمِِّه رِفَاَعةَ



َسُح كََما أََمَرُه اللَُّه َتَعالَى ، َيْغِسلُ َوْجَهُه َوَيَدْيِه إِلَى الِْمْرفَقَْينِ ، َوَيْم، إِنََّها الَ تَِتمُّ َصالَةٌ َألَحٍد ، َحتَّى ُيْسبِغَ الُْوُضوَء : 
  .بِرَأِْسِه ، َورِْجلَْيهِ إِلَى الْكَْعَبْينِ

  َباُب َما َجاَء ِفي النَّْضحِ بَْعَد الُْوُضوِء -٥٨
: وٌر قَالَ َمْنُص: قَالَ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن بِْشرٍ ، َحدَّثََنا زَكَرِيَّا ْبُن أَبِي زَاِئَدةَ  -٤٦١

تََوضَّأَ ، ثُمَّ أََخذَ كَفًّا ِمْن َماٍء َحدَّثََنا ُمَجاِهٌد ، َعنِ الَْحكَمِ ْبنِ ُسفَْيانَ الثَّقَِفيِّ ، أَنَُّه َرأَى َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 
  .، فََنَضَح به فَْرَجُه

، َحدَّثََنا َحسَّانُ ْبُن َعْبِد اِهللا ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن ُعقَْيلٍ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ  َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن ُمحَمٍَّد الِْفْريَابِيُّ -٤٦٢
: لََّم قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَس: َحدَّثَنِي أَُساَمةُ ْبُن زَْيٍد ، َعْن أَبِيِه زَْيِد ْبنِ حَارِثَةَ ، قَالَ : ، َعْن ُعْرَوةَ ، قَالَ 

  .َعلََّمنِي جِْبرِيلُ الُْوُضوَء ، َوأَمَرَنِي أَنْ أَْنَضَح َتْحَت ثَْوبِي ، ِلَما َيْخُرُج ِمَن الْبَْولِ بَْعَد الُْوُضوِء
فَذَكََر ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن ُيوُسَف التَّنِّيِسيُّ ، ، َحدَّثََنا أَُبو َحاِتمٍ ): ١(قَالَ أَُبو الَْحَسنِ ْبُن َسلََمةَ 

  .َنحَْوُه
  __________حاشية_
عن ابن ماجة ، فهذا من " السنن"هو أبو احلسن علي بن إبراهيم بن سلمة بن حبر ، القزويين ، القطان ، راوي ) ١(

  ".السنن"زياداته على 

َنا سَلُْم ْبُن قَُتْيَبةَ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليٍّ الَْهاشِِميُّ ، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن َسلََمةَ الَْيْحَمِديُّ ، َحدَّثَ -٤٦٣
  .إِذَا تََوضَّأَْت ، فَاْنَتِضْح: قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : الرَّْحَمنِ اَألعَْرجِ ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ ، قَالَ 

 ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا َعاِصُم ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا قَْيٌس ، َعنِ اْبنِ أَبِي لَيْلَى ، َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد -٤٦٤
  .تََوضَّأَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فََنَضَح فَْرَجُه: َجابِرٍ ، قَالَ 

  وِء ، َوبَْعَد الُْغْسلَِباُب الِْمْنِديلِ بَْعَد الُْوُض -٥٩
بِي ِهْنٍد ، أَنَّ أََبا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُرْمحٍ ، أَْخبََرَنا اللَّْيثُ ْبُن سَْعٍد ، َعْن َيزِيدَ ْبنِ أَبِي َحبِيبٍ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ أَ -٤٦٥
أَنَُّه لَمَّا كَانَ َعاُم الْفَْتحِ قَاَم َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه ، بٍ َحدَّثَْتُه أَنَّ أُمَّ َهانٍِئ بِْنتَ أَبِي طَاِل، َمْولَى َعِقيلٍ َحدَّثَُه ، ُمرَّةَ 

  .وَسلََّم إِلَى غُْسِلِه ، فََستََرْت َعلَْيِه فَاِطَمةُ ، ثُمَّ أََخذَ ثَْوَبُه ، فَالَْتَحفَ به

دَّثََنا اْبُن أَبِي لَْيلَى ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ سَْعد ْبنِ ُزَراَرةَ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َح -٤٦٦
 فََوضَْعَنا لَُه َماًء ، فَاغَْتَسلَ ،، أَتَاَنا النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ ُشَرحْبِيلَ ، َعْن قَْيسِ ْبنِ َسْعٍد ، قَالَ 

  .ثُمَّ أََتْينَاُه بِِملَْحفٍَة َوْرِسيٍَّة ، فَاْشتََملَ بَِها ، فَكَأَنِّي أَنْظُُر إِلَى أَثَرِ الَْوْرسِ َعلَى ُعكَنِِه

َعْن َساِلمِ ْبنِ أَبِي  َحدَّثََنا َوكِيٌع ، َحدَّثََنا اَألْعَمُش ،: َوَعِليُّ ْبُن ُمحَمٍَّد ، قَاالَ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ  -٤٦٧
أََتْيُت َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم بِثَْوبٍ ، : الَْجْعِد ، َعْن كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا اْبُن َعبَّاسٍ ، َعْن َخالَِتِه َمْيُموَنةَ ، قَالَْت 

  .ِحَني اغَْتَسلَ ِمَن الَْجنَاَبِة ، فََردَُّه ، َوجََعلَ َينْفُُض الَْماَء



َحدَّثََنا َمْرَوانُ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن السِّْمِط ، : َوأَْحَمدُ ْبُن اَألْزَهرِ ، قَاالَ ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن الَْوِليِد  -٤٦٨
يِّ ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم تََوضَّأَ َحدَّثََنا الَْوِضنيُ ْبُن َعطَاٍء ، َعْن َمْحفُوِظ ْبنِ َعلْقََمةَ ، َعْن َسلَْمانَ الْفَارِِس

  .، فَقَلََب ُجبَّةَ ُصوٍف كَاَنْت َعلَْيِه ، فََمَسَح بَِها َوْجَهُه

  َباُب َما ُيقَالُ َبْعدَ الُْوُضوِء -٦٠
َوزَْيُد ْبُن الُْحَبابِ وَحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َيْحَيى ، ،  َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن َعِليٍّ -٤٦٩

ْبنِ  َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َعْبِد اهللاِ ْبنِ َوْهبٍ أَُبو ُسلَْيَمانَ النَّخَِعيُّ ، َحدَّثَنِي زَْيٌد الْعَمِّيُّ ، َعْن أََنسِ: قَالُوا ، َحدَّثََنا أَُبو ُنعَْيمٍ 
أَشَْهُد أَنْ الَ إِلَهَ : َمْن َتَوضَّأَ ، فَأَْحَسَن الُْوُضوَء ، ثُمَّ قَالَ ثَالَثَ مَرَّاٍت : بِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ َماِلٍك ، َعنِ النَّ

ةُ أَبَْوابِ الَْجنَِّة ، ِمْن أَيَِّها َشاَء ، َوْحَدهُ الَ شَرِيَك لَُه ، وَأَشَْهُد أَنَّ ُمحَمًَّدا َعْبُدُه َوَرسُولُُه ، فُِتَح لَهُ ثََمانَِي، إِالَّ اللَُّه 
  .َدَخلَ

  .بَِنْحوِِه، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن َنْصرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو ُنعَْيمٍ ): ١(قَالَ أَُبو الَْحَسنِ ْبُن َسلََمةَ الْقَطَّانُ 
  __________حاشية_
عن ابن ماجة ، فهذا من " السنن"قزويين ، القطان ، راوي هو أبو احلسن علي بن إبراهيم بن سلمة بن حبر ، ال) ١(

  ".السنن"زياداته على 

اِهللا ْبنِ َعطَاٍء  َحدَّثََنا َعلْقََمةُ ْبُن َعْمرٍو الدَّارِِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن َعيَّاشٍ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن َعْبِد -٤٧٠
َما ِمْن : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َعاِمرٍ الُْجَهنِيِّ ، َعْن ُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ ، قَالَ  الَْبَجِليِّ ، َعْن ُعقَْبةَ ْبنِ

َعْبُدُه َوَرسُولُُه ، إِالَّ فُِتَحتْ  أَشَْهُد أَنْ الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه ، وَأَشَْهُد أَنَّ ُمحَمًَّدا: ُمْسِلمٍ َيتََوضَّأُ ، فَُيْحِسُن الُْوُضوَء ، ثُمَّ َيقُولُ 
  .لَُه ثََمانَِيةُ أَبَْوابِ الَْجنَِّة ، َيْدُخلُ ِمْن أَيَِّها َشاَء

  َباُب الُْوُضوِء ِفي الصُّفْرِ -٦١
زِ ْبنِ الَْماجُِشوِن ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبنُ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َعْبِد اِهللا ، َعْن َعْبِد الْعَزِي -٤٧١

أَتَاَنا َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه : قَالَ ، صَاِحبِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َيحَْيى ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ زَْيٍد 
  .ُصفْرٍ ، فََتَوضَّأَ به فَأَخَْرْجَنا لَُه َماًء ِفي تَْورٍ ِمْن، وَسلََّم 

ِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر ، َعْن َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيِد ْبنِ كَاِسبٍ ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْعزِيزِ ْبُن ُمَحمٍَّد الدََّراَوْرِديُّ ، َعْن ُعَبْي -٤٧٢
، ، َعْن َزْيَنبَ بِْنِت َجْحشٍ ، أَنَُّه كَانَ لََها ِمْخَضٌب ِمْن ُصفْرٍ  إِبَْراهِيَم ْبنِ ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبدِ اهللاِ ْبنِ َجْحشٍ ، َعْن أَبِيِه

  .كُْنُت أَُرجِّلُ رَأَْس َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِفيِه: قَالَْت 

ا َوكِيٌع ، َعْن َشرِيٍك ، َعْن إِبَْراهِيَم ْبنِ جَرِيرٍ ، َحدَّثََن: َوَعِليُّ ْبُن ُمحَمٍَّد ، قَاالَ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ  -٤٧٣
  .أَ ِفي تَْورٍَعْن أَبِي ُزْرَعةَ ْبنِ َعْمرِو ْبنِ جَرِيرٍ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم تََوضَّ

  َباُب الُْوُضوِء ِمَن النَّْومِ -٦٢
َحدَّثََنا َوكِيٌع ، َحدَّثََنا اَألْعَمُش ، َعْن إِبَْراِهيَم ، َعنِ : َوَعِليُّ ْبُن ُمحَمٍَّد ، قَاالَ ، و َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ َحدَّثََنا أَُب -٤٧٤

َيقُوُم ، فَُيَصلِّي ، َوالَ  كَانَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيَناُم حَتَّى َينْفَُخ ، ثُمَّ: اَألْسَوِد ، َعْن َعاِئَشةَ ، قَالَْت 



  .َيتََوضَّأُ
  .َتعْنِي َوُهَو َساجٌِد: قَالَ َوكِيٌع : قَالَ الطََّناِفِسيُّ 

ْبنِ ، َعْن فَُضْيلِ  َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َعاِمرِ ْبنِ ُزَراَرةَ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َزكَرِيَّا ْبنِ أَبِي زَاِئَدةَ ، َعْن َحجَّاجٍ -٤٧٥
أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َناَم حَتَّى نَفََخ ، ثُمَّ قَاَم ، ، َعْمرٍو ، َعْن إِْبَراِهيَم ، َعْن َعلْقََمةَ ، َعْن َعْبِد اِهللا 

  .فََصلَّى

َعْن حَُرْيِث ْبنِ أَبِي َمطَرٍ ، َعْن َيحَْيى ْبنِ َعبَّاٍد أَبِي َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َعاِمرِ ْبنِ ُزَراَرةَ ، َعنِ اْبنِ أَبِي زَاِئَدةَ ،  -٤٧٦
  .كَانَ َنْوُمُه ذَِلَك َوُهَو جَاِلٌس: ُهَبْيَرةَ األَْنَصارِيِّ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ ُجبَْيرٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ 

َنا َبِقيَّةُ ، َعنِ الَْوِضنيِ ْبنِ َعطَاٍء ، َعْن َمْحفُوِظ ْبنِ َعلْقََمةَ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمصَفَّى الْحِْمِصيُّ ، َحدَّثَ -٤٧٧
الَْعْيُن وِكَاُء : َم قَالَ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َعاِئٍذ اَألْزِديِّ ، َعْن َعِليِّ ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ ، أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ

  .َناَم ، فَلَْيَتَوضَّأْ السَِّه ، فََمْن

نَ ْبنِ َعسَّالٍ ، قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن َعاِصمٍ ، َعْن زِرٍّ ، َعْن َصفَْوا -٤٧٨
َع ِخفَافََنا ، ثَالَثَةَ أَيَّامٍ ، إِالَّ ِمْن َجنَاَبٍة ، لَِكْن ِمْن غَاِئٍط ، َوَبْولٍ ، كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيأْمُُرَنا أَنْ الَ َننْزِ: 

  .َوَنْومٍ

  َباُب الُْوُضوِء ِمْن َمسِّ الذَّكَرِ -٦٣
امِ ْبنِ ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َمْرَوانَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن إِْدرِيَس ، َعْن ِهَش -٤٧٩

إِذَا َمسَّ أََحدُكُْم ذَكََرُه ، : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَْت ، ْبنِ الَْحكَمِ ، َعْن ُبْسَرةَ بِْنِت َصفَْوانَ 
  .فَلَْيَتَوضَّأْ

رِ الْحَِزاِميُّ ، َحدَّثََنا َمْعُن ْبُن ِعيَسى َوَحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن إِْبَراِهيَم الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن الُْمْنِذ -٤٨٠
الرَّْحَمنِ ْبنِ  ِد ْبنِ َعْبِدَحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َناِفعٍ ؛ َجِميًعا َعنِ اْبنِ أَبِي ذِئْبٍ ، َعْن ُعقَْبةَ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن ُمَحمَّ

  .إِذَا َمسَّ أََحدُكُْم ذَكََرُه ، فََعلَْيِه الُْوُضوُء: قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَ ، ثَْوَبانَ ، َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا 

َمْنُصورٍ َوَحدَّثََنا َعْبدُ اهللاِ ْبُن أَْحَمَد ْبنِ َبِشريِ ْبنِ ذَكْوَانَ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا الُْمَعلَّى ْبُن -٤٨١
َحدَّثََنا الَْهيْثَُم ْبُن ُحمَْيٍد ، َحدَّثََنا الَْعالَُء ْبُن الْحَارِِث ، َعْن َمكْحُولٍ ، َعْن : الدَِّمشِْقيُّ ، َحدَّثََنا َمرَْوانُ ْبُن ُمَحمٍَّد ، قَاالَ 

َمْن َمسَّ فَْرَجُه ، : َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقُولُ : ْبنِ أَبِي ُسفَْيانَ ، َعْن أُمِّ َحبِيَبةَ ، قَالَْت َعْنَبَسةَ 
  .فَلَْيَتَوضَّأْ

ْبنِ أَبِي فَْرَوةَ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َعْبدِ َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن َوِكيعٍ ، َحدَّثََنا َعْبدُ السَّالَمِ ْبُن حَْربٍ ، َعْن إِْسحَاَق  -٤٨٢
َمْن َمسَّ فَْرَجُه ، : َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقُولُ : الرَّْحَمنِ ْبنِ َعْبٍد الْقَارِيِّ ، َعْن أَبِي أَيُّوَب ، قَالَ 

  .فَلَْيَتَوضَّأْ



  َباُب الرُّْخَصِة ِفي ذَِلَك -٦٤
َسِمْعُت قَْيَس ْبَن طَلْقٍ الَْحنَِفيَّ ، َعْن : َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َجابِرٍ ، قَالَ  -٤٨٣

  .لَْيَس ِفيِه ُوُضوٌء ، إِنََّما ُهَو ِمْنَك: قَالَ َسِمْعُت َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّمَ ُسِئلَ َعْن َمسِّ الذَّكَرِ ، فَ: أَبِيِه ، قَالَ 

 ، َعْن َجْعفَرِ ْبنِ َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن ُعثَْمانَ ْبنِ َسِعيِد ْبنِ كَِثريِ ْبنِ ِديَنارٍ الِْحْمِصيُّ ، َحدَّثََنا َمْروَانُ ْبُن ُمَعاوَِيةَ -٤٨٤
إِنََّما ُهَو : ُسِئلَ َرسُولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َعْن َمسِّ الذَّكَرِ ، فَقَالَ : ةَ ، قَالَ الزَُّبْيرِ ، َعنِ الْقَاِسمِ ، َعْن أَبِي أَُماَم

  .ُجْزٌء ِمْنَك

  َباُب الُْوُضوِء ِممَّا غَيََّرتِ النَّاُر -٦٥
َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْمرِو ْبنِ َعلْقََمةَ ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ْبنِ َعْبِد َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الصَّبَّاحِ ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ،  -٤٨٥

أَتََوضَّأُ : فَقَالَ اْبُن َعبَّاسٍ ، تََوضَّؤُوا ِممَّا غَيََّرِت النَّاُر : أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ ، الرَّْحَمنِ ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ 
َيا اْبَن أَِخي ، إِذَا َسِمْعَت َعْن َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َحِديثًا ، فَالَ َتْضرِْب لَهُ : مِيمِ ؟ فَقَالَ لَُه ِمَن الَْح
  .اَألْمثَالَ

اْبنِ ِشهَابٍ ، َعْن ُعْرَوةَ ، َعْن  َحدَّثََنا َحْرَملَةُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ ، أَخَْبَرَنا ُيوُنُس ْبُن يَزِيَد ، َعنِ -٤٨٦
  .تََوضَّؤُوا ِممَّا َمسَِّت النَّاُر: قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َعاِئَشةَ ، قَالَْت 

: قَالَ ، أَبِيِه ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن خَاِلٍد اَألْزَرُق ، َحدَّثََنا َخاِلُد ْبُن يَزِيَد ْبنِ أَبِي مَاِلٍك ، َعْن  -٤٨٧
تََوضَّؤُوا ِممَّا : ُصمََّتا ، إِنْ لَْم أَكُْن َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقُولُ : كَانَ َيَضُع َيَدْيِه َعلَى أُذَُنْيِه َوَيقُولُ 

  .َمسَِّت النَّاُر

  َباُب الرُّْخَصِة ِفي ذَِلَك -٦٦
، اْبنِ َعبَّاسٍ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ ، َعْن ِسَماِك ْبنِ َحْربٍ ، َعْن ِعكْرَِمةَ ، َعنِ -٤٨٨
  .ُه ، ثُمَّ قَاَم إِلَى الصَّالَِة ، فََصلَّىأَكَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم كَِتفًا ، ثُمَّ َمَسَح َيَدْيهِ بِِمْسحٍ كَانَ َتْحَت: قَالَ 

َوَعْبدِ اهللاِ ، َوَعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الصَّبَّاحِ ، أَخَْبَرَنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ الُْمْنكَِدرِ  -٤٨٩
ُخْبًزا ، َوُعَمُر ، وَأَُبو َبكْرٍ ، أَكَلَ النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َعْبِد اِهللا ، قَالَ ْبنِ ُمَحمَِّد ْبنِ َعِقيلٍ ، َعْن َجابِرِ ْبنِ 

  .َولَْحًما ، وَلَْم َيتََوضَّؤُوا

َنا اَألْوَزاِعيُّ ، َحدَّثََنا الزُّْهرِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن إِْبَراِهيَم الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا الَْولِيُد ْبُن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثَ -٤٩٠
فَلَمَّا َحضََرِت الصَّالَةُ قُْمُت ، َألتََوضَّأَ ، فَقَالَ َجعْفَُر ْبُن َعْمرِو ْبنِ أَُميَّةَ ، َحضَْرُت َعَشاَء الَْولِيِد أَْو َعْبِد الَْمِلِك : قَالَ 

أَنَّهُ أَكَلَ طََعاًما ، ِممَّا غَيََّرِت النَّاُر ، ثُمَّ صَلَّى ، ، ولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أَنَّهُ َشهَِد َعلَى َرُس، أَشَْهُد َعلَى أَبِي : 
  .َولَْم َيتََوضَّأْ

  .وَأََنا أَْشَهُد َعلَى أَبِي بِمِثْلِ ذَِلَك: َوقَالَ َعِليُّ ْبُن َعْبِد اهللاِ ْبنِ َعبَّاسٍ 



الصَّبَّاحِ ، َحدَّثََنا َحاِتُم ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َعْن َجْعفَرِ ْبنِ ُمَحمٍَّد ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعِليِّ ْبنِ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن -٤٩١
، قَالَْت  ِتِف شَاٍة ، فَأَكَلَ أُِتيَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم بِكَ: الُْحَسْينِ ، َعْن َزيَْنَب بِْنتِ أُمِّ َسلََمةَ ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ 

  .ِمْنُه ، َوَصلَّى ، وَلَْم َيَمسَّ َماًء

نِ َيسَارٍ ، أَْخَبرََنا َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمْسهِرٍ ، َعْن َيْحَيى ْبنِ َسعِيٍد ، َعْن ُبَشْيرِ ْب -٤٩٢
أَنَُّهْم خََرُجوا َمَع َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم إِلَى خَْيَبَر ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالصَّْهَباِء ، يُّ ُسوَْيُد ْبُن النُّْعَمانِ اَألْنصَارِ

َمْضَمَض فَاُه ، ثُمَّ قَاَم ، ، فَ، َصلَّى الَْعْصَر ، ثُمَّ َدَعا بِأَطِْعَمٍة ، فَلَْم ُيْؤَت إِالَّ بِسَوِيقٍ ، فَأَكَلُوا َوَشرِبُوا ، ثُمَّ َدَعا بَِماٍء 
  .فََصلَّى بَِنا الَْمْغرَِب

َنا ُسهَْيلٌ ، َعْن أَبِيِه ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ أَبِي الشَّوَارِبِ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن الُْمْختَارِ ، َحدَّثَ -٤٩٣
  .اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أَكَلَ كَِتفَ َشاٍة ، فََمْضَمَض ، َوغََسلَ َيَدْيِه ، َوَصلَّى أَنَّ َرُسولَ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ 

  َباُب َما َجاَء ِفي الُْوُضوِء ِمْن لُُحومِ اِإلبِلِ -٦٧
َحدَّثََنا اَألْعَمُش ، َعْن َعْبِد : و ُمَعاوَِيةَ ، قَاالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن إِْدرِيَس ، وَأَُب -٤٩٤

سُِئلَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَ ، اِهللا ْبنِ َعْبدِ اِهللا ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي لَيْلَى ، َعنِ الْبََراِء ْبنِ َعازِبٍ 
  .َتَوضَّؤُوا ِمْنهَا: لِ ؟ فَقَالَ َعنِ الُْوُضوِء ِمْن لُُحومِ اإلِبِ

ْن أَْشَعثَ ْبنِ أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َمْهِديٍّ ، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ ، َوإِْسرَائِيلُ ، َع -٤٩٥
أََمَرَنا َرسُولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أَنْ َنَتَوضَّأَ ِمْن : َسُمَرةَ ، قَالَ  الشَّْعثَاِء ، َعْن َجْعفَرِ ْبنِ أَبِي ثَْورٍ ، َعْن َجابِرِ ْبنِ

  .لُُحومِ اإلِبِلِ ، َوالَ َنتََوضَّأَ ِمْن لُُحومِ الَْغَنمِ

ا َعبَّاُد ْبُن الْعَوَّامِ ، َعْن َحجَّاجٍ ، َعْن َعْبِد اهللاِ َحدَّثََنا أَُبو إِْسحَاَق الَْهَروِيُّ إِبَْراهِيُم ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ حَاِتمٍ ، َحدَّثََن -٤٩٦
، َعْن أُسَْيدِ  مَْولَى َبنِي َهاِشمٍ ، َوكَانَ ِثقَةً ، َوكَانَ الَْحكَمُ َيأُْخذُ َعْنُه ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ ْبُن أَبِي لَْيلَى، ْبنِ َعْبِد اِهللا 

  .الَ َتتََوضَُّؤوا ِمْن أَلَْباِن الَْغَنمِ ، َوَتَوضَّؤُوا ِمْن أَلَْباِن اِإلبِلِ: َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ : ْبنِ ُحَضْيرٍ ، قَالَ 

يَد ْبنِ ُعَمَر ْبنِ ُهَبْيَرةَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن َعْبدِ َربِِّه ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ ، َعْن َخاِلِد ْبنِ يَزِ -٤٩٧
: ، َيقُولُ )١(َسِمْعُت َعْبَد اِهللا ْبَن ُعَمَر : قَالَ ، َسِمْعُت ُمحَارِبَ ْبَن ِدثَارٍ : الْفََزارِيِّ ، َعْن َعطَاِء ْبنِ السَّاِئبِ ، قَالَ 

لُُحومِ اإلِبِلِ ، َوالَ تََوضَُّؤوا ِمْن لُُحومِ الْغََنمِ ، َوتََوضَُّؤوا  تََوضَُّؤوا ِمْن: َسِمْعُت َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم يَقُولُ 
  .ي َمَعاِطنِ اإلِبِلِِمْن أَلَْباِن اإلِبِلِ ، َوالَ تََوضَُّؤوا ِمْن أَلَْباِن الْغََنمِ ، َوَصلُّوا ِفي مََرابِضِ الَْغَنمِ ، َوالَ ُتَصلُّوا ِف

  __________حاشية_
الرسالة ، واجليل : ، وجاء على الصََّواب يف طبعات " عَْبد اِهللا بن َعْمرو: "النسخ املطبوعة إىل  حترف يف بعض) ١(

،  ٣٦الورقة " مصباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجة"و،  ٤٨" علل احلديث"و، " حتفة األشراف"، واملكنز ، و
  ).١١(للطََّرسُوِسي " مسند عَْبد اهللا بن ُعَمر"و

روى له ابُن ماجة حديثًا واحًدا ، عن عطاء بن السائب ، َعن ُمحارب بن : رمجة خالد بن يزيد وقال املزي ، يف ت
  .٨/٢٠٠" هتذيب الكمال. "ِدثَار ، عن ابن ُعَمر ، يف الوضوء من لُحوم اِإلبِل ، وغري ذلك



  َباُب الَْمْضَمَضِة ِمْن شُْربِ اللَّبَنِ -٦٨
إِْبَراِهيَم الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا الَْولِيُد ْبُن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا اَألْوَزاِعيُّ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن  َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن -٤٩٨

وا ِمَن اللََّبنِ ؛ فَإِنَّ لَُه َمْضِمُض: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ ، ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعْتَبةَ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ 
  .َدَسًما

َحدَّثَنِي أَُبو ُعبَْيَدةَ ْبُن َعْبِد اهللاِ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا خَاِلُد ْبُن َمْخلٍَد ، َعْن ُموَسى ْبنِ َيْعقُوَب  -٤٩٩
قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَْت ، َزْوجِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ْبنِ َزْمَعةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ ، 

  .فََمْضِمُضوا ؛ فَإِنَّ لَُه َدَسًما، إِذَا َشرِبُْتُم اللََّبَن : 

نِ سَْهلِ ْبنِ سَْعٍد السَّاِعِديُّ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، أَنَّ َحدَّثََنا أَُبو ُمْصَعبٍ ، َحدَّثََنا عَْبُد الْمَُهْيِمنِ ْبُن َعبَّاسِ ْب -٥٠٠
  .َمضِْمُضوا ِمَن اللََّبنِ ؛ فَإِنَّ لَُه َدَسمًا: َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 

ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا َزْمَعةُ ْبنُ َصاِلحٍ ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ ،  َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن إِبَْراِهيَم السَّوَّاُق ، َحدَّثََنا الضَّحَّاُك -٥٠١
َحلََب َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َشاةً ، فَشَرَِب ِمْن لََبنَِها ، ثُمَّ َدَعا بَِماٍء ، فََمْضَمضَ : قَالَ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك 

  .َسًماإِنَّ لَُه َد: فَاُه ، َوقَالَ 

  َباُب الُْوُضوِء ِمَن الْقُْبلَِة -٦٩
َحدَّثََنا َوكِيٌع ، َحدَّثََنا اَألْعَمُش ، َعْن َحبِيبِ ْبنِ أَبِي : َوَعِليُّ ْبُن ُمحَمٍَّد ، قَاالَ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ  -٥٠٢

أَنَّ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَبَّلَ َبْعضَ نِسَاِئِه ، ثُمَّ َخَرجَ إِلَى ، ةَ ثَابٍِت ، َعْن ُعْرَوةَ ْبنِ الزُّبَْيرِ ، َعْن َعاِئَش
  .فََضِحكَْت، َما ِهَي إِالَّ أَْنِت : فَقُلُْت ، الصَّالَِة ، َولَْم َيَتَوضَّأْ 

ُن فَُضْيلٍ ، َعْن َحجَّاجٍ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ ، َعْن َزْيَنبَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْب -٥٠٣
ا فََعلَُه أَنَّ َرُسولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم كَانَ َيتََوضَّأُ ، ثُمَّ ُيقَبِّلُ َوُيصَلِّي َوالَ َيتََوضَّأُ ، َوُربََّم، السَّْهِميَِّة ، َعْن َعاِئَشةَ 

  .بِي

  الُْوُضوِء ِمَن الَْمذْيِ َباُب -٧٠
ْبنِ أَبِي لَْيلَى ، َعْن  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُهشَْيٌم ، َعْن َيزِيدَ ْبنِ أَبِي زِيَاٍد ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ -٥٠٤
  .ِفيِه الُْوُضوُء ، َوِفي الْمَنِيِّ الُْغْسلُ: فَقَالَ ، الَْمذْيِ  ُسِئلَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َعنِ: قَالَ ، َعِليٍّ 

لنَّْضرِ ، َعْن ُسلَْيَمانَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن ُعَمَر ، َحدَّثََنا مَاِلُك ْبُن أََنسٍ ، َعْن َساِلمٍ أَبِي ا -٥٠٥
،  ُينْزِلُ دَاِد ْبنِ اَألْسَوِد ، أَنَُّه سَأَلَ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َعنِ الرَّْجلِ َيْدُنو ِمَن امَْرأَِتِه ، فَالَْبنِ َيسَارٍ ، َعنِ الِْمقْ

  .إِذَا َوَجَد أََحدُكُْم ذَِلَك ، فَلَْيْنَضْح فَْرَجُه ، َيعْنِي يَْغِسلُْه ، َوَيَتَوضَّأْ: قَالَ 

ثََنا َسعِيدُ ُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن الُْمَباَرِك ، َوَعْبَدةُ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسَحاَق ، َحدََّحدَّثََنا أَ -٥٠٦
دَّةً ، فَأُكِْثُر ِمْنهُ اِالغِْتَسالَ ، كُْنتُ أَلْقَى ِمَن الَْمذْيِ ِش: ْبُن ُعَبْيِد ْبنِ السَّبَّاقِ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َسْهلِ ْبنِ ُحَنْيٍف ، قَالَ 



َيا َرسُولَ اِهللا ، كَْيَف بَِما : قُلُْت ، إِنََّما َيْجزِيَك ِمْن ذَِلكَ الُْوُضوُء : فََسأَلُْت َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم فَقَالَ 
  .حَْيثُ َتَرى أَنَُّه أَصَاَب، َتْنَضُح بِِه ِمْن ثَوْبَِك  ،إِنََّما َيكِْفيَك كَفٌّ ِمْن َماٍء : ُيصِيُب ثَوْبِي ؟ قَالَ 

َبةَ ، َعْن أَبِي َحبِيبِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن بِْشرٍ ، َحدَّثََنا ِمْسَعٌر ، َعْن ُمْصَعبِ ْبنِ َشْي -٥٠٧
إِنِّي َوَجْدُت َمذًْيا ، : أَنَُّه أََتى أَُبيَّ ْبَن كَْعبٍ ، َوَمَعُه ُعَمُر ، فََخَرَج َعلَْيهَِما ، فَقَالَ ، َعبَّاسٍ  ْبنِ َيْعلَى ْبنِ ُمْنَيةَ ، َعنِ اْبنِ

َصلَّى اهللا َعلْيِه  أََسِمْعَتُه ِمْن َرسُولِ اِهللا: قَالَ ، َنَعْم : أََوَيْجزِي ذَِلَك ؟ قَالَ : فَقَالَ ُعَمُر ، فََغَسلُْت ذَكَرِي ، َوتََوضَّأُْت 
  .َنَعْم: وَسلََّم ؟ قَالَ 

  َباُب َوُضوِء النَّوْمِ -٧١
َهلْ َسِمْعتَ ، َيا أََبا الصَّلِْت : َسِمْعُت سُفَْيانَ َيقُولُ ِلزَاِئَدةَ ْبنِ قَُداَمةَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع  -٥٠٨

أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَاَم ِمَن ، َحدَّثََنا َسلََمةُ ْبُن كَُهْيلٍ ، َعْن كَُرْيبٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ :  قَالَ، ِفي َهذَا شَْيئًا 
  .اللَّْيلِ ، فََدَخلَ الَْخالََء ، فَقََضى حَاَجَتُه ، ثُمَّ غََسلَ َوْجَهُه َوكَفَّْيِه ، ثُمَّ َناَم

َهْيلٍ ، أَْخبََرَنا ُبو َبكْرِ ْبُن َخالٍَّد الَْباهِِليُّ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َسعِيٍد ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، أَْخبََرَنا َسلََمةُ ْبُن كَُحدَّثََنا أَ -م٥٠٨
  .فَذَكََر َنْحَوُه، لَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َعنِ النَّبِيِّ َص، فَلَِقيُت كَُرْيًبا ، فََحدَّثَنِي َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ : قَالَ ، ُبكَْيٌر ، َعْن كَُرْيبٍ 
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بن ماجة: كتاب    سنن ا
لقزويينِ : املؤلف  ا يزيد  بن  اهللا حممد  عبد  و  بن ماجة أب  ا

  وَالصَّلَوَاِت كُلَِّها بُِوُضوٍء َواِحٍد، َباُب الُْوُضوِء ِلكُلِّ َصالٍَة  -٧٢
كَانَ َرُسولُ اهللاِ : قَالَ ، ْبنِ َماِلٍك  َحدَّثََنا ُسوَْيُد ْبُن َسعِيٍد ، َحدَّثََنا َشرِيٌك ، َعْن َعْمرِو ْبنِ َعاِمرٍ ، َعْن أََنسِ -٥٠٩

  .َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيتََوضَّأُ ِلكُلِّ َصالٍَة ، َوكُنَّا َنْحُن ُنَصلِّي الصَّلَوَاِت كُلََّها بُِوُضوٍء َواِحٍد

َحدَّثََنا َوكِيٌع ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن ُمَحارِبِ ْبنِ ِدثَارٍ ، : قَاالَ ، َوَعِليُّ ْبُن ُمحَمٍَّد ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ  -٥١٠
، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم كَانَ َيتََوضَّأُ ِلكُلِّ َصالٍَة ، فَلَمَّا كَانَ َيْوُم فَْتحِ َمكَّةَ ، َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ ُبَرْيَدةَ ، َعْن أَبِيِه 

  .ِت كُلََّها بُِوُضوٍء َواِحٍدَصلَّى الصَّلَوَا

رَأَْيُت َجابِرَ ْبَن َعْبِد اهللاِ : قَالَ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن تَْوَبةَ ، َحدَّثََنا زَِيادُ ْبُن َعْبِد اِهللا ، َحدَّثََنا الْفَْضلُ ْبُن ُمَبشِّرٍ  -٥١١
رَأَْيُت َرسُولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيْصَنُع َهذَا ، فَأََنا : ا ؟ فَقَالَ َما َهذَ: فَقُلُْت ، ُيَصلِّي الصَّلََواِت بُِوُضوٍء وَاِحٍد 

  .أَْصَنُع كََما َصَنعَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم

  َباُب الُْوُضوِء َعلَى طَهَارٍَة -٧٣
 ْبُن يَزِيَد الُْمقْرُِئ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن زَِياٍد ، َعْن أَبِي غُطَْيٍف َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا -٥١٢

قَاَم فََتَوضَّأَ ، َسِمْعُت َعْبدَ اِهللا ْبَن ُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ ِفي َمجِْلِسِه ِفي الَْمْسجِِد ، فَلَمَّا َحَضَرتِ الصَّالَةُ : قَالَ ، الُْهذَِليِّ 
قَاَم فََتَوضَّأَ َوَصلَّى ، ثُمَّ َعادَ إِلَى َمْجِلِسِه ، فَلَمَّا َحضََرتِ ، لَّى ، ثُمَّ َعاَد إِلَى َمْجِلِسِه ، فَلَمَّا َحضََرِت الَْعْصُر فََص

الُْوُضوُء ِعْنَد كُلِّ ، رِيَضةٌ ، أَْم ُسنَّةٌ أَصْلََحَك اللَُّه ، أَفَ: قَاَم فََتَوضَّأَ َوَصلَّى ، ثُمَّ َعاَد إِلَى َمْجِلِسِه ، فَقُلُْت ، الَْمغْرُِب 
لَوْ َتَوضَّأُْت ِلَصالَِة الصُّْبحِ ، لََصلَّْيُت بِهِ ، الَ : َنَعْم ، فَقَالَ : أََوفَِطْنَت إِلَيَّ ، وَإِلَى َهذَا ِمنِّي ؟ فَقُلُْت : َصالٍَة ؟ قَالَ 

َمْن َتَوضَّأَ َعلَى طُْهرٍ ، فَلَُه : ي َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقُولُ الصَّلََواِت كُلََّها ، َما لَْم أُْحِدثْ ، َولَكِنِّ
  .َعْشُر َحسََناٍت ، إِنََّما َرِغْبُت ِفي الَْحسََناِت

  َباُب الَ ُوُضوَء إِالَّ ِمْن َحَدٍث -٧٤
، َوَعبَّاِد ْبنِ َتمِيمٍ ، َعْن َعمِِّه ، ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َسِعيٍد َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الصَّبَّاحِ ، أَخَْبَرَنا  -٥١٣
َمعَ الَ ، َحتَّى َيجَِد رًِحيا ، أَْو َيْس: ُشِكَي إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم الرَُّجلُ َيجُِد الشَّْيَء ِفي الصَّالَِة ، فَقَالَ : قَالَ 
  .َصْوتًا

ْبُن الُْمَسيَّبِ ، َعْن  َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا الُْمحَارِبِيُّ ، َعْن َمْعَمرِ ْبنِ َراِشٍد ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، أَْخبََرَنا َسعِيُد -٥١٤
الَ يَْنَصرِفْ َحتَّى َيْسَمعَ : نِ التََّشبُِّه ِفي الصَّالَِة ، فَقَالَ ُسِئلَ النَّبِيُّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َع: أَبِي َسِعيدٍ الُْخْدرِيِّ ، قَالَ 

  .َصْوًتا ، أَْو َيجَِد رًِحيا



، َمنِ َوعَْبُد الرَّْح، رٍ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َجْعفَ -٥١٥
قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه : قَالَ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن ُسهَْيلِ ْبنِ أَبِي صَاِلحٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ : قَالُوا 

  .الَ ُوُضوَء إِالَّ ِمْن َصْوتٍ أَْو رِيحٍ: وَسلََّم 

َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن َعيَّاشٍ ، َعْن َعْبِد الْعَزِيزِ ْبنِ ُعَبْيِد اِهللا ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي  -٥١٦
ى اهللا إِنِّي َسِمْعتُ َرسُولَ اِهللا َصلَّ: ِممَّ ذَاَك ؟ قَالَ : َيُشمُّ ثَْوَبُه ، فَقُلُْت ) ١(َرأَْيُت السَّاِئَب : َعْمرِو ْبنِ َعطَاٍء ، قَالَ 

  .الَ ُوُضوَء إِالَّ ِمْن رِيحٍ أَْو َسمَاعٍ: َعلْيِه وَسلََّم َيقُولُ 
  __________حاشية_
غري منسوب ، ويف ُنسخََتْي " السَّاِئب: "هكذا ورد يف نسخة دار الكتب املصرية اخلطية ، وطبعة الرسالة ) ١(

:  ٣٨الورقة " مصباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجة"، و السليمانية ، وباريس ، اخلطيتني ، وطبعَتْي اجليل ، واملكنز
  ".السَّاِئب بن يَزِيد"

: ، قال الِْمزِّي " السَّاِئب بن َخبَّاب"، ترمجة  ١٠/١٨٥" هتذيب الكمال"واخَتلَف الْمِزِّي يف إيراده أيًضا ؛ ففي  -
  .َروى له ابن ماجة ، َومل َيْنُسْبه يف روايته

، يعين ابن عساكر ، هذا احلديث يف مسند السَّاِئب بن " األطراف"ذكر صاحب : وقال مث أخرج احلديث بتمامه ، 
  .َيزِيد ، وذلك َوْهٌم منه ، واللَُّه أعلم

ذكر أبو حامت ، وغري واحد ، : ، فأورده الِْمزِّي يف مسند السَّاِئب بن َيزِيد ، وقال  ٣٧٩٨" حتفة األشراف"أما يف 
  ".السَّاِئب بن َخبَّاب"أنه 

  .قلنا ، والسبب يف هذا االضطراب ، هو ما وقع من خالف بني النسخ اخلطية العتيقة
، َعن أَبِي َبكرِ بنِ أَبِي َشيبةَ بِاِإلسناِد َواملَنتِ ، إِالَّ أَنَُّه جَعلَ َمكانَ " ُسَننِِه"رَواُه ابُن ماجةَ ، ِفي : قال البُوصرييُّ  -
  .٨٧٠"احتاف املََهرة". "بَ ْبَن َيزِيَدالسَّاِئ" : "السَّاِئبِ ْبنِ َخبَّابٍ"

، غري منسوب " السَّاِئب: "رأيُته يف أصل ابن ماجة ، واستظهرُت بنسخ أخرى : قال َمْغلُطَاي : وقال ابن َحَجر  -
  .قابلها ابن نقطة) بياض يف األصل(، وكذا يف نسخة 

السائب بن : "، يعين ابن عساكر " ألطرافا"ووقع يف نسخة قدمية صحيحة ، مثل ما قال صاحب : قال ابن َحَجر 
". السائب بن خباب: "شيخه ابن أيب شيبة " مسند"، فكأن الوهم يف ذلك منه ، يعين من ابن ماجة ، ألنه يف " يزيد

  .٣٧٩٨" النكت الظراف"
خ ابن ماجة يف هذا ، وهو شَْي) ٨٠٨٢(٢/٤٢٩وهو السَّاِئب بن َخبَّاب بال َرْيب ؛ فقد أخرجه ابن أَبِي شَْيَبة : قلنا 

  .احلديث ، وعنده السَّاِئب بن َخبَّاب
َرَوى له ابُن ماجة حديث ؛ ال وضوء إال من صوت ، : وأورده ابن َحَجر أيًضا يف ترمجة السائب بن خباب ، وقال 

  .أو ريح ، ومل َيْنُسْبُه يف روايته املشهورة
ساكر ، وَنَسَبُه أمحد من طريق حممد بن عمرو بن عطاء ، وعليها اعتمد ابُن ع" السائب بن يزيد: "ووقع يف نسخة 

  .٣/١٧" اإلصابة. "عن السائب بن خباب: ، عنه ، فقال 
ُبغية "، واحلارث بن أيب أُسامة  ٢/١/٢٧٢، وابن أيب خيثمة ) ١٥٥٩١(٣/٤٢٦واحلديث ؛ أخرجه أيًضا أمحد  -

" األسامي والكُىن"، واحلاكم ، يف  ١١٠٧" ةمعجم الصحاب"، والبغوي ، يف ) ٦٦٢٢(، والطرباين  ٨٦" الباحث
، وأبو ُنعيم ، يف  ٦٣٣" معرفة الصحابة"، وابن منده ، يف  ١/٢٩٨" معجم الصحابة"، وابن قانع ، يف  ١/٣٤٢



  ".السائب بن خباب: "، وعندهم مجيًعا  ٣٤٦٠" معرفة الصحابة"
َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه : املقصورة ، قال  سائب بن َخبَّاب ، أبو ُمسْلم ، صاحب: وقال ابن أَبِي حامت  -

  .٤/٢٤٠" اجلرح والتعديل. "، َسِمْعتُ أَبِي يقول ذلك" الَ ُوُضوَء إِالَّ ِمْن َصْوٍت ، أَْو رِيحٍ: "وَسلََّم يقول 

  َباُب ِمقَْدارِ الَْماِء الَِّذي الَ َيْنُجُس -٧٥
 الٍَّد الَْباِهِليُّ ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن َهاُرونَ ، أَخَْبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسَحاَق ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َجعْفَرَِحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن َخ -٥١٧

َعلْيِه وَسلََّم سُِئلَ َعنِ َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا : ْبنِ الزَُّبْيرِ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 
إِذَا َبلَغَ : اهللا َعلْيِه وَسلََّم الَْماِء َيكُونُ بِالْفَالَِة ِمَن اَألْرضِ ، َوَما َينُوُبُه ِمَن الدََّوابِّ ، َوالسِّبَاعِ ، فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى 

  .الَْماُء قُلََّتْينِ لَْم يَُنجِّْسُه َشْيٌء
، َعْن  ْمُرو ْبُن َراِفعٍ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اهللاِ ْبُن الُْمبَاَرِك ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسَحاَق ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َجعْفَرٍَحدَّثََنا َع -م٥١٧

  .َنْحَوُه، ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ ، َعْن َعاِصمِ ْبنِ الْمُْنِذرِ ،  -٥١٨
ا كَانَ الَْماُء قُلََّتْينِ ، أَْو ثَالَثًا ، لَمْ إِذَ: قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَ ، َعْبِد اهللاِ ْبنِ ُعَمَر ، َعْن أَبِيِه 

  .ُيَنجِّْسُه َشْيٌء
: َحدَّثََنا أَُبو َحاِتمٍ ، َحدَّثََنا أَُبو الْوَِليِد ، وَأَُبو َسلََمةَ ، َواْبُن َعاِئَشةَ الْقَُرِشيُّ ، قَالُوا ): ١(قَالَ أَُبو الَْحَسنِ ْبُن َسلََمةَ 

  .فَذَكََر َنْحوَُه، َسلََمةَ  َحدَّثََنا َحمَّادُ ْبُن
  __________حاشية_
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  َباُب الِْحيَاضِ -٧٦
الرَّْحَمنِ ْبُن زَْيِد ْبنِ أَْسلََم ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعطَاِء ْبنِ َيَسارٍ ، َعْن أَبِي  َحدَّثََنا أَُبو ُمْصَعبٍ الَْمدَنِيُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد -٥١٩

َنِة ، يَرُِدَها السِّبَاُع ، َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّمَ ُسِئلَ َعنِ الْحَِياضِ الَِّتي َبْيَن َمكَّةَ وَالَْمِدي
  .لََها َما َحَملَْت ِفي ُبطُونَِها ، َولََنا َما غََبَر طَُهوٌر: ِكالَُب ، َوالُْحُمُر ، َوَعنِ الطََّهاَرِة مِْنَها ؟ فَقَالَ َوالْ

َسِمْعُت أََبا :  قَالَ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ِسَناٍن ، َحدَّثََنا يَزِيدُ ْبُن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا َشرِيٌك ، َعْن طَرِيِف ْبنِ ِشهَابٍ  -٥٢٠
فَكَفَفَْنا َعْنُه ، َحتَّى اْنتََهى : اْنتََهْيَنا إِلَى غَِديرٍ ، فَإِذَا ِفيِه جِيفَةُ ِحَمارٍ ، قَالَ : قَالَ ، َنضَْرةَ ُيَحدِّثُ َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا 

  .فَاْسَتقَيَْنا ، َوأَرَْوْيَنا ، َوَحَملْنَا، َماَء الَ يَُنجُِّسُه َشْيٌء إِنَّ الْ: إِلَيَْنا َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم فَقَالَ 

َحدَّثََنا َمرَْوانُ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا رِْشِديٌن ، : قَاالَ ، َوالْعَبَّاسُ ْبُن الَْوِليدِ الدَِّمْشِقيَّاِن ، َحدَّثََنا َمْحُموُد ْبُن َخاِلٍد  -٥٢١
: قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَ ، وَِيةُ ْبُن صَاِلحٍ ، َعْن َراِشدِ ْبنِ َسْعٍد ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ الَْباِهِليِّ أَخَْبَرَنا ُمَعا

  .إِالَّ َما غَلََب َعلَى رِِحيِه َوطَْعِمِه َولَْونِِه، الَْماُء الَ يَُنجُِّسُه َشْيٌء 



  ي بَْولِ الصَّبِيِّ الَِّذي لَْم َيطَْعْمَباُب َما َجاَء ِف -٧٧
ي الُْمخَارِقِ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ ، َعْن ِسَماِك ْبنِ َحْربٍ ، َعْن قَابُوَس ْبنِ أَبِ -٥٢٢

َيا َرُسولَ اهللاِ : َعِليٍّ ِفي ِحْجرِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَقُلُْت  َبالَ الُْحَسْيُن ْبُن: َعْن لَُباَبةَ بِْنتِ الْحَارِِث ، قَالَْت 
  .َويُْغَسلُ ِمْن َبْولِ اُألْنثَى، إِنََّما يُْنَضُح ِمْن َبْولِ الذَّكَرِ : ، أَْعِطنِي ثَْوَبَك ، وَالَْبْس ثَوًْبا غَْيَرُه ، فَقَالَ 

َحدَّثََنا َوكِيٌع ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، : رِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َوَعِليُّ ْبُن ُمحَمٍَّد ، قَاالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْ -٥٢٣
  .َء ، وَلَْم َيْغِسلُْهأُِتَي النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم بَِصبِيٍّ ، فَبَالَ َعلَْيِه ، فَأَْتَبَعُه الَْما: َعْن َعاِئَشةَ ، قَالَْت 

َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُعَبْيدِ : قَاالَ ، وَُمَحمَُّد ْبُن الصَّبَّاحِ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ  -٥٢٤
َدَخلُْت بِاْبنٍ ِلي َعلَى َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم لَْم َيأْكُلِ :  اِهللا ْبنِ َعْبدِ اِهللا ، َعْن أُمِّ قَْيسٍ بِْنِت ِمْحَصنٍ ، قَالَْت

  .الطََّعاَم ، فََبالَ َعلَْيِه ، فََدَعا بَِماٍء ، فََرشَّ َعلَْيِه

َحدَّثََنا ُمَعاذُ ْبُن ِهَشامٍ ، أَْخَبرََنا أَبِي : ، قَاالَ َوُمَحمَُّد ْبُن سَِعيِد ْبنِ َيزِيَد ْبنِ إِْبَراهِيَم ، َحدَّثََنا َحوْثََرةُ ْبُن ُمحَمٍَّد  -٥٢٥
لَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ ِفي ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن أَبِي َحْربِ ْبنِ أَبِي اَألْسَوِد الدِّْيِليِّ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعِليٍّ ، أَنَّ َنبِيَّ اِهللا َص

  .ْولُ الُْغالَمِ ، َويُْغَسلُ بَْولُ الَْجارَِيِةُيْنَضُح َب: َبْولِ الرَِّضيعِ 

َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن : قَالُوا ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َعِليٍّ ، َوُمَجاِهُد ْبُن ُموَسى ، َوالَْعبَّاُس ْبُن َعْبِد الْعَِظيمِ  -٥٢٦
كُْنُت َخاِدَم النَّبِيِّ َصلَّى اهللا : َنا ُمِحلُّ ْبُن َخِليفَةَ ، َحدَّثَنِي أَُبو السَّْمحِ ، قَالَ َمْهِديٍّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن الَْوِليِد ، َحدَّثَ

ِه ولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيَعلْيِه وَسلََّم ، فَجِيَء بِالَْحَسنِ أَوِ الُْحَسْينِ ، فََبالَ َعلَى َصْدرِِه ، فَأََرادُوا أَنْ يَْغِسلُوُه ، فَقَالَ َرُس
  .ُرشَُّه ، فَإِنَُّه ُيْغَسلُ بَْولُ الْجَارَِيِة ، وَُيَرشُّ َبْولُ الُْغالَمِ: وَسلََّم 

 نِ ُشَعْيبٍ ، َعْن أُمِّ كُْرزٍَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ الَْحَنِفيُّ ، َحدَّثََنا أَُساَمةُ ْبُن زَْيٍد ، َعْن َعْمرِو ْب -٥٢٧
  .َبْولُ الُْغالَمِ ُيْنَضُح ، َوبَْولُ الْجَارَِيةِ ُيْغَسلُ: ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 

َسأَلُْت : الَ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُموَسى ْبنِ َمْعِقلٍ ، َحدَّثََنا أَُبو الَْيَماِن الِْمْصرِيُّ ، قَ): ١(قَالَ أَُبو الَْحَسنِ ْبُن َسلََمةَ 
َجارَِيِة ، َوالَْماَءاِن َجِميًعا الشَّاِفِعيَّ َعْن َحدِيِث النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم يَُرشُّ ِمْن َبْولِ الُْغالَمِ ، َوُيْغَسلُ ِمْن َبْولِ الْ

: فَهِْمَت ؟ أَْو قَالَ : لَْجارَِيِة ِمَن اللَّْحمِ وَالدَّمِ ، ثُمَّ قَالَ ِلي َألنَّ بَْولَ الُْغالَمِ ِمَن الَْماِء َوالطِّنيِ ، َوَبْولَ ا: قَالَ ، َواِحٌد 
إِنَّ اللََّه لَمَّا َخلََق آَدَم ، ُخِلقَْت َحوَّاُء ِمْن ِضلِْعِه الْقَِصريِ ، فَصَاَر َبْولُ الُْغالَمِ ِمَن : قَالَ ، الَ : قُلُْت : لَِقْنَت ؟ قَالَ 
َنفََعكَ : قَالَ ِلي : قَالَ ، َنَعْم : فَهِْمَت ؟ قُلُْت : قَالَ ِلي : قَالَ ، َوصَاَر َبْولُ الْجَارَِيِة ِمَن اللَّْحمِ وَالدَّمِ  الَْماِء َوالطِّنيِ ،

  .اللَُّه به
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  َباُب اَألْرضِ ُيِصيبَُها الَْبْولُ ، كَْيَف تُْغَسلُ -٧٨
بَالَ ِفي الَْمْسجِِد ،  َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعْبَدةَ ، أَْخبََرَنا َحمَّادُ ْبُن زَْيٍد ، َحدَّثََنا ثَابٌِت ، َعْن أََنسٍ ، أَنَّ أَعَْرابِيا -٥٢٨
  .الَ تُْزرُِموُه ، ثُمَّ َدَعا بَِدلْوٍ ِمْن َماٍء ، فََصبَّ َعلَْيِه: لَْيهِ َبْعُض الْقَْومِ ، فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم فََوثََب إِ

ْمرٍو ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ، َعْن أَبِي هَُرْيرَةَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمْسهِرٍ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َع -٥٢٩
َوالَ ، اللَُّهمَّ اغِْفْر ِلي َولُِمَحمٍَّد : َدَخلَ أَْعرَابِيٌّ الَْمْسجَِد ، َوَرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َجاِلٌس ، فَقَالَ : ، قَالَ 

ثُمَّ وَلَّى ، حَتَّى إِذَا كَانَ ، لَقَِد اْحَتظَْرَت َواسًِعا : َوقَالَ ، َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم  َتْغِفْر َألَحٍد َمَعَنا ، فََضِحكَ َرسُولُ اِهللا
َيُسبَّ ، فَقَالَ فَقَاَم إِلَيَّ بِأَبِي َوأُمِّي ، فَلَْم ُيَؤنِّْب ، َولَْم : ِفي َناِحَيةِ الَْمْسجِِد ، فََشَج َيُبولُ ، فَقَالَ اَألعَْرابِيُّ َبْعدَ أَنْ فَِقَه 

  .فَأُفْرِغَ َعلَى َبْوِلِه إِنَّ َهذَا الَْمْسجِدَ الَ ُيبَالُ ِفيِه ، إِنََّما ُبنَِي ِلِذكْرِ اِهللا َوِللصَّالَِة ، ثُمَّ أََمَر بَِسْجلٍ ِمْن َماٍء ،: 

ُهَو ِعْنَدنَا : ْن ُعَبْيِد اِهللا الُْهذَِليِّ ، قَالَ ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ، َع -٥٣٠
َجاَء أَعَْرابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اهللا َعلْيِه : اْبُن أَبِي ُحمَْيٍد ، أَْخَبرََنا أَُبو الَْمِليحِ الُْهذَِليُّ ، َعْن َواِثلَةَ ْبنِ اَألْسقَعِ ، قَالَ 

لَقَْد َحظَْرَت َواسًِعا ، وَْيَحكَ : اللَُّهمَّ اْرَحمْنِي َوُمَحمًَّدا ، َوالَ ُتْشرِْك ِفي َرْحمَِتَك إِيَّاَنا أََحًدا ، فَقَالَ : قَالَ وَسلََّم ، فَ
َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه  َمْه ، فَقَالَ: فََشَج َيبُولُ ، فَقَالَ أَْصَحاُب النَّبِيِّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَ ، أَْو َوْيلََك 

  .َدُعوُه ، ثُمَّ َدَعا بَِسْجلٍ ِمْن َماٍء ، فََصبَّ َعلَْيِه: وَسلََّم 

  َباُب اَألْرضِ ُيطَهُِّر َبْعُضَها بَْعضًا -٧٩
َماَرةَ ْبنِ َعْمرِو ْبنِ َحْزمٍ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا مَاِلُك ْبُن أََنسٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُع -٥٣١

َزْوَج النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه ، َمةَ إِبَْراهِيَم ْبنِ الْحَارِِث التَّيِْميِّ ، َعْن أُمِّ َولٍَد ِلَعْبدِ الرَّْحَمنِ ْبنِ َعْوٍف ، أَنََّها َسأَلَتْ أُمَّ َسلَ
: قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َرأَةٌ أُطِيلُ ذَْيِلي ، فَأَْمِشي ِفي الَْمكَاِن الْقَِذرِ ، فَقَالَْت إِنِّي اْم: وَسلََّم ، قَالَْت 
  .ُيطَهُِّرُه َما بَْعَدُه

بِي َحبِيَبةَ ، َعْن َداُودَ ْبنِ الُْحَصْينِ ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن إِْسَماِعيلَ الَْيْشكُرِيُّ ، َعنِ اْبنِ أَ -٥٣٢
َيا َرسُولَ اِهللا ، إِنَّا نُرِيُد الَْمْسجَِد ، فََنطَأُ الطَّرِيَق النَّجَِسةَ ، فَقَالَ : ِقيلَ : قَالَ ، َعْن أَبِي ُسفَْيانَ ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ 
  .ُيطَهُِّر َبْعُضَها بَْعًضا اَألْرُض: َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

 ْبنِ َيزِيَد ، َعنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا شَرِيٌك ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ِعيَسى ، َعْن ُموَسى ْبنِ َعْبدِ اِهللا -٥٣٣
إِنَّ َبيْنِي َوَبْيَن الَْمْسجِِد طَرِيقًا قَِذَرةً ، : لَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم فَقُلُْت َسأَلُْت النَّبِيَّ َص: قَالَْت ، اْمَرأٍَة ِمْن بَنِي َعْبِد اَألْشَهلِ 

  .فََهِذِه بَِهِذِه: َنَعْم ، قَالَ : فََبْعَدَها طَرِيٌق أَْنظَُف ِمْنَها ؟ قُلُْت : قَالَ 

  َباُب ُمَصافََحِة الُْجُنبِ -٨٠
ي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ اْبُن ُعلَيَّةَ ، َعْن ُحَمْيٍد ، َعْن َبكْرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ، َعْن أَبِي َراِفعٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِ -٥٣٤

، فَاْنَسلَّ ، فَفَقََدهُ النَّبِيُّ  أَنَّهُ لَِقَيُه النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِفي طَرِيقٍ ِمْن طُُرقِ الَْمدِيَنِة ، َوُهَو ُجُنٌب، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ 
َيا َرُسولَ اِهللا ، لَِقيتَنِي َوأََنا ُجُنٌب ، فَكَرِْهتُ : أَْيَن كُْنَت َيا أََبا هَُرْيَرةَ ؟ قَالَ : َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَلَمَّا َجاَء قَالَ 

  .الُْمْؤِمُن الَ يَْنُجُس: َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أَنْ أُجَاِلَسَك حَتَّى أَغَْتِسلَ ، فَقَالَ َرسُولُ اِهللا 



 ؛ َجِميًعا َعْن ِمْسَعرٍ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع َوَحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن َمْنصُورٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن سَِعيٍد -٥٣٥
فَلَِقَينِي وَأََنا ُجُنٌب ، ، خََرَج النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَ ، ِئلٍ ، َعْن ُحذَْيفَةَ ، َعْن َواِصلٍ اَألْحَدبِ ، َعْن أَبِي َوا

إِنَّ : كُْنُت ُجُنًبا ، قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َما لََك ؟ قُلُْت : فَِحْدُت َعْنُه ، فَاغَْتَسلُْت ، ثُمَّ جِئُْت ، قَالَ 
  .الُْمْسِلمَ الَ يَْنُجُس

  َباُب الَْمنِيِّ ُيِصيبُ الثَّْوَب -٨١
َسأَلُْت ُسلَْيَمانَ ْبنَ : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبَدةُ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ َمْيُموٍن ، قَالَ  -٥٣٦

كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اهللا : قَالَْت َعاِئَشةُ : الْمَنِيُّ ، أَيَْغِسلُُه ، أَْو يَْغِسلُ الثَّْوَب كُلَُّه ؟ قَالَ ُسلَْيَمانُ  َيسَارٍ َعنِ الثَّْوبِ ُيصِيُبُه
  .ى أَثَرَ الَْغْسلِ ِفيِهَعلْيِه وَسلََّم ُيِصيبُ ثَْوَبُه ، فََنْغِسلُُه ِمْن ثَْوبِِه ، ثُمَّ َيْخُرُج ِفي ثَْوبِِه إِلَى الصَّالَِة ، َوأََنا أََر

  ِفي فَْرِك الَْمنِيِّ ِمَن الثَّْوبِ: َباٌب  -٨٢
ُن ُسلَْيَمانَ ؛ َجِميًعا َعنِ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن طَرِيٍف ، َحدَّثََنا عَْبَدةُ ْب -٥٣٧

ُربََّما فََركُْتُه ِمْن ثَْوبِ َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا : بَْراهِيَم ، َعْن َهمَّامِ ْبنِ الَْحارِِث ، َعْن َعاِئَشةَ ، قَالَْت اَألْعَمشِ ، َعْن إِ
  .َعلْيِه وَسلََّم بَِيِدي

َعْن إِبَْراِهيَم ، َعْن َهمَّامِ ْبنِ الَْحارِِث ، قَالَ  َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعنِ اَألْعَمشِ ،، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ  -٥٣٨
َوِفيَها أَثَُر اِالحِْتالَمِ ، ، َها َنَزلَ بَِعاِئَشةَ َضْيٌف ، فَأَمََرْت لَُه بِِملَْحفَةٍ لََها صَفَْراَء ، فَاْحتَلََم ِفيَها ، فَاسَْتْحَيا أَنْ ُيْرِسلَ بِ: 

ِلَم أَفَْسَد َعلَْيَنا ثَْوبََنا ؟ إِنََّما كَانَ َيكِْفيِه أَنْ َيفُْركَهُ بِإِْصَبِعِه ، ُربََّما : أَْرَسلَ بَِها ، فَقَالَْت عَاِئَشةُ  فََغَمَسَها ِفي الَْماِء ، ثُمَّ
  .فََركُْتُه ِمْن ثَْوبِ َرسُولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم بِإِْصَبِعي

: قَالَْت ، بِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُهشَْيٌم ، َعْن ُمِغَريةَ ، َعْن إِْبَراِهيَم ، َعنِ اَألْسَوِد ، َعْن َعاِئَشةَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَ -٥٣٩
  .فَأَُحتُُّه، لَقَْد َرأَيُْتنِي أَجُِدُه ِفي ثَْوبِ َرسُولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

  ي ُيَجاِمُع ِفيِهَباُب الصَّالَِة ِفي الثَّْوبِ الَِّذ -٨٣
ْيسٍ ، َعْن ُمَعاوَِيةَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُرْمحٍ ، أَْخبََرَنا اللَّْيثُ ْبُن سَْعٍد ، َعْن َيزِيدَ ْبنِ أَبِي َحبِيبٍ ، َعْن ُسَوْيِد ْبنِ قَ -٥٤٠

زَْوَج النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َهلْ كَانَ َرُسولُ ، مَّ َحبِيَبةَ أَنَّهُ َسأَلَ أُْخَتُه أُ، ْبنِ ُحدَْيجٍ ، َعْن ُمَعاوَِيةَ ْبنِ أَبِي ُسفَْيانَ 
  .َنَعْم ، إِذَا لَْم َيكُْن ِفيِه أَذًى: اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ُيَصلِّي ِفي الثَّْوبِ الَِّذي ُيَجاِمُع ِفيِه ؟ قَالَْت 

َألْزَرُق ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َيحَْيى الُْخَشنِيُّ ، َحدَّثََنا َزْيُد ْبُن َواِقٍد ، َعْن ُبْسرِ ْبنِ ُعَبْيدِ َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن خَاِلٍد ا -٥٤١
َم َوَرأُْسُه َيقْطُُر َخَرَج َعلَْيَنا َرسُولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ: قَالَ ، اِهللا ، َعْن أَبِي إِْدرِيَس الْخَْوالَنِيِّ ، َعْن أَبِي الدَّرَْداِء 

َيا : قَالَ ُعَمُر ْبُن الْخَطَّابِ ، َماًء ، فََصلَّى بَِنا ِفي ثَْوبٍ َواِحٍد ُمَتَوشًِّحا بِِه ، قَْد َخالََف َبْيَن طََرفَْيِه ، فَلَمَّا اْنَصَرَف 
  .قَْد َجاَمْعُت ِفيِه: َوِفيِه أَْي ، يِه َنَعْم ، أَُصلِّي ِف: َرسُولَ اِهللا ، ُتَصلِّي بَِنا ِفي ثَْوبٍ َواِحٍد ؟ قَالَ 



يمٍ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن ُيوُسَف الزِّمِّيُّ َوَحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ُعثَْمانَ ْبنِ َحِك -٥٤٢
َسأَلَ : قَالَ ، ا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن َعْمرٍو ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ ُعَمْيرٍ ، َعْن َجابِرِ ْبنِ َسُمَرةَ َحدَّثََن: ْبُن ُعَبْيِد اِهللا الرَّقِّيُّ ، قَاالَ 

  .يِه َشْيئًا فََيْغِسلَُهَنَعْم ، إِالَّ أَنْ يََرى ِف: ُيَصلِّي ِفي الثَّْوبِ الَِّذي يَأِْتي ِفيِه أَْهلَُه ؟ قَالَ : َرُجلٌ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

  َباُب َما َجاَء ِفي الَْمْسحِ َعلَى الُْخفَّيْنِ -٨٤
بَالَ : ، قَالَ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن إِبَْراِهيَم ، َعْن َهمَّامِ ْبنِ الَْحارِِث  -٥٤٣

َوَما َيْمَنُعنِي ؟ َوقَْد َرأَْيتُ َرسُولَ اِهللا : أََتفَْعلُ َهذَا ؟ قَالَ : فَِقيلَ لَُه ، َتَوضَّأَ ، َوَمَسَح َعلَى خُفَّْيِه  َجرِيُر ْبُن َعْبِد اِهللا ، ثُمَّ
  .َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيفَْعلُُه

  .بَْعَد ُنزُولِ الْمَاِئدَِة كَانَ يُْعجِبُُهْم َحِديثُ جَرِيرٍ ، َألنَّ إِْسالََمُه كَانَ: قَالَ إِبَْراهِيُم 

َحدَّثََنا َوِكيٌع َوَحدَّثََنا أَُبو َهمَّامٍ الْوَِليُد ْبنُ : َوَعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، قَاالَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُنَمْيرٍ  -٥٤٤
، َواْبُن أَبِي َزاِئَدةَ ؛ َجِميًعا َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي وَاِئلٍ ، َعْن ُحذَْيفَةَ ُشجَاعِ ْبنِ الْوَِليِد ، َحدَّثََنا أَبِي ، وَاْبُن ُعَيْيَنةَ ، 

  .أَنَّ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم تََوضَّأَ وََمَسَح َعلَى خُفَّْيِه

َيحَْيى ْبنِ َسعِيٍد ، َعْن َسْعِد ْبنِ إِبَْراهِيَم ، َعْن َناِفعِ ْبنِ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُرْمحٍ ، أَْخبََرَنا اللَّْيثُ ْبُن سَْعٍد ، َعْن -٥٤٥
أَنَُّه خََرَج ، ى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ُجَبْيرٍ ، َعْن ُعْرَوةَ ْبنِ الُْمِغَريِة ْبنِ شُْعَبةَ ، َعْن أَبِيِه الُْمغَِريِة ْبنِ ُشْعَبةَ ، َعْن َرُسولِ اهللاِ َصلَّ

  .فََتَوضَّأَ ، َوَمَسَح َعلَى الْخُفَّْينِ، اتََّبَعُه الُْمِغَريةُ بِإَِداَوٍة ِفيَها َماٌء ، حَتَّى فََرغَ ِمْن َحاَجِتِه ِلحَاَجِتِه ، فَ

َعْن أَيُّوَب ، َعْن  َحدَّثََنا ِعْمَرانُ ْبُن ُموَسى اللَّيِْثيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن سََواٍء ، َحدَّثََنا سَِعيُد ْبُن أَبِي َعرُوَبةَ ، -٥٤٦
إِنَّكُْم لََتفَْعلُونَ ذَِلَك ، فَاْجَتَمَعا ِعْنَد : فَقَالَ ، َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنَُّه رَأَى َسْعَد ْبَن مَاِلٍك َوُهَو َيْمَسُح َعلَى الُْخفَّْينِ 

كُنَّا َمَع َرسُولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه : لَى الُْخفَّْينِ ، فَقَالَ ُعَمُر أَفِْت اْبَن أَِخي ِفي الَْمْسحِ َع: ُعَمَر ، فَقَالَ َسْعٌد ِلُعَمَر 
  .نََعْم: َوإِنْ َجاَء ِمَن الَْغاِئِط ؟ قَالَ : فَقَالَ اْبُن ُعَمَر ، الَ َنَرى بِذَِلَك بَأًْسا ، وَسلََّم َنْمَسُح َعلَى ِخفَاِفَنا 

أَنَّ ، نِيُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد الْمَُهْيِمنِ ْبُن الَْعبَّاسِ ْبنِ سَْهلٍ السَّاِعِديُّ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه َحدَّثََنا أَُبو ُمْصَعبٍ الَْمَد -٥٤٧
  .َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َمَسَح َعلَى الُْخفَّْينِ ، َوأََمَرَنا بِالَْمْسحِ َعلَى الْخُفَّْينِ

، َعْن َعطَاٍء مَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن ُعَبْيٍد الطََّناِفِسيُّ ، َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن الُْمثَنَّى َحدَّثََنا ُمَح -٥٤٨
َهلْ ِمْن َماٍء ، : فَقَالَ ، رٍ كُْنُت َمَع َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِفي َسفَ: قَالَ ، الْخَُراسَانِيِّ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك 

  .فَأَمَُّهْم، فََتَوضَّأَ َوَمَسَح َعلَى ُخفَّْيِه ، ثُمَّ لَِحَق بِالْجَْيشِ 

لْكِْنِديِّ ، ْبِد اِهللا اَحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا َدلَْهُم ْبُن صَاِلحٍ الْكِْنِديُّ ، َعْن ُحَجْيرِ ْبنِ َع -٥٤٩
ْينِ َساذََجْينِ ، فَلَبَِسُهَما ، ثُمَّ َعنِ اْبنِ ُبَرْيَدةَ ، َعْن أَبِيِه ؛ أَنَّ النََّجاِشيَّ أَْهَدى ِللنَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّمَ ُخفَّْينِ أَْسوََد

  .َتَوضَّأَ وََمَسَح َعلَْيهَِما



  ْسفَلِِهِفي َمْسحِ أَْعلَى الُْخفِّ َوأَ: َباٌب  -٨٥
ْيَوةَ ، َعْن َورَّادٍ َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا الَْوِليُد ْبُن ُمسِْلمٍ ، َحدَّثََنا ثَْوُر ْبُن يَزِيَد ، َعْن َرَجاِء ْبنِ َح -٥٥٠

  .لَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َمَسَح أَْعلَى الُْخفِّ ، وَأَْسفَلَُهأَنَّ َرُسولَ اهللاِ َص، كَاِتبِ الُْمِغَريِة ْبنِ ُشْعَبةَ ، َعنِ الُْمِغَريِة ْبنِ شُْعَبةَ 

: قَالَ ، َحدَّثَنِي مُْنِذٌر : َحدَّثََنا َبِقيَّةُ ، َعْن َجرِيرِ ْبنِ يَزِيَد ، قَالَ : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمصَفَّى الْحِْمِصيُّ ، قَالَ  -٥٥١
َمرَّ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّمَ بَِرُجلٍ َيتََوضَّأُ ، َويَْغِسلُ ُخفَّْيِه ، : كَِدرِ ، َعْن َجابِرٍ ، قَالَ َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد ْبُن الُْمْن

ِه َهكَذَا ِمْن أَطَْرافِ اَألصَابِعِ َوقَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم بَِيِد، إِنََّما أُِمْرتَ بِالَْمْسحِ ، فَقَالَ بَِيِدِه ، كَأَنَُّه َدفََعُه 
  .، إِلَى أَْصلِ السَّاقِ ، َوَخطَّطَ بِاَألصَابِعِ

  َباُب َما َجاَء ِفي التَّْوِقيِت ِفي الَْمْسحِ ِللُْمِقيمِ َوالُْمَسافِرِ -٨٦
َسِمْعُت الْقَاِسمَ ْبَن : قَالَ ، شُْعَبةُ ، َعنِ الَْحكَمِ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َجعْفَرٍ ، َحدَّثََنا -٥٥٢

ائِْت َعِليا ، فََسلُْه ، فَإِنَُّه : َسأَلُْت َعاِئَشةَ َعنِ الَْمْسحِ َعلَى الُْخفَّْينِ ، فَقَالَْت : ُمَخْيِمَرةَ ، َعْن ُشرَْيحِ ْبنِ هَانٍِئ ، قَالَ 
كَانَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيأْمُُرَنا أَنْ َنْمَسحَ : َعِليا ، فََسأَلُْتُه َعنِ الَْمْسحِ ، فَقَالَ  أَْعلَُم بِذَِلَك مِنِّي ، فَأََتْيُت

  .، ِللُْمِقيمِ َيْوًما وَلَْيلَةً ، َوِللُْمَساِفرِ ثَالَثَةَ أَيَّامٍ

، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن إِبَْراهِيَم التَّْيِميِّ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ َمْيُموٍن  َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع -٥٥٣
ِتهِ َجَعلَ َرسُولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِللُْمَساِفرِ ثَالَثًا ، َولَْو َمَضى السَّاِئلُ َعلَى َمْسأَلَ: ، َعْن ُخَزْيَمةَ ْبنِ ثَابٍِت ، قَالَ 

  .، لََجَعلََها َخْمًسا

َسِمْعُت : َحدَّثََنا شُْعَبةُ ، َعْن َسلََمةَ ْبنِ كَُهْيلٍ ، قَالَ : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َجعْفَرٍ ، قَالَ  -٥٥٤
َعْمرِو ْبنِ َمْيُموٍن ، َعْن ُخَزْيَمةَ ْبنِ ثَابٍِت ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا  إِبَْراهِيَم التَّْيِميَّ ُيَحدِّثُ َعنِ الَْحارِِث ْبنِ سَُوْيٍد ، َعْن

  .ِفي الَْمْسحِ َعلَى الْخُفَّْينِ، َولََيالِيهِنَّ ِللُْمَساِفرِ : أَْحِسُبُه قَالَ ، ثَالَثَةُ أَيَّامٍ : َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 

َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن َعْبِد اهللاِ : َحدَّثََنا زَْيُد ْبُن الُْحبَابِ ، قَالَ : وَأَُبو كُرَْيبٍ ، قَاالَ ، َشْيَبةَ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي -٥٥٥
َيا َرُسولَ : قَالُوا : َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن أَبِي كَِثريٍ ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، قَالَ : ْبنِ أَبِي َخثَْعمٍ الَْيَماِميُّ ، قَالَ 

  .ِللُْمَساِفرِ ثَالَثَةُ أَيَّامٍ َولَيَاِليهِنَّ ، َوِللُْمقِيمِ َيْوٌم َولَْيلَةٌ: اِهللا ، َما الطُّهُوُر َعلَى الُْخفَّْينِ ؟ قَالَ 

: ا عَْبُد الْوَهَّابِ ْبُن َعْبِد الَْمجِيِد ، قَالَ َحدَّثََن: َوبِْشُر ْبُن ِهالَلٍ الصَّوَّاُف ، قَاالَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ  -٥٥٦
أَنَُّه َرخَّصَ ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َحدَّثََنا الُْمَهاجُِر أَُبو َمْخلٍَد ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي َبكَْرةَ 

  .ُخفَّْيِه ، ثُمَّ أَْحَدثَ ُوُضوًءا ، أَنْ َيْمَسَح ثَالَثَةَ أَيَّامٍ َولََيالَِيُهنَّ ، َوِللُْمِقيمِ َيْوًما وَلَْيلَةً ِللُْمَساِفرِ إِذَا تََوضَّأَ َولَبَِس

  َباُب َما َجاَء ِفي الَْمْسحِ بَِغْيرِ َتْوِقيٍت -٨٧
َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َوْهبٍ ، أَْخَبرََنا َيْحَيى ْبُن : اِن ، قَاالَ َوَعْمُرو ْبُن سَوَّاٍد الِْمصْرِيَّ، َحدَّثََنا َحْرَملَةُ ْبُن َيْحَيى  -٥٥٧

، َعْن ُعَباَدةَ ْبنِ ُنَسيٍّ ، أَيُّوَب ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َرزِينٍ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ يَزِيَد ْبنِ أَبِي زِيَاٍد ، َعْن أَيُّوَب ْبنِ قَطَنٍ 
قَالَ لَِرُسولِ اهللاِ  َماَرةَ ، َوكَانَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَْد َصلَّى ِفي َبْيِتِه الِْقْبلََتْينِ ِكلَْتْيهَِما ، أَنَُّهَعْن أَُبيِّ ْبنِ ِع



وَثَالَثًا ؟ َحتَّى َبلَغَ : قَالَ ، ْوَمْينِ َوَي: َيْوًما ؟ قَالَ : قَالَ ، َنَعْم : أَْمَسُح َعلَى الْخُفَّْينِ ؟ قَالَ : َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 
  .َوَما َبَدا لََك: قَالَ لَُه ، َسْبًعا 

نِ أَبِي َحبِيبٍ ، َعنِ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُيوُسفَ السُّلَِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِصمٍ ، َحدَّثََنا َحْيَوةُ ْبُن ُشرَْيحٍ ، َعْن َيزِيدَ ْب -٥٥٨
َعلَى ُعَمَر ْبنِ َعْبِد اِهللا الَْبلَوِيِّ ، َعْن ُعليِّ ْبنِ َرَباحٍ اللَّخِْميِّ ، َعْن ُعقَْبةَ ْبنِ َعاِمرٍ الُْجهَنِيِّ ، أَنَُّه قَِدَم  الَْحكَمِ ْبنِ

  .أَصَْبَت السُّنَّةَ: َعِة ، قَالَ ِمَن الُْجُمَعِة إِلَى الُْجُم: ُمْنذُ كَْم لَْم تَْنزِعْ ُخفَّْيَك ؟ قَالَ : فَقَالَ ، الَْخطَّابِ ِمْن ِمْصَر 

  َباُب َما َجاَء ِفي الَْمْسحِ َعلَى الَْجْوَرَبْينِ وَالنَّْعلَيْنِ -٨٨
لَ ، لِ ْبنِ شَُرْحبِيَحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن أَبِي قَْيسٍ اَألْوِديِّ ، َعنِ الْهُزَْي -٥٥٩

  .َوَمَسَح َعلَى الَْجْوَرَبْينِ وَالنَّْعلَْينِ، َعنِ الُْمِغَريِة ْبنِ ُشْعَبةَ ، أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم تََوضَّأَ 

َحدَّثََنا ِعيَسى ْبُن ُيوُنَس ، َعْن  :َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا ُمَعلَّى ْبُن َمْنصُورٍ ، َوبِْشرُ ْبُن آَدَم ، قَاالَ  -٥٦٠
أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا ، ِعيَسى ْبنِ سَِناٍن ، َعنِ الضَّحَّاِك ْبنِ َعْبدِ الرَّْحَمنِ ْبنِ َعْرَزبٍ ، َعْن أَبِي ُموَسى اَألْشَعرِيِّ 

  .نَِوَمَسَح َعلَى الْجَْورََبْينِ َوالنَّْعلَْي، َعلْيِه وَسلََّم َتَوضَّأَ 
  .وَالنَّْعلَْينِ: الَ أَْعلَُمُه إِالَّ قَالَ : قَالَ الُْمَعلَّى ِفي َحدِيِثِه 

  َباُب َما َجاَء ِفي الَْمْسحِ َعلَى الِْعَمامَِة -٨٩
ِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا عِيَسى ْبُن يُوُنَس ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعنِ الَْحكَمِ ، َعْن َعْب -٥٦١

  .أَنَّ َرسُولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َمَسَح َعلَى الْخُفَّْينِ ، َوالِْخَمارِ، لَْيلَى ، َعْن كَْعبِ ْبنِ ُعْجَرةَ ، َعْن بِالَلٍ 

يُّ َوَحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي شَْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبنُ َحدَّثََنا ُدحَْيٌم ، َحدَّثََنا الَْوِليدُ ْبُن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا األَْوَزاِع -٥٦٢
: قَالَ ، َعْمرٍو ، َعْن أَبِيِه  ُمْصَعبٍ ، َحدَّثََنا األَْوَزاِعيُّ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن أَبِي كَِثريٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َسلََمةَ ، َعْن َجْعفَرِ ْبنِ

  .ِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيْمَسُح َعلَى الُْخفَّْينِ ، وَالِْعَماَمِةرَأَْيُت َرُسولَ ا

َحمَِّد ْبنِ زَْيٍد ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا يُوُنُس ْبُن ُمَحمٍَّد ، َعْن َداُوَد ْبنِ أَبِي الْفُرَاِت ، َعْن ُم -٥٦٣
كُْنُت َمعَ َسلَْمانَ ، فََرأَى َرُجالً َينْزُِع ُخفَّْيِه ِللُْوُضوِء ، : قَالَ ، َموْلَى زَْيِد ْبنِ صُوَحانَ ، ْن أَبِي ُمْسِلمٍ أَبِي ُشرَْيحٍ ، َع

لَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم اْمَسْح َعلَى ُخفَّْيَك ، َوَعلَى ِخَمارَِك ، وَبِنَاِصيَِتَك ، فَإِنِّي َرأَْيُت َرسُولَ اِهللا َص: فَقَالَ لَُه َسلَْمانُ 
  .َوالِْخمَارِ، َيْمَسُح َعلَى الُْخفَّْينِ 

ْبُن َصاِلحٍ ، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا أَُبو طَاِهرٍ أَْحَمُد ْبُن َعْمرِو ْبنِ السَّْرحِ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َوْهبٍ ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ  -٥٦٤
َوَعلَْيِه ، رَأَْيُت َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم تََوضَّأَ : ْن أَبِي َمْعِقلٍ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، قَالَ الْعَزِيزِ ْبنِ ُمْسِلمٍ ، َع

  .ةَِعَماَمةٌ ِقطْرِيَّةٌ ، فَأَْدَخلَ َيَدُه ِمْن َتْحِت الِْعَماَمِة ، فََمَسَح ُمقَدََّم رَأِْسِه ، وَلَْم َينْقُضِ الِْعَماَم

  أَبَْواُب التََّيمُّمِ
  َباُب َما َجاَء ِفي التََّيمُّمِ -٩٠
 ، َعْن َعمَّارِ ْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُرْمحٍ ، َحدَّثََنا اللَّْيثُ ْبُن سَْعٍد ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ َعْبِد اِهللا -٥٦٥



ُد عَاِئَشةَ ، فََتَخلَّفَْت ِاللِْتمَاِسِه ، فَاْنطَلََق أَُبو َبكْرٍ إِلَى عَاِئَشةَ ، فََتَغيَّظَ َعلَْيَها ِفي حَْبِسَها َسقَطَ ِعقْ: َياِسرٍ ، أَنَُّه قَالَ 
طَلََق أَُبو َبكْرٍ إِلَى عَاِئَشةَ فََمَسْحَنا َيْوَمِئذٍ إِلَى الْمََناِكبِ ، فَاْن: النَّاَس ، فَأَْنَزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ الرُّْخَصةَ ِفي التََّيمُّمِ ، قَالَ 

  .َما َعِلْمُت إِنَِّك لَُمبَاَركَةٌ: فَقَالَ ، 

، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَبِي ُعَمَر الَْعَدنِيُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن َعْمرٍو ، َعنِ الزُّْهرِيِّ -٥٦٦
  .َتَيمَّْمَنا َمَع َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم إِلَى الَْمَناِكبِ: قَالَ ، ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعمَّارِ َعْبِد اِهللا 

َهَروِيُّ ، َحدَّثََنا  الَْحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيِد ْبنِ كَاِسبٍ ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْعزِيزِ ْبُن أَبِي َحازِمٍ َوَحدَّثََنا أَُبو إِْسحَاَق -٥٦٧
:  َعلْيِه وَسلََّم قَالَ إِْسَماعِيلُ ْبُن َجْعفَرٍ ؛ َجِميًعا َعنِ الَْعالَِء ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا

  .ُجِعلَْت ِلَي اَألْرُض َمْسجًِدا َوطَهُورًا

أَنََّها ، بِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعاِئَشةَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَ -٥٦٨
ُهُم الصَّالَةُ ، فَأَْرَسلَ النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أَُناًسا ِفي طَلَبَِها ، فَأَْدَركَْت، اْسَتعَاَرْت ِمْن أَْسَماَء ِقالََدةً ، فََهلَكَْت 

فَقَالَ أُسَْيُد ْبنُ ، َشكَْوا ذَِلَك إِلَْيِه ، فََنزَلَْت آَيةُ التََّيمُّمِ ، فََصلَّْوا بَِغْيرِ ُوُضوٍء ، فَلَمَّا أََتُوا النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 
  .ٌر قَطُّ ، إِالَّ َجَعلَ اللَُّه لَِك ِمْنُه َمخَْرًجا ، َوجََعلَ ِللُْمْسِلِمَني ِفيِه َبَركَةًَجزَاِك اللَُّه َخْيًرا ، فَوَاللَِّه َما َنَزلَ بِِك أَْم: ُحضَْيرٍ 

  َباُب َما َجاَء ِفي التََّيمُّمِ ضَْرَبةً َواِحدَةً -٩١
نِ الَْحكَمِ ، َعْن ذَرٍّ ، َعْن اْبنِ َعْبِد َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َجعْفَرٍ ، َحدَّثََنا شُْعَبةُ ، َع -٥٦٩

الَ : إِنِّي أَجَْنْبُت ، فَلَْم أَجِِد الَْماَء ، قَالَ ُعَمُر : أَنَّ َرُجالً أََتى ُعَمَر ْبَن الْخَطَّابِ ، فَقَالَ ، الرَّْحَمنِ ْبنِ أَْبَزى ، َعْن أَبِيِه 
إِذْ أََنا وَأَْنَت ِفي سَرِيٍَّة ، فَأَْجنَْبَنا ، فَلَْم َنجِِد الَْماَء ، فَأَمَّا ، َتذْكُُر َيا أَِمَري الُْمْؤِمنَِني  أََما: ُتَصلِّ ، فَقَالَ َعمَّاُر ْبُن يَاِسرٍ 

لْيِه وَسلََّم ، فَذَكَْرتُ فََتَمعَّكُْت ِفي التُّرَابِ ، فََصلَّْيُت ، فَلَمَّا أََتْيتُ النَّبِيَّ صَلَّى اهللا َع، فَلَْم ُتَصلِّ ، َوأَمَّا أََنا ، أَْنَت 
َوضََرَب النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم بَِيَدْيهِ إِلَى اَألْرضِ ، ثُمَّ َنفََخ ِفيهَِما ، َوَمَسحَ ، إِنََّما كَانَ َيكْفِيَك : ذَِلَك لَُه ، فَقَالَ 

  .بِهَِما َوْجَهُه َوكَفَّْيِه

َوَسلََمةَ ْبنِ ، َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُحمَْيُد ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعنِ اْبنِ أَبِي لَْيلَى ، َعنِ الَْحكَمِ َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَبِي  -٥٧٠
مَّاًرا أَنْ َيفَْعلَ َهكَذَا ، أََمَر النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َع: كَُهْيلٍ ، أَنَُّهَما سَأَالَ َعْبَد اِهللا ْبَن أَبِي أَوْفَى َعنِ التََّيمُّمِ فَقَالَ 

  .َوضََرَب بَِيَدْيِه إِلَى اَألْرضِ ، ثُمَّ نَفََضُهَما ، َوَمَسَح َعلَى َوْجهِِه
  .َوِمْرفَقَْيِه: وََيَدْيِه ، َوقَالَ َسلََمةُ : قَالَ الَْحكَُم 

  ِفي التََّيمُّمِ ضَْرَبَتيْنِ: َباٌب  -٩٢
حَْمُد ْبُن َعْمرِو ْبنِ السَّْرحِ الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اِهللا ْبُن َوْهبٍ ، أَْخبََرَنا يُوُنسُ ْبُن َيزِيَد ، َحدَّثََنا أَُبو الطَّاِهرِ أَ -٥٧١

، ى اهللا َعلْيِه وَسلََّم  َصلََّعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ َعْبِد اِهللا ، َعْن َعمَّارِ ْبنِ َياِسرٍ ، ِحنيَ َتَيمَُّموا َمَع َرُسولِ اِهللا
وِههِْم َمْسَحةً َواِحَدةً ، ثُمَّ فَأََمَر الُْمْسِلِمَني ، فََضَربُوا بِأَكُفِّهُِم التَُّراَب ، وَلَْم َيقْبُِضوا ِمَن التَُّرابِ َشْيئًا ، فََمَسحُوا بُِوُج

  .ُحوا بِأَْيدِيهِْمَعاُدوا ، فََضَربُوا بِأَكُفِّهُِم الصَِّعيَد َمرَّةً أُخَْرى ، فََمَس



  ِفي الَْمْجرُوحِ ُتِصيُبُه الَْجَناَبةُ ، فََيَخاُف َعلَى نَفِْسِه إِِن اغَْتَسلَ: َباٌب  -٩٣
طَاِء ْبنِ يُّ ، َعْن َعَحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْحمِيِد ْبُن َحبِيبِ ْبنِ أَبِي الِْعشْرِينِ ، َحدَّثََنا اَألْوَزاِع -٥٧٢

أَنَّ َرُجالً أََصاَبُه ُجْرٌح ِفي َرأِْسِه ، َعلَى َعْهِد َرسُولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه ، َسِمْعُت اْبَن َعبَّاسٍ ُيْخبُِر : قَالَ ، أَبِي َربَاحٍ 
، َماَت ، فََبلَغَ ذَِلَك النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم فَ، وَسلََّم ، ثُمَّ أََصاَبُه احِْتالٌَم ، فَأُِمَر بِاِالغِْتسَالِ ، فَاغَْتَسلَ ، فَكُزَّ 

  .قََتلُوُه ، قََتلَُهُم اللَُّه ، أَوَلَْم َيكُْن شِفَاَء الِْعيِّ السُّؤَالُ: فَقَالَ 
  .َحْيثُ أَصَاَبُه الْجِرَاُح، َدُه ، َوَتَرَك َرأَْسُه لَْو غََسلَ َجَس: َوَبلََغَنا أَنَّ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ : قَالَ َعطَاٌء 

  َباُب َما َجاَء ِفي الُْغْسلِ ِمَن الَْجنَابَةُ -٩٤
ي َحدَّثََنا َوكِيٌع ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن َساِلمِ ْبنِ أَبِ: َوَعِليُّ ْبُن ُمحَمٍَّد ، قَاالَ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ  -٥٧٣

َوَضْعتُ ِللنَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه : قَالَْت ، َموْلَى اْبنِ َعبَّاسٍ ، َحدَّثََنا اْبُن َعبَّاسٍ ، َعْن َخالَِتِه َمْيُموَنةَ ، الَْجْعِد ، َعْن كَُرْيبٍ 
ينِِه ، فََغَسلَ كَفَّْيِه ثَالَثًا ، ثُمَّ أَفَاَض َعلَى فَْرجِِه ، ثُمَّ فَاغَْتَسلَ ِمَن الْجََناَبِة ، فَأَكْفَأَ اِإلَناَء بِِشَماِلِه َعلَى َيِم، وَسلََّم غُْسالً 

َض الَْماَء َعلَى َساِئرِ َدلََك َيَدُه بِاَألْرضِ ، ثُمَّ َمضَْمَض ، َواْسَتْنَشَق ، َوغََسلَ َوْجَهُه ثَالَثًا ، َوِذَراَعْيِه ثَالَثًا ، ثُمَّ أَفَا
  .َغَسلَ رِْجلَيِْهَجَسِدِه ، ثُمَّ تََنحَّى ، فَ

َدقَةُ ْبُن َسعِيٍد َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ أَبِي الشَّوَارِبِ ، َحدَّثََنا َعْبُد الْوَاِحِد ْبُن زَِياٍد ، َحدَّثََنا َص -٥٧٤
كَْيفَ : فَسَأَلَْناَها ، َع َعمَِّتي َوَخالَِتي ، فََدَخلَْنا َعلَى َعاِئَشةَ اْنطَلَقُْت َم: الَْحنَِفيُّ ، َحدَّثََنا ُجمَْيُع ْبُن ُعَمْيرٍ التَّيِْميُّ ، قَالَ 

كَانَ ُيفِيُض َعلَى كَفَّْيِه ثَالَثَ َمرَّاٍت ، : كَانَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيْصَنُع ِعْنَد غُْسِلِه ِمَن الَْجنَاَبِة ؟ قَالَْت 
ُن ، فَإِنَّا اِء ، ثُمَّ يَْغِسلُ رَأَْسُه ثَالَثَ مَرَّاٍت ، ثُمَّ ُيفِيُض َعلَى َجَسِدِه ، ثُمَّ َيقُوُم إِلَى الصَّالَِة ، َوأَمَّا َنْحثُمَّ ُيْدِخلَُها اِإلَن

  .َنْغِسلُ ُرُؤوَسَنا َخْمَس مَرَّاٍت ؛ ِمْن أَْجلِ الضَّفْرِ

  ِفي الُْغْسلِ ِمَن الَْجَنابَِة: َباٌب  -٩٥
َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ ُصَرٍد ، َعْن : ثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، قَالَ َحدَّ -٥٧٥

َسلََّم ، فَقَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى َتَمارَْوا ِفي الُْغْسلِ ِمَن الَْجَناَبِة عِْنَد َرسُولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه و: ُجَبْيرِ ْبنِ ُمطِْعمٍ ، قَالَ 
  .أَمَّا أََنا ، فَأُِفيُض َعلَى َرأِْسي ثَالَثَ أَكُفٍّ: اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

َحدَّثََنا اْبنُ : الَ َحدَّثََنا َوكِيٌع َوَحدَّثََنا أَُبو كُرَْيبٍ ، قَ: َوَعِليُّ ْبُن ُمحَمٍَّد ، قَاالَ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ  -٥٧٦
:  ِمَن الَْجَناَبِة ، فَقَالَ فَُضْيلٍ ؛ َجِميًعا َعْن فُضَْيلِ ْبنِ َمْرزُوقٍ ، َعْن َعِطيَّةَ ، َعْن أَبِي َسِعيٍد ، أَنَّ َرُجالً سَأَلَُه َعنِ الُْغْسلِ

  . َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم كَانَ أَكْثََر َشعًْرا ِمْنَك ، َوأَطَْيَبَرُسولُ اِهللا: إِنْ َشْعرِي كَِثٌري ، فَقَالَ : فَقَالَ الرَُّجلُ ، ثَالَثًا 

َحدَّثََنا حَفُْص ْبُن ِغَياٍث ، َعْن َجْعفَرِ ْبنِ ُمَحمٍَّد ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجابِرٍ ، : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، قَالَ  -٥٧٧
أَمَّا أََنا ، : اِهللا ، أََنا ِفي أَْرضٍ بَارَِدٍة ، فَكَْيفَ الُْغْسلُ ِمَن الَْجنَاَبِة ؟ فَقَالَ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم  َيا َرُسولَ: قُلُْت : قَالَ 

  .فَأَْحثُو َعلَى رَأِْسي ثَالَثًا

َمُر ، َعنِ اْبنِ َعْجالَنَ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ أَبِي َسِعيٍد ، َحدَّثََنا أَُبو خَاِلٍد اَألْح: َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ بُِن أَبِي َشْيَبةَ ، قَالَ  -٥٧٨
كَانَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيْحثُو : كَْم أُفِيُض َعلَى رَأِْسي ، وَأََنا ُجُنٌب ؟ قَالَ : َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، سَأَلَُه َرُجلٌ 



كَانَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أَكْثََر َشعًْرا : إِنَّ َشْعرِي طَوِيلٌ ، قَالَ : الرَُّجلُ  قَالَ، َعلَى َرأِْسِه ثَالَثَ َحثََياٍت 
  .ِمْنَك ، َوأَطَْيَب

  ِفي الُْوُضوِء بَْعَد الُْغْسلِ: َباٌب  -٩٦
َحدَّثََنا : ْبنِ ُزرَاَرةَ ، وَإِْسَماِعيلُ ْبُن ُموَسى السُّدِّيُّ ، قَالُوا َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َوَعْبدُ اهللاِ ْبُن َعاِمرِ  -٥٧٩

كَانَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم الَ َيتََوضَّأُ َبْعدَ : َشرِيٌك ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعنِ اَألْسَوِد ، َعْن َعاِئَشةَ ، قَالَْت 
  .الُْغْسلِ ِمَن الَْجنَاَبِة

  ِفي الُْجُنبِ َيْسَتْدِفئُ بِامَْرأَِتِه قَْبلَ أَنْ َتغَْتِسلَ: َباٌب  -٩٧
َعاِئَشةَ ، قَالَتْ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا شَرِيٌك ، َعْن ُحرَْيٍث ، َعنِ الشَّعْبِيِّ ، َعْن َمْسُروقٍ ، َعْن  -٥٨٠

  .اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيغَْتِسلُ ِمَن الَْجَناَبِة ، ثُمَّ َيْسَتدِْفئُ بِي قَْبلَ أَنْ أَغَْتِسلَ كَانَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى: 

  ِفي الُْجُنبِ َيَناُم كَهَْيئَِتِه الَ يََمسُّ َماًء: َباٌب  -٩٨
اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي إِْسَحاَق ، َعنِ اَألْسَوِد ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الصَّبَّاحِ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن َعيَّاشٍ ، َعنِ  -٥٨١

  .حَتَّى َيقُوَم بَْعَد ذَِلَك فََيْغَتِسلَ، كَانَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ُيْجنِبُ ثُمَّ َيَناُم َوالَ َيَمسُّ َماًء : َعاِئَشةَ ، قَالَْت 

: قَالَْت ، ي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعنِ اَألْسَوِد ، َعْن َعاِئَشةَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِ -٥٨٢
  .ًءِه ، الَ َيَمسُّ َماإِنَّ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم إِنْ كَاَنْت لَهُ إِلَى أَْهِلِه َحاَجةٌ قََضاَها ، ثُمَّ َيَناُم كََهيْئَِت

أَنَّ ، َعاِئَشةَ  َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعنِ اَألسَْوِد ، َعْن -٥٨٣
  .اًءَرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم كَانَ ُيْجنُِب ، ثُمَّ َيَناُم كََهْيئَِتِه ، الَ َيَمسُّ َم

  .َيا فََتى ُيَشدُّ َهذَا الَْحِديثُ بَِشْيٍء: فَذَكَْرُت الَْحدِيثَ َيْوًما ، فَقَالَ ِلي إِْسَماِعيلُ : قَالَ ُسفَْيانُ 

  الَ َيَناُم الُْجُنُب َحتَّى َيتََوضَّأَ ُوُضوَءُه ِللصَّالَِة: َباُب َمْن قَالَ  -٩٩
ْصرِيُّ ، أَْخبََرَنا اللَّْيثُ ْبُن َسْعٍد ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ، َعْن َعاِئَشةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُرْمحٍ الِْم -٥٨٤
  .كَانَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّمَ إِذَا أََراَد أَنْ يََناَم َوُهَو ُجُنٌب ، تََوضَّأَ ُوُضوَءُه ِللصَّالَِة: قَالَْت 

 اْبنِ ُعَمَر ، َنْصُر ْبُن َعِليٍّ الْجَْهَضِميُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اَألْعلَى ، َحدَّثََنا ُعَبْيدُ اهللاِ ْبُن ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َعنَِحدَّثََنا  -٥٨٥
  .َنَعْم ، إِذَا تََوضَّأَ: ٌب ؟ قَالَ أََيْرقُدُ أََحُدَنا َوُهَو ُجُن: أَنَّ ُعَمَر ْبَن الْخَطَّابِ قَالَ ِلَرسُولِ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

يَد ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ الْهَاِد َحدَّثََنا أَُبو َمرَْوانَ الُْعثَْمانِيُّ ُمحَمَُّد ْبُن ُعثَْمانَ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َعْن يَزِ -٥٨٦
يٍد الُْخْدرِيِّ ، أَنَُّه كَانَ ُتصِيُبُه الْجََناَبةُ بِاللَّْيلِ ، فَيُرِيدُ أَنْ َيَناَم ، فَأََمَرُه َرُسولُ اهللاِ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َخبَّابٍ ، َعْن أَبِي سَِع
  .َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أَنْ َيتََوضَّأَ ثُمَّ َيَناَم

  ِفي الُْجُنبِ إِذَا أََراَد أَنْ َيُعوَد تََوضَّأَ: َباٌب  -١٠٠
 اَألحَْولُ ، َعْن ثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ أَبِي الشَّوَارِبِ ، َحدَّثََنا َعْبُد الْوَاِحِد ْبُن زَِياٍد ، َحدَّثََنا َعاِصٌمَحدَّ -٥٨٧



َتى أََحُدكُْم أَْهلَُه ، ثُمَّ أََراَد أَنْ َيُعودَ إِذَا أَ: قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَ ، أَبِي الُْمَتوَكِّلِ ، َعْن أَبِي سَِعيٍد 
  .، فَلَْيَتَوضَّأْ

  َباُب َما َجاَء ِفيَمْن َيْغَتِسلُ ِمْن َجِميعِ نَِساِئِه غُْسالً وَاِحدًا -١٠١
َمَد ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن َمْعَمرٍ ، َعْن قََتاَدةَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َمْهِديٍّ ، وَأَُبو أَْح -٥٨٨

  .أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم كَانَ َيطُوُف َعلَى نِسَاِئِه ِفي غُْسلٍ وَاِحٍد، ، َعْن أََنسٍ 

: ْخَضرِ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن أََنسٍ ، قَالَ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن َصاِلحِ ْبنِ أَبِي اَأل -٥٨٩
  .فَاغَْتَسلَ ِمْن َجِميعِ نِسَاِئِه ِفي لَْيلٍَة، َوَضْعُت ِلَرسُولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم غُْسالً 

  ِفيَمْن َيْغَتِسلُ ِعْنَد كُلِّ وَاِحَدٍة غُْسالً: َباٌب  -١٠٢
ُن مَْنُصورٍ ، أَْخبََرَنا َعْبُد الصََّمِد ، َحدَّثََنا َحمَّاٌد ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ ْبُن أَبِي َراِفعٍ ، َعْن َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْب -٥٩٠

يَْغَتِسلُ ِعْنَد كُلِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم طَاَف َعلَى نِسَاِئِه ِفي لَْيلٍَة ، فَكَانَ ، َعمَِّتِه َسلَْمى ، َعْن أَبِي َراِفعٍ 
  .ُهَو أَزْكَى ، َوأَطَْيُب ، َوأَطْهَُر: َيا َرسُولَ اِهللا ، أَالَ َتْجَعلُُه غُْسالً وَاِحًدا ، فَقَالَ : فَِقيلَ لَُه ، َواِحَدٍة ِمْنُهنَّ 

  ِفي الُْجُنبِ َيأْكُلُ وََيْشَرُب: َباٌب  -١٠٣
ْيَبةَ ، َحدَّثََنا اْبُن ُعلَيَّةَ ، َوغُْنَدٌر ، َوَوِكيٌع ، َعْن ُشْعَبةَ ، َعنِ الَْحكَمِ ، َعْن إِْبرَاِهيَم ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َش -٥٩١

  .َوضَّأََت، كَانَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم إِذَا أََرادَ أَنْ َيأْكُلَ َوُهَو ُجُنٌب : َعنِ اَألْسَوِد ، َعْن َعاِئَشةَ ، قَالَْت 

ْحبِيلَ ْبنِ سَْعٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُعَمَر ْبنِ َهيَّاجٍ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن َصبِيحٍ ، َحدَّثََنا أَُبو أُوَْيسٍ ، َعْن ُشَر -٥٩٢
: ُجُنبِ ، َهلْ َيَناُم ، أَْو َيأْكُلُ ، أَوْ َيشَْرُب ؟ قَالَ سُِئلَ النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َعنِ الْ: قَالَ ، َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا 

  .َنَعْم ، إِذَا تََوضَّأَ ُوُضوَءُه ِللصَّالَِة

  َيْجزِيِه غَْسلُ َيَديِْه: َباُب َمْن قَالَ  -١٠٤
، َعْن ُيوُنَس ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن الُْمَباَرِك  -٥٩٣

  .غََسلَ َيَدْيِه، َعاِئَشةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم كَانَ إِذَا أَرَاَد أَنْ َيأْكُلَ َوُهَو ُجُنٌب 

  َباُب َما َجاَء ِفي ِقَراَءِة الْقُْرآِن َعلَى غَْيرِ طَهَارٍَة -١٠٥
ْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َسلََمةَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َجعْفَرٍ ، َحدَّثََنا شُْعَبةُ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ُمرَّةَ ، َع -٥٩٤

 َعلْيِه وَسلََّم يَأِْتي الَْخالََء ، فََيقِْضي كَانَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا: َدَخلُْت َعلَى َعِليِّ ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ ، فَقَالَ : قَالَ ، 
َوالَ َيْحُجُزُه َعنِ : َما قَالَ الَْحاَجةَ ، ثُمَّ َيخُْرُج ، فََيأْكُلُ َمَعَنا الُْخْبَز ، َواللَّْحَم ، َوَيقَْرأُ الْقُْرآنَ ، َوالَ َيْحُجُبُه ، َوُربَّ

  .الْقُْرآِن َشْيٌء ، إِالَّ الَْجنَاَبةَ

نِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن َعيَّاشٍ ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن ُعقَْبةَ ، َعْن َناِفعٍ ، َع -٥٩٥
  .الَ َيقَْرأُ الْقُْرآنَ الُْجُنُب ، َوالَ الَْحاِئُض: قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : 



وَحدَّثََنا أَُبو َحاِتمٍ ، َحدَّثََنا ِهشاُم ْبُن عمَّارٍ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن عيَّاشٍ ، َحدَّثََنا ُموسى ): ١(قَالَ أَُبو الَْحَسنِ  -٥٩٦
َيقَْرأُ الُْجُنُب وَالَْحاِئُض شْيئًا ِمَن  الَ: قَالَ َرُسولُ اهللاِ صلَّى اللَُّه علْيِه وسلََّم : ْبُن ُعقْبةَ ، َعْن نافعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعمَر قَالَ 

  .الْقُْرآِن
  __________حاشية_
عن ابن ماجة ، فهذا من " السنن"هو أبو احلسن علي بن إبراهيم بن سلمة بن حبر ، القزويين ، القطان ، راوي ) ١(

  ".السنن"زياداته على 

  َباُب َتْحَت كُلِّ َشَعَرٍة َجَنابَةٌ -١٠٦
ْبنِ ِسريِيَن ،  ا َنْصُر ْبُن َعِليٍّ الْجَْهَضِميُّ ، َحدَّثََنا الْحَارِثُ ْبُن َوجِيٍه ، َحدَّثََنا مَاِلُك ْبُن دِيَنارٍ ، َعْن ُمَحمَِّدَحدَّثََن -٥٩٧

َناَبةً ، فَاغِْسلُوا الشََّعَر ، َوأَْنقُوا إِنَّ َتْحَت كُلِّ َشَعَرٍة َج: قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَ ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ 
  .الَْبَشَرةَ

، َحدَّثَنِي طَلَْحةُ ْبُن َناِفعٍ ، َحدَّثَنِي ُعْتَبةُ ْبُن أَبِي َحكِيمٍ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َحْمَزةَ  -٥٩٨
الصَّلََواتُ الَْخْمُس ، وَالُْجُمَعةُ إِلَى الُْجُمَعِة ، : النَّبِيَّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ  أَنَّ، َحدَّثَنِي أَُبو أَيُّوَب األَْنصَارِيُّ 

  .ٍة َجَنابَةًغُْسلُ الَْجَناَبِة ، فَإِنَّ َتْحَت كُلِّ َشَعَر: َوَما أََداُء اَألمَاَنِة ؟ قَالَ : قُلُْت ، َوأََداُء اَألَماَنِة ، كَفَّاَرةٌ ِلَما َبْيَنَها 

طَاِء ْبنِ السَّاِئبِ ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا اَألْسَودُ ْبُن َعاِمرٍ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ ، َعْن َع -٥٩٩
َمْن َتَرَك مَْوِضَع شََعَرٍة ِمْن َجَسِدِه ِمْن َجَناَبةٍ : َسلََّم قَالَ َزاذَانَ ، َعْن َعِليِّ ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه و

  .لَْم يَْغِسلَْها ، فُِعلَ بِِه كَذَا َوكَذَا ِمَن النَّارِ
  .فَِمْن ثَمَّ َعاَدْيُت َشَعرِي ، َوكَانَ َيجُزُُّه: قَالَ َعِليٌّ 

  َيَرى الرَُّجلُ ِفي الَْمْرأَةِ َتَرى ِفي َمَنامَِها َما: َباٌب  -١٠٧
َحدَّثََنا َوكِيٌع ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َوَعِليُّ ْبُن ُمحَمٍَّد ، قَاالَ  -٦٠٠

أُمُّ ُسلَْيمٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فََسأَلَْتُه َعنِ َجاَءتْ : قَالَْت ، َزيَْنَب بِْنِت أُمِّ َسلََمةَ ، َعْن أُمَِّها أَمِّ َسلََمةَ 
فََضْحِت النَِّساَء ، َوَهلْ َتْحَتِلمُ : فَلَْتْغَتِسلْ ، فَقُلُْت ، إِذَا رَأَِت الَْماَء : الْمَْرأَِة تََرى ِفي َمَناِمَها َما يََرى الرَُّجلُ ؟ قَالَ 

  .تَرَِبْت َيِميُنِك ، فَبَِم ُيْشبِهَُها َولَُدَها إِذًا: النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم الْمَْرأَةُ ؟ قَالَ 

ةَ ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي َعِديٍّ ، َوعَْبُد اَألْعلَى ، َعْن َسِعيدِ ْبنِ أَبِي َعُروَب -٦٠١
َرى الرَُّجلُ ؟ فَقَالَ َرسُولُ أََنسٍ ، أَنَّ أُمَّ ُسلَْيمٍ َسأَلَْت َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َعنِ الْمَْرأَِة تََرى ِفي َمَناِمَها َما َي

َيا َرُسولَ اِهللا ، أََيكُونُ َهذَا ، : قَالَْت أُمُّ َسلََمةَ فَ، إِذَا رَأَْت ذَِلَك فَأَنَْزلَْت ، فََعلَْيَها الُْغْسلُ : اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 
  .ُه الْوَلَُدَنَعْم ، َماُء الرَُّجلِ غَِليظٌ أَبَْيُض ، َوَماُء الْمَْرأَِة َرِقيٌق أَْصفَُر ، فَأَيُُّهَما َسَبَق ، أَْو َعالَ ، أَْشَبَه: قَالَ 

َحدَّثََنا َوكِيٌع ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن َعِليِّ ْبنِ َزْيٍد ، َعْن : ةَ ، َوَعِليُّ ْبُن ُمحَمٍَّد ، قَاالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَب -٦٠٢
ي َمَناِمَها أَنََّها سَأَلَْت َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َعنِ الَْمرْأَِة َتَرى ِف، َسِعيِد ْبنِ الُْمسَيَّبِ ، َعْن َخْولَةَ بِْنتِ َحكِيمٍ 

  .لَْيَس َعلَْيَها غُْسلٌ حَتَّى تُْنزِلَ ، كََما أَنَُّه لَْيَس َعلَى الرَُّجلِ غُْسلٌ حَتَّى يُْنزِلَ: َما َيَرى الرَُّجلُ ؟ فَقَالَ 



  َباُب َما َجاَء ِفي غْسلِ النَِّساِء ِمَن الَْجنَابَِة -١٠٨
، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن أَيُّوَب ْبنِ ُموَسى ، َعْن َسِعيِد ْبنِ أَبِي َسعِيدٍ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ -٦٠٣

َيا َرُسولَ اِهللا ، إِنِّي امَْرأَةٌ أَُشدُّ َضفَْر َرأِْسي ، : قُلُْت : قَالَْت ، الَْمقْبُرِيِّ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َراِفعٍ ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ 
إِنََّما َيكِْفيكِ أَنْ َتْحِثي َعلَْيِه ثَالَثَ َحثَيَاٍت ِمْن َماٍء ، ثُمَّ ُتِفيِضي َعلَْيِك ِمَن الَْماِء ، : فَأَْنقُُضُه لُِغْسلِ الَْجنَاَبِة ؟ قَالَ 

  .فََتطُْهرِيَن ، أَْو قَالَ ، فَإِذَا أَْنِت قَْد طَُهْرِت

َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ اْبُن ُعلَيَّةَ ، َعْن أَيُّوَب ، َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ ، َعْن ُعَبْيِد ْبنِ ُعَمْيرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي  -٦٠٤
َيا َعَجًبا ِالْبنِ َعْمرٍو : لَْت َبلَغَ َعاِئَشةَ ، أَنَّ عَْبَد اِهللا ْبَن َعْمرٍو َيأُْمُر نَِساَءُه إِذَا اغَْتَسلَْن أَنْ َينْقُْضَن ُرُؤوَسُهنَّ ، فَقَا: قَالَ 

َنغَْتِسلُ ِمْن إَِناٍء َواِحٍد ، فَالَ  َهذَا ، أَفَالَ َيأُْمُرُهنَّ أَنْ َيْحِلقَْن ُرؤُوَسُهنَّ ، لَقَْد كُْنتُ أََنا َوَرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم
  .اغَاٍتأَزِيُد َعلَى أَنْ أُفْرِغَ َعلَى رَأِْسي ثَالَثَ إِفَْر

  َباُب الُْجُنبِ َيْنغَِمُس ِفي الَْماِء الدَّاِئمِ ، أَُيجْزِئُُه -١٠٩
َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ الَْحارِِث ، : َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ِعيَسى ، َوَحْرَملَةُ ْبُن َيْحَيى الِْمصْرِيَّاِن ، قَاالَ  -٦٠٥

قَالَ : أَنَّهُ َسِمَع أََبا ُهَريَْرةَ َيقُولُ ، َموْلَى ِهَشامِ ْبنِ ُزهَْرةَ َحدَّثَُه ، أَنَّ أََبا السَّاِئبِ ، ِهللا ْبنِ اَألَشجِّ َعْن ُبكَْيرِ ْبنِ َعْبِد ا
كَْيَف َيفَْعلُ َيا أََبا هَُرْيَرةَ :  فَقَالَ، الَ يَْغَتِسلْ أََحُدكُْم ِفي الَْماِء الدَّاِئمِ ، َوُهَو ُجُنٌب : َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

  .َيَتَناَولُُه َتَناُوالً: ؟ فَقَالَ 

  َباُب الَْماِء ِمَن الَْماِء -١١٠
ْعَبةَ ، َعنِ َحدَّثََنا غُْنَدٌر ، ُمَحمَّدُ ْبُن َجْعفَرٍ ، َعْن ُش: وَُمَحمَُّد ْبُن َبشَّارٍ ، قَاالَ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ  -٦٠٦

أَنَّ َرسُولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َمرَّ َعلَى َرُجلٍ ِمَن األَْنَصارِ ، ، الَْحكَمِ ، َعْن ذَكَْوانَ ، َعْن أَبِي َسعِيٍد الُْخْدرِيِّ 
إِذَا أُْعجِلَْت ، أَوْ : َنَعمْ َيا َرُسولَ اِهللا ، قَالَ : الَ لََعلََّنا أَْعَجلْنَاَك ، قَ: فَأَْرَسلَ إِلَْيِه ، فََخَرَج َورَأُْسُه َيقْطُُر ، فَقَالَ 

  .أُقِْحطَْت ، فَالَ غُْسلَ َعلَْيَك ، َوَعلَْيَك الُْوُضوُء

بِ ، َعْن َعْبِد ِئَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الصَّبَّاحِ ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ ، َعنِ اْبنِ السَّا -٦٠٧
  .الَْماُء ِمَن الَْماِء: قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : الرَّْحَمنِ ْبنِ ُسَعاَد ، َعْن أَبِي أَيُّوَب ، قَالَ 

  َباُب َما َجاَء ِفي ُوجُوبِ الُْغْسلِ إِذَا الْتَقَى الِْخَتاَناِن -١١١
َحدَّثََنا الَْوِليُد ْبُن ُمسِْلمٍ ، َحدَّثََنا : ٍد ، َوَعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن إِبَْراِهيمَ الدَِّمشِْقيُّ ، قَاالَ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمَّ -٦٠٨

يِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه جِ النَّبِاألَْوَزاِعيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن الْقَاِسمِ ، أَْخبََرَنا الْقَاِسُم ْبُن ُمَحمٍَّد ، َعْن َعاِئَشةَ ، َزْو
  .فَقَْد َوَجبَ الُْغْسلُ ، فََعلُْتُه أََنا َوَرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَاغَْتَسلَْنا، إِذَا الَْتقَى الِْختَاَناِن : وَسلََّم ، قَالَْت 

قَالَ سَْهلُ ْبُن َسْعدٍ : ، أَخَْبَرَنا ُيوُنُس ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، قَالَ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن ُعَمَر -٦٠٩
  .إِنََّما كَاَنْت ُرْخَصةً ِفي أَوَّلِ اِإلْسالَمِ ، ثُمَّ أُِمْرَنا بِالُْغْسلِ بَْعُد: أَْخبََرَنا أَُبيُّ ْبُن كَْعبٍ ، قَالَ : السَّاِعِديُّ 



ُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا الْفَْضلُ ْبُن ُدكَْينٍ ، َعْن ِهَشامٍ الدَّْسُتوَاِئيِّ ، َعْن قََتاَدةَ ، َعنِ الَْحَسنِ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْب -٦١٠
َعبَِها اَألرَْبعِ ، ثُمَّ إِذَا َجلَسَ الرَُّجلُ َبْيَن ُش: َعْن أَبِي َراِفعٍ ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ ، َعْن َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 

  .َجَهَدَها ، فَقَْد َوَجَب الُْغْسلُ

،  أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعْن َحجَّاجٍ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ ، َعْن -٦١١
  .إِذَا الْتَقَى الْخَِتاَناِن ، َوتََواَرِت الَْحَشفَةُ ، فَقَْد َوَجبَ الُْغْسلُ: اهللا َعلْيِه وَسلََّم  قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى: قَالَ 

  َباُب ِمنِ اْحتَلََم َولَْم َيَر َبلَالً -١١٢
، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ، َعنِ الْقَاِسمِ ، َعْن  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َخاِلٍد ، َعنِ الُْعَمرِيِّ -٦١٢

إِذَا اسَْتْيقَظَ أََحُدكُْم ِمْن َنْوِمِه ، فََرأَى َبلَالً ، وَلَْم َيَر أَنَُّه اْحَتلََم ، : َعاِئَشةَ ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 
  .، َولَْم َيرَ َبلَالً ، فَالَ غُْسلَ َعلَْيِه اغَْتَسلَ ، َوإِذَا رَأَى أَنَُّه قَِد اْحَتلََم

  َباُب َما َجاَء ِفي اِالسِْتَتارِ عِْنَد الُْغْسلِ -١١٣
: ْبُن ُموَسى ، قَالُوا َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن َعْبِد الْعَِظيمِ الَْعنَْبرِيُّ ، وَأَُبو َحفْصٍ َعْمُرو ْبُن َعِليٍّ الْفَالَُّس ، َوُمَجاِهُد  -٦١٣

كُْنتُ : قَالَ ، َحدَّثَنِي أَُبو السَّْمحِ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َمْهِديٍّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن الْوَِليِد ، أَْخبََرنِي ُمِحلُّ ْبُن َخِليفَةَ 
فَأَُولِّيِه قَفَاَي ، وَأَْنُشُر الثَّْوَب ، فَأَسُْتُرهُ ، َولِّنِي : قَالَ ، أَْخُدُم النَّبِيَّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَكَانَ إِذَا أََراَد أَنْ يَْغَتِسلَ 

  .به

نِ الْحَارِِث ْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُرْمحٍ الِْمْصرِيُّ ، أَْخبََرَنا اللَّْيثُ ْبُن َسْعٍد ، َعنِ اْبنِ شَِهابٍ ، َعْن َعْبِد اهللاِ ْب -٦١٤
َسأَلُْت فَلَْم أَجِْد أََحًدا ُيْخبُِرنِي أَنَّ َرسُولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم سَبََّح ِفي َسفَرٍ ، حَتَّى : الَ ، أَنَُّه قَ)١(َنْوفَلٍ 

  .َتَسلَ ، ثُمَّ َسبَّحَ ثََمانَِي َركَعَاٍتأَنَُّه قَِدَم َعاَم الْفَْتحِ ، فَأََمَر بِِسْترٍ ، فَُسِتَر َعلَْيِه ، فَاغْ، أَخَْبَرتْنِي أُمُّ َهانٍِئ بِْنتُ أَبِي طَاِلبٍ 
  __________حاشية_
  ءءء.راجع تعليقي شعيب وبشار) ١(

َرةَ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن ُعَما َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُعَبْيِد ْبنِ ثَْعلََبةَ الِْحمَّانِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْحِميِد أَُبو َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ -٦١٥
الَ : قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَ ، ، َعنِ الِْمْنَهالِ ْبنِ َعْمرٍو ، َعْن أَبِي ُعَبْيَدةَ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َمْسُعوٍد 
  .كُْن َيَرى ، فَإِنَُّه ُيَرىَيْغَتِسلَنَّ أََحُدكُمْ بِأَْرضِ فَالٍَة ، َوالَ فَْوَق سَطْحٍ الَ يَُوارِيِه ، فَإِنْ لَْم َي

  َباُب َما َجاَء ِفي النَّْهيِ ِللَْحاِقنِ أَنْ ُيَصلَِّي -١١٤
ْن َعْبِد اِهللا ْبنِ أَْرقََم ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الصَّبَّاحِ ، أَخَْبَرَنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َع -٦١٦
  .إِذَا أَرَاَد أََحُدكُمُ الْغَاِئطَ ، َوأُِقيَمِت الصَّالَةُ ، فَلَْيْبَدأْ به: قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَ 

سَّفْرِ ْبنِ ُنَسْيرٍ ، َعْن َيزِيَد ْبنِ َحدَّثََنا بِْشُر ْبُن آَدَم ، َحدَّثََنا زَْيُد ْبُن الُْحَبابِ ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ ْبُن صَاِلحٍ ، َعنِ ال -٦١٧
  .أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم نََهى أَنْ ُيَصلَِّي الرَُّجلُ َوُهَو َحاِقٌن، ُشرَْيحٍ ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ 



: قَالَ ، إِْدرِيَس األَْوِديِّ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ ، َعْن -٦١٨
  .الَ َيقُوُم أََحُدكُْم إِلَى الصَّالَِة َوبِِه أَذًى: قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

، َعْن َحبِيبِ ْبنِ َصاِلحٍ ، َعْن َيزِيَد ْبنِ شُرَْيحٍ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمصَفَّى الْحِْمِصيُّ ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ  -٦١٩
الَ َيقُوُم أََحٌد ِمَن الُْمْسِلِمَني َوُهَو َحاِقٌن : أَنَُّه قَالَ ، َحيٍّ الُْمَؤذِِّن ، َعْن ثَْوَبانَ ، َعْن َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

  .َحتَّى َيَتَخفََّف

  ُب َما َجاَء ِفي الُْمسَْتحَاَضِة الَِّتي قَْد َعدَّْت أَيَّاَم أَقْرَاِئَها قَْبلَ أَنْ َيْسَتِمرَّ بَِها الدَُّمَبا -١١٥
، َعنِ  ْبِد اِهللاَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُرْمحٍ ، أَْخبََرَنا اللَّْيثُ ْبُن سَْعٍد ، َعْن َيزِيدَ ْبنِ أَبِي َحبِيبٍ ، َعْن ُبكَْيرِ ْبنِ َع -٦٢٠

أَنََّها أََتتْ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه ، الْمُْنِذرِ ْبنِ الُْمِغَريِة ، َعْن ُعْرَوةَ ْبنِ الزَُّبْيرِ ، أَنَّ فَاِطَمةَ بِْنتَ أَبِي ُحبَْيشٍ َحدَّثَْتُه 
إِنََّما ذَِلَك ِعْرٌق ، فَانْظُرِي إِذَا أََتى قَْرُؤِك فَالَ : وَسلََّم وَسلََّم ، فََشكَتْ إِلَْيهِ الدََّم ، فَقَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه 

  .ُتَصلِّي ، فَإِذَا َمرَّ الْقَْرُء ، فََتطَهَّرِي ، ثُمَّ َصلِّي َما َبْيَن الْقَْرِء إِلَى الْقَْرِء

: َوَعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، قَاالَ ، َوَحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ  َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن الَْجرَّاحِ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن زَْيٍد -٦٢١
َجاَءْت فَاِطَمةُ بِْنُت أَبِي ُحَبْيشٍ إِلَى َرسُولِ اِهللا : قَالَْت ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعاِئَشةَ 

الَ ، إِنََّما : َيا َرسُولَ اِهللا ، إِنِّي امَْرأَةٌ أُسَْتحَاُض ، فَالَ أَطُْهُر ، أَفَأََدُع الصَّالَةَ ، قَالَ : فَقَالَْت ، وَسلََّم  َصلَّى اهللا َعلْيِه
  .اغِْسِلي َعْنكِ الدََّم ، َوَصلِّيذَِلِك عِْرٌق ، َولَْيَس بِالَْحْيَضِة ، فَإِذَا أَقَْبلَِت الْحَْيَضةُ ، فََدِعي الصَّالَةَ ، َوإِذَا أَْدبََرْت ، فَ

  .َهذَا َحدِيثُ َوِكيعٍ

إِْمالًَء َعلَيَّ ِمْن ِكَتابِِه ، َوكَانَ السَّاِئلُ غَيْرِي ، أَْخَبرََنا اْبنُ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ  -٦٢٢
، َعْن أُمِّ َحبِيَبةَ )١(ِد ْبنِ َعِقيلٍ ، َعْن إِبَْراهِيَم ْبنِ ُمَحمَّدِ ْبنِ طَلَْحةَ ، َعْن ُعَمَر ْبنِ طَلَْحةَ ُجرَْيجٍ ، َعْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ ُمَحمَّ

َم أَْسَتفِْتيهِ فَجِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ: كُْنُت أُسَْتحَاُض حَْيَضةً كَِثَريةً طَوِيلَةً ، قَالَْت : بِْنِت َجْحشٍ ، قَالَْت 
َوَما ِهَي ؟ : َيا َرُسولَ اِهللا ، إِنَّ ِلي إِلَْيَك حَاَجةً ، قَالَ : قُلُْت : فََوَجْدُتُه ِعْنَد أُخِْتي زَْيَنَب ، قَالَْت : َوأُخْبُِرُه ، قَالَْت 

أَْنَعتُ : َنَعتْنِي الصَّالَةَ وَالصَّْوَم ، فََما َتأْمُُرنِي ِفيَها ؟ قَالَ إِنِّي أُسَْتحَاُض حَْيَضةً طَوِيلَةً كَبَِريةً ، َوقَْد َم: قُلُْت ، أَْي َهْنَتاْه 
  .فَذَكََر َنْحَو َحدِيِث َشرِيٍك، ُهَو أَكْثَُر : قُلُْت ، لَِك الْكُْرُسَف ، فَإِنَُّه ُيذِْهُب الدََّم 

  __________حاشية_
َواُه ُعَبْيدُ اهللاِ ْبُن َعْمرٍو الرَّقِّيُّ ، وَاْبُن ُجرَْيجٍ ، َر: ، قال الترمذي " عمر بن طلحة: "كذا قال ابن جريج ) ١(

َرانَ ، َعْن أُمِِّه َحْمَنةَ ، َوَشرِيٌك ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمَحمَِّد ْبنِ َعِقيلٍ ، َعْن إِبَْراهِيَم ْبنِ ُمَحمَِّد ْبنِ طَلَْحةَ ، َعْن َعمِِّه ِعْم
  .١٢٨" السنن. "ُعَمُر ْبُن طَلَْحةَ ، وَالصَّحِيُح ِعْمَرانُ ْبُن طَلْحَةَ: ولُ إِالَّ أَنَّ اْبَن جَُريجٍ َيقُ

َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ : َوَعِليُّ ْبُن ُمحَمٍَّد ، قَاالَ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ  -٦٢٣
إِنِّي أُسَْتحَاُض ، : قَالَْت ، َسأَلَتِ اْمرَأَةٌ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَْت ، َمانَ ْبنِ َيَسارٍ ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ ، َعْن ُسلَْي

قَالَ أَُبو َبكْرٍ ِفي َحِديِثهِ ، كُْنِت َتِحيِضَني الَ ، َولَِكْن َدِعي قَْدَر اَأليَّامِ وَاللََّياِلي الَِّتي : فَالَ أَطُْهُر ، أَفَأََدُع الصَّالَةَ ؟ قَالَ 
  .وَاْسَتثِْفرِي بِثَْوبٍ ، َوصَلِّي، َوقَْدَرُهنَّ ِمَن الشَّْهرِ ، ثُمَّ اغَْتِسِلي : 



ْعَمشِ ، َعْن َحبِيبِ ْبنِ أَبِي َحدَّثََنا َوكِيٌع ، َعنِ اَأل: وَأَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي شَْيَبةَ ، قَاالَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد  -٦٢٤
، َجاَءْت فَاِطَمةُ بِْنُت أَبِي حَُبْيشٍ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَْت ، ثَابٍِت ، َعْن ُعْرَوةَ ْبنِ الزُّبَْيرِ ، َعْن َعاِئَشةَ 

َولَْيَس ، الَ ، إِنََّما ذَِلِك عِْرٌق : فَالَ أَطُْهُر ، أَفَأََدُع الصَّالَةَ ؟ قَالَ َيا َرُسولَ اِهللا ، إِنِّي اْمرَأَةٌ أُْسَتَحاُض ، : فَقَالَْت 
  .دَُّم َعلَى الَْحِصريِبِالْحَْيَضِة ، اْجَتنِبِي الصَّالَةَ أَيَّاَم َمحِيِضِك ، ثُمَّ اغَْتِسِلي ، َوتََوضَِّئي ِلكُلِّ َصالٍَة ، َوإِنْ قَطََر ال

َحدَّثََنا شَرِيٌك ، َعْن أَبِي الَْيقْظَاِن ، َعْن َعِديِّ ْبنِ : وَإِْسَماِعيلُ ْبُن ُموَسى ، قَاالَ ، ُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ َحدَّثََنا أَ -٦٢٥
الَةَ أَيَّاَم أَقْرَاِئَها ، ثُمَّ الُْمسَْتحَاَضةُ َتَدُع الصَّ: ثَابٍِت ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 

  .َتْغَتِسلُ ، َوَتتََوضَّأُ ِلكُلِّ َصالٍَة ، وََتُصوُم ، َوُتَصلِّي

  َباُب َما َجاَء ِفي الُْمسَْتحَاَضِة إِذَا اْخَتلَطَ َعلَْيَها الدَُّم فَلَْم َتِقْف َعلَى أَيَّامِ حَْيِضهَا -١١٦
َرةَ َيى ، َحدَّثََنا أَُبو الُْمِغَريِة ، َحدَّثََنا اَألْوَزاِعيُّ ، َعنِ الزُّهْرِيِّ ، َعْن ُعْرَوةَ ْبنِ الزُّبَْيرِ ، َوَعْمَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْح -٦٢٦

َوِهيَ ، بِيَبةَ بِْنُت َجْحشٍ اسُْتحِيَضْت أُمُّ َح: زَْوَج النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَْت ، بِْنِت َعْبِد الرَّْحَمنِ ، أَنَّ َعاِئَشةَ 
بِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه َتْحَت َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َعْوٍف َسْبَع ِسنَِني ، فََشكَْت ذَِلَك ِللنَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَقَالَ النَّ

، فَإِذَا أَقَْبلَتِ الْحَْيَضةُ ، فََدِعي الصَّالَةَ ، َوإِذَا أَْدبََرْت ، فَاغَْتِسِلي  إِنَّ َهِذهِ لَْيَسْت بِالْحَْيَضِة ، وَإِنََّما ُهَو ِعْرٌق: وَسلََّم 
  .َوَصلِّي

 تَّى إِنَّفَكَاَنْت تَْغَتِسلُ ِلكُلِّ َصالٍَة ، ثُمَّ ُتَصلِّي ، َوكَاَنْت َتقُْعُد ِفي ِمْركَنٍ ُألْختَِها زَْيَنَب بِْنِت َجْحشٍ ، َح: قَالَْت َعاِئَشةُ 
  .ُحْمَرةَ الدَّمِ لََتْعلُو الَْماَء

  َباُب َما َجاَء ِفي الْبِكْرِ إِذَا اْبُتِدئَْت ُمسَْتحَاَضةً ، أَْو كَانَ لََها أَيَّاُم َحْيضٍ فََنِسَيْتهَا -١١٧
يٌك ، َعْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ ُمَحمَِّد ْبنِ َعِقيلٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن هَاُرونَ ، أَْخَبرََنا شَرِ -٦٢٧

أَنََّها اْسُتِحيَضْت َعلَى ، َعْن إِْبَراهِيَم ْبنِ ُمَحمَّدِ ْبنِ طَلَْحةَ ، َعْن َعمِِّه ِعْمَرانَ ْبنِ طَلَْحةَ ، َعْن أُمِِّه َحْمَنةَ بِْنِت َجْحشٍ 
إِنِّي اسُْتِحْضتُ َحْيَضةً : فَقَالَْت ، َم ، فَأََتْت َرسُولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َعْهِد َرسُولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ

ِضي َتلَجَِّمي ، وََتحَيَّ: إِنَُّه أََشدُّ ِمْن ذَِلَك ، إِنِّي أَثُجُّ ثَجا ، قَالَ : قَالَْت لَُه ، اْحَتِشي كُْرسُفًا : ُمْنكََرةً َشدِيَدةً ، قَالَ لََها 
ثَالَثَةً َوِعشْرِيَن ، أَْو أَْرَبَعةً ِفي كُلِّ َشْهرٍ ِفي ِعلْمِ اِهللا ِستَّةَ أَيَّامٍ ، أَْو َسْبَعةَ أَيَّامٍ ، ثُمَّ اغَْتِسِلي غُْسالً ، فََصلِّي ، َوُصوِمي 

، وَأَخِّرِي الَْمغْرَِب ، َوَعجِِّلي الِْعَشاَء ، َواغَْتِسِلي  َوِعْشرِيَن ، َوأَخِّرِي الظُّْهَر ، َوقَدِِّمي الَْعْصَر ، َواغَْتِسِلي لَُهَما غُْسالً
  .لَُهَما غُْسالً ، وََهذَا أََحبُّ اَألمَْرْينِ إِلَيَّ

  ِفي َما َجاَء ِفي َدمِ الْحَْيضِ ُيِصيُب الثَّْوَب: َباٌب  -١١٨
َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن ثَابِِت : يٍد ، َوَعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َمْهِديٍّ ، قَاالَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َسِع -٦٢٨

سَأَلُْت َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه : ْبنِ ُهْرُمَز أَبِي الْمِقَْدامِ ، َعْن َعِديِّ ْبنِ ِدينَارٍ ، َعْن أُمِّ قَْيسٍ بِْنِت ِمْحَصنٍ ، قَالَْت 
  .اغِْسِليِه بِالَْماِء َوالسِّْدرِ ، َوُحكِّيِه َولَْو بِِضلَعٍ: َدمِ الْحَْيضِ ُيِصيُب الثَّْوَب ، قَالَ وَسلََّم َعْن 

رِ ، َعْن ةَ بِْنِت الُْمْنِذَحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َخاِلٍد اَألْحَمُر ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ ، َعْن فَاِطَم -٦٢٩
َسأَلُْت َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َعْن َدمِ الَْحْيضِ : قَالَْت ، أَْسَماَء بِْنتِ أَبِي َبكْرٍ الصِّدِّيقِ َرِضَي اُهللا َعْنُهَما 

  .اقُْرِصيِه ، َواغِْسِليِه ، َوَصلِّي ِفيِه: َيكُونُ ِفي الثَّْوبِ ، قَالَ 



َعْن  لَةُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ ، أَخَْبرَنِي َعْمُرو ْبُن الَْحارِِث ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ الْقَاِسمِ ،َحدَّثََنا َحْرَم -٦٣٠
يُض ، ثُمَّ َتقُْرُص الدََّم ِمْن إِنْ كَاَنتْ إِْحدَاَنا لََتِح: زَْوجِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، أَنََّها قَالَْت ، أَبِيِه ، َعْن َعاِئَشةَ 

  .ثَْوبَِها عِْنَد طُْهرَِها ، فََتْغِسلُُه وََتْنَضُح َعلَى سَاِئرِِه ، ثُمَّ ُتصَلِّي ِفيِه

  َباُب الَْحاِئضِ الَ تَقِْضي الصَّالَةَ -١١٩
، َعْن َسِعيدِ ْبنِ أَبِي َعرُوَبةَ ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن ُمَعاذَةَ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمْسهِرٍ -٦٣١

أََحُرورِيَّةٌ أَْنِت ؟ قَْد كُنَّا : أَتَقِْضي الْحَاِئُض الصَّالَةَ ؟ قَالَتْ لََها َعاِئَشةُ : الَْعَدوِيَِّة ، َعْن َعاِئَشةَ ، أَنَّ امَْرأَةً َسأَلَْتَها 
  .ثُمَّ نَطُْهُر ، َولَمْ َيأْمُْرَنا بِقََضاِء الصَّالَِة، صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم  َنحِيُض ِعْنَد النَّبِيِّ

  َباُب الَْحاِئضِ َتَتَناَولُ الشَّْيَء ِمَن الَْمْسجِِد -١٢٠
قَالَ : قَالَْت ، نِ الْبَهِيِّ ، َعْن َعاِئَشةَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َع -٦٣٢

لَْيَسْت َحْيضَُتكِ : إِنِّي َحاِئٌض ، فَقَالَ : فَقُلُْت ، َناوِِلينِي الُْخْمَرةَ ِمَن الَْمْسجِِد : ِلي َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 
  .ِفي َيِدِك

َحدَّثََنا َوكِيٌع ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن : َوَعِليُّ ْبُن ُمحَمٍَّد ، قَاالَ ، َبةَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْي -٦٣٣
ِكفًا ، فَأَغِْسلُهُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ُيْدنِي َرأَْسهُ إِلَيَّ َوأََنا َحاِئٌض ، َوُهَو ُمَجاوٌِر ، َتعْنِي ُمْعَت: َعاِئَشةَ ، قَالَْت 

  .، َوأَُرجِّلُُه

ْن أُمِِّه ، َعْن َعاِئَشةَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، أَخَْبَرَنا ُسفَْيانُ ، َعْن َمْنُصورِ ْبنِ َصِفيَّةَ ، َع -٦٣٤
  .وَسلََّم َيَضُع َرأَْسُه ِفي ِحجْرِي ، َوأََنا َحاِئٌض ، َوَيقَْرأُ الْقُْرآنَ لَقَْد كَانَ َرسُولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه: قَالَْت ، 

  َباُب َما ِللرَُّجلِ ِمَن امَْرأَِتِه إِذَا كَاَنْت حَاِئضًا -١٢١
َنا أَُبو َسلََمةَ َيحَْيى ْبُن َخلٍَف ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن الَْجرَّاحِ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ ، َعْن َعْبِد الْكَرِميِ َوَحدَّثَ -٦٣٥

 ْبُن ُمْسهِرٍ ، َعنِ الشَّْيبَانِيِّ ؛ َحدَّثََنا َعْبُد اَألْعلَى ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسحَاَق َوَحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ
كَاَنْت إِْحدَاَنا إِذَا كَاَنْت حَاِئًضا ، أََمَرَها النَّبِيُّ : ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعاِئَشةَ ، قَالَْت  َجِميًعا َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ اَألسَْوِد

لَّى اللَُّه كََما كانَ َرسُولُ اهللاِ َص، َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أَنْ تَأْتَزَِر ِفي فَْورِ حَْيَضِتَها ، ثُمَّ يَُباِشرَُها ، وأيُّكْم َيْمِلكُ إِْرَبُه 
  .علْيِه َوسلََّم َيْمِلُك إِْرَبُه ؟

:  َعاِئَشةَ ، قَالَْت َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا جَرِيٌر ، َعْن َمْنُصورٍ ، َعْن إِبَْراهِيَم ، َعنِ اَألْسَوِد ، َعْن -٦٣٦
  .يُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أَنْ تَأْتَزَِر بِإَِزارٍ ، ثُمَّ ُيَباِشُرَهاكَاَنْت إِْحَداَنا إِذَا حَاَضْت ، أََمَرَها النَّبِ

ا أَُبو َسلََمةَ ، َعْن أُمِّ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن بِْشرٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْمرٍو ، َحدَّثََن -٦٣٧
كُْنُت َمَع َرسُولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِفي ِلَحاِفِه ، فََوَجْدُت َما َتجِدُ النَِّساُء ِمَن الَْحْيَضِة ، : الَْت َسلََمةَ ، قَ

النَِّساُء ِمَن  َوَجْدُت َما َتجُِد: أَنُِفْسِت ؟ قُلُْت : فَاْنَسلَلُْت ِمَن اللِّحَاِف ، فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 



فَاْنَسلَلُْت ، فَأَْصلَْحُت ِمْن شَأْنِي ، ثُمَّ َرَجْعُت ، فَقَالَ : قَالَْت ، ذَِلِك َما كََتَب اللَُّه َعلَى َبنَاِت آَدَم : الْحَْيَضِة ، قَالَ 
  .فََدَخلُْت َمَعُه: قَالَْت ، اِف َتعَالَْي ، فَاْدخُِلي َمِعي ِفي اللَِّح: ِلي َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

يبٍ ، َعْن ُسَوْيدِ َحدَّثََنا الَْخلِيلُ ْبُن َعْمرٍو ، َحدَّثََنا اْبُن َسلََمةَ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسحَاَق ، َعْن َيزِيَد ْبنِ أَبِي حَبِ -٦٣٨
َزْوجِ النَّبِيِّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ ، بِي ُسفَْيانَ ، َعْن أُمِّ َحبِيَبةَ ْبنِ قَْيسٍ ، َعْن ُمَعاوَِيةَ ْبنِ ُحدَْيجٍ ، َعْن ُمَعاوَِيةَ ْبنِ أَ

كَاَنتْ إِْحدَاَنا ِفي فَْورَِها ، : كَْيَف كُْنِت َتْصَنِعَني َمَع َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِفي الْحَْيضِ ؟ قَالَْت : َسأَلُْتَها : 
  .لََّمَتحِيُض ، َتُشدُّ َعلَْيَها إَِزاًرا إِلَى أَْنَصاِف فَِخذَْيَها ، ثُمَّ َتضْطَجُِع َمَع َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَس أَوَّلَ َما

  َباُب النَّْهيِ َعْن إِْتَياِن الَْحاِئضِ -١٢٢
َحدَّثََنا َوكِيٌع ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ ، َعْن َحِكيمٍ : ، قَاالَ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َوَعِليُّ ْبُن ُمحَمٍَّد -٦٣٩

َمْن أََتى َحاِئًضا ، : قَالَ َرُسولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : اَألثَْرمِ ، َعْن أَبِي َتِميَمةَ الُْهَجْيِميِّ ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، قَالَ 
  .ُدُبرَِها ، أَْو كَاِهًنا ، فََصدَّقَُه بَِما َيقُولُ ، فَقَْد كَفََر بَِما أُنْزِلَ َعلَى ُمَحمٍَّد أَوِ اْمرَأَةً ِفي

  ِفي كَفَّاَرِة َمْن أََتى َحاِئضًا: َباٌب  -١٢٣
اْبُن أَبِي َعِديٍّ ، َعْن ُشْعَبةَ ، َعنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َسعِيٍد ، َوُمحَمَُّد ْبُن َجْعفَرٍ ، َو -٦٤٠

لَِّذي َيأِْتي امَْرأََتُه َوِهيَ الَْحكَمِ ، َعْن َعْبِد الَْحِميِد ، َعْن ِمقَْسمٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِفي ا
  .ِدينَارٍ يََتَصدَُّق بِِديَنارٍ أَوْ بِنِْصِف: َحاِئٌض ، قَالَ 

  ِفي الْحَاِئضِ كَْيَف َتْغَتِسلُ: َباٌب  -١٢٤
َحدَّثََنا َوكِيٌع ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن : َوَعِليُّ ْبُن ُمحَمٍَّد ، قَاالَ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ  -٦٤١

  .انْقُِضي شَْعَرِك ، َواغَْتِسِلي: َعلْيِه وَسلََّم قَالَ لََها ، َوكَاَنْت حَاِئًضا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اهللا ، َعاِئَشةَ 
  .انْقُِضي رَأَْسِك: قَالَ َعِليٌّ ِفي َحدِيِثِه 

َسِمْعتُ : نِ ُمهَاجِرٍ ، قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َجعْفَرٍ ، َحدَّثََنا شُْعَبةُ ، َعْن إِْبَراهِيَم ْب -٦٤٢
تَأُْخذُ : الَْمحِيضِ ، فَقَالَ َصِفيَّةَ ُتَحدِّثُ َعْن َعاِئَشةَ ، أَنَّ أَْسَماَء َسأَلَْت َرسُولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َعنِ الُْغْسلِ ِمَن 

ُهوَر ، أَْو ُتْبِلغُ ِفي الطُُّهورِ ، ثُمَّ َتُصبُّ َعلَى رَأِْسَها ، فََتدْلُكُُه دَلْكًا إِْحَداكُنَّ َماَءَها ، َوِسْدَرَها ، فََتطَهَُّر ، فَُتْحِسُن الطُّ
: قَالَْت أَْسَماُء ، هَُّر بَِها َشِديًدا ، َحتَّى َتْبلُغَ ُشُؤونَ َرأِْسَها ، ثُمَّ َتُصبُّ َعلَْيَها الَْماَء ، ثُمَّ َتأُْخذُ ِفْرَصةً ُمَمسَّكَةً ، فََتطَ

: َتَتبَِّعي بَِها أَثََر الدَّمِ ، قَالَْت : كَأَنََّها ُتْخِفي ذَِلَك ، قَالَْت َعاِئَشةُ، سُْبَحانَ اِهللا ، تَطَهَّرِي بَِها : َف أََتطَهَُّر بَِها ؟ قَالَ كَْي
هَُّر ، فَُتْحِسُن الطُّهُوَر ، أَْو ُتْبِلغُ ِفي الطُّهُورِ ، َتأُْخذُ إِْحَداكُنَّ َماَءَها ، فََتطَ: َوَسأَلَْتُه َعنِ الُْغْسلِ ِمَن الَْجَناَبِة ، فَقَالَ 

: فَقَالَْت َعاِئَشةُ ، َها َحتَّى َتُصبَّ الَْماَء َعلَى رَأِْسَها ، فََتْدلُكُُه َحتَّى َتْبلُغَ ُشُؤونَ َرأْسَِها ، ثُمَّ تُِفيُض الَْماَء َعلَى َجَسِد
  .صَارِ ، لَْم َيْمَنْعُهنَّ الَْحَياُء أَنْ َيَتفَقَّْهَن ِفي الدِّينِنِْعَم النَِّساُء كُنَّ نَِساُء اَألْن

  ِفي ُمَؤاكَلَِة الْحَاِئضِ َوِفي ُسْؤرِهَا: َباٌب  -١٢٥
حِ ْبنِ َهانٍِئ ، َعْن أَبِيِه ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َجعْفَرٍ ، َحدَّثََنا شُْعَبةُ ، َعنِ الِْمقَْدامِ ْبنِ شُرَْي -٦٤٣

ْيثُ كُْنُت أَتََعرَّقُ الْعَظَْم ، َوأََنا َحاِئٌض ، فََيأُْخذُُه َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فََيَضُع فََمُه َح: قَالَْت ، َعْن َعاِئَشةَ 



 َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فََيَضُع فََمُه َحْيثُ كَانَ فَِمي ، وَأََنا كَانَ فَِمي ، َوأَْشَرُب ِمَن اِإلَناِء ، فََيأُْخذُُه َرُسولُ اِهللا
  .َحاِئٌض

سٍ ، أَنَّ الَْيُهودَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا أَُبو الَْوِليِد ، َحدَّثََنا َحمَّادُ ْبُن َسلََمةَ ، َعْن ثَابٍِت ، َعْن أََن -٦٤٤
فَذُِكَر ذَِلَك ِللنَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َوالَ َيشَْرُبونَ ، قَالَ ، جِْلُسونَ َمَع الْحَاِئضِ ِفي َبْيٍت ، َوالَ َيأْكُلُونَ كَاُنوا الَ َي

فَقَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه  }وََيسْأَلُوَنَك َعنِ الَْمحِيضِ قُلْ ُهَو أَذًى فَاْعتَزِلُوا النَِّساَء ِفي الَْمحِيضِ{: ، فَأَْنَزلَ اللَُّه 
  .اْصَنُعوا كُلَّ َشْيٍء ، إِالَّ الْجِمَاَع: وَسلََّم 

  ِفي َما َجاَء ِفي اْجِتنَابِ الْحَاِئضِ الَْمْسجَِد: َباٌب  -١٢٦
َنا أَُبو ُنعَْيمٍ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي غَنِيَّةَ ، َعْن أَبِي َحدَّثَ: وَُمَحمَُّد ْبُن َيحَْيى ، قَاالَ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ  -٦٤٥

َدَخلَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى : أَخَْبَرتْنِي أُمُّ َسلََمةَ ، قَالَْت : الَْخطَّابِ الَْهجَرِيِّ ، َعْن َمْحُدوجٍ الذُّْهِليِّ ، َعْن َجْسَرةَ ، قَالَْت 
  .إِنَّ الَْمْسجِدَ الَ َيِحلُّ ِلجُُنبٍ ، َوالَ حَاِئضٍ: الَْمْسجِِد ، فََناَدى بِأَْعلَى َصْوِتِه  اهللا َعلْيِه وَسلَّمَ َصْرَحةَ َهذَا

  َباُب َما َجاَء ِفي الَْحاِئضِ َتَرى َبْعَد الطُّْهرِ الصُّفَْرةَ وَالْكُْدرَةَ -١٢٧
ُموَسى ، َعْن َشْيَبانَ النَّْحوِيِّ ، َعْن َيحَْيى ْبنِ أَبِي كَِثريٍ ، َعْن أَبِي  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن -٦٤٦

قَالَ َرسُولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِفي الَْمْرأَةِ َتَرى َما : قَالَْت ، أَنَّ َعاِئَشةَ ، أَنََّها أَْخبََرْت ، َسلََمةَ ، َعْن أُمِّ َبكْرٍ 
  .إِنََّما ِهَي ِعْرٌق ، أَْو ُعُروٌق: قَالَ ، َد الطُّْهرِ َيرِيُبَها بَْع

  .يُرِيُد بَْعَد الطُّْهرِ بَْعَد الُْغْسلِ: قَالَ ُمَحمَُّد ْبُن َيحَْيى 

، ِسريِيَن ، َعْن أُمِّ َعِطيَّةَ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، أَخَْبَرَنا َمْعَمٌر ، َعْن أَيُّوَب ، َعنِ اْبنِ -٦٤٧
  .لَمْ َنكُْن نََرى الصُّفَْرةَ َوالْكُْدَرةَ َشيْئًا: قَالَْت 

َحدَّثََنا ُمحمَّدُ ْبُن عْبِد اِهللا الرَّقَاِشيُّ ، َحدَّثََنا ُوَهْيٌب ، َعْن أيُّوَب ، َعْن َحفَْصةَ ، َعْن أُمِّ : ُمحمَُّد ْبُن َيْحَيى  -م٦٤٧
  .كُنَّا الَ َنُعدُّ الصُّفَْرةَ وَالْكُْدَرةَ شيْئًا: ، قَالَْت َعِطيَّةَ 

  .ُوَهْيٌب أَْوالَُهَما ِعْندََنا بَِهذَا: قَالَ ُمَحمَُّد ْبُن َيحَْيى 

  َباُب النُّفََساِء ، كَْم َتجِْلُس -١٢٨
َوِليِد ، َعْن َعِليِّ ْبنِ َعْبِد اَألْعلَى ، َعْن أَبِي سَْهلٍ ، َعْن َحدَّثََنا َنْصُر ْبُن َعِليٍّ الْجَْهَضِميُّ ، َحدَّثََنا ُشَجاعُ ْبُن الْ -٦٤٨

كَاَنتِ النُّفََساُء َعلَى َعْهِد َرسُولِ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّمَ َتجِْلُس أَْرَبِعَني َيْوًما : ُمسَّةَ اَألْزِديَِّة ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ ، قَالَْت 
  .ُجوهََنا بِالَْوْرسِ ِمَن الْكَلَِف، َوكُنَّا َنطِْلي ُو

َوأَظُنُُّه ُهَو أَُبو ، َحَسنِ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َسعِيٍد ، َحدَّثََنا الُْمَحارِبِيُّ ، َعْن َسالَّمِ ْبنِ ُسلَْيمٍ أَْو َسلْمٍ ، َشكَّ أَُبو الْ -٦٤٩
َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َوقََّت ِللنُّفََساِء أَْرَبِعَني َيوًْما ، إِالَّ أَنْ كَانَ : قَالَ ، اَألْحَوصِ ، َعْن ُحَمْيٍد ، َعْن أََنسٍ 

  .َتَرى الطُّْهَر قَْبلَ ذَِلَك



  َباُب َمْن َوقََع َعلَى اْمَرأَِتِه وَِهَي َحاِئٌض -١٢٩
: قَالَ ، َوصِ ، َعْن َعْبِد الْكَرِميِ ، َعْن ِمقَْسمٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن الَْجرَّاحِ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْح -٦٥٠

  .َق بِنِْصِف ِدينَارٍكَانَ الرَُّجلُ إِذَا َوقََع َعلَى امَْرأَِتِه َوِهيَ َحاِئٌض ، أَمََرُه النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أَنْ يََتَصدَّ

  الْحَاِئضِ ِفي ُمَؤاكَلَِة: َباٌب  -١٣٠
َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َمْهِديٍّ ، َعْن ُمَعاوَِيةَ ْبنِ صَاِلحٍ ، َعنِ الَْعالَِء ْبنِ : َحدَّثََنا أَُبو بِْشرٍ َبكُْر ْبُن َخلٍَف ، قَالَ  -٦٥١

سَأَلُْت َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َعْن :  الَْحارِِث ، َعْن َحَرامِ ْبنِ َحِكيمٍ ، َعْن َعمِِّه َعْبِد اِهللا ْبنِ سَْعٍد ، قَالَ
  .َواِكلْهَا: ُمَؤاكَلَِة الَْحاِئضِ ، فَقَالَ 

  ِفي الصَّالَِة ِفي ثَْوبِ الْحَاِئضِ: َباٌب  -١٣١
، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعْتَبةَ ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن طَلَْحةَ ْبنِ َيْحَيى  -٦٥٢

َعلَْيِه كَانَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ُيَصلِّي وَأََنا إِلَى جَْنبِِه ، َوأََنا حَاِئٌض ، َوَعلَيَّ ِمْرطٌ ِلي ، َو: قَالَْت ، َعاِئَشةَ 
  .َبْعُضُه

ُموَنةَ ، أَبِي سَْهلٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َحدَّثََنا الشَّْيَبانِيُّ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َشدَّاٍد ، َعْن َمْيَحدَّثََنا سَْهلُ ْبُن  -٦٥٣
  .ِهيَ َحاِئٌضَعلَْيِه َبْعُضُه ، َوَعلَْيَها َبْعُضُه ، َو، أَنَّ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّمَ َصلَّى َوَعلَْيِه ِمْرطٌ 

  َباُب إِذَا حَاَضتِ الْجَارَِيةُ لَْم ُتَصلِّ إِالَّ بِِخَمارٍ -١٣٢
َحدَّثََنا َوكِيٌع ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن َعْبِد الْكَرِميِ ، َعْن : َوَعِليُّ ْبُن ُمحَمٍَّد ، قَاالَ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ  -٦٥٤

أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َدَخلَ َعلَْيَها ، فَاْختََبأَْت َمْوالَةٌ لََها ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى ، ٍد ، َعْن َعاِئَشةَ َعْمرِو ْبنِ َسِعي
  .َهذَااْخَتِمرِي بِ: َنَعْم ، فََشقَّ لََها ِمْن ِعَماَمِتِه ، فَقَالَ : حَاَضْت ؟ فَقَالَْت : اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا أَُبو الَْوِليِد ، َوأَُبو النُّْعَماِن ، قَاالَ  -٦٥٥
الَ َيقَْبلُ اللَُّه َصالَةَ : بِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ ُمَحمَِّد ْبنِ سِريِيَن ، َعْن َصِفيَّةَ بِْنِت الَْحارِِث ، َعْن َعاِئَشةَ ، َعنِ النَّ

  .َحاِئضٍ إِالَّ بِِخمَارٍ

  َباُب الَْحاِئضِ َتْخَتِضُب -١٣٣
أَنَّ اْمَرأَةً ، ْن ُمَعاذَةَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا َحجَّاٌج ، َحدَّثََنا يَزِيدُ ْبُن إِبَْراهِيَم ، َحدَّثََنا أَيُّوُب ، َع -٦٥٦

قَْد كُنَّا ِعْندَ النَّبِيِّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َوَنْحُن َنخَْتِضُب ، فَلَمْ : َتْخَتِضبُ الْحَاِئُض ؟ فَقَالَْت : َسأَلَْت عَاِئَشةَ ، قَالَْت 
  .َيكُْن َينَْهاَنا َعْنُه

  َباُب الَْمْسحِ َعلَى الَْجبَائِرِ -١٣٤
َخاِلٍد ، َعْن زَْيِد ْبنِ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أََبانَ الْبَلِْخيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، أَْخَبرََنا إِْسرَاِئيلُ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ -٦٥٧

َزْنَديَّ ، فََسأَلُْت النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه  اْنكَسََرْت إِْحَدى: َعِليٍّ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، َعْن َعِليِّ ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ ، قَالَ 
  .وَسلََّم ، فَأََمرَنِي أَنْ أَْمَسَح َعلَى الَْجَباِئرِ



  .َنحَْوُه، أَْخبََرَناُه الدََّبرِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّزَّاقِ ): ١(قَالَ أَُبو الَْحَسنِ ْبُن َسلََمةَ 
  __________حاشية_
عن ابن ماجة ، فهذا من " السنن"بن إبراهيم بن سلمة بن حبر ، القزويين ، القطان ، راوي هو أبو احلسن علي ) ١(

  ".السنن"زياداته على 

  َباُب اللَُّعابِ ُيِصيُب الثَّْوَب -١٣٥
: قَالَ ، زَِياٍد ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن َحمَّاِد ْبنِ َسلََمةَ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ  -٦٥٨

  .ِهرَأَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َحاِملَ الُْحَسْينِ ْبنِ َعِليٍّ َعلَى َعاِتِقِه ، َولَُعاُبهُ َيسِيلُ َعلَْي

  َباُب الَْمجِّ ِفي اإلَِناِء -١٣٦
ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن ِمْسَعرٍ َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعثَْمانَ ْبنِ كََراَمةَ ، َحدَّثََنا أَُبو  َحدَّثََنا ُسوَْيُد ْبُن َسعِيٍد ، َحدَّثََنا -٦٥٩

ِتَي بَِدلْوٍ ، َرأَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أُ: أَُساَمةَ ، َعْن ِمْسَعرٍ ، َعْن َعْبِد الَْجبَّارِ ْبنِ َواِئلٍ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 
  .فََمْضَمَض ِمْنُه ، فََمجَّ ِفيِه ِمْسكًا ، أَْو أَطَْيَب ِمَن الِْمْسِك ، وَاْسَتنْثََر َخارًِجا ِمَن الدَّلْوِ

، كَانَ قَْد َعقَلَ َمجَّةً َو، َحدَّثََنا أَُبو َمرَْوانَ ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم ْبُن َسْعٍد ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َمْحُموِد ْبنِ الرَّبِيعِ  -٦٦٠
  .َمجََّها َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِفي َدلْوٍ ِمْن بِئْرٍ لَُهْم

  َباُب النَّْهيِ أَنْ يََرى َعْوَرةَ أَِخيِه -١٣٧
حَّاِك ْبنِ ُعثَْمانَ ، َحدَّثََنا زَْيُد ْبُن أَْسلََم ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َزْيُد ْبُن الُْحَبابِ ، َعنِ الضَّ -٦٦١

الَ َتْنظُرِ الْمَْرأَةُ إِلَى : أَنَّ َرسُولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ ، َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي َسعِيٍد الُْخْدرِيِّ ، َعْن أَبِيِه 
  .ظُرِ الرَُّجلُ إِلَى َعْوَرةِ الرَُّجلَِعْوَرِة الْمَْرأَِة ، َوالَ َيْن

اِهللا ْبنِ َيزِيَد ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن َمْنُصورٍ ، َعْن ُموَسى ْبنِ َعْبِد  -٦٦٢
  .ُت ، أَْو َما رَأَْيُت فَْرجَ َرسُولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَطَُّما َنظَْر: َعْن َمْولًى ِلَعاِئَشةَ ، َعْن َعاِئَشةَ ، قَالَْت 

  .َعْن َمْوالٍَة لَِعاِئشَةَ: كَانَ أَُبو ُنعَْيمٍ َيقُولُ : قَالَ أَُبو َبكْرٍ 

  اُءَباُب َمنِ اغَْتَسلَ ِمَن الَْجنَاَبِة فََبِقَي ِمْن َجَسِدِه لُْمَعةٌ لَمْ ُيصِْبَها الَْم -١٣٨
َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن َهاُرونَ ، أَْخبََرَنا ُمْستَِلُم ْبُن َسعِيٍد : وَإِْسحَاُق ْبُن َمْنصُورٍ ، قَاالَ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ  -٦٦٣

يَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم اغَْتَسلَ ِمْن َجَناَبٍة ، فَرَأَى ، َعْن أَبِي َعِليٍّ الرََّحبِيِّ ، َعْن ِعكْرَِمةَ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِ)١(
  .لُْمَعةً لَْم ُيِصْبَها الَْماُء ، فَقَالَ بُِجمَِّتِه ، فََبلََّها َعلَْيَها

  .فََعَصَر َشْعَرُه َعلَْيَها: قَالَ إِْسحَاُق ِفي َحِديِثِه 
  __________حاشية_
على الصواب ، ) ٤٥٩(١/٤٢واحلديث ؛ أخرجه اْبن أَبِي َشْيَبة ، " لم بن سعيدُمْس: "حترف يف املطبوع إىل ) ١(

هتذيب . "أخرج له ابُن ماجة حديث ِعكرمة ، عن ابن عباسٍ: وقال ، وأخرجه اِملزِّي ، يف ترمجة ُمْسَتلم بن َسعِيد 



  .٢٧/٤٣٢" الكمال
  ".ُمْسلم بن َسِعيد"، منِ اْسُمُه " ةسنن ابن ماج"ومنها ، وال يوجد يف رواة الكتب السِّتَّة : قلنا 

ٍد ، َعْن أَبِيِه ، َحدَّثََنا ُسوَْيُد ْبُن َسعِيٍد ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ ، َعْن ُمَحمَّدِ ْبنِ ُعَبْيِد اِهللا ، َعنِ الَْحَسنِ ْبنِ َسْع -٦٦٤
إِنِّي اغَْتَسلُْت ِمَن الْجََناَبِة ، َوَصلَّْيُت الْفَْجَر ، ثُمَّ : ْيِه وَسلََّم ، فَقَالَ َجاَء َرُجلٌ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعل: قَالَ ، َعْن َعِليٍّ 

لَْو كُْنَت َمَسْحتَ : َم أَْصَبْحُت ، فََرأَْيُت قَْدَر َمْوِضعِ الظُّفْرِ ، لَمْ ُيِصْبُه الَْماُء ، فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ
  .َيِدَك ، أَْجزَأََكَعلَْيِه بِ

  َباُب َمْن َتَوضَّأَ فََتَرَك َمْوِضًعا لَْم ُيِصْبُه الَْماُء -١٣٩
َعْن أََنسٍ ، أَنَّ  َحدَّثََنا َحْرَملَةُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا َعْبدُ اِهللا ْبُن َوْهبٍ ، َحدَّثََنا جَرِيُر ْبُن حَازِمٍ ، َعْن قََتاَدةَ ، -٦٦٥

النَّبِيُّ صَلَّى اهللا  لنَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َوقَْد تََوضَّأَ َوَتَرَك مَْوِضَع الظُّفْرِ ، لَمْ ُيِصْبهُ الَْماُء ، فَقَالَ لَُهَرُجالً أََتى ا
  .اْرجِْع ، فَأَْحِسْن ُوُضوَءَك: َعلْيِه وَسلََّم 

َحدَّثََنا اْبُن : ُن َوْهبٍ َوَحدَّثََنا اْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا َزْيُد ْبُن الُْحبَابِ ، قَاالَ َحدَّثََنا َحْرَملَةُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا اْب -٦٦٦
أَ رَأَى َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّمَ َرُجالً تََوضَّ: قَالَ ، لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ ، َعْن َجابِرٍ ، َعْن ُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ 

  .فََرَجَع: قَالَ ، ، فََتَرَك َمْوِضَع الظُّفْرِ َعلَى قََدِمِه ، فَأََمَرُه أَنْ يُِعيَد الُْوُضوَء َوالصَّالَةَ 

  أَبَْواُب َمَواقِيِت الصَّالَِة
  َباٌب -١

اُق ْبُن يُوُسَف اَألْزَرُق ، أَخَْبَرَنا ُسفَْيانُ َحدَّثََنا إِْسَح: َوأَْحَمدُ ْبُن ِسَناٍن ، قَاالَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الصَّبَّاحِ  -٦٦٧
ْرثٍَد ، َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ ُبَرْيَدةَ ، َوَحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َمْيُموٍن الرَّقِّيُّ ، َحدَّثََنا َمْخلَُد ْبُن يَزِيَد ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن َعلْقََمةَ ْبنِ َم

َصلِّ َمعََنا َهذَْينِ : فََسأَلَُه َعْن َوقِْت الصَّالَِة ، فَقَالَ ، إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم  َجاَء َرُجلٌ: َعْن أَبِيِه ، قَالَ 
الَْعْصَر َوالشَّْمُس ُمْرَتِفَعةٌ فَأَقَاَم ، فَلَمَّا زَالَِت الشَّْمُس ، أََمَر بِالَالً فَأَذَّنَ ، ثُمَّ أَمََرُه فَأَقَاَم الظُّْهَر ، ثُمَّ أََمَرُه ، الَْيْوَمْينِ 

، فَأَقَاَم الِْعَشاَء ِحَني غَاَب الشَّفَُق ، ثُمَّ أََمَرُه ، فَأَقَاَم الَْمغْرَِب ِحَني غَاَبِت الشَّْمُس ، ثُمَّ أََمَرُه ، َبْيَضاُء نَِقيَّةٌ ، ثُمَّ أََمَرُه 
أََمَرُه فَأَذَّنَ الظُّْهَر ، فَأَْبَرَد بَِها ، َوأَنَْعَم أَنْ يُْبرَِد بَِها ، ثُمَّ ، انَ ِمَن الَْيْومِ الثَّانِي فَأَقَاَم الْفَْجرَ ِحَني طَلََع الْفَْجُر ، فَلَمَّا كَ

لَّى الِْعَشاَء بَْعدَ ُق ، َوَصَصلَّى الَْعْصَر َوالشَّْمُس مُْرَتِفَعةٌ ، أَخَّرََها فَْوَق الَِّذي كَانَ ، َوَصلَّى الَْمْغرَِب قَْبلَ أَنْ َيِغيبَ الشَّفَ
أََنا َيا : أَْيَن السَّاِئلُ َعْن َوقِْت الصَّالَِة ؟ فَقَالَ الرَُّجلُ : ثُمَّ قَالَ ، فَأَسْفََر بَِها ، َما ذََهَب ثُلُثُ اللَّْيلِ ، َوصَلَّى الْفَْجَر 

  .َوقُْت َصالَِتكُْم َبْيَن َما َرأَْيُتْم: َرسُولَ اِهللا ، قَالَ 

أَنَُّه كَانَ قَاِعًدا َعلَى َمَياِثرِ ُعَمَر ، ثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُرْمحٍ الِْمْصرِيُّ ، أَْخبََرَنا اللَّْيثُ ْبُن َسْعٍد ، َعنِ اْبنِ شَِهابٍ َحدَّ -٦٦٨
أََما إِنَّ : َمُر الَْعْصَر شَْيئًا ، فَقَالَ لَُه ُعْرَوةُ ِفي إَِماَرِتِه َعلَى الَْمِديَنِة ، َوَمَعُه ُعْرَوةُ ْبُن الزَُّبْيرِ ، فَأَخََّر ُع، ْبنِ َعْبِد الْعَزِيزِ 

َسِمْعتُ : قَالَ ، اْعلَْم َما َتقُولُ َيا ُعْرَوةُ : جِبْرِيلَ َنَزلَ ، فََصلَّى إَِماَم َرسُولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَقَالَ لَُه ُعَمُر 
َنَزلَ جِبْرِيلُ : َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقُولُ : َسِمْعُت أََبا َمْسُعوٍد َيقُولُ : َبِشَري ْبَن أَبِي َمْسعُوٍد َيقُولُ 

بُ بِأََصابِِعهِ َيْحُس،  َمَعُه ، فَأَمَّنِي ، فََصلَّْيُت َمَعُه ، ثُمَّ َصلَّْيُت َمَعُه ، ثُمَّ َصلَّْيُت َمَعُه ، ثُمَّ َصلَّْيُت َمَعُه ، ثُمَّ َصلَّْيُت
  .َخْمَس َصلََواٍت



  َباُب َوقِْت َصالَِة الْفَجْرِ -٢
كُنَّ : َعاِئَشةَ ، قَالَْت  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُعْرَوةَ ، َعْن -٦٦٩

نَّ أََحٌد ، لَِّني َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َصالَةَ الصُّْبحِ ، ثُمَّ َيْرجِْعَن إِلَى أَْهِلهِنَّ ، فَالَ َيْعرِفُُهنَِساُء الُْمْؤِمَناِت ، ُيَص
  .َتْعنِي ِمَن الْغَلَسِ

، اَألْعَمشِ ، َعْن إِبَْراِهيَم ، َعْن َعْبِد اِهللا  َحدَّثََنا ُعَبْيُد ْبُن أَْسَباطِ ْبنِ ُمَحمٍَّد الْقَُرِشيُّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َعنِ -٦٧٠
َوقُْرآنَ الْفَْجرِ إِنَّ قُْرآنَ الْفَْجرِ {: َواَألْعَمُش ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ ، َعْن َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

  .اللَّْيلِ َوالنَّهَارِ َتشَْهُدُه َمالَِئكَةُ: قَالَ } كَانَ َمْشُهودًا

يُّ ، َحدَّثََنا َنهِيُك ْبُن َيرِميَ َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن إِْبَراِهيَم الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا الَْولِيُد ْبُن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا اَألْوَزاِع -٦٧١
ْيُت َمَع عَْبِد اهللاِ ْبنِ الزَُّبْيرِ الصُّْبَح بَِغلَسٍ ، فَلَمَّا َسلََّم ، أَقَْبلُْت َعلَى اْبنِ َصلَّ: األَْوَزاِعيُّ ، َحدَّثََنا ُمِغيثُ ْبُن سَُميٍّ ، قَالَ 

َهِذِه َصالَُتَنا ، كَاَنْت َمَع َرسُولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، وَأَبِي َبكْرٍ ، : َما َهِذِه الصَّالَةُ ؟ قَالَ : ُعَمَر ، فَقُلُْت 
  .َمَر ، فَلَمَّا طُِعَن ُعَمُر ، أَْسفََر بَِها ُعثَْمانَُوُع

َمَر ْبنِ قََتاَدةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الصَّبَّاحِ ، أَخَْبَرَنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعنِ اْبنِ َعْجالَنَ ، َسِمَع َعاِصَم ْبَن ُع -٦٧٢
أَْصبِحُوا : ْبنِ لَبِيٍد ، َعْن َراِفعِ ْبنِ َخدِيجٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ َوَجدُُّه َبْدرِيٌّ ، ُيْخبُِر َعْن َمْحُموِد 

  .بِالصُّْبحِ ، فَإِنَُّه أَْعظَمُ ِلَألْجرِ ، أَْو َألْجرِكُْم

  َباُب َوقِْت َصالَِة الظُّهْرِ -٣
، ا َيْحَيى ْبُن َسعِيٍد ، َعْن ُشْعَبةَ ، َعْن ِسَماِك ْبنِ َحْربٍ ، َعْن َجابِرِ ْبنِ َسُمَرةَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََن -٦٧٣

  .أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم كَانَ ُيصَلِّي الظُّْهَر إِذَا َدَحَضِت الشَّْمُس

ُن َسعِيٍد ، َعْن َعْوِف ْبنِ أَبِي َجِميلَةَ ، َعْن َسيَّارِ ْبنِ َسالََمةَ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْب -٦٧٤
كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ُيَصلِّي َصالَةَ الَْهجِريِ الَِّتي َتْدعُوَنَها الظُّْهَر ، إِذَا َدَحَضِت : َبْرَزةَ اَألْسلَِميِّ ، قَالَ 

  .الشَّْمُس
  .َحدَّثََنا أَُبو َحاِتمٍ ، َحدَّثََنا اَألْنصَارِيُّ ، َحدَّثََنا َعْوٌف ، َنحَْوُه) : ١(قَالَ أَُبو الَْحَسنِ الْقَطَّانُ 

  __________حاشية_
عن ابن ماجة ، فهذا من " السنن"هو أبو احلسن علي بن إبراهيم بن سلمة بن حبر ، القزويين ، القطان ، راوي ) ١(

  .، وقد ورد هذا القول يف املطبوع عقب احلديث التايل ، وهنا موضعه" السنن"لى زياداته ع

ضَرِّبٍ الَْعْبِديِّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا اَألْعَمُش ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن َحارِثَةَ ْبنِ ُم -٦٧٥
  .ْوَنا إِلَى َرسُولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َحرَّ الرَّْمَضاِء ، فَلَْم ُيْشِكنَاَشكَ: َعْن َخبَّابٍ ، قَالَ 

نِ َماِلٍك ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ ْبُن ِهَشامٍ ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن َزْيِد ْبنِ ُجَبْيرٍ ، َعْن ِخْشفِ ْب -٦٧٦
  .فَلَْم ُيْشِكَنا، َشكَوَْنا إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َحرَّ الرَّْمَضاِء : َعْبِد اِهللا ْبنِ َمْسُعوٍد ، قَالَ  أَبِيِه ، َعْن



  َباُب اِإلبَْراِد بِالظُّْهرِ ِفي ِشدَِّة الْحَرِّ -٤
قَالَ : قَالَ ، سٍ ، َحدَّثََنا أَُبو الزِّنَاِد ، َعنِ اَألْعَرجِ ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا مَاِلُك ْبُن أََن -٦٧٧

  .فَأَبْرُِدوا بِالصَّالَِة ؛ فَإِنَّ ِشدَّةَ الَْحرِّ ِمْن فَْيحِ جََهنََّم، إِذَا اْشَتدَّ الَْحرُّ : َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

ةَ ْبنِ َحمَّدُ ْبُن ُرْمحٍ ، أَْخبََرَنا اللَّْيثُ ْبُن سَْعٍد ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيَّبِ ، وَأَبِي َسلََمَحدَّثََنا ُم -٦٧٨
فَأَبْرُِدوا بِالظُّْهرِ ؛ فَإِنَّ ، رُّ إِذَا اْشَتدَّ الَْح: أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ ، َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ 

  .ِشدَّةَ الَْحرِّ ِمْن فَْيحِ جََهنََّم

قَالَ َرُسولُ : َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي َصاِلحٍ ، َعْن أَبِي َسعِيٍد ، قَالَ  -٦٧٩
  .أَْبرُِدوا بِالظُّْهرِ ؛ فَإِنَّ ِشدَّةَ الَْحرِّ ِمْن فَْيحِ َجَهنََّم: لََّم اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَس

قَْيسِ ْبنِ أَبِي َحدَّثََنا َتِميمُ ْبُن الُْمنَْتِصرِ الْوَاِسِطيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَحاقُ ْبُن ُيوُسَف ، َعْن َشرِيٍك ، َعْن َبَياٍن ، َعْن  -٦٨٠
كُنَّا ُنصَلِّي َمَع َرسُولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّمَ َصالَةَ الظُّْهرِ بِالْهَاجَِرِة ، فَقَالَ : ْبنِ ُشْعَبةَ ، قَالَ  َحازِمٍ ، َعنِ الُْمِغَريِة

  .أَْبرِدُوا بِالصَّالَِة ؛ فَإِنَّ ِشدَّةَ الَْحرِّ ِمْن فَْيحِ َجَهنََّم: لََنا 

: َمَر ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ الثَّقَِفيُّ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن ُع -٦٨١
  .أَْبرِدُوا بِالظُّهْرِ: قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

  َباُب َوقِْت َصالَِة الَْعصْرِ -٥
أَنَّ ، أَنَُّه أَْخَبَرُه ، ُرْمحٍ ، أَْخبََرَنا اللَّْيثُ ْبُن سَْعٍد ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن -٦٨٢

َواِلي ، َوالشَّْمسُ إِلَى الَْعَرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم كَانَ ُيَصلِّي الَْعْصَر َوالشَّْمُس ُمْرَتِفَعةٌ َحيَّةٌ ، فََيذَْهبُ الذَّاِهبُ 
  .ُمْرَتِفَعةٌ

: َعاِئَشةَ ، قَالَْت  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُعْرَوةَ ، َعْن -٦٨٣
  .ُس ِفي ُحجَْرِتي ، لَْم يَظَْهرِ الْفَْيُء َبْعُدَصلَّى النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم الَْعْصَر ، َوالشَّْم

  َباُب الُْمَحافَظَِة َعلَى َصالَِة الَْعصْرِ -٦
 ، َعْن َعِليِّ ْبنِ أَبِي َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعْبَدةَ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َزْيٍد ، َعْن َعاِصمِ ْبنِ َبْهَدلَةَ ، َعْن زِرِّ ْبنِ ُحبَْيشٍ -٦٨٤

َمَأل اللَُّه ُبيُوتَُهْم َوقُُبورَُهْم َناًرا ، كََما َشَغلُوَنا َعنِ : طَاِلبٍ ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ َيْوَم الَْخْنَدقِ 
  .الصَّالَِة الُْوْسطَى

، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َساِلمٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنَّ َرسُولَ اهللاِ  َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ -٦٨٥
  .إِنَّ الَِّذي َتفُوُتهُ َصالَةُ الَْعْصرِ ، فَكَأَنََّما ُوِترَ أَْهلَُه َوَمالَُه: َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 



الرَّْحَمنِ ْبُن َمْهِديٍّ َوَحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َحِكيمٍ ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن هَاُرونَ ، َحدَّثََنا َحفْصُ ْبُن َعْمرٍو ، َحدَّثََنا عَْبُد  -٦٨٦
حََبَس الُْمْشرِكُونَ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن طَلَْحةَ ، َعْن ُزبَْيٍد ، َعْن ُمرَّةَ ، َعْن َعْبِد اِهللا ، قَالَ : قَاالَ 

  .حََبُسوَنا َعْن َصالَةِ الُْوْسطَى ، َمألَ اللَُّه قُُبورَُهْم َوُبيُوَتُهمْ َناًرا: وَسلََّم َعْن َصالَةِ الَْعْصرِ حَتَّى غَاَبتِ الشَّْمُس ، فَقَالَ 

  َباُب َوقِْت َصالَِة الَْمْغرِبِ -٧
، َحدَّثََنا الَْولِيُد ْبُن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا اَألْوَزاِعيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو النَّجَاِشيِّ  َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن إِْبَراِهيَم الدَِّمْشِقيُّ -٦٨٧
كُنَّا ُنَصلِّي الَْمْغرَِب َعلَى َعْهِد َرسُولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فََيْنَصرِفُ : َسِمْعُت َراِفعَ ْبَن َخِديجٍ َيقُولُ : ، قَالَ 
  .َنا ، وَإِنَُّه لََيْنظُُر إِلَى َمَواِقعِ َنْبِلِهأََحُد

بَْيٍد ، َعْن َسلََمةَ َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيِد ْبنِ كَاِسبٍ ، َحدَّثََنا الُْمِغَريةُ ْبُن َعْبدِ الرَّْحَمنِ ، َعْن َيزِيَد ْبنِ أَبِي ُع -٦٨٨
  .بِيِّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم الَْمغْرَِب إِذَا َتوَاَرتْ بِالِْحجَابِْبنِ اَألكَْوعِ ، أَنَُّه كَانَ ُيَصلِّي َمَع النَّ

ْبنِ إِْبَراهِيَم ، َعْن  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثَنِي إِْبَراِهيُم ْبُن ُموَسى ، أَْخبََرَنا َعبَّاُد ْبُن الَْعوَّامِ ، َعْن ُعَمَر -٦٨٩
قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه : َسنِ ، َعنِ اَألْحَنِف ْبنِ قَْيسٍ ، َعنِ الَْعبَّاسِ ْبنِ َعْبِد الُْمطَِّلبِ ، قَالَ قََتاَدةَ ، َعنِ الَْح

  .َحتَّى َتشَْتبَِك النُُّجوُم، الَ تََزالُ أُمَِّتي َعلَى الِْفطَْرِة ، َما لَْم يَُؤخُِّروا الَْمغْرَِب : وَسلََّم 
اْضطََرَب النَّاُس ِفي َهذَا الَْحِديثِ بَِبْغَدادَ : َسِمْعُت ُمَحمََّد ْبَن َيحَْيى َيقُولُ : و َعْبدِ اِهللا ُمَحمَُّد ْبُن َيزِيَد ْبنِ َماَجةَ قَالَ أَُب

  .لَْيَنا أَْصلَ أَبِيِه ، فَإِذَا الَْحِديثُ ِفيِه، فَذََهْبُت أََنا َوأَُبو َبكْرٍ اَألْعَيُن إِلَى الَْعوَّامِ ْبنِ َعبَّاِد ْبنِ الَْعوَّامِ ، فَأَخَْرَج إِ
  .َنْحَوُه، َحدَّثََنا أَُبو َيحَْيى الزَّْعفَرَانِيُّ ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم ْبُن ُموَسى : قَالَ أَُبو الَْحَسنِ الْقَطَّان 

  َباُب َوقِْت َصالَِة الِْعَشاِء -٨
أَنَّ َرسُولَ ، دَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن أَبِي الزَِّناِد ، َعنِ اَألعَْرجِ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َح -٦٩٠

  .لَْوالَ أَنْ أَُشقَّ َعلَى أُمَِّتي ، َألمَْرتُُهْم بِتَأِْخريِ الِْعَشاِء: اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 

َوعَْبُد اِهللا ْبُن ُنَمْيرٍ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ، َعْن َسِعيِد ْبنِ أَبِي َسعِيدٍ ، و َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ َحدَّثََنا أَُب -٦٩١
ى أُمَِّتي ، َألخَّْرتُ َصالَةَ الِْعَشاِء إِلَى لَْوالَ أَنْ أَُشقَّ َعلَ: قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَ ، ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ 

  .ثُلُِث اللَّْيلِ ، أَْو نِْصِف اللَّْيلِ

َهلِ اتََّخذَ : سُِئلَ أََنُس ْبُن مَاِلٍك : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا َخاِلُد ْبُن الْحَارِِث ، َحدَّثََنا ُحمَْيٌد ، قَالَ  -٦٩٢
، نََعْم ، أَخََّر لَْيلَةً َصالَةَ الِْعَشاِء ، إِلَى قَرِيبٍ ِمْن َشطْرِ اللَّْيلِ ، فَلَمَّا َصلَّى : صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َخاَتًما ؟ قَالَ  النَّبِيُّ

  .الُوا ِفي َصالٍَة َما اْنَتظَرُْتُم الصَّالَةَإِنَّ النَّاَس قَدْ َصلَّْوا َوَنامُوا ، َوإِنَّكُمْ لَْن َتَز: فَقَالَ ، أَقَْبلَ َعلَْيَنا بَِوْجهِِه 
  .كَأَنِّي أَنْظُُر إِلَى َوبِيصِ خَاَتِمِه: قَالَ أََنٌس 

  .َنْحوَُه، َحدَّثََنا ُحَمْيٌد ، َحدَّثََنا األَْنصَارِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َحاِتم : قَالَ أَُبو الَْحَسنِ الْقَطَّان 

، ُموَسى اللَّيِْثيُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْوارِِث ْبُن َسعِيٍد ، َحدَّثََنا َداُوُد ْبُن أَبِي هِْنٍد ، َعْن أَبِي َنْضَرةَ  َحدَّثََنا ِعْمَرانُ ْبُن -٦٩٣
َهبَ َشطُْر اللَّْيلِ ، َصلَّى بَِنا َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم الَْمْغرَِب ، ثُمَّ لَمْ َيْخُرْج َحتَّى ذَ: َعْن أَبِي َسعِيٍد ، قَالَ 



إِنَّ النَّاَس قَدْ َصلَّْوا َوَنامُوا ، وَأَْنُتمْ لَْم تََزالُوا ِفي َصالٍَة َما اْنتَظَرُْتُم الصَّالَةَ ، َولَْوالَ : فََصلَّى بِهِْم ، ثُمَّ قَالَ ، فََخَرَج 
  .إِلَى شَطْرِ اللَّْيلِ الضَِّعيُف وَالسَّقِيُم ، أَْحَبْبُت أَنْ أَُؤخَِّر َهِذِه الصَّالَةَ

  َباُب ِميقَاِت الصَّالَِة ِفي الَْغْيمِ -٩
، َحدَّثََنا الَْولِيُد ْبُن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا األَْوَزاِعيُّ : َوُمحَمَُّد ْبُن الصَّبَّاحِ ، قَاالَ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن إِْبَراِهيَم  -٦٩٤

كُنَّا َمَع َرسُولِ اِهللا صَلَّى : بِي كَِثريٍ ، َعْن أَبِي ِقالََبةَ ، َعْن أَبِي الْمَُهاجِرِ ، َعْن بَُرْيَدةَ اَألْسلَِميِّ ، قَالَ َحدَّثَنِي َيحَْيى ْبُن أَ
  .َصالَةُ الَْعْصرِ َحبِطَ َعَملُُه َبكِّرُوا بِالصَّالَِة ِفي الَْيْومِ الَْغْيمِ ، فَإِنَُّه َمْن فَاَتْتُه: اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِفي غَْزَوٍة ، فَقَالَ 

  َباُب َمْن َناَم َعنِ الصَّالَِة أَْو َنِسيَهَا -١٠
، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ،  َحدَّثََنا َنْصُر ْبُن َعِليٍّ الْجَْهَضِميُّ ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن ُزَرْيعٍ ، َحدَّثََنا َحجَّاٌج ، َحدَّثََنا قََتاَدةُ -٦٩٥
  .ُيَصلِّيَها إِذَا ذَكََرَها: أَوْ َيْرقُُد َعْنَها ، قَالَ ، ُسِئلَ النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َعنِ الرَُّجلِ َيغْفُلُ َعنِ الصَّالَِة : قَالَ 

قَالَ َرُسولُ اِهللا صَلَّى : نِ َماِلٍك ، قَالَ َحدَّثََنا ُجبَاَرةُ ْبُن الُْمَغلِّسِ ، َحدَّثََنا أَُبو َعوَاَنةَ ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن أََنسِ ْب -٦٩٦
  .َمْن َنِسَي َصالَةً ، فَلُْيَصلَِّها إِذَا ذَكَرََها: اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

يِد ْبنِ الُْمسَيَّبِ َحدَّثََنا َحْرَملَةُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا َعْبدُ اِهللا ْبُن َوْهبٍ ، َحدَّثََنا يُوُنُس ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ ، َعْن َسِع -٦٩٧
كَهُ أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِحَني قَفَلَ ِمْن غَْزَوِة َخْيَبَر ، فَسَاَر لَْيلَةً ، حَتَّى إِذَا أَْدَر، ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ 

الَلٌ َما قُدَِّر لَُه ، َوَناَم َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّمَ فََصلَّى بِ، اكْْأل لََنا اللَّْيلَ : َعرََّس ، َوقَالَ لِبِالَلٍ ، الْكََرى 
َعْيَناُه َوُهَو ُمْسَتنٌِد إِلَى رَاِحلَِتِه َوأَْصحَاُبُه ، فَلَمَّا َتقَاَرَب الْفَْجُر ، اْستََنَد بِالَلٌ إِلَى رَاِحلَِتِه ُمَواجَِه الْفَْجرِ ، فََغلََبْت بِالَالً 

َوالَ أََحٌد ِمْن أَْصحَابِِه حَتَّى َضَربَْتُهُم الشَّْمُس ، فَكَانَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أَوَّلَُهمُ ، َيْسَتْيِقظْ بِالَلٌ ، فَلَْم 
أََخذَ بِنَفِْسي الَِّذي أََخذَ بَِنفِْسَك :  فَقَالَ بِالَلٌ! أَْي بِالَلُ : فَقَالَ ، اْسِتيقَاظًا ، فَفََزَع َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

فَاقَْتادُوا رََواِحلَُهْم َشْيئًا ، ثُمَّ تََوضَّأَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّمَ ، اقْتَاُدوا : ، بِأَبِي أَْنَت َوأُمِّي َيا َرُسولَ اِهللا ، قَالَ 
َمْن َنِسيَ : قَالَ ، لَّى بِهُِم الصُّْبَح ، فَلَمَّا قََضى النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم الصَّالَةَ ، َوأََمَر بِالَالً فَأَقَاَم الصَّالَةَ ، فََص

  .}َوأَِقمِ الصَّالَةَ ِلذِكْرِي{: َصالَةً ، فَلُْيَصلَِّها إِذَا ذَكََرَها ، فَإِنَّ اللََّه قَالَ 
  .ِللذِّكَْرى :َوكَانَ اْبُن ِشهَابٍ َيقْرَُؤَها : قَالَ 

: بِي قََتاَدةَ ، قَالَ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعْبَدةَ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َزْيٍد ، َعْن ثَابٍِت ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َرَباحٍ ، َعْن أَ -٦٩٨
لَْيَس ِفي : الَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َناُموا َحتَّى طَلََعتِ الشَّْمُس ، فَقَ: فَقَالَ ، ذَكَُروا َتفْرِيطَُهْم ِفي النَّْومِ 

َصلَِّها إِذَا ذَكََرَها ، َوِلَوقْتَِها ِمَن النَّْومِ َتفْرِيطٌ ، إِنََّما التَّفْرِيطُ ِفي الَْيقَظَِة ، فَإِذَا َنِسَي أََحدُكُْم َصالَةً ، أَْو َناَم َعْنَها ، فَلُْي
  .الَْغِد

َيا فًَتى انْظُْر كَْيَف ُتَحدِّثُ ، : فََسِمَعنِي ِعْمَرانُ ْبُن الُْحَصْينِ ، َوأََنا أَُحدِّثُ بِالَْحِديِث ، فَقَالَ :  ْبُن رََباحٍ قَالَ َعْبُد اِهللا
  .َشْيئًا فََما أَْنكََر ِمْن َحِديِثِه: فَإِنِّي َشاِهٌد لِلَْحِديِث َمَع َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ 

  َباُب َوقِْت الصَّالَِة ِفي الُْعذْرِ َوالضَّرُورَِة -١١
ُن أَْسلََم ، َعْن َعطَاِء ْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الصَّبَّاحِ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الْعَزِيزِ ْبُن ُمحَمٍَّد الدََّراَوْرِديُّ ، أَْخبََرنِي َزْيدُ ْب -٦٩٩



: أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ ، َسعِيٍد ، َوَعنِ اَألْعَرجِ ، ُيَحدِّثُوَنُه َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ  َيسَارٍ ، َوَعْن ُبْسرِ ْبنِ
ةً قَْبلَ أَنْ َتطْلُعَ فَقَْد أَْدَركََها ، َوَمْن أَْدَرَك ِمَن الصُّْبحِ َركَْع، َمْن أَْدَرَك ِمَن الَْعْصرِ َركَْعةً قَْبلَ أَنْ َتغُْرَب الشَّْمُس 

  .فَقَْد أَْدَركََها، الشَّْمُس 

َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َوْهبٍ ، أَْخَبرَنِي : َوَحْرَملَةُ ْبُن َيحَْيى الِْمصْرِيَّاِن ، قَاالَ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعْمرِو ْبنِ السَّْرحِ  -٧٠٠
َمْن أَْدَرَك ِمَن الصُّْبحِ : أَنَّ َرسُولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ ، ةَ ، َعْن َعاِئَشةَ ُيوُنُس ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، َعْن ُعْرَو

  .أَْدَركََهابَ الشَّْمُس ، فَقَْد َركَْعةً ، قَْبلَ أَنْ َتطْلَُع الشَّْمُس ، فَقَْد أَْدَركََها ، َوَمْن أَْدَرَك ِمَن الَْعْصرِ َركَْعةً ، قَْبلَ أَنْ َتْغُر
ةَ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا َجِميلُ ْبُن الَْحَسنِ ، َحدَّثََنا َعْبُد اَألْعلَى ، َحدَّثََنا َمْعَمٌر ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن أَبِي َسلََم -م٧٠٠

  .فَذَكََر َنحَْوُه: أَنَّ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ ، ُهَرْيَرةَ 

  ُب النَّْهيِ َعنِ النَّْومِ قَْبلَ َصالَةِ الِْعَشاِء ، َوَعنِ الَْحِديثِ َبْعَدهَاَبا -١٢
َحدَّثََنا َعْوٌف ، : َوَعْبُد الَْوهَّابِ ، قَالُوا ، َوُمحَمَُّد ْبُن َجْعفَرٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َسعِيٍد  -٧٠١

كَانَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيسَْتِحبُّ أَنْ : ْنَهالِ َسيَّارِ ْبنِ َسالََمةَ ، َعْن أَبِي بَْرَزةَ اَألْسلَِميِّ ، قَالَ َعْن أَبِي الِْم
  .ُيَؤخَِّر الِْعَشاَء ، َوكَانَ َيكَْرُه النَّْوَم قَْبلََها ، وَالَْحِديثَ بَْعَدَها

َحدَّثََنا َعْبدُ : رِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِمرٍ ، قَاالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْ -٧٠٢
َما َناَم َرسُولُ : قَالَْت ، ِه ، َعْن َعاِئَشةَ اِهللا ْبُن َعْبدِ الرَّْحَمنِ ْبنِ َيْعلَى الطَّائِِفيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ الْقَاِسمِ ، َعْن أَبِي

  .اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَْبلَ الِْعَشاِء ، َوالَ َسَمَر َبْعدََها

َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن  :قَالُوا ، َوَعِليُّ ْبُن الُْمْنِذرِ ، َوإِْسحَاُق ْبُن إِبَْراِهيمَ ْبنِ َحبِيبٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َسعِيٍد  -٧٠٣
َجَدَب لََنا َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه : فَُضْيلٍ ، َحدَّثََنا َعطَاُء ْبُن السَّاِئبِ ، َعْن َشِقيقٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َمْسُعوٍد ، قَالَ 

  .وَسلََّم السََّمَر بَْعَد الِْعَشاِء
  .نََهاَنا َعْنُه: أَْي ، ا َعْنُه َيْعنِي َزجََرَن: قَالَ اْبُن َماَجةَ 

  َباُب النَّْهيِ أَنْ ُيقَال َصالَةُ الَْعَتمَِة -١٣
َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ أَبِي لَبِيٍد ، َعْن : َوُمَحمَّدُ ْبُن الصَّبَّاحِ ، قَاالَ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ  -٧٠٤
الَ َتْغِلَبنَّكُُم اَألعَْراُب َعلَى اْسمِ : َسِمْعُت َرُسولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقُولُ : َسلََمةَ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ أَبِي 

  .َصالَِتكُْم ، فَإِنََّها الِْعَشاُء ، َوإِنَُّهْم يُْعِتُمونَ بِاِإلبِلِ

ِد ْبنِ كَاِسبٍ ، َحدَّثََنا الُْمِغَريةُ ْبُن َعْبدِ الرَّْحَمنِ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْجالَنَ ، َعنِ َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْي -٧٠٥
، َعْن َسِعيِد رَّْحَمنِ ْبنِ َحْرَملَةَ الَْمقْبُرِيِّ ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ َوَحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي َحازِمٍ ، َعْن َعْبِد ال

زَاَد ، الَ َتْغِلبَنَّكُُم اَألْعرَاُب َعلَى اْسمِ َصالَِتكُْم : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ ، ْبنِ الُْمسَيَّبِ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ 
  .َمةُ ، ِإلْعَتامِهِْم بِاإلِبِلِالَْعَت: فَإِنََّما ِهَي الِْعَشاُء ، َوإِنََّما َيقُولُونَ ، اْبُن َحْرَملَةَ 



  أَبْواُب األَذَاِن َوالسُّنَِّة ِفيِه
  َباُب َبْدِء األَذَاِن -١

ْبنُ يُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد َحدَّثََنا أَُبو ُعبَْيٍد ُمحَمَُّد ْبُن ُعَبْيِد ْبنِ َمْيُموٍن الَْمدَنِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َسلََمةَ الْحَرَّانِ -٧٠٦
كَانَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى : قَالَ ،  إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْبرَاِهيَم التَّيِْميُّ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ زَْيٍد ، َعْن أَبِيِه

رَأَْيُت َرُجالً َعلَْيِه : َي َعْبُد اِهللا ْبُن زَْيٍد ِفي الَْمَنامِ ، قَالَ فَُنِحَت ، فَأُرِ، اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَْد َهمَّ بِالْبُوقِ ، َوأََمَر بِالنَّاقُوسِ 
أَُناِدي بِهِ إِلَى : َوَما َتْصَنُع بِِه ؟ قُلُْت : َتبِيعُ النَّاقُوَس ؟ قَالَ ، َيا عَْبَد اِهللا : َيحِْملُ َناقُوًسا ، فَقُلُْت لَُه ، ثَْوَباِن أَْخَضَراِن 

اللَُّه أَكَْبُر ، اللَُّه أَكَْبُر ، اللَُّه أَكَْبُر ، : َتقُولُ : َوَما ُهَو ؟ قَالَ : أَفَالَ أَدُلَُّك َعلَى َخْيرٍ ِمْن ذَِلَك ؟ قُلُْت : لَ الصَّالَِة ، قَا
ُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َرسُولُ اِهللا ، أَْشَهدُ أَنَّ ُمَحمًَّدا اللَُّه أَكَْبُر ، أَشَْهُد أَنْ الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه ، أَشَْهُد أَنْ الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه ، أَْشَه

كَْبُر ، اللَُّه أَكَْبُر ، الَ َرسُولُ اِهللا ، َحيَّ َعلَى الصَّالَِة ، َحيَّ َعلَى الصَّالَِة ، َحيَّ َعلَى الْفَالَحِ ، َحيَّ َعلَى الْفَالَحِ ، اللَُّه أَ
َيا : َرَج َعْبدُ اهللاِ ْبُن زَْيٍد ، َحتَّى أََتى َرسُولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَأَْخَبَرُه بَِما َرأَى ، قَالَ فََخ: قَالَ ، إِلََه إِالَّ اللَُّه 

ولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه ُسَرسُولَ اِهللا ، رَأَْيُت َرُجالً َعلَْيِه ثَْوَباِن أَْخضََراِن ، َيْحِملُ َناقُوًسا ، فَقَصَّ َعلَْيِه الَْخَبَر ، فَقَالَ َر
فَأَلْقَِها َعلَْيِه ، َولُْيَناِد بِالَلٌ ؛ فَإِنَُّه أَْنَدى َصْوًتا ، إِنَّ َصاحَِبكُْم قَدْ أُرِيَ ُرْؤَيا ، فَاْخُرْج َمَع بِالَلٍ إِلَى الَْمْسجِِد : وَسلََّم 
فََسِمَع ُعَمُر ْبُن : فََجَعلُْت أُلِْقيَها َعلَْيِه َوُهَو ُينَاِدي بَِها ، قَالَ  فَخََرْجُت َمَع بِالَلٍ إِلَى الَْمْسجِِد ،: قَالَ ، ِمْنَك 

  .َيا َرُسولَ اِهللا ، وَاللَِّه لَقَْد َرأَْيُت ِمثْلَ الَِّذي رَأَى: فَقَالَ ، الَْخطَّابِ بِالصَّْوِت ، فََخَرَج 
  :قَالَ ِفي ذَِلَك ، ِميُّ ، أَنَّ عَْبَد اِهللا ْبَن زَْيٍد اَألْنَصارِيَّ فَأَْخبََرنِي أَُبو َبكْرٍ الَْحكَ: قَالَ أَُبو ُعبَْيٍد 

  َرامِ َحْمًدا َعلَى األَذَاِن كَِثريَا... أَْحَمُد اللََّه ذَا الَْجالَلِ َوذَا اإلِكْـ 
  ـِه فَأَكْرِْم بِهِ لََديَّ َبشِريَا... إِذْ أََتانِي بِِه الَْبِشُري ِمَن اللَّـ 

  .كُلََّما َجاَء َزاَدنِي َتْوِقَريا... الٍ َوالَى بِهِنَّ ثَالٍَث ِفي لََي

، َعنِ الزُّْهرِيِّ ،  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َخاِلِد ْبنِ َعْبِد اِهللا الْوَاِسِطيُّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ إِْسحَاَق -٧٠٧
فَكَرَِهُه ، فَذَكَرُوا الْبُوَق ، النَّبِيَّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم اسَْتشَاَر النَّاسَ ِلَما ُيهِمُُّهْم إِلَى الصَّالَِة َعْن َساِلمٍ ، َعْن أَبِيِه ؛ أَنَّ 

يُقَالُ ، ةَ َرُجلٌ ِمَن اَألْنَصارِ فَأُرِىَ النَِّداَء تِلَْك اللَّْيلَ، فَكَرَِهُه ِمْن أَْجلِ النَّصَاَرى ، ثُمَّ ذَكَرُوا النَّاقُوَس ، ِمْن أَْجلِ الَْيهُوِد 
فَأََمَر َرسُولُ اِهللا ، فَطََرَق األَْنَصارِيُّ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّمَ لَْيالً ، َوُعَمُر ْبُن الَْخطَّابِ ، َعْبُد اِهللا ْبُن زَْيٍد : لَُه 

  .َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم بِالَالً ، فَأَذَّنَ بِِه
  .فَأَقَرََّها َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم، الصَّالَةُ خَْيٌر ِمَن النَّْومِ : َوَزاَد بِالَلٌ ِفي نَِداِء َصالَِة الَْغَداِة : قَالَ الزُّْهرِيُّ 

  .وَلَِكنَُّه َسبَقَنِي، قَْد رَأَْيُت ِمثْلَ الَِّذي َرأَى ، َيا َرسُولَ اِهللا : قَالَ ُعَمُر 

  َباُب التَّْرجِيعِ ِفي األَذَاِن -٢
َحدَّثََنا أَُبو َعاِصمٍ ، أَخَْبَرَنا اْبُن جُرَْيجٍ ، أَخَْبرَنِي َعْبدُ : َوُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، قَاالَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ  -٧٠٨

ِد اِهللا ْبنِ ُمَحيْرِيزٍ ، َوكَانَ َيِتيًما ِفي ِحْجرِ أَبِي َمْحذُوَرةَ ْبنِ ِمْعَيرٍ ِحنيَ الْعَزِيزِ ْبُن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ أَبِي َمْحذُوَرةَ ، َعْن َعْب
َبا إِنِّي َخارٌِج إِلَى الشَّامِ ، َوإِنِّي أُسْأَلُ َعْن َتأْذِينَِك ، فَأَخَْبرَنِي أَنَّ أَ، أَْي َعمِّ : َجهََّزُه إِلَى الشَّامِ ، فَقُلُْت َألبِي َمْحذُوَرةَ 

عِْنَد ، ِة َخَرْجُت ِفي َنفَرٍ ، فَكُنَّا بَِبْعضِ الطَّرِيقِ ، فَأَذَّنَ ُمَؤذِّنُ َرسُولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم بِالصَّالَ: َمْحذُوَرةَ قَالَ 
ُمَتَنكُِّبونَ ، فَصََرْخَنا َنْحِكيِه ، تََهزُّأً ، فََسِمعَ  وََنْحُن َعْنُه، َرسُولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فََسِمْعَنا َصْوَت الُْمَؤذِِّن 

أَيُّكُُم الَِّذي َسِمْعُت صَْوَتُه قَِد اْرَتفَعَ : َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَأَْرَسلَ إِلَيَْنا قَْوًما ، فَأَقَْعُدوَنا َبْيَن َيَدْيِه ، فَقَالَ 



فَقُْمُت َوالَ َشْيَء أَكَْرهُ إِلَيَّ ِمْن ، قُْم فَأَذِّنْ : قَْوُم كُلُُّهْم ، َوَصَدقُوا ، فَأَْرَسلَ كُلَُّهْم َوَحَبسَنِي ، َوقَالَ ِلي ؟ فَأََشاَر إِلَيَّ الْ
َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَأَلْقَى َعلَيَّ فَقُْمُت َبْيَن َيَديْ َرسُولِ اِهللا ، َرسُولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َوالَ ِممَّا َيأُْمرُنِي بِِه 
  َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم التَّأِْذيَن ُهَو بَِنفِْسِه ،

، أَشَْهُد أَنْ الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه ، اللَُّه أَكَْبُر ، اللَُّه أَكَْبُر ، اللَُّه أَكَْبُر ، اللَُّه أَكَْبُر ، أَْشَهُد أَنْ الَ إِلَهَ إِالَّ اللَُّه : قُلِ : فَقَالَ 
اْرفَْع فَُمدَّ ِمْن َصْوِتَك ، أَشَْهُد أَنْ الَ إِلََه إِالَّ : ثُمَّ قَالَ ِلي ، أَشَْهُد أَنَّ ُمحَمًَّدا َرُسولُ اِهللا ، أَشَْهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َرسُولُ اِهللا 

ُه ، أَشَْهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َرسُولُ اِهللا ، أَشَْهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َرسُولُ اِهللا ، َحيَّ َعلَى الصَّالَِة ، َحيَّ اللَُّه ، أَْشَهُد أَنْ الَ إِلََه إِالَّ اللَّ
ثُمَّ َدَعانِي ِحَني قََضْيتُ ، اللَُّه َعلَى الصَّالَِة ، َحيَّ َعلَى الْفَالَحِ ، َحيَّ َعلَى الْفَالَحِ ، اللَُّه أَكَْبُر ، اللَُّه أَكَْبُر ، الَ إِلََه إِالَّ 

 أََمرََّها َعلَى َوْجهِِه ، ثُمَّ ِمْن التَّأِْذيَن ، فَأَْعطَانِي صُرَّةً ِفيَها َشْيٌء ِمْن ِفضٍَّة ، ثُمَّ َوَضَع َيَدُه َعلَى نَاِصَيِة أَبِي َمْحذُوَرةَ ، ثُمَّ
ُد َرسُولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ُسرَّةَ أَبِي َمْحذُوَرةَ ، ثُمَّ قَالَ َرسُولُ اهللاِ َبْينِ ثَْدَيْيِه ، ثُمَّ َعلَى كَبِِدِه ، ثُمَّ َبلََغْت َي

ْم ، َنَع: َيا َرُسولَ اِهللا ، أََمْرتَنِي بِالتَّأِْذينِ بَِمكَّةَ ؟ قَالَ : فَقُلُْت ، بَاَرَك اللَُّه لََك ، َوبَاَرَك َعلَْيَك : َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 
لَِرُسولِ اهللاِ فَذََهَب كُلُّ َشْيٍء كَانَ لَِرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِمْن كََراِهَيٍة ، َوَعاَد ذَِلَك كُلُُّه َمَحبَّةً ، قَْد أََمرُْتَك 

 صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم بَِمكَّةَ ، فَأَذَّْنُت َمَعُه َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَقَِدْمُت َعلَى َعتَّابِ ْبنِ أَسِيٍد ، َعاِملِ َرسُولِ اِهللا
  .بِالصَّالَِة َعْن أَْمرِ َرسُولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم

  .َوأَخَْبرَنِي ذَِلَك َمْن أَْدَركَ أََبا َمْحذُوَرةَ ، َعلَى َما أَخَْبرَنِي َعْبُد اِهللا ْبُن ُمَحْيرِيزٍ: قَالَ 

نَّ َمكْحُوالً َحدَّثَهُ ثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعفَّانُ ، َحدَّثََنا َهمَّاُم ْبُن َيْحَيى ، َعْن َعاِمرٍ اَألْحَولِ ، أََحدَّ -٧٠٩
ي َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم األَذَانَ ِتْسعَ َعلََّمنِ: قَالَ ، أَنَّ أََبا َمْحذُوَرةَ َحدَّثَُه ، أَنَّ َعْبَد اِهللا ْبَن ُمحَْيرِيزٍ َحدَّثَُه ، 

اللَُّه أَكَْبُر ، اللَُّه أَكَْبُر ، اللَُّه أَكَْبُر ، اللَُّه أَكَْبُر ، أَْشَهُد أَنْ الَ إِلَهَ : َعْشَرةَ كَِلَمةً ، َواِإلقَاَمةَ َسْبَع َعْشَرةَ كَِلَمةً ، اَألذَانُ 
َهُد أَنْ الَ إِلََه إِالَّ َهُد أَنْ الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه ، أَشَْهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َرُسولُ اِهللا ، أَشَْهُد أَنَّ ُمحَمًَّدا َرُسولُ اِهللا ، أَْشإِالَّ اللَُّه ، أَْش

أَنَّ ُمَحمًَّدا َرسُولُ اِهللا ، َحيَّ َعلَى الصَّالَِة ، َحيَّ  اللَُّه ، أَْشَهُد أَنْ الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه ، أَشَْهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َرسُولُ اِهللا ، أَشَْهُد
وَاِإلقَاَمةُ َسْبَع َعْشَرةَ ، اللَُّه َعلَى الصَّالَِة ، َحيَّ َعلَى الْفَالَحِ ، َحيَّ َعلَى الْفَالَحِ ، اللَُّه أَكَْبُر ، اللَُّه أَكَْبُر ، الَ إِلََه إِالَّ 

َه إِالَّ اللَُّه ، أَشَْهُد أَنَّ ُر ، اللَُّه أَكَْبُر ، اللَُّه أَكَْبُر ، اللَُّه أَكَْبُر ، أَْشَهُد أَنْ الَ إِلَهَ إِالَّ اللَُّه ، أَشَْهُد أَنْ الَ إِلَاللَُّه أَكَْب: كَِلَمةً 
يَّ َعلَى الصَّالَِة ، َحيَّ َعلَى الْفَالَحِ ، َحيَّ ُمَحمًَّدا َرسُولُ اِهللا ، أَْشَهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َرسُولُ اِهللا ، َحيَّ َعلَى الصَّالَِة ، َح

  . اللَُّهَعلَى الْفَالَحِ ، قَْد قَاَمِت الصَّالَةُ ، قَْد قَاَمِت الصَّالَةُ ، اللَُّه أَكَْبُر ، اللَُّه أَكَْبُر ، الَ إِلََه إِالَّ

  َباُب السُّنَِّة ِفي األَذَاِن -٣
مَّارٍ ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َسْعِد ْبنِ َعمَّارِ ْبنِ سَْعٍد ، ُمَؤذِِّن َرُسولِ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َع -٧١٠

َعلَ إِْصَبَعْيِه ِفي أُذَُنْيهِ أَنْ َيْجوَسلََّم ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أََمرَ بِالَالً 
  .إِنَُّه أَْرفَُع ِلَصوِْتَك: ، َوقَالَ 

َعْن َعْوِن ْبنِ أَبِي  َحدَّثََنا أَيُّوُب ْبُن ُمحَمٍَّد الَْهاشِِميُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الَْواِحِد ْبُن زِيَاٍد ، َعْن َحجَّاجِ ْبنِ أَْرطَاةَ ، -٧١١
، أََتْيُت َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم بِاَألبْطَحِ ، َوُهَو ِفي قُبٍَّة َحْمَراَء ، فَخََرَج بِالَلٌ : قَالَ  ُجَحْيفَةَ ، َعْن أَبِيِه ،

  .فَأَذَّنَ ، فَاْسَتَداَر ِفي أَذَانِِه ، َوَجَعلَ إِْصَبَعْيِه ِفي أُذَُنْيِه



يُّ ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ ، َعْن َمْرَوانَ ْبنِ سَاِلمٍ ، َعْن َعْبِد الَْعزِيزِ ْبنِ أَبِي َروَّاٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمصَفَّى الْحِْمِص -٧١٢
َخْصلََتاِن ُمَعلَّقََتاِن ِفي أَْعنَاقِ الُْمَؤذِّنِنيَ : قَالَ َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 

  .لَلُْمْسِلِمَني ، ِصَيامُُهْم َوَصالَُتُهْم 

رِ ْبنِ َسُمَرةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد ، َحدَّثََنا َشرِيٌك ، َعْن ِسَماِك ْبنِ حَْربٍ ، َعْن َجابِ -٧١٣
  .َوُربََّما أَخََّر اِإلقَاَمةَ َشيْئًا كَانَ بِالَلٌ الَ َيْخرُِم اَألذَانَ َعنِ الَْوقِْت ،: قَالَ 

 ْبنِ أَبِي َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا حَفُْص ْبُن ِغَياٍث ، َعْن أَْشَعثَ ، َعنِ الَْحَسنِ ، َعْن ُعثَْمانَ -٧١٤
  .َعلْيِه وَسلََّم أَنْ الَ أَتَِّخذَ ُمَؤذًِّنا َيأُْخذُ َعلَى األَذَاِن أَْجرًا كَانَ آِخُر َما َعهَِد إِلَيَّ النَّبِيُّ َصلَّى اهللا: الَْعاصِ ، قَالَ 

َعنِ الَْحكَمِ ، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا اَألَسِديُّ ، َعْن أَبِي إِسَْرائِيلَ ،  -٧١٥
أَمََرنِي َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أَنْ أُثَوَِّب ِفي الْفَْجرِ ، وََنَهانِي أَنْ : أَبِي لَْيلَى ، َعْن بِالَلٍ ، قَالَ  الرَّْحَمنِ ْبنِ

  .أُثَوَِّب ِفي الِْعَشاِء

ْعَمرٍ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيَّبِ ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َراِفعٍ ، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن الْمَُباَرِك ، َعْن َم -٧١٦
الصَّالَةُ َخْيٌر ِمَن النَّْومِ : ُهَو َناِئٌم ، فَقَالَ : فَقِيلَ ، أَنَُّه أََتى النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم يُْؤِذُنُه بَِصالَِة الْفَْجرِ ، َعْن بِالَلٍ 

  .فَأُِقرَّْت ِفي َتأِْذينِ الْفَْجرِ ، فَثََبَت اَألْمُر َعلَى ذَِلَك، النَّْومِ  ، الصَّالَةُ َخْيٌر ِمَن

ُنَعْيمٍ ، َعْن زِيَاِد ْبنِ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َيْعلَى ْبُن ُعبَْيٍد ، َحدَّثََنا اإلفْرِيِقيُّ ، َعْن زَِيادِ ْبنِ -٧١٧
فَأَذَّْنُت ، فَأََراَد بِالَلٌ أَنْ ، كُْنُت َمَع َرسُولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِفي سَفَرٍ ، فَأََمرَنِي : لصُّدَاِئيِّ ، قَالَ الَْحارِِث ا

  .فَُهَو ُيِقيُم إِنَّ أََخا ُصَداٍء قَْد أَذَّنَ ، َوَمْن أَذَّنَ ،: ُيِقيَم ، فَقَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

  َباُب َما ُيقَالَ إِذَا أَذَّنَ الُْمَؤذِّنُ -٤
، َعْن َعبَّاِد ْبنِ إِْسَحاَق ، َحدَّثََنا أَُبو إِْسحَاَق الشَّاِفِعيُّ إِبَْراهِيُم ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ الَْعبَّاسِ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َرَجاٍء  -٧١٨

إِذَا أَذَّنَ : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ِعيدِ ْبنِ الُْمسَيَّبِ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، قَالَ َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، َعْن َس
  .الُْمَؤذِّنُ ، فَقُولُوا ِمثْلَ قَْوِلِه

ُبو بِْشرٍ ، َعْن أَبِي الَْمِليحِ ْبنِ أَُساَمةَ ، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا ُشجَاُع ْبُن َمْخلٍَد أَُبو الْفَْضلِ ، َحدَّثََنا ُهَشْيٌم ، أَْخبََرَنا أَ -٧١٩
إِذَا كَانَ ، َحدَّثَْتنِي َعمَِّتي أُمُّ َحبِيَبةَ ، أَنََّها َسِمَعتْ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقُولُ ، اِهللا ْبنِ ُعْتَبةَ ْبنِ أَبِي ُسفَْيانَ 

  .لَْيلَِتَها ، فََسِمَع الُْمَؤذِّنَ ُيَؤذِّنُ ، قَالَ كََما َيقُولُ الُْمَؤذِّنُِعْنَدَها ِفي َيْوِمَها َو

َحدَّثََنا زَْيُد ْبُن الُْحبَابِ ، َعْن َماِلِك ْبنِ أََنسٍ ، َعنِ : َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، وَأَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي شَْيَبةَ ، قَاالَ  -٧٢٠
إِذَا : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ْبنِ َيزِيَد اللَّْيِثيِّ ، َعْن أَبِي َسعِيٍد الُْخْدرِيِّ ، قَالَ  الزُّْهرِيِّ ، َعْن َعطَاِء

  .َسِمْعُتُم النَِّداَء ، فَقُولُوا كََما َيقُولُ الُْمَؤذِّنُ



اللَّْيثُ ْبُن َسْعٍد ، َعنِ الُْحكَْيمِ ْبنِ َعْبدِ اهللاِ ْبنِ قَْيسٍ ، َعْن َعاِمرِ ْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُرْمحٍ الِْمْصرِيُّ ، أَْخبََرَنا  -٧٢١
َمْن قَالَ ِحَني َيْسَمعُ : َسْعِد ْبنِ أَبِي َوقَّاصٍ ، َعْن َسْعِد ْبنِ أَبِي َوقَّاصٍ ، َعْن َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أَنَُّه قَالَ 

 ، َرضِيُت بِاللَِّه َربا ، وَأََنا أَْشَهدُ أَنْ الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه ، َوْحَدُه الَ شَرِيكَ لَُه ، َوأَشَْهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا عَْبُدُه َوَرُسولُُه:  الُْمَؤذِّنَ
  .َوبِاِإلْسالَمِ ِديًنا ، َوبُِمَحمٍَّد َنبِيا ، غَفََر اُهللا لَُه ذَْنَبُه

َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن : َوُمحَمَُّد ْبُن أَبِي الُْحَسْينِ ، قَالُوا ، وَالَْعبَّاُس ْبُن الَْولِيِد الدَِّمْشِقيُّ ، مَّدُ ْبُن َيْحَيى َحدَّثََنا ُمَح -٧٢٢
قَالَ َرسُولُ : قَالَ ، ْبنِ َعْبدِ اِهللا  َعيَّاشٍ اَأللَْهانِيُّ ، َحدَّثََنا شَُعْيُب ْبُن أَبِي َحمَْزةَ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ الْمُْنكَِدرِ ، َعْن َجابِرِ

اللَُّهمَّ َربَّ َهِذهِ الدَّْعَوِة التَّامَِّة ، َوالصَّالَِة الْقَاِئَمِة ، آتِ : َمْن قَالَ ِحَني َيْسَمعُ النَِّداَء : اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 
  .َمقَاًما َمْحُموًدا الَِّذي َوَعْدَتُه ، إِالَّ َحلَّْت لَُه الشَّفَاَعةُ َيْوَم الِْقَياَمِةُمَحمًَّدا الَْوِسيلَةَ ، َوالْفَِضيلَةَ ، وَاْبَعثُْه 

  َباُب فَْضلِ األَذَاِن َوثََوابِ الُْمؤَذِّنَِني -٥
ْبدِ الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي صَْعَصَعةَ ، َعْن أَبِيِه َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الصَّبَّاحِ ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َع -٧٢٣

إِذَا كُْنَت ِفي الَْبوَاِدي ، فَاْرفَعْ َصوَْتَك بِاَألذَانِ : قَالَ ِلي أَُبو َسعِيٍد : قَالَ ، ، َوكَانَ أَُبوُه ِفي حَِْجرِ أَبِي َسعِيٍد الُْخْدرِيِّ 
الَ َيْسَمُعُه جِنٌّ ، َوالَ إِْنٌس ، َوالَ َشَجٌر ، َوالَ َحَجٌر ، إِالَّ َشهِدَ : لْيِه وَسلََّم َيقُولُ ، فَإِنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َع

  .لَُه

َيحَْيى ، َعْن َعْن أَبِي  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َشبَاَبةُ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن ُموَسى ْبنِ أَبِي ُعثَْمانَ ، -٧٢٤
الُْمَؤذِّنُ ُيْغفَُر لَُه ، َمَدى صَْوِتِه ، َوَيْسَتغِْفُر : َسِمْعُت ِمْن ِفي َرسُولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقُولُ : أَبِي ُهَرْيَرةَ ، قَالَ 

  .ُرونَ َحَسَنةً ، وَُيكَفَُّر َعْنُه َما بَْيَنُهَمالَُه كُلُّ رَطْبٍ ، َوَيابِسٍ ، َوَشاِهُد الصَّالَِة ، ُيكَْتبُ لَُه َخْمٌس َوِعْش

َحدَّثََنا أَُبو َعاِمرٍ ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ ، َعْن طَلَْحةَ ْبنِ َيحَْيى : َوإِْسحَاُق ْبُن مَْنُصورٍ ، قَاالَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ  -٧٢٥
: قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَ ، ُمَعاوَِيةَ ْبَن أَبِي ُسفَْيانَ  َسِمْعُت: ، َعْن ِعيَسى ْبنِ طَلَْحةَ ، قَالَ 

  .الُْمؤَذُِّنونَ أَطَْولُ النَّاسِ أَْعَناقًا َيْوَم الِْقَياَمِة

الْقَارِئِ ، َعنِ الَْحكَمِ ْبنِ أََبانَ ، َعْن ِعكْرَِمةَ َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُحَسْيُن ْبُن ِعيَسى أَُخو ُسلَْيمٍ  -٧٢٦
  .ِلُيَؤذِّنْ ِخَيارُكُْم ، َولَْيؤُمَّكُْم قُرَّاُؤكُْم: قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَ ، ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ 

غَسَّانَ ، َحدَّثََنا حَفُْص ْبُن ُعَمَر اَألْزَرُق الُْبْرجُِميُّ ، َعْن َجابِرٍ ، َعْن  َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا ُمخَْتاُر ْبُن -٧٢٧
َنا أَُبو َحمَْزةَ ، َعْن َجابِرٍ ، ِعكْرَِمةَ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َوَحدَّثََنا َرْوُح ْبُن الْفََرجِ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن الَْحَسنِ ْبنِ َشِقيقٍ ، َحدَّثَ

َمْن أَذَّنَ ُمْحَتسًِبا َسْبَع ِسنَِني ، كُِتَب لَهُ : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَ ، ِعكْرَِمةَ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ  َعْن
  .َبَراَءةٌ ِمَن النَّارِ

َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبنُ : االَ وَالَْحَسُن ْبُن َعِليٍّ الَْخالَّلُ ، قَ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى  -٧٢٨
َمْن أَذَّنَ ِثنَْتْي َعْشَرةَ : أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ ، أَيُّوَب ، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر 

  .ةُ ، َوكُِتَب لَُه بِتَأِْذينِِه ِفي كُلِّ َيْومٍ ِستُّونَ َحَسَنةً ، وَِلكُلِّ إِقَاَمٍة ثَالَثُونَ َحَسَنةًَوَجَبتْ لَُه الَْجنَّ، َسَنةً 



  َباُب إِفَْراِد اِإلقَامَِة -٦
اِء ، َعْن أَبِي ِقالََبةَ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن الَْجرَّاحِ ، َحدَّثََنا الُْمْعَتِمُر ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن َخاِلٍد الَْحذَّ -٧٢٩

  .الَْتَمسُوا شَْيئًا ُيؤِْذُنونَ بِِه َعلًَما ِللصَّالَِة ، فَأُِمَر بِالَلٌ أَنْ َيْشفََع األَذَانَ ، َوُيوِتَر اِإلقَامَةَ: َماِلٍك ، قَالَ 

ُر ْبُن َعِليٍّ ، َعْن َخاِلٍد الَْحذَّاِء ، َعْن أَبِي ِقالََبةَ ، َعْن أََنسٍ ، قَالَ َحدَّثََنا َنْصُر ْبُن َعِليٍّ الْجَْهَضِميُّ ، َحدَّثََنا ُعَم -٧٣٠
  .أُِمَر بِالَلٌ أَنْ َيْشفَعَ األَذَانَ ، َويُوِتَر اِإلقَامَةَ: 

ُمَؤذِِّن َرُسولِ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه ، سَْعٍد َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َسْعِد ْبنِ َعمَّارِ ْبنِ  -٧٣١
  .َحدَّثَنِي أَبِي ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، أَنَّ أَذَانَ بِالَلٍ كَانَ َمثَْنى مَثَْنى ، َوإِقَاَمَتُه ُمفَْرَدةٌ، وَسلََّم 

َموْلَى النَّبِيِّ َصلَّى اهللا ، مَُّر ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ ُعَبْيدِ اهللاِ ْبنِ أَبِي َراِفعٍ َحدَّثَنِي ُمَع، َحدَّثََنا أَُبو َبْدرٍ َعبَّاُد ْبُن الَْولِيِد  -٧٣٢
َدْي َرأَْيُت بِالَالً يَُؤذِّنُ َبْيَن َي: َحدَّثَنِي أَبِي ُمَحمَُّد ْبُن ُعَبْيدِ اِهللا ، َعْن أَبِيِه ُعَبْيِد اِهللا ، َعْن أَبِي َراِفعٍ ، قَالَ ، َعلْيِه وَسلََّم 

  .َرسُولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َمثَْنى َمثَْنى ، َوُيِقيُم َواِحَدةً

  َباُب إِذَا أَذَّنَ َوأَْنَت ِفي الَْمْسجِِد فَالَ َتْخُرْج -٧
كُنَّا : هَاجِرٍ ، َعْن أَبِي الشَّْعثَاِء ، قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ ، َعْن إِْبَراِهيَم ْبنِ ُم -٧٣٣

فَقَاَم َرُجلٌ ِمَن الَْمْسجِِد َيْمِشي ، فَأَْتَبَعُه أَُبو ُهرَْيَرةَ َبَصَرُه َحتَّى ، قُُعوًدا ِفي الَْمْسجِِد َمَع أَبِي ُهرَْيَرةَ ، فَأَذَّنَ الْمَُؤذِّنُ 
  .أَمَّا َهذَا ، فَقَْد َعَصى أََبا الْقَاِسمِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم: رَْيَرةَ َخَرَج ِمَن الَْمْسجِِد ، فَقَالَ أَُبو ُه

اْبنِ أَبِي فَْرَوةَ ، َعْن َحدَّثََنا َحْرَملَةُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا َعْبدُ اِهللا ْبُن َوْهبٍ ، أَْخبََرَنا َعْبدُ الَْجبَّارِ ْبُن ُعَمَر ، َعنِ  -٧٣٤
َمْن : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَ ، َمْولَى ُعثَْمانَ ْبنِ َعفَّانَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن ُعثَْمانَ ، نِ يُوُسَف ُمَحمَِّد ْب

  .فَُهَو ُمَناِفٌقأَْدَركَُه األَذَانُ ِفي الَْمْسجِِد ، ثُمَّ خََرَج ، لَْم َيخُْرْج ِلحَاَجٍة ، َوُهَو الَ يُرِيُد الرَّْجَعةَ ، 

  أَبَْواُب الَْمسَاجِِد وَالَْجَماَعاِت
  َباُب َوَمْن َبَنى ِللَِّه َمْسجِدًا -١

ةَ ، ُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبَحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا يُوُنُس ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا لَْيثُ ْبُن سَْعد َوَحدَّثََنا أَ -٧٣٥
 َعْبِد اِهللا ْبنِ أَُساَمةَ ْبنِ الَْهاِد ، َحدَّثََنا َداُوُد ْبُن َعْبِد اِهللا الَْجعْفَرِيُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْعزِيزِ ْبُن ُمَحمٍَّد ؛ َجِميًعا َعْن يَزِيَد ْبنِ

َسِمْعُت َرُسولَ : قَالَ ، َراقَةَ الَْعَدوِيِّ ، َعْن ُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ َعنِ الَْوِليدِ ْبنِ أَبِي الَْولِيِد ، َعْن ُعثَْمانَ ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ ُس
  .َمْن َبَنى َمْسجًِدا ُيذْكَُر ِفيِه اْسُم اللَُّه ، بََنى اللَُّه لَُه َبْيًتا ِفي الَْجنَِّة: اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقُولُ 

رٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ الَْحَنِفيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْحِميِد ْبُن َجْعفَرٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َمْحُموِد ْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّا -٧٣٦
ْسجًِدا ، بََنى اللَُّه َمْن َبَنى ِللَِّه َم: َسِمْعُت َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقُولُ : لَبِيٍد ، َعْن ُعثَْمانَ ْبنِ َعفَّانَ ، قَالَ 

  .لَُه ِمثْلَُه ِفي الَْجنَِّة



َحدَّثَنِي أَُبو اَألْسَوِد ، َعْن ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن ُعثَْمانَ الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا الَْولِيُد ْبُن ُمْسِلمٍ ، َعنِ اْبنِ لَهِيَعةَ  -٧٣٧
َمْن بََنى َمْسجًِدا ِمْن َماِلِه ِللَِّه ، َبَنى : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : الَ ُعْرَوةَ ، َعْن َعِليِّ ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ ، قَ

  .اللَُّه لَُه بَْيًتا ِفي الَْجنَِّة

ِشيٍط ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْبدِ َحدَّثََنا ُيوُنُس ْبُن َعْبِد اَألْعلَى ، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن َوْهبٍ ، َعْن إِْبَراهِيَم ْبنِ َن -٧٣٨
أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه ، الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي ُحَسْينٍ النَّْوفَِليِّ ، َعْن َعطَاِء ْبنِ أَبِي َرَباحٍ ، َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا 

  .اٍة ، أَْو أَْصَغَر ، َبَنى اللَُّه لَُه َبيًْتا ِفي الَْجنَِّةكََمفَْحصِ قَطَ، َمْن َبَنى َمْسجًِدا ِللَِّه : وَسلََّم قَالَ 

  َباُب َتْشيِيِد الَْمَساجِِد -٢
ةَ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمَعاوَِيةَ الُْجَمِحيُّ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ ، َعْن أَيُّوَب ، َعْن أَبِي ِقالََب -٧٣٩
  .َحتَّى َيَتَباَهى النَّاُس ِفي الَْمَساجِِد، الَ َتقُوُم السَّاَعةُ : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ٍك قَالَ َماِل

، َعْن ِعكْرَِمةَ ، َعنِ اْبنِ  َحدَّثََنا ُجبَاَرةُ ْبُن الُْمَغلِّسِ ، َحدَّثََنا عَْبُد الْكَرِميِ ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ الَْبَجِليُّ ، َعْن لَْيٍث -٧٤٠
أََراكُْم سَُتَشرِّفُونَ َمسَاجِدَكُْم َبْعِدي ، كََما َشرَّفَِت الَْيُهودُ : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َعبَّاسٍ ، قَالَ 

  .كََناِئَسَها ، َوكََما َشرَّفَِت النََّصاَرى بَِيَعهَا

ُموٍن ، َرةُ ْبُن الُْمَغلِّسِ ، َحدَّثََنا عَْبُد الْكَرِميِ ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن َعْمرِو ْبنِ َمْيَحدَّثََنا ُجبَا -٧٤١
  .الَّ َزْخَرفُوا َمسَاجِدَُهْمَما َساَء َعَملُ قَْومٍ قَطُّ ، إِ: قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َعْن ُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ ، قَالَ 

  َباُب أَْيَن َيجُوُز بَِناُء الَْمسَاجِِد -٣
َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن َحمَّاِد ْبنِ َسلََمةَ ، َعْن أَبِي التَّيَّاحِ الضَُّبِعيِّ ،  -٧٤٢
قَالَ لَُهُم َمْسجِِد النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِلبَنِي النَّجَّارِ ، َوكَانَ ِفيِه َنْخلٌ ، َوَمقَابُِر ِللُْمْشرِِكَني ، فَ كَانَ َمْوِضُع: قَالَ 

كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيْبنِيهِ فَ: الَ َنأُْخذُ لَُه ثََمًنا أََبًدا ، قَالَ : قَالُوا ، ثَاِمنُونِي بِِه : النَّبِيُّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 
قَالَ ، أَالَ إِنَّ الْعَْيَش َعْيُش اآلخَِرةْ ، فَاغِْفْر ِلَألْنصَارِ ، وَالُْمَهاجَِرةْ : َوُهْم ُيَناوِلُوَنُه ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقُولُ 

  .َعلْيِه وَسلََّم ُيَصلِّي قَْبلَ أَنْ يُْبَنى الَْمْسجَِد َحْيثُ أَْدَركَْتُه الصَّالَةُ َوكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اهللا: 

ِد ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا أَُبو َهمَّامٍ الدَّالَّلُ ، َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن السَّاِئبِ ، َعْن ُمَحمَّ -٧٤٣
أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أَمََرُه أَنْ َيْجَعلَ َمْسجَِد الطَّاِئِف َحْيثُ كَانَ ، َعْن ُعثَْمانَ ْبنِ أَبِي الَْعاصِ  ِعَياضٍ ،
  .طَاِغَيُتُهْم

أَْعَيَن ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسحَاَق ، َعْن  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن ُعثَْمانَ ، َحدَّثََنا مُوَسى ْبُن -٧٤٤
َيْرفَُعُه إِلَى ، إِذَا ُسِقَيْت مَِراًرا ، فََصلُّوا ِفيَها : َوُسِئلَ َعنِ الِْحيطَاِن ُتلْقَى ِفيَها الَْعِذَراُت ، فَقَالَ ، َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر 

  .النَّبِيِّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم

  َباُب الَْموَاِضعِ الَِّتي ُيكَْرُه ِفيَها الصَّالَةُ -٤
َوَحمَّاُد ،  أَبِيِه َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن هَاُرونَ ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ َيْحَيى ، َعْن -٧٤٥



: قَالَ َرُسولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَ ، أَبِيِه ، َعْن أَبِي َسعِيٍد الُْخْدرِيِّ  ْبُن َسلََمةَ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ َيْحَيى ، َعْن
  .اَألْرُض كُلَُّها َمْسجٌِد ، إِالَّ الَْمقَْبَرةَ ، َوالَْحمَّاَم

ْبُن َيزِيَد ، َعْن َيحَْيى ْبنِ أَيُّوَب ، َعْن َزْيدِ ْبنِ َجبَِريةَ ،  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِبَْراهِيَم الدَِّمشِْقيُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا -٧٤٦
َنَهى َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أَنْ ُيَصلَّى ِفي سَْبعِ : َعْن َداُوَد ْبنِ الُْحَصْينِ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 

  .الَْمْجَزَرِة ، َوالَْمقَْبَرِة ، َوقَارَِعِة الطَّرِيقِ ، وَالَْحمَّامِ ، َوَمَعاِطنِ اإلِبِلِ ، َوفَْوَق الْكَْعبَِةِفي الْمَْزَبلَِة ، َو: َمَواِطَن 

َحدَّثَنِي َعْبُد اهللاِ ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ ، َحدَّثََنا أَُبو َصاِلحٍ : َوُمحَمَُّد ْبُن أَبِي الُْحَسْينِ ، قَاالَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َداُوَد  -٧٤٧
سَْبُع : أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ ، ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن ُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ )١(ْبُن ُعَمَر 

الَْمْزَبلَةُ ، َوالَْمجَْزَرةُ ، وَالَْحمَّاُم ، َوَعطَُن اِإلبِلِ ، ظَاِهُر بَْيِت اِهللا ، َوالَْمقَْبَرةُ ، َو: َمَواِطَن الَ َتُجوُز ِفيَها الصَّالَةُ 
  .َوَمَحجَّةُ الطَّرِيقِ

  __________حاشية_
سقط من بعض النسخ اخلطية القدمية لسنن ابن ماجة ، وعليه مل يرد يف " حدثين َعْبد اِهللا بن ُعَمر: "قوله ) ١(

  .٤٩الورقة " اجة يف زوائد ابن ماجةمصباح الزج"املطبوع منه ، وكذلك مل يرد يف 
، املذكُوُر ِفي َسنِدهِ " عَبد اِهللا بن ُعمَر الُعَمرِيُّ"، و" َعبُد اِهللا بن صاِلحٍ: "وِفي سَنِد ابنِ ماَجة : قال ابن َحَجر  -

. اِفعٍ ، فَصاَر ظاِهُرهُ الصِّحَّةََضِعيٌف أَيًضا ، ووقََع ِفي بَعضِ النُّسخِ بُِسقوِط َعبِد اِهللا بنِ ُعمَر ، َبَني اللَّيِث ، ون
  .١/٢١٥" تلخيص احلبري"

الترمذي ، يف الصالة ، . احلديث ... ظهر بيت اهللا: حديث سبع مواطن ال جتوز فيها الصالة : وقال اِملزِّي  -
وقد روى :)  ٣٤٧" السنن"وقال الترمذي (تعليقاً ، عقب حديث داود بن احلصني ، عن نافع ، عن ابن عمر ، 

الليث بن سعد هذا احلديث ، َعن َعبد اهللا بن عمر الُعَمري ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عمر ، عن النّيب َصلَّى 
يف السُّنَّة ، عن علي بن داود ، وحممد بن أيب احلسني ، كالمها عن أيب صاحل ، " ابن ماجة"اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم ، مثله ، 

  ).١٠٥٧١" (ألشرافحتفة ا. "عن الليث ، َعنه به
  .عن الليث بن سعد ، َعن َعبد اهللا بن ُعمر الُعَمري ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عمر: أي 
" الضعفاء"، والعُقَْيِلي ، يف  ٧٢و ٧١" مسند عمر"، وابن النجاد ، يف ) ١٦١(واحلديث ؛ أخرجه البَزَّار  -
للَّْيث ، عن َعْبد اِهللا بن ُعَمر ، عن نافع ، عن ابن ُعَمر ، ، من طريق أيب صاحل َعْبد اهللاِ بن صاحل ، عن ا ٢/٤٢٥

  .عن ُعَمر ، به ، على الصواب
هذا احلديث ال نعلمه ُيْرَوى عن ابن ُعَمر ، عن ُعَمر ، إالَّ من هذا الوجه ، وال نعلم ) : ١٦١(وقال البَزَّار  -

  .َحدَّثَ به إالَّ اللَّْيث ، عن َعْبد اِهللا بن ُعَمر

  اُب َما ُيكَْرُه ِفي الَْمسَاجِِدَب -٥
َحدَّثََنا َزْيُد ْبنُ  َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن ُعثَْمانَ ْبنِ َسِعيِد ْبنِ كَِثريِ ْبنِ دِيَنارٍ الِْحْمِصيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ِحْمَيَر ، -٧٤٨

: عٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن َرُسولِ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ َجبَِريةَ األَْنصَارِيُّ ، َعْن َداُوَد ْبنِ الُْحَصْينِ ، َعْن َناِف
الَ يُتََّخذُ طَرِيقًا ، َوالَ ُيشَْهُر ِفيِه ِسالٌَح ، َوالَ يُْنَبُض ِفيِه بِقَْوسٍ ، َوالَ يُْنثَُر ِفيِه نَْبلٌ ، : ِخصَالٌ الَ تَْنَبِغي ِفي الَْمْسجِِد 

  .يِه بِلَْحمٍ نِيٍء ، َوالَ ُيضَْرُب ِفيِه َحدٌّ ، َوالَ ُيقَصُّ ِفيِه ِمْن أََحٍد ، َوالَ يُتََّخذُ ُسوقًاَوالَ ُيَمرُّ ِف



ْن ْبنِ ُشَعْيبٍ ، َع َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َسعِيٍد الْكِْنِديُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َخاِلٍد اَألْحَمُر ، َعنِ اْبنِ َعْجالَنَ ، َعْن َعْمرِو -٧٤٩
َوَعْن َتنَاُشدِ اَألْشَعارِ ِفي ، َنَهى َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َعنِ الَْبْيعِ وَاِالبِْتَياعِ : أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، قَالَ 

  .الَْمسَاجِِد

، َحدَّثََنا الَْحارِثُ ْبُن نَْبَهانَ ، َحدَّثََنا ُعْتَبةُ ْبُن  َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُيوُسفَ السُّلَِميُّ ، َحدَّثََنا ُمسِْلُم ْبُن إِبَْراهِيَم -٧٥٠
َجنِّبُوا : َم قَالَ َيقْظَانَ ، َعْن أَبِي سَِعيٍد ، َعْن َمكْحُولٍ ، َعْن َواِثلَةَ ْبنِ اَألْسقَعِ ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ

َنكُْم ، َوِشرَاَركُْم ، َوَبْيَعكُْم ، َوُخُصوَماِتكُْم ، َوَرفْعَ أَصَْواِتكُْم ، َوإِقَاَمةَ ُحدُوِدكُْم ، ِصْبيَاَنكُْم ، َوَمجَانِي: َمَساجَِدكُْم 
  .َوَسلَّ ُسُيوِفكُْم ، َواتَِّخذُوا َعلَى أَبَْوابَِها الَْمطَاِهَر ، َوَجمُِّروَها ِفي الُْجَمعِ

  َباُب النَّْومِ ِفي الَْمْسجِِد -٦
َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، ا إِْسحَاُق ْبُن مَْنُصورٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُنَمْيرٍ ، أَْخبََرَنا ُعبَْيُد اهللاِ ْبُن ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َحدَّثََن -٧٥١
  .كُنَّا َنَناُم ِفي الَْمْسجِِد َعلَى َعْهِد َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم: قَالَ 

حَْيى ْبنِ أَبِي ا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا شَْيَبانُ ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن َيَحدَّثََن -٧٥٢
، َوكَانَ ِمْن أَْصحَابِ الصُّفَِّة ، يه كَِثريٍ ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ، أَنَّ َيعِيَش ْبَن قَْيسِ ْبنِ ِطْخفَةَ َحدَّثَُه َعْن أب

اْنطَِلقُوا فَاْنطَلَقَْنا إِلَى َبْيِت َعاِئَشةَ ، َوأَكَلَْنا َوَشرِْبَنا ، فَقَالَ لََنا َرُسولُ : قَالَ لََنا َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَ 
َبلْ َنْنطَِلُق إِلَى : فَقُلَْنا : قَالَ ، نِمُْتْم َهاُهَنا ، َوإِنْ ِشئُْتُم اْنطَلَقُْتْم إِلَى الَْمْسجِِد  إِنْ شِئُْتْم: اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

  .الَْمْسجِِد

  َباُب أَيُّ َمْسجٍِد ُوِضَع أَوَّلُ -٧
دَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعنِ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َمْيُموٍن الرَّقِّيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن ُعَبْيٍد َوَح -٧٥٣

َيا َرسُولَ اِهللا ، أَيُّ َمْسجٍِد ُوِضعَ أَوَّلُ : قُلُْت : اَألْعَمشِ ، َعْن إِبَْراهِيَم التَّْيِميِّ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي ذَرٍّ الِْغفَارِيِّ ، قَالَ 
أَْرَبُعونَ : كَْم َبْيَنُهَما ؟ قَالَ : قُلُْت ، ثُمَّ الَْمْسجُِد اَألقَْصى : ثُمَّ أَيٌّ ؟ قَالَ : قُلُْت : قَالَ ، َحَراُم الَْمْسجُِد الْ: ؟ قَالَ 

  .َعاًما ، ثُمَّ اَألْرُض لََك ُمَصلًّى ، فََصلِّ َحْيثَُما أَْدَركَْتَك الصَّالَةُ

  َباُب الَْمسَاجِِد ِفي الدُّورِ -٨
نِ الرَّبِيعِ ثََنا أَُبو َمرَْوانَ ُمحَمَُّد ْبُن ُعثَْمانَ ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم ْبُن سَْعٍد ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ ، َعْن َمْحُموِد ْبَحدَّ -٧٥٤
ْن ِعْتَبانَ ْبنِ َماِلكٍ ْنصَارِيِّ ، َوكَانَ قَْد َعقَلَ َمجَّةً َمجََّها َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِفي دَلْوٍ ِفي بِئْرٍ لَُهْم ، َعاَأل

جِئْتُ َرسُولَ : ى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ َوكَانَ إَِماَم قَْوِمِه َبنِي سَاِلمٍ ، َوكَانَ َشهَِد َبْدًرا َمَع َرُسولِ اهللاِ َصلَّ، السَّاِلِميِّ 
، )١(َيا َرسُولَ اِهللا ، إِنِّي قَْد أَْنكَْرُت ِمْن َبصَرِي ، َوإِنَّ السَّْيلَ يَأِْتي ، فََيُحولُ َبْينِي : اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَقُلُْت 

يَاُزُه ، فَإِنْ َرأَْيتَ أَنْ َتأِْتَينِي ، فَُتَصلَِّي ِفي َبيِْتي َمكَاًنا أَتَِّخذُُه ُمصَلًّى ، فَافَْعلْ ، قَالَ َوَبْيَن َمْسجِِد قَْوِمي ، وََيُشقُّ َعلَيَّ اْجِت
، فَأَِذْنُت لَُه ، فَلَمْ َوأَُبو َبكْرٍ َبْعَد َما اْشَتدَّ النََّهاُر ، وَاْستَأْذَنَ ، أَفَْعلُ ، فََغَدا َعلَيَّ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : 

فَقَاَم ، أَْيَن ُتِحبُّ أَنْ أُصَلَِّي لََك ِمْن بَْيِتَك ؟ فَأََشْرتُ لَُه إِلَى الَْمكَاِن الَِّذي أُِحبُّ أَنْ أَُصلَِّي ِفيِه : َيجِْلْس ، َحتَّى قَالَ 
  .لَّى بَِنا َركَْعَتْينِ ، ثُمَّ اْحَتَبْسُتُه َعلَى َخزِيَرٍة ُتْصَنُع لَُهْمَرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َوَصفَفَْنا َخلْفَُه ، فََص

  __________حاشية_



" حتفة األشراف"وجاء على الصواب يف طبعة الرسالة ، و" فََيُحولُ َبْيَنُه: "حترف يف بعض النسخ املطبوعة إىل ) ١(
من طريق إبراهيم بن َسْعد ، عن ابن  ٣/٥٣ْيهَِقي والَب،  ١/٢٢واحلديث أخرجه أبو َعوَاَنة ، ) ٩٧٥٠(٧/٤٠٩

  .ِشَهاب ، به

َعْن أَبِي صَاِلحٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن الْفَْضلِ الُْخْرِقي ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِمرٍ ، َحدَّثََنا َحمَّادُ ْبُن َسلََمةَ ، َعْن َعاِصمٍ ،  -٧٥٥
ألَْنَصارِ أَْرَسلَ إِلَى َرسُولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أَنْ َتَعالَ فَُخطَّ ِلي َمْسجًِدا ِفي أَنَّ َرُجالً ِمَن ا، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ 

  .َدارِي أَُصلِّي ِفيِه ، َوذَِلكَ َبْعَد َما َعِمَي ، فََجاَء ، فَفََعلَ

اْبنِ َعْوٍن ، َعْن أََنسِ ْبنِ سِريِيَن ، َعْن َعْبِد الَْحمِيِد ْبنِ  َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َحكِيمٍ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي َعِديٍّ ، َعنِ -٧٥٦
َصَنَع بَْعُض ُعُموَمِتي ِللنَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم طََعاًما ، فَقَالَ ِللنَّبِيِّ : الْمُْنِذرِ ْبنِ الَْجاُروِد ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، قَالَ 

فَأَتَاُه ، َوِفي الَْبْيِت فَْحلٌ ِمْن َهِذِه الْفُحُولِ : قَالَ ، إِنِّي أُِحبُّ أَنْ َتأْكُلَ ِفي َبْيِتي ، َوُتَصلَِّي ِفيِه : وَسلََّم َصلَّى اهللا َعلْيِه 
  .، فَأََمَر بَِناِحَيٍة ِمْنُه ، فَكُنَِس َوُرشَّ ، فََصلَّى ، َوَصلَّْيَنا َمَعُه

  .ُهَو الَْحِصُري الَِّذي قَِد اْسَودَّ: الْفَْحلُ : َجةَ قَالَ أَُبو َعْبدِ اهللاِ ْبُن َما

  َباُب َتطْهِريِ الَْمَساجِِد َوَتطْيِيبِهَا -٩
نِيُّ ، ْبُن صَاِلحٍ الَْمَد َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن ُسلَْيَمانَ ْبنِ أَبِي الَْجْوِن ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد -٧٥٧

َمْن أَْخَرجَ أَذًى : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَ ، َحدَّثََنا ُمْسِلمُ ْبُن أَبِي َمْرَيَم ، َعْن أَبِي َسعِيٍد الُْخْدرِيِّ 
  .ِمَن الَْمْسجِِد ، بََنى اللَُّه لَُه َبْيًتا ِفي الَْجنَِّة

َحدَّثََنا مَاِلُك ْبُن سَُعْيرٍ ، أَْخبََرَنا ِهَشامُ : نِ ْبُن بِْشرِ ْبُن الَْحكَمِ ، وَأَْحَمُد ْبُن اَألزَْهرِ ، قَاالَ َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَم -٧٥٨
َنى ِفي الدُّورِ ، َوأَنْ أَنَّ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، أََمَر بِالَْمَساجِِد أَنْ ُتْب، ْبُن ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعاِئَشةَ 

  .َوُتطَيََّب، ُتطَهََّر 

 ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ َحدَّثََنا رِْزُق اِهللا ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن إِْسحَاَق الَْحْضَرِميُّ ، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ ْبُن قَُداَمةَ -٧٥٩
أََمَر َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أَنْ تُتََّخذَ الَْمَساجُِد ِفي الدُّورِ ، َوأَنْ : قَالَْت ، ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعاِئَشةَ 

  .ُتطَهََّر ، َوُتطَيََّب

َمنِ ْبنِ َحاِطبٍ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ِسَناٍن ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعْن َخاِلِد ْبنِ إِيَاسٍ ، َعْن َيْحَيى ْبنِ َعْبدِ الرَّْح -٧٦٠
  .أَوَّلُ َمْن أَْسَرَج ِفي الَْمسَاجِدِ َتِميٌم الدَّارِيُّ: قَالَ ، َعْن أَبِي َسعِيٍد الُْخْدرِيِّ 

  َباُب كََراِهَيِة النَُّخاَعِة ِفي الَْمْسجِِد -١٠
ا إِْبَراهِيُم ْبُن سَْعٍد ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ ، َعْن ُحَمْيِد ْبنِ َعْبِد َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُعثَْمانَ الُْعثَْمانِيُّ أَُبو َمْرَوانَ ، َحدَّثََن -٧٦١

أَنَّ َرسُولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َرأَى ، الرَّْحَمنِ ْبنِ َعْوٍف ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، َوأَبِي َسعِيٍد الُْخْدرِيِّ ، أَنَُّهَما أَْخبََراُه 
إِذَا تََنخََّم أََحُدكُْم ، فَالَ َيتََنخََّمنَّ ِقَبلَ َوْجهِِه ، َوالَ َعْن : ارِ الَْمْسجِِد ، فََتَناَولَ َحَصاةً ، فََحكََّها ، ثُمَّ قَالَ ُنَخاَمةً ِفي جَِد

  .َيِمينِِه ، َولْيَْبُزْق َعْن ِشَماِلِه ، أَوْ َتْحَت قََدِمِه الُْيسَْرى



أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه : يٍف ، َحدَّثََنا َعاِئذُ ْبُن َحبِيبٍ ، َعْن ُحَمْيٍد ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن طَرِ -٧٦٢
ْتَها ، َوَجَعلَتْ فََحكَّ، حَتَّى اْحَمرَّ َوْجُهُه ، فََجاَءْتهُ اْمرَأَةٌ ِمَن األَْنصَارِ ، وَسلََّم رَأَى ُنَخاَمةً ِفي ِقْبلَِة الَْمْسجِِد ، فََغِضَب 

  .َما أَْحَسَن َهذَا: فَقَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َمكَانََها َخلُوقًا 

رَأَى :  َر ، قَالََحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُرْمحٍ الِْمْصرِيُّ ، أَْخبََرَنا اللَّْيثُ ْبُن َسْعٍد ، َعْن َناِفعٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعَم -٧٦٣
تََّها ، ثُمَّ قَالَ ِحنيَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ُنَخاَمةً ِفي ِقْبلَِة الَْمْسجِِد ، َوُهَو ُيَصلِّي َبْيَن َيَديِ النَّاسِ ، فََح

لَ َوْجهِِه ، فَالَ َيتََنخََّمنَّ أََحٌد ِقَبلَ َوْجهِِه ِفي إِنَّ أََحدَكُْم إِذَا كَانَ ِفي الصَّالَِة ، فَإِنَّ اللََّه ِقَب: اْنَصَرَف ِمَن الصَّالَِة 
  .الصَّالَِة

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اهللا َعلْيِه ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعاِئَشةَ  -٧٦٤
  .ا ِفي ِقْبلَِة الَْمْسجِِدوَسلََّم َحكَّ ُبَزاقً

  َباُب النَّْهيِ َعْن إِْنشَاِد الضَّوَالِّ ِفي الَْمْسجِِد -١١
ٍد ، َعْن ُسلَْيَمانَ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن أَبِي ِسَناٍن َسعِيِد ْبنِ ِسنَاٍن ، َعْن َعلْقََمةَ ْبنِ َمْرثَ -٧٦٥
َمْن َدَعا إِلَى الَْجَملِ اَألْحَمرِ ؟ : َصلَّى َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَقَالَ َرُجلٌ : ةَ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ ْبنِ ُبرَْيَد

  .الَ َوَجْدَتُه ، إِنََّما ُبنَِيِت الَْمَساجُِد ِلَما بُنَِيْت لَُه: فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

يلَ ؛ َجِميًعا َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُرْمحٍ ، أَْخبََرَنا اْبُن لَهِيَعةَ َوَحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا حَاِتمُ ْبُن إِْسَماِع -٧٦٦
اهللا َعلْيِه وَسلََّم نََهى َعْن إِْنشَاِد الضَّالَِّة أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى ، َعْجالَنَ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه 

  .ِفي الَْمْسجِِد

َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيِد ْبنِ كَاِسبٍ ، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن َوْهبٍ ، أَخَْبرَنِي َحْيَوةُ ْبُن ُشرَْيحٍ ،  -٧٦٧
َسِمْعتُ : ي اَألْسَوِد ، َعْن أَبِي َعْبِد اِهللا ، َمْولَى َشدَّاِد ْبنِ الَْهاِد ، أَنَُّه َسِمَع أََبا هَُرْيَرةَ َيقُولُ َعْبِد الرَّْحَمنِ اَألَسِديِّ أَبِ

اللَُّه َعلَْيَك ، فَإِنَّ  الَ َردَّ: َمْن َسِمَع َرُجالً يَْنُشدُ ضَالَّةً ِفي الَْمْسجِِد ، فَلَْيقُلْ : َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقُولُ 
  .الَْمسَاجِدَ لَْم ُتْبَن ِلَهذَا

  َباُب الصَّالَةَ ِفي أَْعطَانِ اِإلبِلِ َومَُراحِ الْغََنمِ -١٢
، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن ُزَرْيعٍ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن هَاُرونَ َوَحدَّثََنا أَُبو بِْشرٍ َبكُْر ْبُن َخلٍَف  -٧٦٨
قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه : َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َحسَّانَ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ سِريِيَن ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ ، قَالَ : ، قَاالَ 
  .ِإلبِلِ ، فََصلُّوا ِفي مََرابِضِ الَْغَنمِ ، َوالَ ُتَصلُّوا ِفي أَْعطَاِن اِإلبِلِإِنْ لَْم َتجِدُوا إِالَّ مََرابَِض الَْغَنمِ ، َوأَْعطَانَ ا: وَسلََّم 

َغفَّلٍ الْمَُزنِيِّ ، قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُهشَْيٌم ، َعْن ُيوُنَس ، َعنِ الَْحَسنِ ، َعْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ ُم -٧٦٩
َصلُّوا ِفي مََرابِضِ الَْغَنمِ ، َوالَ ُتَصلُّوا ِفي أَْعطَانِ اِإلبِلِ ، فَإِنََّها ُخِلقَْت ِمَن : بِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ النَّ: 

  .الشََّياِطنيِ



الَْمِلِك ْبُن الرَّبِيعِ ْبنِ َسْبَرةَ ْبنِ َمْعَبدٍ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َزْيُد ْبُن احلَُباب ، َحدَّثََنا َعْبُد -٧٧٠
الَ ُيَصلَّى ِفي أَْعطَاِن اِإلبِلِ ، َوُيَصلَّى ِفي : الُْجهَنِيُّ ، أَْخَبرَنِي أَبِي ، َعْن أَبِيِه ؛ أَنَّ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 

  .ُمَراحِ الْغََنمِ

  ْنَد ُدُخولِ الَْمْسجِِدَباُب الدَُّعاِء ِع -١٣
وَأَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعْن لَْيٍث ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن إِبَْراِهيَم  -٧٧١

كَانَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : لْيِه وَسلََّم ، قَالَْت الَْحَسنِ ، َعْن أُمِِّه ، َعْن فَاِطَمةَ بِْنِت َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َع
َوافَْتحْ ِلي أَْبوَاَب َرْحَمِتَك ، ، بِْسمِ اِهللا ، َوالسَّالَُم َعلَى َرُسولِ اِهللا ، اللَُّهمَّ اغِْفرْ ِلي ذُُنوبِي : إِذَا َدَخلَ الَْمْسجَِد َيقُولُ 

  .بِْسمِ اِهللا ، َوالسَّالَُم َعلَى َرُسولِ اِهللا ، اللَُّهمَّ اغِْفرْ ِلي ذُُنوبِي ، َوافَْتْح ِلي أَْبوَاَب فَْضِلَك: قَالَ ، َوإِذَا َخَرَج 

َحدَّثََنا : االَ َوعَْبُد الْوَهَّابِ ْبُن الضَّحَّاِك ، قَ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن ُعثَْمانَ ْبنِ َسِعيِد ْبنِ كَِثريِ ْبنِ ِديَنارٍ الِْحْمِصيُّ  -٧٧٢
ِلِك ْبنِ َسِعيدِ ْبنِ ُسوَْيٍد إِْسَماعِيلُ ْبُن َعيَّاشٍ ، َعْن ُعَماَرةَ ْبنِ غَزِيَّةَ ، َعْن َربِيَعةَ ْبنِ أَبِي َعْبدِ الرَّْحَمنِ ، َعْن َعْبِد الَْم

إِذَا َدَخلَ أََحدُكُُم الَْمْسجَِد ، : َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ َرسُولُ اِهللا : اَألْنصَارِيِّ ، َعْن أَبِي ُحَمْيٍد السَّاِعِديِّ ، قَالَ 
اللَُّهمَّ : فَلَْيقُلِ ، اللَُّهمَّ افَْتْح ِلي أَبَْوابَ َرْحمَِتَك ، َوإِذَا خََرَج : فَلُْيَسلِّْم َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، ثُمَّ ِليَقُلِ 

  .فَْضِلَك إِنِّي أَسْأَلَُك ِمْن

َحدَّثَنِي َسعِيٌد الَْمقُْبرِيُّ ، َعْن ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ الَْحَنِفيُّ ، َحدَّثََنا الضَّحَّاكُ ْبُن ُعثَْمانَ  -٧٧٣
َدَخلَ أََحُدكُُم الَْمْسجَِد ، فَلُْيَسلِّْم َعلَى النَّبِيِّ صَلَّى اهللا إِذَا : أَبِي ُهَرْيَرةَ ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 

اللَُّهمَّ افَْتْح ِلي أَْبوَاَب َرْحمَِتَك ، َوإِذَا خََرَج ، فَلُْيَسلِّْم َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، : َعلْيِه وَسلََّم ، َولَْيقُلِ 
  .اْعِصْمنِي ِمَن الشَّيْطَاِن الرَّجِيمِاللَُّهمَّ : َولَْيقُلِ 

  َباُب الَْمْشيِ إِلَى الصَّالَِة -١٤
: قَالَ ، ي ُهَريَْرةَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ ، َعْن أَبِ -٧٧٤

إِذَا تََوضَّأَ أََحُدكُْم ، فَأَْحَسَن الُْوُضوَء ، ثُمَّ أََتى الَْمْسجَِد ، الَ يَْنَهُزُه إِالَّ الصَّالَةُ : ى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّ
ِطيئَةً ، حَتَّى َيْدُخلَ الَْمْسجَِد ، فَإِذَا ، الَ ُيرِيُد إِالَّ الصَّالَةَ ، لَْم َيْخطُ َخطَْوةً إِالَّ َرفََعُه اللَُّه بَِها َدَرَجةً ، َوَحطَّ َعْنُه بَِها َخ

  .َما كَاَنتِ الصَّالَةُ َتْحبِسُُه، َدَخلَ الَْمْسجَِد ، كَانَ ِفي َصالٍَة 

، َعْن َسِعيِد ْبنِ  َحدَّثََنا أَُبو َمرَْوانَ الُْعثَْمانِيُّ ُمحَمَُّد ْبُن ُعثَْمانَ ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن سَْعٍد ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ -٧٧٥
إِذَا أُِقيَمِت الصَّالَةُ ، فَالَ : قَالَ َرسُولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : الُْمسَيَّبِ ، َوأَبِي َسلََمةَ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، قَالَ 

  .فََما أَْدَركُْتْم فََصلُّوا ، َوَما فَاَتكُْم فَأَِتمُّوا َتأُْتوَها َوأَنُْتْم َتْسَعْونَ ، َوأُْتوَها َتْمُشونَ َوَعلَْيكُمُ السَّكِيَنةُ ،

ْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمَحمَّدِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن أَبِي ُبكَْيرٍ ، َحدَّثََنا ُزَهْيُر ْبُن ُمَحمٍَّد ، َع -٧٧٦
أَالَ : الُْمَسيَّبِ ، َعْن أَبِي َسِعيدٍ الُْخْدرِيِّ ، أَنَُّه َسِمَع َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقُولُ ْبنِ َعِقيلٍ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ 

إِسَْباغُ الُْوُضوِء :  َبلَى َيا َرسُولَ اِهللا ، قَالَ: أَدُلُّكُْم َعلَى َما ُيكَفُِّر اللَُّه بِِه الَْخطَاَيا ، َويَزِيُد بِِه ِفي الَْحَسَناِت ؟ قَالُوا 
  .ِعْنَد الَْمكَارِِه ، َوكَثَْرةُ الْخُطَى إِلَى الَْمسَاجِِد ، وَاْنِتظَاُر الصَّالَِة بَْعَد الصَّالَِة



رِيِّ ، َعْن أَبِي اَألْحَوصِ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َجعْفَرٍ ، َحدَّثََنا شُْعَبةُ ، َعْن إِْبَراهِيَم الَْهَج -٧٧٧
حَْيثُ ُيَناَدى بِهِنَّ ، َمْن َسرَُّه أَنْ َيلْقَى اللََّه غًَدا ُمْسِلًما ، فَلُْيَحاِفظْ َعلَى َهُؤالَِء الصَّلََواِت الَْخْمسِ : َعْن َعْبِد اِهللا ، قَالَ 

بِيِّكُْم َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ُسَنَن الُْهَدى ، َولََعْمرِي ، لَْو أَنَّ كُلَّكُمْ َصلَّى ، فَإِنَُّهنَّ ِمْن ُسَننِ الُْهَدى ، َوإِنَّ اللََّه شََرَع ِلَن
ُمَناِفٌق َمْعلُوُم النِّفَاقِ  َما يََتَخلَُّف َعْنَها إِالَِّفي َبْيِتِه ، لََتَركُْتمْ ُسنَّةَ َنبِيِّكُْم ، َولَْو َتَركُْتْم ُسنَّةَ َنبِيِّكُْم لََضلَلُْتْم ، َولَقَْد رَأَْيُتَنا َو

حَتَّى َيْدُخلَ ِفي الصَّفِّ ، َوَما ِمْن َرُجلٍ َيَتطَهَُّر ، فَُيْحِسُن الطُّهُوَر ، فََيْعِمُد ، ، َولَقَْد َرأَْيتُ الرَُّجلَ ُيَهاَدى َبْيَن الرَُّجلَْينِ 
  .إِالَّ َرفََع اللَُّه لَُه بَِها َدَرَجةً ، َوَحطَّ َعْنُه بَِها َخِطيئَةًإِلَى الَْمْسجِِد ، فَُيَصلِّي ِفيِه ، فََما َيْخطُو َخطَْوةً ، 

و الَْجْهمِ ، َحدَّثََنا فُضَْيلُ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َسِعيدِ ْبنِ َيزِيَد ْبنِ إِْبَراهِيَم التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا الْفَْضلُ ْبُن الُْمَوفَّقِ أَُب -٧٧٨
َمْن َخَرَج ِمْن َبْيِتهِ : قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَ ، َعْن َعِطيَّةَ ، َعْن أَبِي َسعِيٍد الُْخْدرِيِّ  ْبُن َمْرُزوقٍ ،

َي َهذَا ، فَإِنِّي لَمْ أَخُْرْج أََشًرا ، اللَُّهمَّ إِنِّي أَسْأَلَُك بَِحقِّ السَّاِئِلَني َعلَْيَك ، َوأَسْأَلَُك بَِحقِّ َمْمَشا: إِلَى الصَّالَِة ، فَقَالَ 
تُِعيذَنِي ِمَن النَّارِ ، وَأَنْ  َوالَ َبطًَرا ، َوالَ رَِياًء ، َوالَ ُسْمَعةً ، َوَخَرْجُت اتِّقَاَء ُسخِْطَك ، وَاْبِتَغاَء َمْرَضاِتَك ، فَأَسْأَلَُك أَنْ

  .وَب إِالَّ أَْنَت ، أَقَْبلَ اللَُّه َعلَْيِه بَِوْجهِِه ، َواْسَتْغفََر لَُه َسْبُعونَ أَلِْف َملٍَكَتْغِفَر ِلي ذُُنوبِي ، إِنَُّه الَ َيْغِفُر الذُُّن

 يلَ ْبنِ َراِفعٍ ، َعْنَحدَّثََنا رَاِشدُ ْبُن َسِعيدِ ْبنِ َراِشٍد الرَّْمِليُّ ، َحدَّثََنا الَْولِيُد ْبُن ُمْسِلمٍ ، َعْن أَبِي َراِفعٍ إِْسَماِع -٧٧٩
الَْمشَّاُؤونَ : قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َمْولَى أَبِي َبكْرٍ ، َعْن أَبِي َصاِلحٍ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، قَالَ ، ُسَميٍّ 

  .إِلَى الَْمَساجِِد ِفي الظُّلَمِ ، أُولَِئَك الْخَوَّاُضونَ ِفي َرْحَمِة اللَِّه

التَِّميِميُّ ،  َراهِيُم ْبُن ُمحَمٍَّد الَْحلَبِيُّ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن الْحَارِثِ الشِّريَازِيُّ ، َحدَّثََنا ُزَهْيرُ ْبُن ُمَحمٍَّدَحدَّثََنا إِْب -٧٨٠
ِلَيْبَشرِ الَْمشَّاُؤونَ ِفي : َم قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ: َعْن أَبِي حَازِمٍ ، َعْن َسْهلِ ْبنِ َسْعدٍ السَّاِعِديِّ ، قَالَ 

  .الظُّلَمِ إِلَى الَْمَساجِِد ، بِنُورٍ َتامٍّ َيْوَم الِْقَياَمِة

ُبَنانِيِّ اِئغُ ، َعْن ثَابِتٍ الَْحدَّثََنا َمجَْزأَةُ ْبُن سُفَْيانَ ْبنِ أَِسيٍد ، َموْلَى ثَابٍِت الُْبنَانِيِّ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن َداُوَد الصَّ -٧٨١
َبشِّرِ الَْمشَّاِئَني ِفي الظُّلَمِ إِلَى الَْمسَاجِِد ، بِالنُّورِ : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، قَالَ 

  .التَّامِّ َيْوَم الِْقَيامَِة

  ُم أَْجرًاَباُب اَألبَْعُد فَاَألبَْعُد ِمَن الَْمْسجِدِ أَْعظَ -١٥
َرانَ ، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعنِ اْبنِ أَبِي ذِئْبٍ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ ِمْه -٧٨٢

اَألبَْعُد فَاَألْبَعُد ِمَن الَْمْسجِِد أَْعظَمُ : ْيِه وَسلََّم قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعل: قَالَ ، الرَّْحَمنِ ْبنِ َسْعٍد ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ 
  .أَجًْرا

أَبِي ُعثَْمانَ النَّْهِديِّ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعْبَدةَ ، َحدَّثََنا َعبَّاُد ْبُن َعبَّاٍد الُْمَهلَّبِيُّ ، َحدَّثََنا َعاِصٌم اَألْحَولُ ، َعْن  -٧٨٣
 كَانَ َرُجلٌ ِمَن اَألْنصَارِ ، بَْيُتُه أَقَْصى َبْيٍت بِالَْمِديَنِة ، َوكَانَ الَ ُتخِْطئُُه الصَّالَةُ َمَع َرسُولِ اِهللا: ْعبٍ ، قَالَ َعْن أَُبيِّ ْبنِ كَ

ًرا يَِقيَك الرََّمَض ، َوَيْرفَُعَك ِمَن لَْو أَنََّك اْشتََرْيَت ِحمَا، َيا فُالَنُ : فََتَوجَّْعتُ لَُه ، فَقُلُْت : َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ 
: وَاللَِّه ، َما أُِحبُّ أَنَّ َبيِْتي بِطُُنبِ َبْيِت ُمَحمٍَّد صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ : الَْوقَعِ ، َوَيقِيَك َهَوامَّ اَألْرضِ ، فَقَالَ 



اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَذَكَْرُت ذَِلَك لَُه ، فََدعَاُه ، فََسأَلَُه ، فَذَكََر لَُه مِثْلَ ذَِلكَ  فََحَملُْت بِِه ِحْمالً ، َحتَّى أََتْيتُ النَّبِيَّ صَلَّى
  .إِنَّ لََك َما اْحَتَسْبَت: ، َوذَكََر أَنَُّه َيْرُجو ِفي أَثَرِِه ، فَقَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

: َحمَُّد ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا خَاِلُد ْبُن الَْحارِِث ، َحدَّثََنا ُحَمْيٌد ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، قَالَ َحدَّثََنا أَُبو مُوَسى ُم -٧٨٤
مَ أَنْ ُيْعرُوا الَْمِديَنةَ ، ِه وَسلَّأََراَدْت َبُنو َسِلَمةَ أَنْ يََتَحوَّلُوا ِمْن ِديَارِِهْم إِلَى قُْربِ الَْمْسجِِد ، فَكَرَِه النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْي

  .َيا بَنِي َسِلَمةَ ، أَالَ َتحَْتِسُبونَ آثَاَركُْم ؟ فَأَقَاُموا: فَقَالَ 

:   َعبَّاسٍ ، قَالََحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا إِسَْراِئيلُ ، َعْن ِسَماٍك ، َعْن ِعكْرَِمةَ ، َعنِ اْبنِ -٧٨٥
: قَالَ } َوَنكُْتُب َما قَدَُّموا َوآثَارَُهْم{: كَاَنِت األَْنَصارُ َبِعيَدةً َمَنازِلُُهْم ِمَن الَْمْسجِِد ، فَأََرادُوا أَنْ َيقُْرُبوا ، فَنََزلَْت 

  .فَثََبُتوا

  َباُب فَْضلِ الصَّالَِة ِفي َجَماعٍَة -١٦
: َبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْي -٧٨٦

بِْضًعا  َوَصالَِتِه ِفي ُسوِقِه، َصالَةُ الرَُّجلِ ِفي َجَماَعٍة ، تَزِيُد َعلَى َصالَِتِه ِفي َبْيِتِه : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 
  .َوِعْشرِيَن َدَرَجةً

 ، َعْن َسِعيِد ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َمرَْوانَ ُمحَمَُّد ْبُن ُعثَْمانَ الُْعثْمَانِيُّ ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن سَْعٍد ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ -٧٨٧
فَْضلُ الَْجَماَعِة َعلَى َصالَِة أََحدِكُْم َوْحَدُه : لْيِه وَسلََّم ، قَالَ أَنَّ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َع، الُْمسَيَّبِ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ 
  .َخْمٌس َوِعْشُرونَ ُجْزًءا

يِّ ، ي سَِعيٍد الُْخْدرَِحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعْن ِهالَلِ ْبنِ َمْيُموٍن ، َعْن َعطَاِء ْبنِ َيزِيَد ، َعْن أَبِ -٧٨٨
َصالَةُ الرَُّجلِ ِفي َجَماَعٍة تَزِيُد َعلَى َصالَِتِه ِفي َبْيِتهِ َخْمًسا َوِعشْرِيَن : قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَ 
  .َدَرجَةً

َحدَّثََنا ُعبَْيُد اِهللا ْبُن ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ  َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن ُعَمَر ُرْسَتْه ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َسعِيٍد ، -٧٨٩
تَفُْضلُ َعلَى َصالَِة الرَُّجلِ َوْحَدُه ، َصالَةُ الرَُّجلِ ِفي َجَماَعٍة : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ُعَمَر ، قَالَ 

  .بَِسْبعٍ َوِعْشرِيَن َدَرَجةً

ْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْعَمرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ الَْحنَِفيُّ ، َحدَّثََنا يُوُنسُ ْبُن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن أَبِيِه ، َعَحدَّثََن -٧٩٠
َصالَةُ الرَُّجلِ ِفي َجَماَعٍة ، : لََّم قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَس: أَبِي َبِصريٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَُبيِّ ْبنِ كَْعبٍ ، قَالَ 

  .َتزِيُد َعلَى َصالَِة الرَُّجلِ َوْحَدُه أَْرَبًعا َوِعْشرِيَن ، أَْو خَْمًسا َوِعْشرِيَن َدَرَجةً

  َباُب التَّْغِليِظ ِفي التََّخلُِّف َعنِ الَْجَماعَِة -١٧
: ثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّ -٧٩١

لَقَْد َهَمْمُت أَنْ آُمَر بِالصَّالَِة ، فَُتقَاَم ، ثُمَّ آُمَر َرُجالً ، فَُيَصلَِّي بِالنَّاسِ ، ثُمَّ : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 
  .إِلَى قَْومٍ الَ َيشَْهُدونَ الصَّالَةَ ، فَأَُحرَِّق َعلَْيهِمْ ُبُيوَتُهْم بِالنَّارِ، ْنطَِلَق بِرَِجالٍ َمعَُهْم ُحَزٌم ِمْن َحطَبٍ أَ



أَبِي َرزِينٍ ، َعنِ اْبنِ أُمِّ َمكُْتومٍ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ ، َعْن زَاِئَدةَ ، َعْن َعاِصمٍ ، َعْن  -٧٩٢
وَلَْيَس ِلي قَاِئٌد ُيالَوُِمنِي ، فََهلْ َتجُِد ِلي ، إِنِّي كَبِريٌ ضَرِيٌر ، شَاِسُع الدَّارِ : قُلُْت ِللنَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ، قَالَ 

  .َما أَجُِد لََك ُرْخَصةً: َنَعْم ، قَالَ : ُت َهلْ َتْسَمُع النَِّداَء ؟ قُلْ: ِمْن ُرْخَصٍة ؟ قَالَ 

َعْن َسِعيِد ْبنِ ُجبَْيرٍ َحدَّثََنا َعْبُد الَْحمِيِد ْبُن َبَيانٍ الَْواسِِطيُّ ، أَْخَبرََنا ُهشَْيٌم ، َعْن ُشْعَبةَ ، َعْن َعِديِّ ْبنِ ثَابٍِت ،  -٧٩٣
  .َمْن َسِمَع النَِّداَء فَلَْم َيأِْتِه ، فَالَ َصالَةَ لَُه ، إِالَّ ِمْن ُعذْرٍ: َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ  ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا

كَمِ ْبنِ ريٍ ، َعنِ الَْحَحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ ، َعْن ِهَشامٍ الدَّْسُتوَاِئيِّ ، َعْن َيحَْيى ْبنِ أَبِي كَِث -٧٩٤
لََيْنتَهَِينَّ أَقَْواٌم : أَنَُّهَما َسِمَعا النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقُولُ َعلَى أَْعَواِدِه ، ِميَناَء ، أَخَْبرَنِي اْبُن َعبَّاسٍ ، َواْبُن ُعَمَر 

  .، ثُمَّ لََيكُوُننَّ ِمَن الَْغاِفِلَني َعْن َوْدِعهُِم الَْجَماعَاِت ، أَْو لََيْخِتَمنَّ اللَُّه َعلَى قُلُوبِهِْم

ئْبٍ ، َعنِ الزِّْبرِقَاِن ْبنِ َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن إِْسَماعِيلَ الُْهذَِليُّ الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا الَْولِيُد ْبُن ُمْسِلمٍ ، َعنِ اْبنِ أَبِي ِذ -٧٩٥
لََينَْتهَِينَّ رَِجالٌ َعْن َتْرِك الَْجَماَعِة : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ، قَالَ َعْمرٍو الضَّْمرِيِّ ، َعْن أَُساَمةَ ْبنِ زَْيٍد 

  .، أَْو ُألَحرِّقَنَّ ُبيُوتَُهْم

  َباُب َصالَةِ الِْعَشاِء َوالْفَْجرِ ِفي َجَماعٍَة -١٨
َمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا الَْولِيُد ْبُن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا اَألْوَزاِعيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن أَبِي َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن إِْبَراِهيَم الدِّ -٧٩٦
اهللاِ َصلَّى قَالَ َرُسولُ : قَالَْت ، َحدَّثَتْنِي َعاِئَشةُ ، َحدَّثَنِي ِعيَسى ْبُن طَلَْحةَ ، َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد ْبُن إِْبَراِهيَم التَّيِْميُّ ، كَِثريٍ 

  .لَْو َيعْلَُم النَّاُس َما ِفي َصالَِة الِْعَشاِء ، َوَصالَِة الْفَْجرِ ، َألَتْوُهَما َولَْو َحْبًوا: اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

: حٍ ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ ، قَالَ أَْخبََرَنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي صَاِل، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ  -٧٩٧
إِنَّ أَثْقَلَ الصَّالَِة َعلَى الْمَُناِفِقَني َصالَةُ الِْعَشاِء ، َوَصالَةُ الْفَْجرِ ، َولَْو َيْعلَُمونَ : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

  .َألَتْوُهَما َولَْو َحبًْوا، َما ِفيهَِما 

اِلٍك ، َعْن ا ُعثَْمانُ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن َعيَّاشٍ ، َعْن ُعَماَرةَ ْبنِ غَزِيَّةَ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َمَحدَّثََن -٧٩٨
جٍِد َجَماَعةً أَْرَبِعنيَ لَْيلَةً ، الَ َمْن َصلَّى ِفي َمْس: ُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، أَنَُّه كَانَ َيقُولُ 

  .َتفُوُتُه الرَّكَْعةُ اُألولَى ِمْن َصالَِة الِْعَشاِء ، كََتَب اللَُّه لَُه بَِها ِعْتقًا ِمَن النَّارِ

  َباُب لُُزومِ الَْمسَاجِِد َواْنِتظَارِ الصَّالَِة -١٩
: دَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َح -٧٩٩

إِنَّ أََحَدكُْم إِذَا َدَخلَ الَْمْسجَِد ، كَانَ ِفي َصالٍَة ، َما كَاَنِت الصَّالَةُ َتْحبُِسُه ، : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 
اللَُّهمَّ اغِْفْر لَُه ، اللَُّهمَّ اْرَحْمُه ، اللَُّهمَّ : َمالَِئكَةُ ُيَصلُّونَ َعلَى أََحِدكُْم َما َداَم ِفي َمْجِلِسِه الَِّذي َصلَّى ِفيِه ، َيقُولُونَ َوالْ

  .ُتْب َعلَْيِه ، َما لَْم ُيْحِدثْ ِفيِه ، َما لَْم ُيْؤِذ ِفيِه



َعْن ُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َشبَاَبةُ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي ِذئْبٍ ، َعنِ الَْمقُْبرِيِّ ، َعْن َسعِيِد ْبنِ َيسَارٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْب -٨٠٠
ِة َوالذِّكْرِ ، إِالَّ تََبْشَبشَ َما َتَوطََّن َرُجلٌ ُمْسِلٌم الَْمَساجَِد ِللصَّالَ: أَبِي ُهَرْيَرةَ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ 

  .إِذَا قَِدَم َعلَْيهِْم، اللَُّه إِلَْيِه ، كََما َيَتَبْشَبُش أَْهلُ الَْغاِئبِ بِغَاِئبِهِْم 

ٍت ، َعْن أَبِي أَيُّوَب ، َعْن َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َسعِيٍد الدَّارِِميُّ ، َحدَّثََنا النَّْضُر ْبُن ُشَمْيلٍ ، َحدَّثََنا َحمَّاٌد ، َعْن ثَابِ -٨٠١
َصلَّْيَنا َمَع َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم الَْمغْرَِب ، فََرَجَع َمْن َرَجَع ، َوَعقََّب َمْن َعقََّب : َعْبِد اهللاِ ْبنِ َعْمرٍو ، قَالَ 

أَْبِشرُوا ، َهذَا : َحفََزُه النَّفَُس ، قَْد َحَسَر َعْن ُركَْبَتْيِه ، فَقَالَ  ، فََجاَء َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ُمْسرًِعا ، قَْد
اْنظُُروا إِلَى ِعَباِدي قَْد قََضْوا فَرِيَضةً ، َوُهمْ : رَبُّكُْم قَْد فََتحَ َباًبا ِمْن أَْبوَابِ السََّماِء ، ُيَباِهي بِكُُم الَْمالَِئكَةَ ، َيقُولُ 

  .خَْرىَيْنَتِظُرونَ أُ

ْيثَمِ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا رِْشِديُن ْبُن سَْعٍد ، َعْن َعْمرِو ْبنِ الْحَارِِث ، َعْن َدرَّاجٍ ، َعْن أَبِي الَْه -٨٠٢
َتاُد الَْمسَاجَِد ، فَاْشَهدُوا لَُه بِاِإلَمياِن ، قَالَ إِذَا َرأَْيُتُم الرَُّجلَ يَْع: َسِعيٍد ، َعْن َرسُولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ 

  .اآليَةَ} إِنََّما َيْعُمُر َمسَاجَِد اِهللا َمْن آَمَن بِاللَِّه{: اللَُّه َتعَالَى 

  اجمللد الثاين

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  أَبَْواُب إِقَاَمِة الصَّلََواِت وَالسُّنَِّة ِفيهَا

  لصَّالَِةَباُب افْتَِتاحِ ا -١
َحدَّثَنِي َعْبدُ الَْحِميِد ْبُن َجعْفَرٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبنُ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد الطََّناِفِسيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ  -٨٠٣

ولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم إِذَا قَاَم إِلَى الصَّالَةِ كَانَ َرُس: َسِمْعُت أََبا ُحَمْيٍد السَّاِعِديَّ َيقُولُ : َعْمرِو ْبنِ َعطَاٍء ، قَالَ 
  .اللَُّه أَكْبَُر: ، اْسَتقَْبلَ الِْقْبلَةَ ، َوَرفََع َيَدْيِه ، َوقَالَ 

َحدَّثَنِي َعِليُّ ْبُن ، لَْيَمانَ الضُّبَِعيُّ َحدَّثَنِي َجعْفَُر ْبُن ُس، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َزْيُد ْبُن احلَُبابِ  -٨٠٤
كَانَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيْسَتفِْتُح : َعِليٍّ الرِّفَاِعيُّ ، َعْن أَبِي الُْمَتوَكِّلِ ، َعْن أَبِي َسِعيدٍ الُْخْدرِيِّ ، قَالَ 

  .ِدَك ، َتبَاَرَك اْسُمَك ، َوتََعالَى َجدَُّك ، َوالَ إِلََه غَيُْرَكسُْبحَاَنَك اللَُّهمَّ َوبِحَْم: َصالََتُه َيقُولُ 

َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن فُضَْيلٍ ، َعْن ُعَماَرةَ ْبنِ الْقَْعقَاعِ ، : َوَعِليُّ ْبُن ُمحَمٍَّد ، قَاالَ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ  -٨٠٥
كَانَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّمَ إِذَا كَبََّر َسكََت َبْيَن التَّكْبِريِ َوالْقَِراَءِة ، : أَبِي ُهَريَْرةَ ، قَالَ  َعْن أَبِي ُزْرَعةَ ، َعْن

اللَُّهمَّ : أَقُولُ : َتقُولُ ، قَالَ  بِأَبِي أَْنَت َوأُمِّي ، أَرَأَْيَت ُسكُوَتَك َبْيَن التَّكْبِريِ َوالِْقَراَءِة ، فَأَخْبِرْنِي َما: فَقُلُْت : قَالَ 
، كَالثَّْوبِ األَْبَيضِ ِمَن َباِعْد بَْينِي وََبْيَن َخطَاَياَي ، كََما َباَعْدَت َبْيَن الَْمشْرِقِ َوالْمَْغرِبِ ، اللَُّهمَّ نَقِّنِي ِمْن َخطَاَياَي 

  .وَالثَّلْجِ َوالَْبَرِدالدََّنسِ ، اللَُّهمَّ اغِْسلْنِي ِمْن َخطَاَيايَ بِالَْماِء 



َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َحدَّثََنا حَارِثَةُ ْبُن أَبِي الرَِّجالِ ، َعْن : َوَعْبُد اِهللا ْبُن ِعْمَرانَ ، قَاالَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد  -٨٠٦
سُْبحَاَنَك اللَُّهمَّ وَبِحَْمِدَك ، َتبَاَركَ : لََّم كَانَ إِذَا افَْتَتحَ الصَّالَةَ قَالَ َعْمَرةَ ، َعْن َعاِئَشةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَس

  .اْسُمَك ، َوتََعالَى َجدَُّك ، َوالَ إِلََه غَْيُرَك

  َباُب اِالْستَِعاذَِة ِفي الصَّالَِة -٢
َجعْفَرٍ ، َحدَّثََنا شُْعَبةُ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ُمرَّةَ ، َعْن َعاِصمٍ الْعََنزِيِّ ،  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن -٨٠٧

اللَُّه : رَأَْيُت َرُسولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِحَني َدَخلَ ِفي الصَّالَِة ، قَالَ : َعنِ اْبنِ ُجَبْيرِ ْبنِ ُمطِْعمٍ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 
اِهللا ُبكَْرةً َوأَِصيالً ثَالَثَ كَبًِريا ، اللَُّه أَكَْبُر كَبًِريا ثَالَثًا ، الْحَْمُد ِللَِّه كَِثًريا ، الْحَْمُد ِللَِّه كَِثًريا ثَالَثًا ، سُْبَحانَ أَكَْبُر 

  .ِه ، َونَفِْثِهَمرَّاِت ، اللَُّهمَّ إِنِّي أَُعوذُ بَِك ِمَن الشَّيْطَاِن الرَّجِيمِ ، ِمْن َهْمزِِه ، َوَنفِْخ
  .الِْكْبُر: الشِّْعُر ، َونَفُْخُه : الُْموَتةُ ، َوَنفْثُُه : َهْمُزُه : قَالَ َعْمٌرو 

، َعنِ  ْحَمنِ السُّلَِميَِّحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن الْمُْنِذرِ ، َحدَّثََنا اْبُن فُضَْيلٍ ، َحدَّثََنا َعطَاُء ْبُن السَّاِئبِ ، َعْن أَبِي عَْبِد الرَّ -٨٠٨
اللَُّهمَّ إِنِّي أَُعوذُ بَِك ِمَن الشَّْيطَاِن الرَّجِيمِ ، َوَهْمزِِه ، َونَفِْخِه ، : اْبنِ َمْسُعوٍد ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ 

  .َوَنفِْثِه
  .ْبُرالِْك: الشِّْعُر ، َونَفُْخُه : الُْموَتةُ ، َوَنفْثُُه : َهْمُزُه : قَالَ 

  َباُب َوْضعِ الَْيِمنيِ َعلَى الشِّمَالِ ِفي الصَّالَِة -٣
 ، َعْن أَبِيِه ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ ، َعْن ِسَماِك ْبنِ َحْربٍ ، َعْن قَبِيَصةَ ْبنِ ُهلْبٍ -٨٠٩
  .فَيَأُْخذُ ِشمَالَُه بَِيِمينِِه، ِه وَسلََّم َيُؤمَُّنا كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْي: قَالَ 

ثََنا بِْشرُ ْبُن الَْمفَضَّلِ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن إِْدرِيَس َوَحدَّثََنا بِْشرُ ْبُن ُمَعاٍذ الضَّرِيُر ، َحدَّ -٨١٠
َرأَْيُت النَّبِيَّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ُيَصلِّي ، : كُلَْيبٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َواِئلِ ْبنِ ُحْجرٍ ، قَالَ َحدَّثََنا عَاِصُم ْبُن : قَاالَ 

  .فَأََخذَ ِشمَالَُه بَِيِمينِِه

ُهشَْيٌم ، أَْخَبرََنا الَْحجَّاُج ْبُن أَبِي َزْيَنبَ َحدَّثََنا أَُبو إِْسحَاَق الَْهَروِيُّ إِبَْراهِيُم ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ حَاِتمٍ ، أَْخبََرَنا  -٨١١
َمرَّ بَِي النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم وَأََنا وَاِضعٌ : السُّلَِميُّ ، َعْن أَبِي ُعثَْمانَ النَّْهِديِّ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َمْسُعوٍد ، قَالَ 

  .َخذَ بَِيِدي الُْيمَْنى فََوَضَعَها َعلَى الُْيْسَرىفَأَ، َيِدي الُْيْسَرى َعلَى الُْيْمَنى 

  َباُب افْتَِتاحِ الْقَِراءَِة -٤
نِ مَْيَسَرةَ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن هَاُرونَ ، َعْن ُحَسْينٍ الُْمَعلِّمِ ، َعْن ُبَدْيلِ ْب -٨١٢

  .}الْحَْمُد ِللَِّه َربِّ الْعَالَِمَني{: كَانَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيفْتَِتُح الِْقَراَءةَ بِـ: ، َعْن َعاِئَشةَ ، قَالَْت  الَْجْوَزاِء

أََنسِ ْبنِ َماِلٍك َوَحدَّثََنا جَُباَرةُ ْبُن  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الصَّبَّاحِ ، أَخَْبَرَنا ُسفَْيانُ ، َعْن أَيُّوَب ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن -٨١٣
كَانَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َوأَُبو : الُْمَغلِّسِ ، َحدَّثََنا أَُبو َعوَاَنةَ ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، قَالَ 

  .}لَْحْمُد ِللَِّه َربِّ الَْعالَمَِنيا{: َبكْرٍ ، َوُعَمُر َيفْتَِتُحونَ الْقَِراَءةَ بـِ



َحدَّثََنا َصفَْوانُ ْبُن ِعيَسى ، : قَالُوا ، َوُعقَْبةُ ْبُن ُمكَْرمٍ ، وََبكُْر ْبُن َخلٍَف ، َحدَّثََنا َنْصُر ْبُن َعِليٍّ الْجَْهَضِميُّ  -٨١٤
أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم كَانَ ، أَبِي ُهرَْيَرةَ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َحدَّثََنا بِْشُر ْبُن َراِفعٍ ، َعْن أَبِي َعْبِد اِهللا اْبنِ َعمِّ 

  .}الْحَْمُد ِللَِّه َربِّ الْعَالَِمَني{: َيفْتَِتُح الِْقَراَءةَ بِـ

َحدَّثَنِي اْبنُ ، ، َعنِ الُْجرَْيرِيِّ ، َعْن قَْيسِ ْبنِ َعَباَيةَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ اْبُن ُعلَيَّةَ  -٨١٥
: َوقَلََّما َرأَْيتُ َرُجالً أََشدَّ َعلَْيِه ِفي اِإلْسالَمِ َحدَثًا ِمْنُه ، فََسِمَعنِي وَأََنا أَقَْرأُ : َعْبِد اهللاِ ْبنِ الُْمغَفَّلِ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 

إِيَّاَك َوالَْحَدثَ ، فَإِنِّي َصلَّْيُت َمعَ َرسُولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، ، أَْي بَُنيَّ : فَقَالَ } َمنِ الرَِّحيمِبِْسمِ اِهللا الرَّْح{
الَْحْمُد ِللَِّه َربِّ {: قُلِ َوَمَع أَبِي َبكْرٍ ، َوَمَع ُعَمَر ، َوَمَع ُعثَْمانَ ، فَلَْم أَْسَمْع َرُجالً مِْنُهْم َيقُولُُه ، فَإِذَا قَرَأَْت ، فَ

  .}الْعَالَِمَني

  َباُب الِْقَراَءِة ِفي َصالَِة الْفَجْرِ -٥
َوسُفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن زَِيادِ ْبنِ ِعالَقَةَ ، َعْن قُطَْبةَ ْبنِ َماِلٍك ، ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا شَرِيٌك  -٨١٦
  .}َوالنَّْخلَ بَاِسقَاتٍ لََها طَلٌْع َنِضيٌد{: ِمَع النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقَْرأُ ِفي الصُّْبحِ َس

َموْلَى َعْمرِو ْبنِ  ،ْصَبغَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن أَبِي خَاِلٍد ، َعْن أَ -٨١٧
فَكَانَ َيقَْرأُ ِفي الْفَْجرِ ، كَأَنِّي أَْسَمُع ، َصلَّْيُت َمَع النَّبِيِّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَ ، ُحرَْيٍث ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ُحَرْيٍث 

  .}فَالَ أُقِْسُم بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ{: ِقَراَءَتُه 

ْرَزةَ َوَحدَّثََنا َنا ُمَحمَّدُ ْبُن الصَّبَّاحِ ، أَخَْبَرَنا َعبَّاُد ْبُن الْعَوَّامِ ، َعْن َعْوٍف ، َعْن أَبِي الِْمْنهَالِ ، َعْن أَبِي َبَحدَّثَ -٨١٨
َبْرَزةَ ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ُسوَْيٌد ، َحدَّثََنا ُمْعَتِمُر ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن أَبِيِه ، َحدَّثَهُ أَُبو الِْمْنهَالِ ، َعْن أَبِي 

  .كَانَ َيقَْرأُ ِفي الْفَْجرِ َما َبْيَن السِّتِّنيَ إِلَى الِْمئَِة

أَبِي كَِثريٍ ، َعْن  َحدَّثََنا أَُبو بِْشرٍ َبكُْر ْبُن َخلٍَف ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي َعِديٍّ ، َعْن َحجَّاجٍ الصَّوَّاِف ، َعْن َيحَْيى ْبنِ -٨١٩
كَانَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ُيصَلِّي بَِنا ، : َعْبِد اهللاِ ْبنِ أَبِي قََتاَدةَ ، َوَعْن أَبِي َسلََمةَ ، َعْن أَبِي قََتاَدةَ ، قَالَ 

  .ِة ، َوكَذَِلَك ِفي الصُّْبحِفَُيِطيلُ ِفي الرَّكَْعِة اُألولَى ِمَن الظُّْهرِ ، َويُقِْصُر ِفي الثَّانَِي

َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ  َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعنِ اْبنِ جَُرْيجٍ ، َعنِ اْبنِ أَبِي ُملَْيكَةَ ، -٨٢٠
فَلَمَّا أََتى َعلَى ِذكْرِ عِيَسى ، ، ِفي َصالَِة الصُّْبحِ بِالُْمْؤِمنَِني  قََرأَ َرسُولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم: قَالَ ، السَّاِئبِ 

  .َسْعلَةً، َيْعنِي ، أَصَاَبْتُه َشْرقَةٌ ، فََركََع 

  َباُب الِْقَراَءِة ِفي َصالَِة الْفَْجرِ َيْوَم الُْجُمعَِة -٦
َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن : َوَعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َمْهِديٍّ ، قَاالَ ، دَّثََنا َوِكيٌع َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن َخالٍَّد الَْباِهِليُّ ، َح -٨٢١

كَانَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقَْرأُ : ُمَخوَّلٍ ، َعْن ُمْسِلمٍ الَْبِطنيِ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ جَُبْيرٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ 
  .}َهلْ أََتى َعلَى اِإلْنَساِن{السَّْجَدةَ ، َو } امل َتنْزِيلُ{: الَِة الصُّْبحِ َيْوَم الُْجُمَعِة ِفي َص



بِيِه  ْبنِ سَْعٍد ، َعْن أََحدَّثََنا أَزَْهُر ْبُن َمْرَوانَ ، َحدَّثََنا الْحَارِثُ ْبُن َنْبَهانَ ، َحدَّثََنا َعاِصُم ْبُن بَْهَدلَةَ ، َعْن ُمْصَعبِ -٨٢٢
َهلْ أََتى َعلَى {، َو } امل تَْنزِيلُ{: كَانَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقَْرأُ ِفي َصالَةِ الْفَْجرِ َيْوَم الُْجُمَعِة : ، قَالَ 
  .}اِإلْنَساِن

َرنِي إِبَْراهِيُم ْبُن َسْعٍد ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ اَألعَْرجِ ، َعْن َحدَّثََنا َحْرَملَةُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا َعْبدُ اِهللا ْبُن َوْهبٍ ، أَْخَب -٨٢٣
َهلْ أََتى {، َو } امل َتنْزِيلُ{: أَنَّ َرسُولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم كَانَ َيقَْرأُ ِفي َصالَِة الصُّْبحِ َيْوَم الُْجُمَعِة ، أَبِي ُهَرْيَرةَ 
  .}َعلَى اإلِْنَساِن

ي فَْرَوةَ ، َعْن دَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن مَْنُصورٍ ، أَْخبََرَنا إِْسَحاقُ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، أَخَْبَرَنا َعْمُرو ْبُن أَبِي قَْيسٍ ، َعْن أَبَِح -٨٢٤
قَْرأُ ِفي َصالَِة الصُّْبحِ َيْوَم الُْجُمَعةِ أَنَّ َرسُولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم كَانَ َي، أَبِي اَألْحَوصِ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َمْسعُوٍد 

  .}َهلْ أََتى َعلَى اإلِْنَساِن{، َو } امل تَْنزِيلُ{: 
  .َهكَذَا َحدَّثََنا َعْمٌرو ، َعْن َعْبِد اِهللا ، الَ أَُشكُّ ِفيِه: قَالَ إِْسحَاُق 

  َباُب الِْقَراَءِة ِفي الظُّْهرِ َوالَْعصْرِ -٧
ُن يَزِيَد ، َعْن و َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َزْيُد ْبُن احلَُباب ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ ْبنُ َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا رَبِيَعةُ ْبَحدَّثََنا أَُب -٨٢٥

لَْيَس لََك ِفي ذَِلَك خَْيٌر : ، فَقَالَ َسأَلُْت أََبا َسعِيٍد الُْخْدرِيَّ َعْن َصالَةِ َرسُولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قََزَعةَ ، قَالَ 
كَاَنِت الصَّالَةُ تُقَاُم ِلَرسُولِ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّمَ الظُّْهَر ، فََيخُْرُج أََحدَُنا إِلَى : َبيِّْن ، َرِحَمَك اللَُّه ، قَالَ : ، قُلُْت 

  .أُ ، فََيجُِد َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِفي الرَّكَْعِة اُألولَى ِمَن الظُّْهرِالَْبقِيعِ ، فََيقِْضي َحاَجَتُه ، َوَيجِيُء فََيَتَوضَّ

قُلُْت : ْعَمرٍ ، قَالَ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا اَألْعَمُش ، َعْن ُعَماَرةَ ْبنِ ُعَمْيرٍ ، َعْن أَبِي َم -٨٢٦
بِاْضِطرَابِ : بِأَيِّ َشْيٍء كُْنُتْم َتْعرِفُونَ ِقَراَءةَ َرسُولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِفي الظُّْهرِ َوالَْعْصرِ ؟ قَالَ : بَّابٍ ِلَخ

  .ِلحَْيِتِه

َحدَّثَنِي ُبكَْيُر ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ، حَّاكُ ْبُن ُعثَْمانَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ الَْحَنِفيُّ ، َحدَّثََنا الضَّ -٨٢٧
َما رَأَْيُت أََحًدا أَْشَبهَ َصالَةً بَِرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّمَ : اَألَشجِّ ، َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ َيسَارٍ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، قَالَ 

  .ُيِطيلُ اُألولََيْينِ ِمَن الظُّْهرِ ، وَُيَخفُِّف اُألْخَرَيْينِ ، وَُيَخفُِّف الَْعْصَر َوكَانَ: ِمْن فُالٍَن ، قَالَ 

لَْعمِّيُّ ، َعْن أَبِي َنْضَرةَ َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َحكِيمٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد الطََّياِلِسيُّ ، َحدَّثََنا الَْمْسُعوِديُّ ، َحدَّثََنا َزْيدٌ ا -٨٢٨
تََعالَْوا حَتَّى : اْجَتَمعَ ثَالَثُونَ ِمْن أَْصحَابِ َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَقَالُوا : ، َعْن أَبِي َسعِيٍد الُْخْدرِيِّ ، قَالَ 

ِة ، فََما اْخَتلََف ِمْنُهْم َرُجالَِن ، فَقَاُسوا َنِقيَس قَِراَءةَ َرسُولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، ِفيَما لَْم َيْجَهْر ِفيِه ِمَن الصَّالَ
 ِمْن ذَِلَك ، َوقَاسُوا ذَِلَك ِقَراَءَتُه ِفي الرَّكَْعِة األُولَى ِمَن الظُّْهرِ ، بِقَْدرِ ثَالَِثَني آَيةً ، َوِفي الرَّكَْعِة اُألخَْرى قَْدَر النِّْصِف

  .الرَّكَْعَتْينِ اُألْخَرَيْينِ ِمَن الظُّْهرِِفي الَْعْصرِ ، َعلَى قَْدرِ النِّْصِف ِمَن 

  َباُب الَْجْهرِ بِاآلَيةِ أَْحيَاًنا ِفي َصالَِة الظُّْهرِ وَالَْعصْرِ -٨
ى ْبنِ أَبِي كَِثريٍ ، ْحَيَحدَّثََنا بِْشُر ْبُن ِهالَلٍ الصَّوَّاُف ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن ُزَرْيعٍ ، َحدَّثََنا ِهَشاٌم الدَّْسُتوَاِئيُّ ، َعْن َي -٨٢٩



كَانَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم يَقَْرأُ بَِنا ِفي الرَّكَْعَتْينِ اُألولََيْينِ ِمْن : َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي قََتاَدةَ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 
  .َصالَِة الظُّْهرِ ، وَُيْسِمُعَنا اآلَيةَ أَْحيَاًنا

لْبََراِء ْبنِ َعازِبٍ َنا ُعقَْبةُ ْبُن ُمكَْرمٍ ، َحدَّثََنا سَلُْم ْبُن قَُتْيَبةَ ، َعْن َهاِشمِ ْبنِ الَْبرِيِد ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعنِ اَحدَّثَ -٨٣٠
ةَ بَْعَد اآليَاِت ، ِمْن ُسوَرِة لُقَْمانَ ، كَانَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ُيَصلِّي بَِنا الظُّْهَر ، فََنْسَمُع ِمْنُه اآلَي: ، قَالَ 

  .َوالذَّارِيَاِت

  َباُب الِْقَراَءِة ِفي َصالَِة الَْمْغرِبِ -٩
ْن ُعَبْيِد اهللاِ َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َع: َوِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، قَاالَ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ  -٨٣١

أَنََّها َسمَِعْت َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا ، ِهَي لَُباَبةُ : ْبنِ َعْبِد اِهللا ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن أُمِِّه ، قَالَ أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ 
  .َعلْيِه وَسلََّم َيقَْرأُ ِفي الَْمْغرِبِ بِالْمُْرَسالَِت ُعْرفًا

: ْن أَبِيِه ، قَالَ ثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الصَّبَّاحِ ، أَخَْبَرَنا ُسفَْيانُ ، َعنِ الزُّهْرِيِّ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ ُجبَْيرِ ْبنِ ُمطِْعمٍ ، َعَحدَّ -٨٣٢
  .َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقَْرأُ ِفي الَْمغْرِبِ بِالطُّورِ

فَلَْيأْتِ {: إِلَى قَْوِلِه } أَْم ُخِلقُوا ِمْن غَْيرِ َشْيٍء أَْم ُهُم الَْخاِلقُونَ{: فَلَمَّا َسِمْعُتُه َيقَْرأُ : رِ َهذَا الَْحِديِث قَالَ ُجَبْيٌر ِفي غَْي
  .كَاَد قَلْبِي َيِطُري} ُمْسَتِمُعُهْم بُِسلْطَاٍن ُمبِنيٍ

كَانَ : ُص ْبُن ِغَياٍث ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُبَدْيلٍ ، َحدَّثََنا حَفْ -٨٣٣
  .}قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد{، َو} قُلْ َيا أَيَُّها الْكَاِفُرونَ{: النَّبِيُّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقَْرأُ ِفي الَْمغْرِبِ 

  الَِة الِْعَشاِءَباُب الِْقَراَءِة ِفي َص -١٠
اَرةَ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبنُ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الصَّبَّاحِ ، أَخَْبَرَنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ َوَحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َعاِمرِ ْبنِ ُزَر -٨٣٤

َعِديِّ ْبنِ ثَابٍِت ، َعنِ الَْبَراِء ْبنِ َعازِبٍ ، أَنَّهُ َصلَّى َمَع النَّبِيِّ  َزكَرِيَّا ْبنِ أَبِي زَاِئَدةَ ؛ َجِميًعا َعْن َيحَْيى ْبنِ َسعِيٍد ، َعْن
  .فََسِمْعُتُه َيقَْرأُ بِالتِّنيِ وَالزَّْيُتوِن: َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم الِْعَشاَء اآلخَِرةَ ، قَالَ 

َيانُ َوَحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َعاِمرِ ْبنِ ُزَراَرةَ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي َزاِئَدةَ ؛ َجِميعًا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الصَّبَّاحِ ، أَخَْبَرَنا ُسفْ -٨٣٥
  .فََما َسِمْعُت إِْنَساًنا أَْحَسَن صَْوًتا ، أَْو ِقَراَءةً ِمْنُه: َعْن ِمْسَعرٍ ، َعْن َعِديِّ ْبنِ ثَابٍِت ، َعنِ الَْبَراِء ، ِمثْلَُه قَالَ 

ْبَن جََبلٍ صَلَّى َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُرْمحٍ ، أَْخبََرَنا اللَّْيثُ ْبُن سَْعٍد ، َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ ، َعْن َجابِرٍ ، أَنَّ ُمَعاذَ  -٨٣٦
َسبِّحِ اْسَم رَبِّكَ {الشَّْمسِ َوُضَحاَها ، َواقَْرأْ بِ: بِأَْصحَابِِه الِْعَشاَء ، فَطَوَّلَ َعلَْيهِْم ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

  .}اقَْرأْ بِاْسمِ َربَِّك{، َو} اللَّْيلِ إِذَا َيْغَشى{، َو} اَألْعلَى

  َباُب الِْقَراَءةِ َخلَْف اِإلَمامِ -١١
َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعنِ : لَ ، قَالُوا َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َوسَْهلُ ْبُن أَبِي سَْهلٍ ، وَإِْسَحاقُ ْبُن إِْسَماعِي -٨٣٧

الَ َصالَةَ ِلَمْن : َم قَالَ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َمْحُموِد ْبنِ الرَّبِيعِ ، َعْن ُعَباَدةَ ْبنِ الصَّاِمِت ، أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ
  .ابِلَْم َيقَْرأْ ِفيَها بِفَاِتَحِة الِْكَت



ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ اْبُن ُعلَيَّةَ ، َعنِ اْبنِ ُجَرْيجٍ ، َعنِ الَْعالَِء -٨٣٨
َمْن َصلَّى َصالَةً : الَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَ: َيْعقُوَب ، أَنَّ أََبا السَّاِئبِ أَْخبََرُه ، أَنَّهُ َسِمَع أََبا ُهَرْيَرةَ َيقُولُ 

َيا أََبا ُهَريَْرةَ ، فَإِنِّي أَكُونُ أَحَْياًنا َوَراَء اإلَِمامِ ، فََغَمَز : فَقُلُْت ، لَْم َيقَْرأْ ِفيَها بِأُمِّ الْقُْرآِن ، فَهِيَ ِخَداٌج غَْيُر َتَمامٍ 
  .َيا فَارِِسيُّ ، اقَْرأْ بَِها ِفي َنفِْسَك: َوقَالَ ، ِذَراِعي 

 ُمْسهِرٍ ؛ َجِميًعا َعْن َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الْفَُضْيلِ َوَحدَّثََنا سَُوْيدُ ْبُن َسِعيٍد ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن -٨٣٩
الَ َصالَةَ ِلَمْن : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ْن أَبِي سَِعيٍد ، قَالَ أَبِي ُسفَْيانَ السَّْعِديِّ ، َعْن أَبِي َنْضَرةَ ، َع

  .لَْم َيقَْرأْ ِفي كُلِّ َركَْعةٍ الَْحْمَد َوسُوَرةً ، ِفي فَرِيَضٍة أَْو غَْيرِهَا

اَألْعلَى ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسحَاَق ، َعْن َيْحَيى ْبنِ َعبَّاِد ْبنِ  َحدَّثََنا الْفَْضلُ ْبُن َيْعقُوَب الَْجَزرِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد -٨٤٠
كُلُّ َصالٍَة الَ : َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقُولُ : َعْبِد اهللاِ ْبنِ الزَُّبْيرِ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعاِئَشةَ ، قَالَْت 

  .فَهَِي ِخدَاٌج، لِْكتَابِ ُيقَْرأُ ِفيَها بِأُمِّ ا

ُمَعلُِّم ، َعْن َعْمرِو َحدَّثََنا الَْولِيُد ْبُن َعْمرِو ْبنِ السُّكَْينِ ، َحدَّثََنا ُيوُسُف ْبُن َيْعقُوَب السِّلَِعيُّ ، َحدَّثََنا ُحَسْيٌن الْ -٨٤١
كُلُّ َصالٍَة الَ يُقَْرأُ ِفيَها بِفَاِتَحِة الْكَِتابِ : اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ  ْبنِ ُشَعْيبٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا َصلَّى

  .فَهَِي ِخَداٌج ، فَهِيَ ِخَداٌج

َمْيَسَرةَ ، َعْن   ْبنَِحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ ْبُن َيحَْيى ، َعْن ُيوُنَس -٨٤٢
َسأَلَ َرُجلٌ النَّبِيَّ : أَقَْرأُ َواِإلَماُم َيقَْرأُ ؟ قَالَ : فَقَالَ ، َسأَلَُه َرُجلٌ : أَبِي إِْدرِيَس الْخَْوالَنِيِّ ، َعْن أَبِي الدَّْرَداِء ، قَالَ 

: فَقَالَ َرُجلٌ ِمَن الْقَْومِ ، َنَعْم : ولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أَِفي كُلِّ َصالٍَة ِقَراَءةٌ ؟ فَقَالَ َرُس: َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 
  .َوَجَب َهذَا

ِقريِ ، َعْن َجابِرِ ْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن َعاِمرٍ ، َحدَّثََنا شُْعَبةُ ، َعْن ِمْسَعرٍ ، َعْن َيزِيَد الْفَ -٨٤٣
َوِفي ،  كُنَّا َنقَْرأُ ِفي الظُّْهرِ وَالَْعْصرِ َخلَْف اِإلَمامِ ِفي الرَّكَْعَتْينِ اُألولََيْينِ بِفَاِتَحِة الِْكَتابِ َوُسوَرٍة: ِد اِهللا ، قَالَ َعْب

  .اُألْخرََيْينِ بِفَاِتَحِة الْكَِتابِ

  ِفي َسكْتََتيِ اِإلَمامِ: َباٌب  -١٢
 ُن الَْحَسنِ ْبنِ َجمِيلٍ الَْعَتِكيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اَألْعلَى ، َحدَّثََنا َسعِيٌد ، َعْن قََتاَدةَ ، َعنِ الَْحَسنِ ،َحدَّثََنا َجِميلُ ْب -٨٤٤

ِعْمَرانُ ْبُن  فَأَْنكََر ذَِلَك، َسكَْتَتاِن َحِفظُْتُهَما َعْن َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َعْن َسُمَرةَ ْبنِ ُجْنَدبٍ ، قَالَ 
  .أَنَّ َسُمَرةَ قَدْ َحِفظَ: الُْحَصْينِ ، فَكََتْبَنا إِلَى أَُبيِّ ْبنِ كَْعبٍ بِالَْمِديَنِة ، فَكََتَب 

: َراَءِة ، ثُمَّ قَالَ َبْعُد إِذَا َدَخلَ ِفي َصالَِتِه ، وَإِذَا فََرغَ ِمَن الِْق: َما َهاَتاِن السَّكَْتَتاِن ؟ قَالَ : فَقُلَْنا ِلقََتاَدةَ : قَالَ َسِعيٌد 
إِذَا فََرغَ ِمَن الْقَِراَءِة أَنْ َيْسكَُت ، حَتَّى : َوكَانَ يُْعجِبُُهْم : قَالَ } غَْيرِ الَْمْغضُوبِ َعلَْيهِْم َوالَ الضَّالَِّني{: َوإِذَا قََرأَ 

  .َيَترَادَّ إِلَْيِه َنفَسُُه



َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ اْبُن ُعلَيَّةَ ، َعْن : نِ ِخدَاشٍ ، َوَعِليُّ ْبُن الُْحَسْينِ ْبنِ إِْشكَاَب ، قَاالَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َخاِلِد ْب -٨٤٥
، رُّكُوعِ َسكَْتةً قَْبلَ الْقَِراَءِة ، َوَسكَْتةً ِعْنَد ال: َحفِظُْت َسكَْتَتْينِ ِفي الصَّالَِة : قَالَ َسُمَرةُ : ُيوُنَس ، َعنِ الَْحَسنِ ، قَالَ 

  .إِلَى أَُبيِّ ْبنِ كَْعبٍ ، فََصدََّق َسُمرَةَ، فَكََتُبوا إِلَى الَْمِديَنِة ، فَأَْنكََر ذَِلَك َعلَْيِه ِعْمَرانُ ْبُن الُْحَصْينِ 

  َباُب إِذَا قََرأَ اِإلَماُم فَأَْنِصُتوا -١٣
ُبو َخاِلٍد اَألْحَمُر ، َعنِ اْبنِ َعْجالَنَ ، َعْن َزْيِد ْبنِ أَْسلََم ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَ -٨٤٦

إِنََّما جُِعلَ اِإلَماُم ِليُْؤَتمَّ بِِه ، فَإِذَا كَبََّر فَكَبِّرُوا : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َصاِلحٍ ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، قَالَ 
فَاْركَُعوا ، ، آِمَني ، َوإِذَا رَكََع : ، فَقُولُوا } غَْيرِ الْمَْغُضوبِ َعلَْيهِْم َوالَ الضَّالَِّني{: َوإِذَا قََرأَ فَأَْنِصتُوا ، َوإِذَا قَالَ ، 

ذَا َسَجَد فَاْسُجُدوا ، َوإِذَا صَلَّى جَاِلًسا ، اللَُّهمَّ َربََّنا وَلََك الْحَْمُد ، َوإِ: َسِمَع اللَُّه ِلَمْن َحِمَدُه ، فَقُولُوا : َوإِذَا قَالَ 
  .فََصلُّوا ُجلُوًسا

غَالَّبٍ ، َعْن  َحدَّثََنا ُيوُسفُ ْبُن ُموَسى الْقَطَّانُ ، َحدَّثََنا جَرِيٌر ، َعْن ُسلَْيَمانَ التَّيِْميِّ ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن أَبِي -٨٤٧
إِذَا قََرأَ اِإلَماُم : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ، َعْن أَبِي ُموَسى اَألْشعَرِيِّ ، قَالَ  ِحطَّانَ ْبنِ َعْبِد اِهللا الرَّقَاِشيِّ

  .فَأَْنِصتُوا ، فَإِذَا كَانَ ِعْنَد الْقَْعَدِة ، فَلَْيكُْن أَوَّلَ ِذكْرِ أََحِدكُُم التََّشهُُّد

َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعنِ اْبنِ : َوِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، قَاالَ ، أَبِي َشْيَبةَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن  -٨٤٨
نُّ أَنََّها الصُّْبُح ، َصلَّى َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم بِأَْصَحابِهِ َصالَةً ، َنظُ: َسِمْعُت أََبا ُهَريَْرةَ َيقُولُ : أُكَْيَمةَ ، قَالَ 

  !.إِنِّي أَقُولُ َما ِلي أَُناَزُع الْقُْرآنَ : أََنا ، قَالَ : َهلْ قََرأَ ِمْنكُْم ِمْن أََحٍد ؟ قَالَ َرُجلٌ : فَقَالَ 
يِّ ، َعنِ اْبنِ أُكَْيَمةَ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا َجِميلُ ْبُن الَْحَسنِ ، َحدَّثََنا َعْبُد اَألْعلَى ، َحدَّثََنا َمْعَمٌر ، َعنِ الزُّهْرِ -٨٤٩

فََسكَتُوا َبْعُد ِفيَما َجَهَر : قَالَ : َصلَّى بَِنا َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَذَكََر َنْحَوُه ، َوزَاَد ِفيِه : ُهَرْيَرةَ ، قَالَ 
  .ِفيِه اِإلَماُم

دَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن ُموَسى ، َعنِ الَْحَسنِ ْبنِ صَاِلحٍ ، َعْن َجابِرٍ ، َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َح -٨٥٠
  .َمْن كَانَ لَُه إَِماٌم ، فَإِنَّ ِقَراَءةَ اِإلَمامِ لَُه ِقَراءَةٌ: قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَ ، َعْن َجابِرٍ 

  َباُب الَْجْهرِ بِآمَِني -١٤
َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َسعِيِد : َوِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، قَاالَ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ  -٨٥١

فَأَمُِّنوا ، فَإِنَّ الَْمالَِئكَةَ ، إِذَا أَمََّن الْقَارُِئ :  َعلْيِه وَسلََّم قَالَ أَنَّ َرسُولَ اهللاِ َصلَّى اهللا، ْبنِ الُْمسَيَّبِ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ 
  .ُتَؤمُِّن ، فََمْن َوافََق َتأِْميُنُه َتأِْمَني الَْمالَِئكَِة ، غُِفَر لَُه َما تَقَدََّم ِمْن ذَْنبِِه

َحدَّثََنا َعْبُد اَألْعلَى ، َحدَّثََنا َمْعَمٌر َوَحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن : َسنِ ، قَاالَ َوَجِميلُ ْبُن الَْح، َحدَّثََنا َبكُْر ْبُن َخلٍَف  -٨٥٢
َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َوْهبٍ ، َعْن ُيوُنَس ؛ َجِميًعا َعنِ : َوهَاِشُم ْبُن الْقَاِسمِ الَْحرَّانِيُّ ، قَاالَ ، َعْمرِو ْبنِ السَّْرحِ الِْمْصرِيُّ 

قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا : قَالَ ، رِيِّ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيَّبِ ، َوأَبِي َسلََمةَ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ الزُّْه
  .كَِة ، غُِفَر لَُه َما تَقَدََّم ِمْن ذَْنبِِهفَأَمُِّنوا ، فََمْن َوافََق َتأِْميُنُه َتأِْمَني الَْمالَِئ، إِذَا أَمََّن الْقَارُِئ : َعلْيِه وَسلََّم 



 اْبنِ َعمِّ أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا َصفَْوانُ ْبُن ِعيَسى ، َحدَّثََنا بِْشُر ْبُن َراِفعٍ ، َعْن أَبِي َعْبِد اِهللا -٨٥٣
غَْيرِ {: اسُ التَّأِْمَني ، َوكَانَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم إِذَا قَالَ َتَركَ النَّ: ُهَرْيَرةَ ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، قَالَ 
  .َحتَّى َيْسَمَعَها أَْهلُ الصَّفِّ األَوَّلِ ، فََيرَْتجُّ بَِها الَْمْسجُِد، آِمَني : ، قَالَ } الَْمْغضُوبِ َعلَْيهِْم َوالَ الضَّالَِّني

َهْيلٍ ، انُ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُحمَْيُد ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي لَيْلَى ، َعْن َسلََمةَ ْبنِ كَُحدَّثََنا ُعثَْم -٨٥٤
: قَالَ } ، الَ الضَّالَِّنيَو{: َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم إِذَا قَالَ : َعْن ُحَجيَّةَ ْبنِ َعِديٍّ ، َعْن َعِليٍّ ، قَالَ 

  .آِمَني
  __________حاشية_
  ".أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي شَْيَبةَ) : "١٠٠٦٥" (حتفة األشراف"وقع يف : قال حمققه ) ١(

  راجع تعليق بشار ءءء

ثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن َعيَّاشٍ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َحدَّ: َوَعمَّاُر ْبُن َخاِلٍد الْوَاِسِطيُّ ، قَاالَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الصَّبَّاحِ  -٨٥٥
} ، َوالَ الضَّالَِّني{: َصلَّْيُت َمَع النَّبِيِّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَلَمَّا قَالَ : َعْن َعْبِد الْجَبَّارِ ْبنِ وَاِئلٍ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 

  .فََسِمْعَناَها ِمْنُه، آِمَني : قَالَ 

، َحدَّثََنا ُسهَْيلُ ْبُن  َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن مَْنُصورٍ ، أَْخبََرَنا َعْبُد الصََّمِد ْبُن َعْبِد الْوَارِِث ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ -٨٥٦
َما َحَسدَْتكُمُ الَْيُهوُد َعلَى َشْيٍء ، َما : الَ أَبِي صَاِلحٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعاِئَشةَ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَ

  .َحَسدَْتكُْم َعلَى السَّالَمِ َوالتَّأِْمنيِ

ْبُن  َحدَّثََنا َخاِلُد: قَاالَ َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن الَْوِليدِ الَْخالَّلُ الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا َمْروَانُ ْبُن ُمَحمٍَّد ، وَأَُبو ُمسْهِرٍ ،  -٨٥٧
قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه : َيزِيَد ْبنِ صَُبْيحٍ الُْمرِّيُّ ، َحدَّثََنا طَلَْحةُ ْبُن َعْمرٍو ، َعْن َعطَاٍء ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ 

  .فَأَكِْثُروا ِمْن قَْولِ آِمَنيَما َحَسدَْتكُمُ الَْيُهوُد َعلَى َشْيٍء ، َما َحَسَدْتكُْم َعلَى قَْولِ آِمَني ، : وَسلََّم 

  َباُب َرفْعِ الَْيَدْينِ إِذَا َركََع َوإِذَا رَفََع رَأَْسُه ِمَن الرُّكُوعِ -١٥
، َعنِ الزُّْهرِيِّ  َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ: وَأَُبو ُعَمَر الضَّرِيُر ، قَالُوا ، َوِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد  -٨٥٨

َرأَْيُت َرسُولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّمَ إِذَا افَْتَتحَ الصَّالَةَ َرفََع َيَدْيِه َحتَّى ُيحَاِذَي : ، َعْن َساِلمٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 
  .، َوالَ َيْرفَعُ َبْيَن السَّْجدََتْينِ بِهَِما َمْنكَِبْيِه ، َوإِذَا َركََع ، َوإِذَا َرفََع َرأَْسُه ِمَن الرُّكُوعِ

نِ َعاِصمٍ ، َعْن َماِلكِ َحدَّثََنا ُحَمْيدُ ْبُن َمْسَعَدةَ ، َحدَّثََنا يَزِيدُ ْبُن ُزَرْيعٍ ، َحدَّثََنا ِهَشاٌم ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن َنْصرِ ْب -٨٥٩
ِه وَسلََّم كَانَ إِذَا كَبََّر َرفََع َيَدْيهِ َحتَّى َيْجَعلَُهَما قَرِيًبا ِمْن أُذَُنْيِه ، َوإِذَا َركَعَ ْبنِ الُْحَويْرِِث ، أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْي

  .َصَنَع مِثْلَ ذَِلَك ، َوإِذَا َرفََع َرأَْسُه ِمَن الرُّكُوعِ َصَنَع مِثْلَ ذَِلَك

َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن َعيَّاشٍ ، َعْن َصاِلحِ ْبنِ كَْيَسانَ ، : ُن َعمَّارٍ ، قَاالَ َوِهَشاُم ْب، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ  -٨٦٠
رَأَْيُت َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيْرفَُع َيَدْيِه ِفي الصَّالَِة : َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ اَألعَْرجِ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، قَالَ 

  .ْنِكَبْيِه ِحَني يَفْتَِتُح الصَّالَةَ ، َوِحَني َيرْكَُع ، َوِحَني َيْسُجُدَحذَْو َم



 اهللاِ ْبنِ ُعَبْيِد ْبنِ ُعَمْيرٍ َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا رِفَْدةُ ْبُن قَُضاَعةَ الَْغسَّانِيُّ ، َحدَّثََنا اَألْوَزاِعيُّ ، َعْن َعْبِد -٨٦١
كَانَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيْرفَعُ َيَدْيِه َمَع كُلِّ َتكْبَِريٍة ِفي : يِه ، َعْن َجدِِّه ُعَمْيرِ ْبنِ َحبِيبٍ ، قَالَ ، َعْن أَبِ

  .الصَّالَِة الَْمكُْتوبَِة

ا َعْبُد الَْحمِيِد ْبُن َجْعفَرٍ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َعْمرِو ْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َسعِيٍد ، َحدَّثََن -٨٦٢
َسِمْعُتُه َوُهَو ِفي َعَشَرٍة ِمْن أَْصَحابِ َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، : َعطَاٍء ، َعْن أَبِي ُحَمْيٍد السَّاِعِديِّ ، قَالَ 

أََنا أَْعلَُمكُْم بَِصالَِة َرسُولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، كَانَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا : ِعيٍّ ، قَالَ أََحُدُهْم أَُبو قََتاَدةَ ْبُن رِْب
وَإِذَا ، اللَُّه أَكَْبُر : قَالَ ثُمَّ ، َعلْيِه وَسلََّم إِذَا قَاَم ِفي الصَّالَِة ، اْعَتَدلَ قَاِئًما ، َوَرفََع َيَدْيِه ، َحتَّى ُيَحاِذَي بِهَِما مَْنِكَبْيِه 

َسِمَع اللَُّه ِلَمْن َحِمَدُه َوَرفََع َيَدْيِه ، اعَْتَدلَ ، فَإِذَا : أََراَد أَنْ َيرْكََع ، َرفََع َيَدْيِه ، َحتَّى ُيَحاِذَي بِهَِما مَْنِكَبْيِه ، فَإِذَا قَالَ 
  .، َحتَّى ُيَحاِذَي بِهَِما مَْنِكَبْيِه ، كََما صََنَع ِحَني افْتََتَح الصَّالَةَ قَاَم ِمَن الثِّْنَتْينِ ، كَبََّر َوَرفََع َيَدْيِه

ُن َسْهلٍ السَّاِعِديُّ ، قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِمرٍ ، َحدَّثََنا فُلَْيُح ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا َعبَّاُس ْب -٨٦٣
ولِ اهللاِ َصلَّى أَُبو ُحمَْيٍد ، َوأَُبو أُسَْيٍد السَّاِعِديُّ ، َوسَْهلُ ْبُن َسْعٍد ، وَُمَحمَُّد ْبُن َمْسلََمةَ ، فَذَكَُروا َصالَةَ َرُس اْجَتَمَع: 

وَسلََّم ، إِنَّ َرسُولَ اِهللا صَلَّى اهللا  أََنا أَْعلَُمكُْم بَِصالَِة َرسُولِ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه: فَقَالَ أَُبو ُحمَْيٍد ، اهللا َعلْيِه وَسلََّم 
ِه ، َواْسَتَوى حَتَّى َرَجَع كُلُّ َعظْمٍ َعلْيِه وَسلََّم قَاَم ، فَكَبََّر ، َوَرفََع َيَدْيِه ، ثُمَّ َرفََع ِحَني كَبََّر ِللرُّكُوعِ ، ثُمَّ قَاَم فََرفََع َيَدْي

  .إِلَى َمْوِضِعِه

الرَّْحَمنِ ْبُن َعْبِد الْعَِظيمِ الَْعنَْبرِيُّ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن َداُودَ أَُبو أَيُّوَب الْهَاِشِميُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد  َحدَّثََنا الَْعبَّاُس -٨٦٤
َرجِ ، َعْن ُعَبْيِد اهللاِ ْبنِ أَبِي ْبُن أَبِي الزَِّناِد ، َعْن ُموَسى ْبنِ ُعقَْبةَ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ الْفَْضلِ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ اَألْع

كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم إِذَا قَاَم إِلَى الصَّالَِة الَْمكْتُوَبِة كَبََّر َوَرفََع َيَدْيهِ : َراِفعٍ ، َعْن َعِليِّ ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ ، قَالَ 
اَد أَنْ َيرْكََع فََعلَ ِمثْلَ ذَِلَك ، وَإِذَا َرفَعَ رَأَْسُه ِمَن الرُّكُوعِ فََعلَ ِمثْلَ ذَِلَك ، َوإِذَا قَاَم َحتَّى َتكُوَنا َحذَْو مَْنِكَبْيِه ، َوإِذَا أََر

  .ِمَن السَّْجَدَتْينِ فََعلَ ِمثْلَ ذَِلَك

ْبِد اهللاِ ْبنِ طَاُووسٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا أَيُّوُب ْبُن ُمحَمٍَّد الَْهاشِِميُّ ، َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن رَِياحٍ ، َعْن َع -٨٦٥
  .أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم كَانَ َيْرفَُع َيَدْيِه عِْنَد كُلِّ َتكْبِريٍَة، َعبَّاسٍ 

أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم كَانَ ، ، َعْن أََنسٍ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْوهَّابِ ، َحدَّثََنا ُحَمْيٌد -٨٦٦
  .َيْرفَُع َيَدْيِه إِذَا َدَخلَ ِفي الصَّالَِة ، وَإِذَا رَكََع

َعْن أَبِيِه ، َعْن َواِئلِ ْبنِ َحدَّثََنا بِْشُر ْبُن ُمَعاٍذ الضَّرِيُر ، َحدَّثََنا بِْشُر ْبُن الُْمفَضَّلِ ، َحدَّثََنا َعاِصُم ْبُن كُلَْيبٍ ،  -٨٦٧
فَاْسَتقَْبلَ الِْقْبلَةَ ، فََرفََع َيَدْيهِ ، َألْنظَُرنَّ إِلَى َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم كَْيَف ُيَصلِّي ، فَقَاَم : قُلُْت : ُحْجرٍ ، قَالَ 

  .لَ ذَِلَك ، فَلَمَّا َرفََع رَأَْسُه ِمَن الرُّكُوعِ َرفََعُهَما مِثْلَ ذَِلَكَحتَّى َحاذََتا أُذَُنْيِه ، فَلَمَّا َركََع َرفََعُهَما ِمثْ



ْيرِ ، أَنَّ َجابَِر ْبَن َعْبدِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا أَُبو ُحذَْيفَةَ ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيمُ ْبُن طَْهَمانَ ، َعْن أَبِي الزَُّب -٨٦٨
َرأَْيُت : َيقُولُ ذَا افَْتَتحَ الصَّالَةَ َرفََع َيَدْيِه ، َوإِذَا َركََع ، َوإِذَا َرفََع رَأَْسُه ِمَن الرُّكُوعِ فََعلَ مِثْلَ ذَِلَك ، َواِهللا كَانَ إِ

  .إِلَى أُذَُنْيِه َوَرفََع إِْبَراِهيُم ْبُن طَْهَمانَ َيَدْيِه، َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم فََعلَ مِثْلَ ذَِلَك 

  َباُب الرُّكُوعِ ِفي الصَّالَِة -١٦
َعْن أَبِي الْجَْوَزاِء ،  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن هَاُرونَ ، َعْن ُحَسْينٍ الُْمَعلِّمِ ، َعْن ُبَدْيلٍ ، -٨٦٩

  .َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم إِذَا رَكََع لَمْ َيْشَخصْ رَأَْسُه ، َولَْم ُيصَوِّْبُه ، َولَِكْن َبْيَن ذَِلَك كَانَ َرسُولُ اِهللا: َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت 

بِي َحدَّثََنا َوكِيٌع ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن ُعَماَرةَ ، َعْن أَ: َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َوَعْمُرو ْبُن َعْبِد اِهللا ، قَاالَ  -٨٧٠
الَ ُتجْزُِئ َصالَةٌ الَ يُِقيُم الرَُّجلُ ِفيَها ُصلَْبُه ِفي : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَ ، َمْعَمرٍ ، َعْن أَبِي َمْسُعوٍد 

  .الرُّكُوعِ وَالسُُّجوِد

ْبُن َعْمرٍو ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َبْدرٍ ، أَخَْبرَنِي َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َعِليِّ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمالَزُِم -٨٧١
َخَرجَْنا حَتَّى قَِدْمَنا َعلَى َرسُولِ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه : ْبنِ َشْيَبانَ ، َعْن أَبِيِه َعِليِّ ْبنِ شَْيَبانَ ، َوكَانَ ِمَن الَْوفِْد ، قَالَ 

الرُّكُوعِ وَالسُُّجوِد ، ، فََباَيعَْناُه َوَصلَّيَْنا َخلْفَُه ، فَلََمَح بُِمْؤِخرِ َعْينِِه َرُجالً الَ ُيقِيُم َصالََتُه ، يَْعنِي ُصلَْبُه ، ِفي وَسلََّم 
الَ َصالَةَ ِلَمْن الَ ُيِقيمُ ُصلَْبُه ِفي الرُّكُوعِ  ،َيا َمْعَشَر الُْمْسِلِمَني : فَلَمَّا قََضى النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم الصَّالَةَ ، قَالَ 

  .َوالسُّجُوِد

دَّثََنا طَلَْحةُ ْبُن زَْيٍد ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ ُيوُسَف الْفِْرَيابِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُعثَْمانَ ْبنِ َعطَاٍء ، َح -٨٧٢
َرأَْيتُ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ُيَصلِّي ، فَكَانَ إِذَا رَكََع : َسِمْعُت َوابَِصةَ ْبَن َمْعَبٍد َيقُولُ : َعْن َراِشٍد ، قَالَ 

  .َسوَّى ظَهَْرُه ، َحتَّى لَْو ُصبَّ َعلَْيِه الَْماُء الَْسَتقَرَّ

  َباُب َوْضعِ الَْيَدْينِ َعلَى الرُّكَْبَتْينِ -١٧
ٍد ، َعنِ الزَُّبْيرِ ْبنِ ثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن بِْشرٍ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن أَبِي َخاِلَحدَّ -٨٧٣

قَْد كُنَّا َنفَْعلُ َهذَا ، : َوقَالَ ،  َركَْعتُ إِلَى َجْنبِ أَبِي ، فَطَبَّقُْت ، فََضَرَب َيِدي: َعِديٍّ ، َعْن ُمْصَعبِ ْبنِ َسْعٍد ، قَالَ 
  .ثُمَّ أُمِْرَنا أَنْ َنْرفََع إِلَى الرُّكَبِ

ْن َعْمَرةَ ، َعْن َعاِئَشةَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبَدةُ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن َحارِثَةَ ْبنِ أَبِي الرَِّجالِ ، َع -٨٧٤
  .كَانَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيْركَُع ، فََيَضعُ َيَدْيِه َعلَى ُركَْبَتْيِه ، وَُيَجاِفي بَِعُضَديِْه: ْت ، قَالَ

  َباُب َما َيقُولُ إِذَا َرفْعِ رَأَْسُه ِمَن الرُّكُوعِ -١٨
َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم ْبُن سَْعدٍ : نِيُّ ، َوَيْعقُوُب ْبُن ُحمَْيِد ْبنِ كَاِسبٍ ، قَاالَ َحدَّثََنا أَُبو َمرَْوانَ ُمحَمَُّد ْبُن ُعثَْمانَ الُْعثْمَا -٨٧٥

أَنَّ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا ، ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمسَيَّبِ ، َوأَبِي َسلََمةَ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ 
  .َربََّنا َولََك الَْحْمُد: َسِمعَ اللَُّه ِلَمْن َحِمَدُه ، قَالَ : وَسلََّم كَانَ إِذَا قَالَ  َعلْيِه



أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعنِ الزُّهْرِيِّ ، َعْن أََنسِ ْبنِ مَاِلٍك  -٨٧٦
  .َربََّنا وَلََك الْحَْمُد: َسِمَع اللَُّه ِلَمْن َحِمَدُه ، فَقُولُوا : إِذَا قَالَ اِإلَماُم : قَالَ  وَسلََّم

ُمَحمَّدِ  ْن َعْبِد اِهللا ْبنَِحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن أَبِي ُبكَْيرٍ ، َحدَّثََنا ُزَهْيُر ْبُن ُمَحمٍَّد ، َع -٨٧٧
إِذَا : لْيِه وَسلََّم َيقُولُ ْبنِ َعِقيلٍ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيَّبِ ، َعْن أَبِي َسِعيدٍ الُْخْدرِيِّ ، أَنَُّه َسِمَع َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َع

  .الَْحْمُد اللَُّهمَّ رَبََّنا وَلََك: َسِمعَ اللَُّه ِلَمْن َحِمَدُه ، فَقُولُوا : قَالَ اِإلَماُم 

نِ ، َعنِ اْبنِ أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا اَألْعَمُش ، َعْن ُعَبْيِد ْبنِ الَْحَس -٨٧٨
َسِمَع اللَُّه ِلَمْن َحِمَدُه ، اللَُّهمَّ َربََّنا : الرُّكُوعِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم إِذَا َرفََع َرأَْسُه ِمَن : أَْوفَى ، قَالَ 
  .ِملَْء السََّماوَاِت ، َوِملَْء اَألْرضِ ، َوِملَْء َما شِئَْت ِمْن َشْيٍء َبْعُد، لََك الْحَْمُد 

: َسِمْعُت أََبا ُجَحْيفَةَ َيقُولُ : قَالَ ، ي ُعَمَر َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن ُموَسى السُّدِّيُّ ، َحدَّثََنا َشرِيٌك ، َعْن أَبِ -٨٧٩
َجدُّ فُالٍَن ِفي الْخَْيلِ ، َوقَالَ : ذُِكَرِت الُْجُدوُد ِعْندَ َرسُولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َوُهَو ِفي الصَّالَِة ، فَقَالَ َرُجلٌ 

َجدُّ فُالٍَن ِفي الرَِّقيقِ ، فَلَمَّا قََضى َرُسولُ : َجدُّ فُالٍَن ِفي الَْغَنمِ ، َوقَالَ آَخُر : َجدُّ فُالٍَن ِفي اِإلبِلِ ، َوقَالَ آَخُر : آَخُر 
اِت ، اللَُّهمَّ َربََّنا لََك الْحَْمُد ، ِملَْء السََّماَو: اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َصالََتُه ، َوَرفََع رَأَْسُه ، ِمْن آِخرِ الرَّكَْعِة ، قَالَ 

َنْعَت ، َوالَ َيْنفَُع ذَا الَْجدِّ َوِملَْء اَألْرضِ ، وَِملَْء َما ِشئَْت ِمْن َشْيٍء بَْعُد ، اللَُّهمَّ الَ َمانَِع ِلَما أَْعطَْيَت ، َوالَ ُمْعِطَي ِلَما َم
  .دِّ ، أَيْ ِلَيْعلَُموا أَنَُّه لَْيَس كََما َيقُولُونََوطَوَّلَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم صَْوَتُه بِالَْج، ِمْنَك الَْجدُّ 

  َباُب السُُّجوِد -١٩
 ، َعْن َعمِِّه َيزِيَد ْبنِ َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ اَألَصمِّ -٨٨٠

 أَنْ َتُمرَّ َبْيَن ْيُموَنةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم كَانَ إِذَا َسَجدَ َجافَى َيَدْيِه ، فَلَْو أَنَّ َبْهَمةً أََراَدْتاَألَصمِّ ، َعْن َم
  .َيَدْيِه لََمرَّْت

قَْيسٍ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ أَقَْرمَ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن َداُوَد ْبنِ -٨٨١
: كُْنُت َمَع أَبِي بِالْقَاعِ ِمْن َنِمَرةَ ، فََمرَّ بَِنا رَكٌْب ، فَأَنَاُخوا بَِناِحَيةِ الطَّرِيقِ ، فَقَالَ ِلي أَبِي : الْخَُزاِعيِّ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 
فَخََرَج ، َوجِئُْت ، َيعْنِي َدنَْوُت ، فَإِذَا َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا : َهُؤالَِء الْقَْوَم فَأَُساِئلَُهْم ، قَالَ  كُْن ِفي َبْهِمَك َحتَّى آِتَي

 َعلْيِه وَسلََّم لَّى اهللاَعلْيِه وَسلََّم ، فََحضَْرُت الصَّالَةَ ، فََصلَّْيُت َمَعُهْم ، فَكُْنُت أَْنظُُر إِلَى ُعفْرََتْي إِْبطَْي َرُسولِ اهللاِ َص
  .كُلََّما َسَجَد

  .ُعَبْيُد اِهللا ْبُن َعْبِد اِهللا: َيقُولُ النَّاُس : قَالَ أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ 
َحدَّثََنا : اُوَد ، قَالُوا َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ ْبُن َمْهِديٍّ ، َوَصفَْوانُ ْبُن ِعيَسى ، َوأَُبو َد -م٨٨١

  .َنحَْوُه،  وَسلََّم َداُوُد ْبُن قَْيسٍ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ أَقَْرَم ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اهللا َعلْيِه

اُرونَ ، أَْخبََرَنا َشرِيٌك ، َعْن َعاِصمِ ْبنِ كُلَْيبٍ ، َعْن أَبِيِه ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليٍّ الَْخالَّلُ ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن َه -٨٨٢
َرأَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم إِذَا َسَجَد َوَضَع ُركَْبَتْيِه قَْبلَ َيَدْيِه ، َوإِذَا قَاَم ِمَن : َعْن َواِئلِ ْبنِ ُحْجرٍ ، قَالَ 

  .قَْبلَ رُكَْبَتْيِه السُّجُوِد َرفََع َيَدْيِه



، َعْن طَاوُوسٍ ، َعنِ َحدَّثََنا بِْشُر ْبُن ُمَعاٍذ الضَّرِيُر ، َحدَّثََنا أَُبو َعوَاَنةَ ، َوَحمَّاُد ْبُن َزْيٍد ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ  -٨٨٣
  .نْ أَْسُجَد َعلَى َسْبَعِة أَعْظُمٍأُمِْرُت أَ: اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 

قَالَ َرسُولُ اِهللا : َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعنِ اْبنِ طَاوُوسٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ  -٨٨٤
  .َوالَ أَكُفَّ َشعًَرا ، َوالَ ثَْوًباأُمِْرُت أَنْ أَْسُجَد َعلَى َسْبعٍ ، : َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

  .الَْيَدْينِ َوالرُّكَْبَتْينِ وَالْقَدََمْينِ ، َوكَانَ َيُعدُّ الَْجْبَهةَ وَاَألْنَف وَاِحًدا: فَكَانَ أَبِي َيقُولُ : قَالَ اْبُن طَاوُوسٍ 

الَْعزِيزِ ْبُن أَبِي َحازِمٍ ، َعْن َيزِيَد ْبنِ الَْهاِد ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيِد ْبنِ كَاِسبٍ ، َحدَّثََنا عَْبُد  -٨٨٥
إِذَا : َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقُولُ إِبَْراهِيَم التَّْيِميِّ ، َعْن َعاِمرِ ْبنِ َسْعٍد ، َعنِ الَْعبَّاسِ ْبنِ َعْبِد الُْمطَِّلبِ ، أَنَُّه َسِمعَ النَّبِيَّ 

  .َوْجُهُه ، َوكَفَّاُه ، َوُركَْبتَاُه ، َوقََدَماُه: الَْعْبُد ، َسَجَد َمَعُه َسْبَعةُ آرَابٍ  َسَجَد

صَاِحبُ ، َنا أَْحَمُر َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا َعبَّاُد ْبُن رَاِشٍد ، َعنِ الَْحَسنِ ، َحدَّثَ -٨٨٦
إِنْ كُنَّا لََنأْوِي ِلَرسُولِ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، ِممَّا ُيَجاِفي بَِيَدْيِه َعْن : قَالَ ، ولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َرُس

  .َجْنَبْيِه إِذَا َسَجَد

  َباُب التَّْسبِيحِ ِفي الرُّكُوعِ َوالسُّجُوِد -٢٠
َسِمْعتُ : َراِفعٍ الَْبَجِليُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن الُْمبَاَرِك ، َعْن ُموَسى ْبنِ أَيُّوبَ الَْغافِِقيِّ ، قَالَ َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن  -٨٨٧

، قَالَ لََنا } كَ الَْعظِيمِفَسَبِّْح بِاْسمِ َربِّ{: لَمَّا نََزلَْت : َسِمْعُت ُعقَْبةَ ْبَن َعاِمرٍ الْجَُهنِيَّ َيقُولُ : َعمِّي إِيَاَس ْبَن َعاِمرٍ قَالَ 
، قَالَ لََنا َرسُولُ } سَبِّحِ اْسَم َربَِّك اَألْعلَى{: فَلَمَّا َنَزلَْت ، اْجَعلُوَها ِفي ُركُوِعكُْم : َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

  .اْجَعلُوَها ِفي ُسجُوِدكُْم: اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

اَألْزَهرِ ، َعْن  ثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُرْمحٍ الِْمْصرِيُّ ، أَْخبََرَنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن ُعَبْيِد اهللاِ ْبنِ أَبِي َجْعفَرٍ ، َعْن أَبِيَحدَّ -٨٨٨
ثَالَثَ َمرَّاٍت ، ، ُسْبَحانَ رَبَِّي الَْعِظيمِ : ُحذَْيفَةَ ْبنِ الَْيَماِن ، أَنَُّه َسِمعَ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقُولُ إِذَا َركََع 

  .ثَالَثَ َمرَّاٍت، سُْبَحانَ رَبَِّي اَألْعلَى : َوإِذَا َسَجَد قَالَ 

،  ِئَشةََحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الصَّبَّاحِ ، َحدَّثََنا َجرِيٌر ، َعْن َمْنصُورٍ ، َعْن أَبِي الضَُّحى ، َعْن َمْسرُوقٍ ، َعْن َعا -٨٨٩
َحْمِدَك ، كَانَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّمَ ُيكِْثُر أَنْ َيقُولَ ِفي ُركُوِعِه َوُسجُوِدِه ، سُْبحَاَنكَ اللَُّهمَّ وَبِ: قَالَْت 

  .اللَُّهمَّ اغِْفْر ِلي ، َيَتأَوَّلُ الْقُْرآنَ

، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعنِ اْبنِ أَبِي ِذئْبٍ ، َعْن إِْسحَاَق ْبنِ يَزِيدَ الُْهذَِليِّ ، َعْن  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن َخالٍَّد الَْباِهِليُّ -٨٩٠
قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم إِذَا َركَعَ أََحُدكُْم ، فَلَْيقُلْ : َعْوِن ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعْتَبةَ ، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد ، قَالَ 

ثَالَثًا ، فَإِذَا فََعلَ ذَِلَك فَقَدْ َتمَّ ُركُوُعُه ، َوإِذَا َسَجدَ أََحُدكُْم ، فَلَْيقُلْ ِفي ُسُجوِدِه ، ُسْبَحانَ رَبَِّي الَْعِظيمِ : ِفي ُركُوِعِه 
  .أَْدَناُه ثَالَثًا ، فَإِذَا فََعلَ ذَِلَك فَقَْد َتمَّ ُسجُوُدُه ، َوذَِلَك، ُسْبَحانَ رَبَِّي اَألْعلَى : 



  َباُب اِالْعِتَدالِ ِفي السُُّجوِد -٢١
قَالَ َرسُولُ اِهللا : َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي ُسفَْيانَ ، َعْن َجابِرٍ ، قَالَ  -٨٩١

  .لَْيْعَتِدلْ ، َوالَ َيفْتَرِْش ِذَراَعْيِه افِْترَاَش الْكَلْبِفَ، إِذَا َسَجَد أََحدُكُْم : َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

سِ ْبنِ َماِلٍك ، أَنَّ َحدَّثََنا َنْصُر ْبُن َعِليٍّ الْجَْهَضِميُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اَألْعلَى ، َحدَّثََنا َسعِيٌد ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن أََن -٨٩٢
  .اْعَتِدلُوا ِفي السُّجُوِد ، َوالَ َيْسُجْد أََحُدكُْم َوُهَو َباِسطٌ ِذَراَعْيِه كَالْكَلْبِ: َم قَالَ النَّبِيَّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ

  َباُب الُْجلُوسِ َبْيَن السَّْجَدَتيْنِ -٢٢
َعلِّمِ ، َعْن ُبَدْيلٍ ، َعْن أَبِي الْجَْوَزاِء ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن هَاُرونَ ، َعْن ُحَسْينٍ الُْم -٨٩٣

ًما كَانَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، إِذَا َرفَعَ رَأَْسُه ِمَن الرُّكُوعِ لَمْ َيْسُجدْ َحتَّى َيْستَوَِي قَاِئ: قَالَْت ، َعْن َعاِئَشةَ 
  .ْد حَتَّى َيْسَتوَِي جَاِلًسا ، َوكَانَ َيفْتَرُِش رِْجلَُه الُْيْسَرى، فَإِذَا َسَجَد فََرفََع َرأَْسُه ، لَْم َيْسُج

لْحَارِِث ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن ُموَسى ، َعْن إِْسرَائِيلَ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعنِ ا -٨٩٤
  .الَ ُتقْعِ َبْيَن السَّْجدََتْينِ: اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ ِلي َرُسولُ : قَالَ ، َعِليٍّ 

، َعْن أَبِيِه ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ثَوَابٍ ، َحدَّثََنا أَُبو ُنعَْيمٍ النََّخِعيُّ ، َعْن أَبِي مَاِلٍك ، َعْن َعاِصمِ ْبنِ كُلَْيبٍ  -٨٩٥
الَ تُقْعِ ، َيا َعِليُّ : قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ، َعنِ الَْحارِِث ، َعْن َعِليٍّ ، قَالَ  أَبِي ُموَسى ، وَأَبِي إِْسحَاَق

  .إِقَْعاَء الْكَلْبِ

َسمِْعُت : أَُبو ُمَحمٍَّد ، قَالَ َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ الصَّبَّاحِ ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن هَاُرونَ ، أَْخَبرََنا الَْعالَُء  -٨٩٦
إِذَا َرفَْعتَ رَأَْسَك ِمَن السُُّجوِد ، فَالَ ُتقْعِ كََما ُيقِْعي : قَالَ ِلي النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : أََنَس ْبَن َماِلكٍ َيقُولُ 

  .َدمَْيَك بِاَألْرضِالْكَلُْب ، َضْع أَلْيََتْيَك َبْيَن قََدَمْيَك ، وَأَلْزِْق ظَاِهَر قَ

  َباُب َما َيقُولُ َبْيَن السَّْجَدَتيْنِ -٢٣
نِ ُمرَّةَ ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َحفْصُ ْبُن ِغَياٍث ، َحدَّثََنا الَْعالَُء ْبُن الُْمَسيَّبِ ، َعْن َعْمرِو ْب -٨٩٧

َوَحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمحَمٍَّد ، َحدَّثََنا حَفُْص ْبُن ِغَياٍث ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن َسْعِد ْبنِ ُعبَْيَدةَ ، طَلَْحةَ ْبنِ يَزِيَد ، َعْن ُحذَْيفَةَ 
قُولُ َبْينَ َم كَانَ َيَعنِ الُْمْسَتْورِِد ْبنِ اَألْحَنِف ، َعْن ِصلَةَ ْبنِ ُزفََر ، َعْن ُحذَْيفَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ

  .َربِّ اغِْفْر ِلي ، َربِّ اغِْفْر ِلي: السَّْجَدَتْينِ 

َسِمْعتُ : قَالَ َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ُمَحمَُّد ْبُن الَْعالَِء ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن َصبِيحٍ ، َعْن كَاِملٍ أَبِي الَْعالَِء ،  -٨٩٨
كَانَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقُولُ : ْن َسِعيِد ْبنِ ُجبَْيرٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ َحبِيَب ْبَن أَبِي ثَابٍِت ُيَحدِّثُ َع

  .َربِّ اغِْفْر ِلي ، َواْرَحْمنِي ، َواجُْبرْنِي ، َواْرُزقْنِي ، َواْرفَعْنِي: َبْيَن السَّْجدََتْينِ ِفي َصالَِة اللَّْيلِ 

  اَء ِفي التََّشهُِّدَباُب َما َج -٢٤
، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا اَألْعَمُش ، َعْن َشِقيقِ ْبنِ َسلََمةَ  -٨٩٩

َيى ْبُن َسعِيٍد ، َحدَّثََنا اَألْعَمُش ، َعْن َشِقيقٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َمْسُعوٍد َوَحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن َخالَّدٍ الَْباهِِليُّ ، َحدَّثََنا َيْح



السَّالَُم َعلَى اِهللا قَْبلَ ِعَباِدِه ، السَّالَُم َعلَى : كُنَّا إِذَا َصلَّْيَنا َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قُلَْنا : َمْسُعوٍد ، قَالَ 
إِنَّ : قَالَ ِميكَائِيلَ ، َوَعلَى فُالٍَن َوفُالٍَن ، َيْعُنونَ الَْمالَِئكَةَ ، فََسِمَعَنا َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم فَجِبَْرائِيلَ ، َو

السَّالَُم َعلَْيَك أَيَُّها النَّبِيُّ َوَرْحَمةُ اهللاِ  التَِّحيَّاُت ِللَِّه ، َوالصَّلَوَاُت َوالطَّيَِّباُت ،: اللََّه ُهَو السَّالَُم ، فَإِذَا َجلَسُْتْم ، فَقُولُوا 
دٍ َصاِلحٍ ِفي السََّماِء وَاَألْرضِ َوَبَركَاُتُه ، السَّالَُم َعلَْيَنا َوَعلَى ِعَباِد اِهللا الصَّاِلِحَني ، فَإِنَُّه إِذَا قَالَ ذَِلَك ، أََصاَبْت كُلَّ َعْب

  .للَُّه ، وَأَْشَهدُ أَنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرسُولُُه، أَشَْهُد أَنْ الَ إِلََه إِالَّ ا
، َوُحَصْينٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيحَْيى ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّزَّاقِ ، أَْخبََرَنا الثَّْورِيُّ ، َعْن َمْنُصورٍ ، َواَألعَْمشِ  -١م ٨٩٩

، َوَعْن أَبِي إِْسَحاَق ، َعنِ اَألْسَوِد ، وَأَبِي اَألْحَوصِ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َمْسُعوٍد ،  َوأَبِي َهاِشمٍ ، َوَحمَّاٍد ، َعْن أَبِي وَاِئلٍ
  .َنْحَوُه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

اَألْعَمشِ ، َومَْنُصورٍ ، َوُحَصْينٍ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َمْعَمرٍ ، َحدَّثََنا قَبِيَصةُ ، أَخَْبَرَنا ُسفَْيانُ ، َعنِ  -٢م ٨٩٩
 ، وَأَبِي اَألْحَوصِ ، َعْن َواِئلٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َمْسُعوٍد وَحدَّثََنا سُفَْيانُ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن أَبِي ُعَبْيَدةَ ، َواَألْسَوِد

  .ى اهللا َعلْيِه وَسلََّم كَانَ ُيَعلِّمُُهُم التَّشَهَُّد ، فَذَكََر َنْحَوُهَعْبِد اهللاِ ْبنِ َمْسُعوٍد ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّ

َوطَاوُوسٍ ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُرْمحٍ ، أَْخبََرَنا اللَّْيثُ ْبُن سَْعٍد ، َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ ُجَبْيرٍ ،  -٩٠٠
: كََما ُيَعلُِّمَنا السُّوَرةَ ِمَن الْقُْرآِن ، فَكَانَ َيقُولُ ، نَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ُيَعلُِّمَنا التَّشَهَُّد كَا: َعبَّاسٍ ، قَالَ 

اِهللا َوَبَركَاُتُه ، السَّالَُم َعلَْيَنا َوَعلَى  التَِّحيَّاُت الُْمَبارَكَاُت الصَّلََواُت الطَّيِّبَاُت ِللَِّه ، السَّالَُم َعلَْيَك أَيَُّها النَّبِيُّ َوَرْحَمةُ
  .ِعَباِد اهللاِ الصَّاِلِحَني ، أَشَْهُد أَنْ الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه ، وَأَْشَهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه

سَِعيٌد ، َعْن قََتاَدةَ َوَحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن ُعَمَر ،  َحدَّثََنا َجِميلُ ْبُن الَْحَسنِ ، َحدَّثََنا َعْبُد اَألْعلَى ، َحدَّثََنا -٩٠١
َوَهذَا َحِديثُ َعْبدِ الرَّْحَمنِ ،  َحدَّثََنا اْبُن أَبِي َعِديٍّ ، َحدَّثََنا َسِعيدُ ْبُن أَبِي َعُروَبةَ ، َوِهَشاُم ْبُن أَبِي َعْبدِ اِهللا ، َعْن قََتاَدةَ

 بَْيرٍ ، َعْن ِحطَّانَ ْبنِ َعْبِد اِهللا ، َعْن أَبِي ُموَسى اَألْشَعرِيِّ ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم، َعْن ُيوُنَس ْبنِ ُج
: َيكُْن ِمْن أَوَّلِ قَْولِ أََحِدكُْم إِذَا َصلَّيُْتْم ، فَكَانَ ِعْنَد الْقَْعَدِة ، فَلْ: َخطََبَنا ، وََبيََّن لََنا سُنََّتَنا ، َوَعلََّمَنا َصالَتََنا ، فَقَالَ 

السَّالَُم َعلَْيَنا َوَعلَى ِعَباِد اهللاِ  التَِّحيَّاُت الطَّيِّبَاُت ، الصَّلَوَاُت ِللَِّه ، السَّالَُم َعلَْيَك أَيَُّها النَّبِيُّ َوَرْحَمةُ اِهللا َوَبَركَاُتُه ،
  .اللَُّه ، َوأَْشَهُد أَنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه ، َسْبُع كَِلَماٍت ُهنَّ َتِحيَّةُ الصَّالَِة الصَّاِلِحَني ، أَْشَهدُ أَنْ الَ إِلََه إِالَّ

: رٍ ، قَاالَ ُمَحمَُّد ْبُن َبكَْحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن زِيَاٍد ، َحدَّثََنا الُْمْعَتِمُر ْبُن ُسلَْيَمانَ َوَحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َحكِيمٍ ، َحدَّثََنا  -٩٠٢
كَانَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ُيَعلُِّمَنا : َحدَّثََنا أَْيَمُن ْبُن َنابِلٍ ، َحدَّثََنا أَُبو الزَُّبْيرِ ، َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبدِ اِهللا ، قَالَ 

ِهللا َوبِاللَِّه ، التَّحِيَّاُت ِللَِّه ، وَالصَّلواُت وَالطَّيِّبَاُت ، السَّالَُم َعلَْيَك بِاْسمِ ا: التََّشهَُّد ، كََما ُيَعلُِّمَنا السُّوَرةَ ِمَن الْقُْرآِن 
ُد أَنَّ الَ إِلَهَ إِالَّ اللَُّه ، َوأَشَْه أَيَُّها النَّبِيُّ َوَرْحَمةُ اِهللا َوَبَركَاُتُه ، السَّالَُم َعلَْيَنا َوَعلَى ِعَباِد اِهللا الصَّاِلِحَني ، أَْشَهُد أَنْ

  .ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه ، أَسْأَلُ اللََّه الَْجنَّةَ ، َوأَُعوذُ بِاللَِّه ِمَن النَّارِ

  َباُب الصَّالَِة َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم -٢٥
: ٍد َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِمرٍ ، قَاالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا خَاِلُد ْبُن َمْخلَ -٩٠٣

َيا : قُلَْنا : ُخْدرِيِّ ، قَالَ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َجعْفَرٍ ، َعْن َيزِيَد ْبنِ الْهَاِد ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ خَبَّابٍ ، َعْن أَبِي َسِعيدٍ الْ
اللَُّهمَّ َصلِّ َعلَى ُمَحمٍَّد َعْبِدَك َوَرسُوِلكَ : قُولُوا : َهذَا السَّالَُم َعلَْيَك قَْد َعَرفَْناُه ، فَكَْيَف الصَّالَةُ ؟ قَالَ َرسُولَ اِهللا ، 

  .َراِهيَم، كََما َصلَّْيَت َعلَى إِبَْراهِيَم ، َوَبارِْك َعلَى ُمَحمٍَّد ، َوَعلَى آلِ ُمحَمٍَّد ، كََما َباَركَْت َعلَى إِْب



ا َعْبدُ الرَّْحَمنِ ْبُن َمْهِديٍّ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ َوَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََن -٩٠٤
لَقَِينِي كَْعُب ْبُن ُعْجَرةَ : َسِمْعُت اْبَن أَبِي لَْيلَى ، قَالَ : الَ َحدَّثََنا شُْعَبةُ ، َعنِ الَْحكَمِ ، قَ: ، َوُمَحمَُّد ْبُن َجْعفَرٍ ، قَاالَ 

قَْد َعَرفَْنا السَّالََم َعلَْيَك ، : أَالَ أُْهِدي لََك َهِديَّةً ؟ َخَرَج َعلَْيَنا َرُسولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَقُلَْنا : ، فَقَالَ 
اللَُّهمَّ َصلِّ َعلَى ُمَحمٍَّد ، َوَعلَى آلِ ُمَحمٍَّد ، كََما َصلَّْيَت َعلَى إِْبَراِهيَم ، إِنَّكَ : قُولُوا : َك ؟ قَالَ فَكَْيَف الصَّالَةُ َعلَْي

  .ٌد َمجِيٌدِميَحِميٌد َمجِيٌد ، اللَُّهمَّ َبارِْك َعلَى ُمَحمٍَّد ، َوَعلَى آلِ ُمَحمٍَّد ، كََما بَاَركَْت َعلَى إِْبَراِهيَم ، إِنَّكَ َح

 أََنسٍ ، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا َعمَّاُر ْبُن طَالُوَت ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْمِلِك ْبُن َعْبدِ الْعَزِيزِ الَْماجُِشونُ ، َحدَّثََنا مَاِلكُ ْبُن -٩٠٥
و ْبنِ ُسلَْيمٍ الزَُّرِقيِّ ، َعْن أَبِي ُحَمْيٍد السَّاِعِديِّ ، اِهللا ْبنِ أَبِي َبكْرِ ْبنِ ُمَحمَِّد ْبنِ َعْمرِو ْبنِ َحْزمٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعْمرِ

اللَُّهمَّ َصلِّ َعلَى ُمَحمٍَّد ، : قُولُوا : َيا َرُسولَ اِهللا ، أُمِْرَنا بِالصَّالَِة َعلَْيَك ، فَكَْيَف ُنصَلِّي َعلَْيَك ؟ قَالَ : أَنَُّهْم قَالُوا 
كََما َصلَّْيَت َعلَى إِبَْراِهيَم ، َوَبارِْك َعلَى ُمَحمٍَّد ، وَأَْزوَاجِِه ، َوذُرِّيَِّتِه ، كََما َبارَكَْت َعلَى آلِ  َوأَزَْواجِِه ، َوذُرِّيَِّتِه ،

  .إِبَْراهِيَم ، ِفي الْعَالَِمَني ، إِنََّك َحمِيٌد َمجِيٌد

ِد اِهللا ، َحدَّثََنا الَْمْسُعوِديُّ ، َعْن َعْوِن ْبنِ َعْبِد اِهللا ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن َبَياٍن ، َحدَّثََنا زَِياُد ْبُن َعْب -٩٠٦
إِذَا َصلَّيُْتْم َعلَى َرسُولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، : فَاِخَتةَ ، َعنِ اَألْسَودِ ْبنِ َيزِيَد ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َمْسعُوٍد ، قَالَ 

اللَُّهمَّ : فََعلِّْمَنا ، قَالَ ، قُولُوا : فَقَالُوا لَُه : الَةَ َعلَْيِه ، فَإِنَّكُمْ الَ َتْدُرونَ ، لََعلَّ ذَِلَك ُيعَْرُض َعلَْيِه ، قَالَ فَأَْحِسنُوا الصَّ
َوخَاَتمِ النَّبِيَِّني ، ُمَحمٍَّد َعْبِدَك  اجَْعلْ َصلَوَاِتَك ، َوَرْحمََتَك ، َوَبَركَاِتَك َعلَى سَيِِّد الُْمْرَسِلَني ، َوإَِمامِ الُْمتَِّقَني ،

ْغبِطُُه بِِه اَألوَّلُونَ وَاآلِخُرونَ َوَرسُوِلَك ، إَِمامِ الَْخْيرِ ، َوقَاِئِد الْخَْيرِ ، َوَرسُولِ الرَّْحَمِة ، اللَُّهمَّ اْبَعثُْه َمقَاًما َمْحُموًدا ، َي
آلِ ُمَحمٍَّد ، كََما َصلَّْيَت َعلَى إِبَْراهِيَم ، َوآلِ إِْبَراهِيَم ، إِنََّك َحمِيٌد َمجِيٌد ، اللَُّهمَّ ، اللَُّهمَّ َصلِّ َعلَى ُمَحمٍَّد ، َوَعلَى 

  .جِيٌدَبارِْك َعلَى ُمَحمٍَّد ، َوَعلَى آلِ ُمَحمٍَّد ، كََما بَاَركَْت َعلَى إِْبَراِهيَم ، َوآلِ إِبَْراِهيَم ، إِنََّك َحِميٌد َم

: قَالَ  َنا َبكُْر ْبُن َخلٍَف أَُبو بِْشرٍ ، َحدَّثََنا خَاِلُد ْبُن الَْحارِِث ، َعْن ُشْعَبةَ ، َعْن َعاِصمِ ْبنِ ُعَبْيِد اِهللا ،َحدَّثَ -٩٠٧
َما ِمْن ُمْسِلمٍ ُيَصلِّي َعلَيَّ ، إِالَّ : َسِمْعُت َعْبَد اِهللا ْبَن َعاِمرِ ْبنِ رَبِيَعةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ 

  .َصلَّْت َعلَْيِه الَْمالَِئكَةُ َما َصلَّى َعلَيَّ ، فَلُْيِقلَّ الَْعْبُد ِمْن ذَِلَك أَْو لُِيكِْثْر

َعْن َجابِرِ ْبنِ زَْيٍد ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ،  َحدَّثََنا ُجبَاَرةُ ْبُن الُْمَغلِّسِ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َزْيٍد ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ ، -٩٠٨
  .َمْن َنِسَي الصَّالَةَ َعلَيَّ ، خَِطئَ طَرِيَق الَْجنَِّة: قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَ 

  وَسلََّم َباُب َما ُيقَالَ ِفي التَّشَهُِّد وَالصَّالَِة َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه -٢٦
َحدَّثَنِي َحسَّانُ ْبُن ، يُّ َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن إِْبَراِهيَم الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا الَْولِيُد ْبُن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا اَألْوَزاِع -٩٠٩
إِذَا : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َرةَ َيقُولُ َسِمْعُت أََبا ُهَرْي: َحدَّثَنِي ُمحَمَُّد ْبُن أَبِي َعاِئَشةَ ، قَالَ ، َعِطيَّةَ 

ِمْن َعذَابِ َجَهنََّم ، َوِمْن َعذَابِ الْقَْبرِ ، َوِمْن ِفْتَنِة الَْمْحَيا : فََرغَ أََحدُكُْم ِمَن التََّشهُِّد اَألِخريِ ، فَلَْيَتَعوَّذْ بِاللَِّه ِمْن أَْرَبعٍ 
  .َوِمْن ِفْتَنِة الَْمسِيحِ الدَّجَّالِ َوالَْمَماِت ،



:  ، قَالَ َحدَّثََنا ُيوُسفُ ْبُن ُموَسى الْقَطَّانُ ، َحدَّثََنا جَرِيٌر ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي َصاِلحٍ ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ -٩١٠
أََتَشهَُّد ، ثُمَّ أَْسأَلُ اللََّه الَْجنَّةَ ، َوأَعُوذُ بِِه : ي الصَّالَِة ؟ قَالَ َما َتقُولُ ِف: قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِلَرُجلٍ 

  .حَْولََها ُنَدْنِدنُ: ِمَن النَّارِ ، أََما َواللَِّه َما أُْحِسُن َدْنَدَنَتَك ، َوالَ َدْنَدَنةَ ُمَعاٍذ ، فَقَالَ 

  َباُب اِإلشَاَرِة ِفي التََّشهُِّد -٢٧
اِعيِّ ، َعْن أَبِيِه ، ثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن ِعَصامِ ْبنِ قَُداَمةَ ، َعْن َماِلِك ْبنِ ُنَمْيرٍ الُْخَزَحدَّ -٩١١
  .َنى ِفي الصَّالَِة ، وَُيِشُري بِإِْصَبِعِهرَأَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم وَاِضًعا َيَدُه الُْيمَْنى َعلَى فَِخِذهِ الُْيْم: قَالَ 

َواِئلِ ْبنِ ُحْجرٍ ،  َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن إِْدرِيَس ، َعْن َعاِصمِ ْبنِ كُلَْيبٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن -٩١٢
  .قَْد َحلََّق اِإلْبَهاَم وَالُْوسْطَى ، َوَرفََع الَِّتي َتِليهَِما ، َيْدُعو بَِها ِفي التََّشهُِّدرَأَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَ 

َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، أَْخبََرَنا : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، وَالَْحَسُن ْبُن َعِليٍّ ، َوإِْسحَاُق ْبُن َمْنصُورٍ ، قَالُوا  -٩١٣
َس ِفي الصَّالَِة ، َوَضعَ َمٌر ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم كَانَ إِذَا َجلََمْع

  .ا ، وَالُْيْسَرى َعلَى ُركَْبِتِه َباِسطََها َعلَْيَهاَيَدْيِه َعلَى ُركَْبَتْيِه ، َوَرفَعَ إِْصَبَعُه الُْيمَْنى الَِّتي َتِلي اِإلبَْهاَم ، فََيْدُعو بَِه

  َباُب التَّْسلِيمِ -٢٨
ْحَوصِ ، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن ُعَبْيٍد ، َعْن أَبِي إِْسَحاَق ، َعْن أَبِي اَأل -٩١٤

السَّالَمُ : ِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم كَانَ ُيَسلُِّم َعْن َيِمينِِه ، َوَعْن ِشَماِلِه ، َحتَّى ُيَرى َبيَاُض َخدِِّه اِهللا ، أَنَّ َرسُولَ ا
  ).١(َعلَْيكُْم َوَرْحَمةُ اللَِّه َوَبَركَاُتُه 

  __________حاشية_
وال يف النسخ املطبوعة ، عدا طبعة الرسالة ،  مل ترد يف نسخة دار الكتب املصرية اخلطية ،" وبركاته: "قوله ) ١(

  .وأثبتها حمققوا طبعة الرسالة عن ُنْسخََتْي باريس ، والسليمانية ، اخلطيتني
  ".وبركاته: "، ومل يذكر فيه زيادة  ١/١٥٥١" سنن ابن ماجة"وقد أورده مغلطاي ، يف شرحه لـ -
، وِهيَ " وَبَركاتُُه: "ِمن َحدِيِث ابنِ َمسعُوٍد زِياَدة " ِحيحِ ابنِ ِحّبانََص"وقََع ِفي : أما ابن َحَجر ، فأثَْبَتَها ، فقال  -

  .١/٢٧١" تلخيص احلبري. "ِعنَد ابنِ ماَجة أَيًضا
" ، والنَّسائي ٩٩٦، وأبو داود ) ٤٢٨٠(١/٤٤٨، وأمحد ) ٣٠٥٦(١/٢٩٨" واحلديث ؛ أخرجه ابن أيب شيبة -
، من طريق ُعمر بن ُعَبيد ، عن أيب إسحاق ، َعْن أَبِي ) ١٩٩٠( ، وابن حبان ١٢٤٧" الكربى"، ويف  ٣/٦٣

  ".وبركاته: "األْحَوصِ ، َعْن َعْبِد اِهللا ؛ وليست فيه زيادة 
  ".وبركاته: "من طريق عمر بن عبيد ، وفيه زيادة ) ٧٢٨(وأخرجه ابن خزمية 

السَّرِيِّ ، َعْن ُمْصَعبِ ْبنِ ثَابِِت ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ الزُّبَْيرِ ، َعْن  َحدَّثََنا َمْحُموُد ْبُن غَْيالَنَ ، َحدَّثََنا بِْشُر ْبُن -٩١٥
لَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم كَانَ إِْسَماعِيلَ ْبنِ ُمَحمَِّد ْبنِ سَْعِد ْبنِ أَبِي َوقَّاصٍ ، َعْن َعاِمرِ ْبنِ َسْعٍد ، َعْن أَبِيِه ؛ أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َص

  .َيِمينِِه ، َوَعْن َيَسارِِه ُيَسلُِّم َعْن



اَق ، َعْن ِصلَةَ ْبنِ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن آَدَم ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن َعيَّاشٍ ، َعْن أَبِي إِْسَح -٩١٦
اهللا َعلْيِه وَسلََّم ُيَسلُِّم َعْن َيِمينِِه ، َوَعْن َيسَارِِه ، حَتَّى يَُرى  كَانَ َرُسولُ اِهللا صَلَّى: ُزفََر ، َعْن َعمَّارِ ْبنِ َياِسرٍ ، قَالَ 

  .َبيَاُض َخدِِّه ، السَّالَُم َعلَْيكُْم َوَرْحَمةُ اِهللا ، السَّالَُم َعلَْيكُْم َوَرْحَمةُ اللَِّه

و َبكْرِ ْبُن َعيَّاشٍ ، َعْن أَبِي إِْسَحاَق ، َعْن بَُرْيِد ْبنِ أَبِي مَْرَيَم ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َعاِمرِ ْبنِ ُزَراَرةَ ، َحدَّثََنا أَُب -٩١٧
ذَكََّرَنا َصالَةَ َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَإِمَّا أَنْ ، َصلَّى بَِنا َعِليٌّ َيْوَم الَْجَملِ َصالَةً : َعْن أَبِي ُموَسى ، قَالَ 

  .ا ، َوإِمَّا أَنْ َنكُونَ َترَكَْناَها ، ُيَسلُِّم َعلَى َيِمينِِه َوَعلَى ِشَمالِِهَنكُونَ َنِسيَناَه

  َباُب َمْن ُيَسلَُّم َتْسِليَمةً َواِحدَةً -٢٩
نِ َسْهلِ ْبنِ سَْعٍد السَّاِعِديُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمْصَعبٍ الَْمدِينِيُّ أَْحَمُد ْبُن أَبِي َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الُْمَهْيِمنِ ْبُن َعبَّاسِ ْب -٩١٨

  .ِهَعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، أَنَّ َرُسولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َسلََّم َتْسِليَمةً َواِحَدةً ِتلْقَاَء َوْجهِ

َعانِيُّ ، َحدَّثََنا زَُهْيُر ْبُن ُمحَمٍَّد ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْمِلِك ْبُن ُمَحمٍَّد الصَّْن -٩١٩
  .أَنَّ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم كَانَ ُيَسلُِّم َتْسِليَمةً َواِحَدةً ِتلْقَاَء َوْجهِِه، ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعاِئَشةَ 

َموْلَى َسلََمةَ ، َعْن َسلََمةَ ْبنِ ، ِث الِْمصْرِيُّ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َراِشٍد ، َعْن َيزِيَد َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الْحَارِ -٩٢٠
  .َرأَْيتُ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّمَ َصلَّى فََسلََّم َمرَّةً وَاِحَدةً: اَألكَْوعِ ، قَالَ 

  َباُب َردِّ السَّالَمِ َعلَى اِإلَمامِ -٣٠
ةَ ، َعنِ الَْحَسنِ ، َعْن َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن َعيَّاشٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ الُْهذَِليُّ ، َعْن قََتاَد -٩٢١

  .إلَِماُم ، فَُردُّوا َعلَْيِهإِذَا سَلََّم ا: َسُمَرةَ ْبنِ جُْنَدبٍ ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 

َحَسنِ ، َعْن َسُمَرةَ ْبنِ َحدَّثََنا َعْبَدةُ ْبُن َعْبِد اِهللا ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن الْقَاِسمِ ، أَخَْبَرَنا َهمَّاٌم ، َعْن قََتاَدةَ ، َعنِ الْ -٩٢٢
  .َم أَنْ ُنَسلَِّم َعلَى أَِئمَّتَِنا ، َوأَنْ ُيَسلَِّم َبْعُضَنا َعلَى َبْعضٍأَمََرَنا َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ: ُجْنَدبٍ ، قَالَ 

  َباُب الَ َيُخصُّ اإلَِماُم َنفَْسُه بِالدَُّعاِء -٣١
حٍ ، َعْن َيزِيَد ْبنِ شَُرْيحٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمصَفَّى الْحِْمِصيُّ ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ ْبُن الْوَِليِد ، َعْن َحبِيبِ ْبنِ َصاِل -٩٢٣

الَ َيُؤمُّ َعْبٌد فََيُخصَّ َنفَْسهُ بَِدْعَوةٍ : قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َعْن أَبِي َحيٍّ الُْمَؤذِِّن ، َعْن ثَْوَبانَ ، قَالَ 
  .ُدونَُهْم ، فَإِنْ فََعلَ فَقَْد َخانَُهْم

  َبْعدَ التَّْسِليمِ َباُب َما ُيقَالُ -٣٢
أَبِي الشَّوَارِبِ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ َوَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ  -٩٢٤

كَانَ َرسُولُ : َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ الْحَارِِث ، َعْن َعاِئَشةَ ، قَالَْت  َحدَّثََنا َعاِصٌم اَألْحَولُ ،: َعْبُد الَْواِحِد ْبُن زَِياٍد ، قَاالَ 
اللَُّهمَّ أَْنَت السَّالَُم ، َوِمْنكَ السَّالَُم ، تََباَركْتَ َيا ذَا : اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم إِذَا َسلََّم لَْم َيقُْعْد إِالَّ ِمقْدَاَر َما َيقُولُ 

  .وَاِإلكَْرامِالَْجالَلِ 



َعْن َمْولًى ُألمِّ َسلََمةَ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َشبَاَبةُ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن ُموَسى ْبنِ أَبِي َعاِئَشةَ ، -٩٢٥
اللَُّهمَّ إِنِّي أَسْأَلَُك ِعلًْما : لُ إِذَا َصلَّى الصُّْبَح ِحَني ُيَسلُِّم أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم كَانَ َيقُو، ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ 

  .َناِفًعا ، َورِْزقًا طَيًِّبا ، َوَعَمالً ُمَتقَبَّالً

التَّْيِميُّ ، وَاْبُن اَألْجلَحِ ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ اْبُن ُعلَيَّةَ ، َوُمَحمَُّد ْبُن فَُضْيلٍ ، َوأَُبو َيحَْيى  -٩٢٦
َخْصلََتاِن الَ : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َعطَاِء ْبنِ السَّاِئبِ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ َعْمرٍو ، قَالَ 

ِسٌري ، َوَمْن َيْعَملُ بِهَِما قَِليلٌ ، ُيسَبُِّح اللََّه ِفي ُدُبرِ كُلِّ َصالٍَة َعشًْرا ، ُيْحِصيهَِما َرُجلٌ ُمْسِلٌم إِالَّ َدَخلَ الَْجنَّةَ ، َوُهَما َي
فَرَأَْيُت َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيعِْقُدَها بَِيِدِه ، فَذَِلَك َخْمُسونَ َوِمئَةٌ بِاللَِّساِن ، َوُيكَبُِّر َعْشًرا ، وََيْحَمُد َعْشًرا 

ِمئَةٌ بِاللَِّساِن ، وَأَلٌْف ِفي ، َوأَلٌْف َوَخْمُسِمئٍَة ِفي الِْميَزاِن ، َوإِذَا أََوى إِلَى ِفَراِشِه ، َسبََّح ، َوَحِمَد ، َوكَبََّر ِمئَةً ، فَِتلَْك 
َيأِْتي أََحَدكُُم الشَّْيطَانُ : َوكَْيَف الَ ُيْحِصيَها ؟ قَالَ  :الِْميَزاِن ، فَأَيُّكُْم َيْعَملُ ِفي الَْيْومِ أَلْفَْينِ َوَخْمَسِمئَةِ َسيِّئٍَة ؟ قَالُوا 

هُ اذْكُْر كَذَا َوكَذَا ، َحتَّى َيْنفَكَّ الْعَْبُد الَ َيعِْقلُ ، َويَأِْتيِه َوُهَو ِفي َمْضَجِعِه ، فَالَ يََزالُ ُيَنوُِّم: َوُهَو ِفي الصَّالَِة ، فََيقُولُ 
  .َحتَّى َيَناَم

يِه ، َعْن أَبِي ذَرٍّ ثََنا الُْحَسْيُن ْبُن الَْحَسنِ الَْمرَْوزِيُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن بِْشرِ ْبنِ َعاِصمٍ ، َعْن أَبَِحدَّ -٩٢٧
اِهللا ، ذََهَب أَْهلُ اَألمَْوالِ وَالدُّثُورِ  َيا َرسُولَ: قُلُْت : ِقيلَ ِللنَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َوُربََّما قَالَ ُسفَْيانُ : قَالَ ، 

أَالَ أُخْبُِركُْم بِأَْمرٍ إِذَا فََعلُْتُموُه أَْدَركُْتْم َمْن قَْبلَكُْم ، َوفُتُّمْ : بِاَألْجرِ ، َيقُولُونَ كََما َنقُولُ ، وَُيْنِفقُونَ َوالَ ُنْنِفُق ، قَالَ ِلي 
ثَالَثًا وَثَالَِثَني ، وَثَالَثًا وَثَالَِثَني ، وَأَْربًَعا ، َه ِفي ُدُبرِ كُلِّ َصالٍَة ، وَُتسَبُِّحوَنُه ، وَُتكَبِّرُوَنُه َمْن َبْعَدكُْم ، َتْحَمُدونَ اللَّ

  .َوثَالَِثَني
  .الَ أَْدرِي أَيَُّتُهنَّ أَْرَبٌع: قَالَ ُسفَْيانُ 

لَْحمِيِد ْبُن َحبِيبٍ ، َحدَّثََنا اَألْوَزاِعيُّ َوَحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن إِْبَراِهيمَ َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا عَْبُد ا -٩٢٨
َحدَّثَنِي ، يُّ َحدَّثَنِي َشدَّادٌ أَُبو َعمَّارٍ ، َحدَّثَنِي أَُبو أَْسَماَء الرََّحبِ، الدَِّمشِْقيُّ ، َحدَّثََنا الْوَِليُد ْبُن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا اَألْوَزاِعيُّ 

اللَُّهمَّ أَْنتَ : قُولُ إِنَّ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم كَانَ إِذَا اْنَصَرَف ِمْن َصالَِتِه اْسَتْغفََر ثَالَثَ َمرَّاٍت ، ثُمَّ َي، ثَْوَبانُ 
  .امِالسَّالَُم ، َوِمْنكَ السَّالَُم ، تََباَركْتَ َيا ذَا الَْجالَلِ وَاِإلكَْر

  َباُب االِْنِصرَاِف ِمَن الصَّالَِة -٣٣
أَمََّنا : يِه ، قَالَ َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ ، َعْن ِسَماٍك ، َعْن قَبِيَصةَ ْبنِ ُهلْبٍ ، َعْن أَبِ -٩٢٩

  .رُِف َعْن َجانَِبْيِه َجِميًعاالنَّبِيُّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَكَانَ يَْنَص

َحدَّثََنا : يٍد ، قَاالَ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع َوَحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن َخالٍَّد ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َسِع -٩٣٠
الَ َيْجَعلَنَّ أََحدُكُْم ِللشَّْيطَاِن ِفي َنفِْسهِ ُجْزًءا ، َيَرى أَنَّ : اِهللا  قَالَ عَْبُد: اَألْعَمُش ، َعْن ُعَماَرةَ ، َعنِ اَألْسَوِد ، قَالَ 

  .اْنِصَراِفِه َعْن َيسَارِِه َحقًّا َعلَْيِه أَنْ الَ يَْنَصرَِف إِالَّ َعْن َيِمينِِه ، قَْد رَأَْيُت َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أَكْثَُر

، َعْن أَبِيِه بِْشُر ْبُن ِهالَلٍ الصَّوَّاُف ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن ُزَرْيعٍ ، َعْن ُحَسْينٍ الُْمَعلِّمِ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َحدَّثََنا  -٩٣١
  .ِفي الصَّالَِة رَأَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيْنفَِتلُ َعْن َيِمينِِه َوَعْن َيسَارِِه: ، َعْن َجدِِّه ، قَالَ 



 ْبُن سَْعٍد ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ َواِقٍد ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم -٩٣٢
قَاَم النَِّساُء ، ُسولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّمَ إِذَا َسلََّم كَانَ َر: ِشَهابٍ ، َعْن ِهْنٍد بِْنِت الْحَارِِث ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ ، قَالَْت 

  .ِحَني َيقِْضي َتْسِليَمُه ، ثُمَّ َيلَْبثُ ِفي َمكَانِِه َيِسًريا قَْبلَ أَنْ َيقُوَم

  َباُب إِذَا َحَضَرتِ الصَّالَةُ َوُوِضعَ الَْعَشاُء -٣٤
أَنَّ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن أََنسِ ْبنِ مَاِلٍك  َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، -٩٣٣

  .إِذَا ُوِضَع الَْعَشاُء ، َوأُِقيَمِت الصَّالَةُ ، فَاْبَدؤُوا بِالَْعَشاِء: َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ 

قَالَ َرُسولُ : َوانَ ، َحدَّثََنا َعْبُد الْوَارِِث ، َحدَّثََنا أَيُّوُب ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ َحدَّثََنا أَزَْهُر ْبُن َمْر -٩٣٤
  .َوأُِقيَمِت الصَّالَةُ ، فَاْبَدُؤوا بِالَْعَشاِء، إِذَا ُوِضعَ الَْعَشاُء : اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

  .ُعَمَر لَْيلَةً ، َوُهَو َيْسَمُع اِإلقَامَةَ فََتَعشَّى اْبُن: قَالَ 

ِكيٌع ؛ َجِميًَعا َعْن ِهَشامِ َحدَّثََنا سَْهلُ ْبُن أَبِي سَْهلٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ َوَحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َو -٩٣٥
إِذَا َحَضَر الَْعَشاُء ، َوأُِقيَمِت الصَّالَةُ ، : ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ  ْبنِ ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعاِئَشةَ

  .فَاْبَدُؤوا بِالَْعَشاِء

  َباُب الَْجَماَعِة ِفي اللَّْيلَِة الَْمِطريَِة -٣٥
اِعيلُ ْبُن إِبَْراِهيَم ، َعْن َخاِلٍد الَْحذَّاِء ، َعْن أَبِي ِقالََبةَ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا إِْسَم -٩٣٦

: أَُبو الَْمِليحِ ، قَالَ : َمْن َهذَا ؟ قُلُْت : خََرْجُت ِفي لَْيلٍَة َمِطَريٍة ، فَلَمَّا َرَجْعُت اْسَتفَْتْحُت ، فَقَالَ أَبِي : الَْمِليحِ ، قَالَ 
 نِعَاِلَنا ، فََناَدى مَُناِدي ُتَنا َمَع َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيْوَم الُْحَدْيبَِيِة ، َوأََصابَْتَنا َسَماٌء ، لَمْ َتُبلَّ أََساِفلَلَقَْد َرأَْي

  .َرسُولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّمَ َصلُّوا ِفي رَِحاِلكُْم

كَانَ : الصَّبَّاحِ ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن أَيُّوَب ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن -٩٣٧
  .َصلُّوا ِفي رَِحاِلكُْم،  اِت الرِّيحَِرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم يَُناِدي ُمنَاِديِه ِفي اللَّْيلَِة الَْمِطَريِة ، أَوِ اللَّْيلَِة الَْبارَِدِة ذَ

َسِمْعتُ : قَالَ  َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َعْبِد الَْوهَّابِ ، َحدَّثََنا الضَّحَّاُك ْبُن َمْخلٍَد ، َعْن َعبَّاِد ْبنِ َمْنُصورٍ ، -٩٣٨
َصلُّوا ِفي : لََّم ، أَنَُّه قَالَ ِفي َيْومِ ُجُمَعٍة ، َيْومِ َمطَرٍ َعطَاًء ُيَحدِّثُ َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَس

  .رِحَاِلكُْم

َعْبِد اِهللا ْبنِ الْحَارِثِ ْبنِ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعْبَدةَ ، َحدَّثََنا َعبَّاُد ْبُن َعبَّاٍد الُْمَهلَّبِيُّ ، َحدَّثََنا َعاِصٌم اَألْحَولُ ، َعْن  -٩٣٩
اللَُّه أَكَْبُر ، اللَُّه أَكَْبُر ، أَشَْهُد أَنْ : ، أَنَّ اْبَن َعبَّاسٍ أََمَر الُْمَؤذِّنَ أَنْ ُيَؤذِّنَ َيْوَم الُْجُمَعِة ، َوذَِلَك َيْوٌم َمِطٌري ، فَقَالَ  َنْوفَلٍ

َما : فَقَالَ لَُه النَّاُس ، َناِد ِفي النَّاسِ فَلُْيَصلُّوا ِفي ُبُيوتِهِْم : الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه ، أَشَْهُد أَنَّ ُمحَمًَّدا َرُسولُ اِهللا ، ثُمَّ قَالَ لَُه 
قَْد فََعلَ َهذَا َمْن ُهَو َخْيٌر ِمنِّي ، َتأُْمرُنِي أَنْ أُْحرِجَ النَّاَس ، فَيَأُْتونِي َيدُوُسونَ الطَِّني إِلَى : َهذَا الَِّذي َصَنْعَت ؟ قَالَ 

  .ُركَبِهِْم



  َما َيْسُتُر الُْمَصلِّيَباُب  -٣٦
ى ْبنِ طَلَْحةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن ُعَبْيٍد ، َعْن ِسَماِك ْبنِ َحْربٍ ، َعْن ُموَس -٩٤٠

ِمثْلُ : ذُِكَر ذَِلَك لَِرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَقَالَ كُنَّا ُنصَلِّي َوالدَّوَابُّ َتُمرُّ َبْيَن أَْيِديَنا ، فَ: َعْن أَبِيِه ، قَالَ 
  .ُمْؤِخَرِة الرَّْحلِ ، َتكُونُ َبْيَن َيَدْي أََحدِكُْم ، فَالَ َيُضرُُّه َمْن َمرَّ َبْيَن َيَدْيِه

َرَجاٍء الَْمكِّيُّ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الصَّبَّاحِ ، أَخَْبَرَنا عَْبُد اِهللا ْبُن  -٩٤١
  .كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ُتْخَرُج لَهُ َحْرَبةٌ ِفي السَّفَرِ ، فََيْنصُِبَها ، فَُيَصلِّي إِلَيَْها: 

َحدَّثَنِي َسِعيدُ ْبُن أَبِي َسعِيٍد ، ، ةَ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن بِْشرٍ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَب -٩٤٢
بِالنَّهَارِ  كَانَ لَِرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َحِصٌري ، ُيْبَسطُ: قَالَْت ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن َعاِئَشةَ 

  .، َوَيحَْتجُِرُه بِاللَّْيلِ ُيَصلِّي إِلَْيِه

دَّثََنا َعمَّاُر ْبُن خَاِلٍد ، َحدَّثََنا َبكُْر ْبُن َخلٍَف أَُبو بِْشرٍ ، َحدَّثََنا ُحمَْيُد ْبُن اَألْسَوِد ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن أَُميَّةَ َوَح -٩٤٣
ثِ ْبنِ ْيَنةَ ، َعْن إِْسَماِعيلَ ْبنِ أَُميَّةَ ، َعْن أَبِي َعْمرِو ْبنِ ُمَحمَِّد ْبنِ َعْمرِو ْبنِ حَُرْيٍث ، َعْن َجدِِّه ُحَرْيَحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَي

َعلْ ِتلْقَاَء َوْجهِِه َشْيئًا ، فَإِنْ إِذَا َصلَّى أََحُدكُْم ، فَلَْيْج: ُسلَْيمٍ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 
  .لَْم َيجِْد ، فَلْيَْنِصْب َعًصا ، فَإِنْ لَمْ َيجِْد ، فَلَْيُخطَّ َخطًّا ، ثُمَّ الَ َيُضرُُّه َما َمرَّ َبْيَن َيَدْيِه

  َباُب الُْمُرورِ َبْيَن َيَديِ الُْمصَلِّي -٣٧
أَْرَسلُونِي : ثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن َساِلمٍ أَبِي النَّْضرِ ، َعْن ُبْسرِ ْبنِ َسعِيٍد ، قَالَ َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّ -٩٤٤

َألنْ َيقُومَ : الَ لْيِه وَسلََّم قَإِلَى زَْيِد ْبنِ خَاِلٍد أَسْأَلُُه َعنِ الُْمُرورِ َبْيَن َيَديِ الُْمَصلِّي ، فَأَْخبََرنِي َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اهللا َع
  .أَْرَبِعَني ، َخْيٌر لَُه ِمْن أَنْ َيُمرَّ َبْيَن َيَدْيِه

  .فَالَ أَْدرِي أَْرَبِعَني َسَنةً ، أَوْ َشهًْرا ، أَْو صََباًحا ، أَْو َساَعةً: قَالَ ُسفَْيانُ 

َيانُ ، َعْن َساِلمٍ أَبِي النَّْضرِ ، َعْن ُبْسرِ ْبنِ َسعِيٍد ، أَنَّ َزْيدَ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا ُسفْ -٩٤٥
َما َسِمْعَت ِمَن النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِفي الرَُّجلِ َيُمرُّ َبْيَن َيَديِ : ْبَن َخاِلٍد أَْرَسلَ إِلَى أَبِي جَُهْيمٍ األَْنصَارِيِّ َيْسأَلُُه 

لَْو َيْعلَمُ أََحُدكُْم َما لَُه أَنْ َيُمرَّ َبْيَن َيَدْي أَِخيهِ : َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقُولُ : ُهَو ُيَصلِّي ؟ فَقَالَ الرَُّجلِ َو
َخْيٌر لَُه ِمنْ ، ِعَني َشهًْرا ، أَْو أَْرَبِعَني َيوًْما الَ أَْدرِي أَْرَبِعَني َعاًما ، أَوْ أَْرَب: قَالَ ، َوُهَو ُيَصلِّي ، كَانَ َألنْ َيِقفَ أَْرَبِعَني 

  .ذَِلَك

، َعْن َعمِِّه ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َمْوَهبٍ  -٩٤٦
لَْو َيْعلَُم أََحُدكُْم َما لَُه ِفي أَنْ َيُمرَّ َبْيَن َيَدْي أَِخيِه ، ُمْعتَرًِضا ِفي : نَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ ال: ُهَرْيَرةَ ، قَالَ 

  .الصَّالَِة ، كَانَ َألنْ ُيقِيَم ِمئَةَ َعامٍ ، َخْيٌر لَُه ِمَن الَْخطَْوِة الَِّتي َخطَاَها

  ةََباُب َما َيقْطَعُ الصَّالَ -٣٨
: نِ َعبَّاسٍ ، قَالَ َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعنِ الزُّهْرِيِّ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ َعْبدِ اِهللا ، َعنِ اْب -٩٤٧



ى أََتاٍن ، فََمَرْرَنا َعلَى بَْعضِ الصَّفِّ ، فََنزَلَْنا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ُيَصلِّي بَِعَرفَةَ ، فَجِئُْت أََنا وَالْفَْضلُ َعلَ
  .َعْنَها َوَتَركَْناَها ، ثُمَّ َدَخلَْنا ِفي الصَّفِّ

ُعَمَر ْبنِ  ُهَو قَاصَُّحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن أَُساَمةَ ْبنِ َزْيٍد ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ قَْيسٍ ،  -٩٤٨
فََمرَّ َبْيَن ، كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ُيصَلِّي ِفي ُحْجَرِة أُمِّ َسلََمةَ : قَالَْت ، َعْبِد الْعَزِيزِ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ 

كّذَا ، فََرَجَع ، فََمرَّْت َزْيَنبُ بِْنُت أُمِّ َسلََمةَ ، فَقَالَ بَِيِدِه َهكَذَا ، َيَدْيِه َعْبُد اِهللا ، أَْو ُعَمُر ْبُن أَبِي َسلََمةَ ، فَقَالَ بَِيِدِه َه
  .ُهنَّ أَغْلَُب: فََمَضْت ، فَلَمَّا َصلَّى َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 

ْحَيى ْبُن سَِعيٍد ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َحدَّثََنا قََتاَدةُ ، َحدَّثََنا جَابٌِر ، َعنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن َخالٍَّد الَْباِهِليُّ ، َحدَّثََنا َي -٩٤٩
  .الْكَلُْب اَألْسَوُد ، وَالَْمرْأَةُ الْحَاِئُض: َيقْطَعُ الصَّالَةَ : اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 

ى ، َعْن ْبُن أَْخَزَم أَُبو طَاِلبٍ ، َحدَّثََنا ُمَعاذُ ْبُن ِهَشامٍ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن ُزَراَرةَ ْبنِ أَْوفََحدَّثََنا زَْيُد  -٩٥٠
الْمَْرأَةُ ، وَالْكَلُْب ، : َيقْطَعُ الصَّالَةَ : َسْعِد ْبنِ ِهَشامٍ ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 

  .َوالِْحَماُر

َعْبُد اِهللا ْبنُ  َحدَّثََنا َجِميلُ ْبُن الَْحَسنِ ، َحدَّثََنا َعْبُد اَألْعلَى ، َحدَّثََنا سَِعيٌد ، َعْن قََتاَدةَ ، َعنِ الَْحَسنِ ، َعْن -٩٥١
  .الْمَْرأَةُ ، وَالْكَلُْب ، َوالِْحَماُر: َيقْطَُع الصَّالَةَ : ُمَغفَّلٍ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 

َعْن َعْبِد اِهللا ْبُن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َجعْفَرٍ ، َحدَّثََنا شُْعَبةُ ، َعْن ُحَمْيِد ْبنِ ِهالَلٍ ،  -٩٥٢
َيقْطَُع الصَّالَةَ إِذَا لَْم َيكُْن َبْيَن َيَديِ الرَُّجلِ مِثْلُ : نَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ الصَّاِمِت ، َعْن أَبِي ذَرٍّ ، َعنِ ال

  .الَْمرْأَةُ ، َوالِْحَماُر ، َوالْكَلُْب اَألْسَوُد: ُمْؤِخَرِة الرَّْحلِ 
الْكَلْبُ : َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم كََما سَأَلْتَنِي ، فَقَالَ  َسأَلُْت: َما َبالُ اَألْسَوُد ِمَن اَألْحَمرِ ؟ فَقَالَ : قُلُْت 

  .اَألْسَوُد َشْيطَانٌ

  َباُب اْدَرأْ َما اْسَتطَْعَت -٣٩
ذُِكرَ : َعنِ الَْحَسنِ الْعَُرنِيِّ ، قَالَ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعْبَدةَ ، أَْخبََرَنا َحمَّادُ ْبُن زَْيٍد ، َحدَّثََنا َيحَْيى أَُبو الُْمَعلَّى ،  -٩٥٣

َما َتقُولُونَ ِفي الَْجْديِ ؟ إِنَّ َرُسولَ : ِعْنَد اْبنِ َعبَّاسٍ َما َيقْطَُع الصَّالَةَ ، فَذَكَرُوا الْكَلَْب ، وَالِْحَماَر ، وَالَْمرْأَةَ ، فَقَالَ 
ًما ، فَذََهَب َجْدٌي َيُمرُّ َبْيَن َيَدْيِه ، فََباَدَرُه َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم كَانَ ُيصَلِّي َيْو

  .الِْقْبلَةَ

َمنِ ْبنِ ِد الرَّْحَحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َخاِلٍد اَألْحَمُر ، َعنِ اْبنِ َعْجالَنَ ، َعْن َزْيِد ْبنِ أَْسلََم ، َعْن َعْب -٩٥٤
إِذَا َصلَّى أََحدُكُْم ، فَلُْيَصلِّ إِلَى ُستَْرٍة ، َولَْيْدنُ : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : أَبِي َسِعيٍد ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 

  .لُْيقَاِتلُْه ، فَإِنَُّه َشْيطَانٌفَ، ِمْنَها ، َوالَ َيَدعْ أََحًدا َيُمرُّ َبْيَن َيَدْيِه ، فَإِنْ َجاَء أََحٌد َيُمرُّ 

َحدَّثََنا اْبُن أَبِي فَُدْيٍك ، َعنِ : َحدَّثََنا َهاُرونُ ْبُن َعْبِد اِهللا الَْحمَّالُ ، وَالَْحَسُن ْبُن َداُوَد الْمُْنكَِدرِيُّ ، قَاالَ  -٩٥٥
إِذَا : اِهللا ْبنِ ُعَمَر ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ الضَّحَّاِك ْبنِ ُعثَْمانَ ، َعْن َصَدقَةَ ْبُن َيسَارٍ ، َعْن َعْبِد 



  .فَلُْيقَاِتلُْه ، فَإِنْ َمَعُه الْقَرِيَن، كَانَ أََحدُكُْم ُيَصلِّي ، فَالَ َيَدْع أََحًدا يَُمرُّ َبْيَن َيَدْيِه ، فَإِنْ أََبى 
  .ُه الْعُزَّىفَإِنَّ َمَع: َوقَالَ الْمُْنكَِدرِيُّ 

  َباُب َمْن َصلَّى وََبْيَنُه َوَبْيَن الِْقْبلَِة َشيٌْء -٤٠
 النَّبِيَّ صَلَّى اهللا َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُعْرَوةَ ، َعْن َعاِئَشةَ ، أَنَّ -٩٥٦

  .َصلِّي ِمَن اللَّْيلِ ، َوأََنا ُمْعتَرَِضةٌ َبْيَنُه وََبْيَن الِْقْبلَِة ، كَاْعتَِراضِ الْجَِنَاَزِةَعلْيِه وَسلََّم كَانَ ُي

ِقالََبةَ َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن ُزَرْيعٍ ، َحدَّثََنا خَاِلدٌ الَْحذَّاُء ، َعْن أَبِي : َحدَّثََنا َبكُْر ْبُن َخلٍَف ، َوُسوَْيُد ْبُن َسعِيٍد ، قَاالَ  -٩٥٧
  .كَانَ ِفَراشَُها بِِحيَالِ َمْسَجِد َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم: ، َعْن َزْيَنَب بِْنتِ أَبِي َسلََمةَ ، َعْن أُمَِّها ، قَالَْت 

َحدَّثَْتنِي : ْيَبانِيِّ ، َعْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ َشدَّاٍد ، قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعبَّاُد ْبُن الَْعوَّامِ ، َعنِ الشَّ -٩٥٨
كَانَ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ُيَصلِّي وَأََنا بِِحذَاِئِه ، َوُربََّما : قَالَْت ، َمْيُموَنةُ ، َزْوُج النَّبِيِّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

  .َجَدأَصَابَنِي ثَْوُبهُ إِذَا َس

َحدَّثَنِي أَُبو الِْمقَْدامِ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ كَْعبٍ ، َعنِ اْبنِ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا َزْيدُ ْبُن احلُبَاب  -٩٥٩
  .دِِّث َوالنَّاِئمَِنَهى َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أَنْ ُيَصلَّى َخلَْف الُْمَتَح: َعبَّاسٍ ، قَالَ 

  َباُب النَّْهيِ أَنْ ُيْسَبَق اِإلَماُم بِالرُّكُوعِ وَالسُُّجوِد -٤١
 أَبِي ُهَريَْرةَ ، قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن ُعَبْيٍد ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ ، َعْن -٩٦٠

َر فَكَبُِّروا ، وَإِذَا َسَجَد النَّبِيُّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ُيَعلُِّمَنا أَنْ الَ نَُباِدرَ اِإلَماَم بِالرُّكُوعِ ، وَالسُُّجوِد ، وَإِذَا كَبَّكَانَ : 
  .فَاْسُجُدوا

ا َحمَّاُد ْبُن زَْيٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن زَِياٍد ، َعْن أَبِي َحدَّثََن: َحدَّثََنا ُحَمْيدُ ْبُن َمْسَعَدةَ ، َوسَُوْيدُ ْبُن َسِعيٍد ، قَاالَ  -٩٦١
أَالَ َيْخَشى الَِّذي َيْرفَُع َرأَْسُه قَْبلَ اإلَِمامِ ، أَنْ ُيَحوِّلَ اللَُّه رَأَْسُه : قَالَ أَُبو الْقَاِسمِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ُهَرْيَرةَ ، قَالَ 
  .رَأَْس ِحَمارٍ

ْيثََمةَ ، َعْن أَبِي إِْسحَاقَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبْدرٍ ُشَجاعُ ْبنِ الَْوِليِد ، َعْن زِيَاِد ْبنِ َخ -٩٦٢
: قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : الَ ، َعْن َدارِمٍ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ أَبِي ُبْرَدةَ ، َعْن أَبِي بُْرَدةَ ، َعْن أَبِي ُموَسى ، قَ

لِْفَينَّ َرُجالً َيْسبِقُنِي إِلَى إِنِّي قَْد َبدَّْنُت ، فَإِذَا َركَْعُت فَاْركَعُوا ، َوإِذَا َرفَْعُت فَاْرفَُعوا ، وَإِذَا َسَجْدُت فَاْسُجدُوا ، َوالَ أُ
  .الرُّكُوعِ ، َوالَ إِلَى السُّجُوِد

َحدَّثََنا َيْحَيى ْبنُ َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعنِ اْبنِ َعْجالَنَ وَحدَّثََنا أَُبو بِْشرٍ َبكُْر ْبُن َخلٍَف ،  -٩٦٣
قَالَ : َعْن ُمَعاوَِيةَ ْبُن أَبِي سُفَْيانُ ، قَالَ َسِعيٍد ، َعنِ اْبنِ َعْجالَنَ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َيْحَيى ْبنِ َحبَّانَ ، َعنِ اْبنِ ُمحَْيرِيزٍ ، 

ُتْدرِكُونِي ، الَ ُتَباِدُرونِي بِالرُّكُوعِ ، َوالَ بِالسُُّجوِد ، فََمْهَما أَْسبِقْكُْم بِِه إِذَا َركَْعُت : َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 
  .ُتْدرِكُونِي بِِه إِذَا َرفَْعُت ، إِنِّي قَْد َبدَّْنُت، بِِه إِذَا َسَجْدُت بِِه إِذَا َرفَْعُت ، َوَمْهَما أَْسبِقْكُْم 



  َباُب َما ُيكَْرُه ِفي الصَّالَِة -٤٢
ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ اُرونَ َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن إِْبَراِهيَم الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي فُدَْيٍك ، َحدَّثََنا هَاُرونُ ْبُن َه -٩٦٤

إِنَّ ِمَن الَْجفَاِء أَنَّ ُيكِْثرَ : الُْهدَْيرِ التَّْيِميُّ ، َعنِ اَألْعَرجِ ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ ، أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 
  .الرَُّجلُ َمْسحَ َجْبَهِتِه قَْبلَ الْفَرَاغِ ِمْن َصالَِتِه

ُس ، َعْن أَبِي ثََنا َيْحَيى ْبُن َحكِيمٍ ، َحدَّثََنا أَُبو قَُتْيَبةَ ، َحدَّثََنا يُوُنُس ْبُن أَبِي إِْسحَاَق ، َوإِْسرَائِيلُ ْبُن ُيوُنَحدَّ -٩٦٥
  .ْع أَصَابَِعَك َوأَْنَت ِفي الصَّالَِةالَ ُتفَقِّ: إِْسحَاَق ، َعنِ الَْحارِِث ، َعْن َعِليٍّ ، أَنَّ َرُسولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 

انَ ، َعْن َعطَاٍء ، َحدَّثََنا أَُبو َسِعيدٍ ُسفَْيانُ ْبُن زَِياٍد الُْمَؤدُِّب ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن رَاِشٍد ، َعنِ الَْحَسنِ ْبنِ ذَكَْو -٩٦٦
  .َعلْيِه وَسلََّم أَنْ ُيَغطِّيَ الرَُّجلُ فَاُه ِفي الصَّالَِةنََهى َرُسولُ اِهللا صَلَّى اهللا : َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، قَالَ 

ْن َسِعيِد ْبنِ أَبِي َحدَّثََنا َعلْقََمةُ ْبُن َعْمرٍو الدَّارِِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن َعيَّاشٍ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْجالَنَ ، َع -٩٦٧
ُعْجَرةَ ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َرأَى َرُجالً قَْد شَبََّك أََصابَِعُه ِفي الصَّالَِة  َسِعيٍد الَْمقُْبرِيِّ ، َعْن كَْعبِ ْبنِ

  .، فَفَرََّج َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َبْيَن أََصابِِعِه

ُن ِغيَاٍث ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َسعِيٍد الَْمقُْبرِيِّ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الصَّبَّاحِ ، أَخَْبَرَنا َحفُْص ْب -٩٦٨
إِذَا َتثَاَءَب أََحدُكُْم ، فَلَْيَضْع َيَدُه َعلَى ِفيِه ، َوالَ َيْعوِي ، فَإِنَّ : ُهَرْيَرةَ ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 

  .َيْضَحُك ِمْنُهالشَّْيطَانَ 

ْن َعِديِّ ْبنِ ثَابِتٍ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا الْفَْضلُ ْبُن ُدكَْينٍ ، َعْن َشرِيٍك ، َعْن أَبِي الَْيقْظَاِن ، َع -٩٦٩
الْبُزَاُق ، َوالُْمَخاطُ ، وَالَْحْيُض ، َوالنُّعَاُس ِفي الصَّالَِة ،  :، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 

  .ِمَن الشَّْيطَاِن

  َباُب َمْن أَمَّ قَْوًما َوُهْم لَُه كَارُِهونَ -٤٣
يِّ ، َعْن ِعْمَرانَ ، َعْن َعْبِد اِهللا َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا َعْبَدةُ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َوَجعْفَُر ْبُن َعْوٍن ، َعنِ اِإلفْرِيِق -٩٧٠

الرَُّجلُ َيُؤمُّ الْقَْوَم َوُهْم لَُه : ثَالَثَةٌ الَ ُيقَْبلُ لَُهمْ َصالَةٌ : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ْبنِ َعْمرٍو ، قَالَ 
  .ًرا ، َيعْنِي بَْعَد َما َيفُوُتهُ الَْوقُْت ، َوَمنِ اْعَتَبَد ُمحَرًَّراكَارُِهونَ ، َوالرَُّجلُ الَ يَأِْتي الصَّالَةَ إِالَّ ِدبَا

َدةُ ْبُن اَألْسَوِد ، َعنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُعَمَر ْبُن َهيَّاجِ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ اَألْرَحبِيُّ ، َحدَّثََنا ُعَبْي -٩٧١
ِه يِد ، َعنِ الِْمْنهَالِ ْبنِ َعْمرٍو ، َعْن َسِعيِد ْبنِ ُجبَْيرٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيالْقَاِسمِ ْبنِ الْوَِل

، َوامَْرأَةٌ َباَتْت َوَزْوجَُها  َرُجلٌ أَمَّ قَْوًما َوُهْم لَُه كَارُِهونَ: ثَالَثَةٌ الَ َتْرتَِفُع َصالَُتُهْم فَْوقَ ُرُؤوسِهِْم شِْبًرا : وَسلََّم قَالَ 
  .َعلَْيَها َساِخطٌ ، وَأََخَواِن مَُتَصارَِماِن

  َباُب اِالثَْناِن َجَماعَةٌ -٤٤
َسى  أَبِي ُموَحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا الرَّبِيُع ْبُن َبْدرٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه َعْمرِو ْبُن َجَراٍد ، َعْن -٩٧٢

  .اثَْناِن فََما فَْوقَُهَما َجَماَعةٌ: قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : اَألْشَعرِيِّ ، قَالَ 



َعنِ الشَّْعبِيِّ ، اِصٌم ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ أَبِي الشَّوَارِبِ ، َحدَّثََنا َعْبِد الْوَاِحِد ْبنِ زَِياٍد ، َحدَّثََنا َع -٩٧٣
َسارِهِ بِتُّ ِعْندَ َخالَِتي َمْيُموَنةَ ، فَقَاَم النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ُيَصلِّي ِمَن اللَّْيلِ ، فَقُْمُت َعْن َي: َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ 

  .، فَأََخذَ بَِيِدي ، فَأَقَاَمنِي َعْن َيِمينِِه

يلُ ، قَالَ ْبُن َخلٍَف أَُبو بِْشرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ الَْحنَِفيُّ ، َحدَّثََنا الضَّحَّاُك ْبُن ُعثَْمانَ ، َحدَّثََنا شَُرْحبِ َحدَّثََنا َبكُْر -٩٧٤
فَجِئُْت فَقُْمُت َعْن َيَسارِهِ  كَانَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ُيَصلِّي الَْمْغرَِب ،: َسِمْعُت َجابَِر ْبُن َعْبِد اِهللا َيقُولُ : 

  .، فَأَقَاَمنِي َعْن َيِمينِِه

نِ أََنسٍ ، َعْن أََنسٍ َحدَّثََنا َنْصُر ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ الُْمْختَارِ ، َعْن ُموَسى ْب -٩٧٥
  .ى اهللا َعلْيِه وَسلََّم بِامَْرأٍَة ِمْن أَْهِلِه َوبِي ، فَأَقَامَنِي َعْن َيِمينِِه ، َوَصلَِّت الْمَْرأَةُ َخلْفََناَصلَّى َرُسولُ اهللاِ َصلَّ: ، قَالَ 

  َباُب َمْن ُيسَْتَحبُّ أَنْ َيِلَي اِإلَماَم -٤٥
نِ اَألْعَمشِ ، َعْن ُعَماَرةَ ْبُن ُعَمْيرٍ ، َعْن أَبِي َمْعَمرٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الصَّبَّاحِ ، أَخَْبَرَنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َع -٩٧٦

الَ : كَانَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيْمَسُح َمَناِكبََنا ِفي الصَّالَِة َوَيقُولُ : َعْن أَبِي َمْسُعوٍد األَْنصَارِيِّ ، قَالَ 
  .، َوِلَيِليَنِّي ِمْنكُْم أُولُو اَألْحالَمِ َوالنَُّهى ، ثُمَّ الَِّذيَن َيلُوَنُهْم ، ثُمَّ الَِّذيَن َيلُونَُهْمَتْخَتِلفُوا فََتْخَتِلَف قُلُوُبكُْم 

ولُ اهللاِ كَانَ َرُس: َحدَّثََنا َنْصُر ْبُن َعِليٍّ الْجَْهَضِميُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد الْوَهَّابِ ، َحدَّثََنا ُحَمْيٌد ، َعْن أََنسٍ ، قَالَ  -٩٧٧
  .َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ُيِحبُّ أَنْ َيِلَيهُ الُْمهَاجُِرونَ وَاألَْنصَاُر ِليَأُْخذُوا َعْنُه

ولَ ٍد ، أَنَّ َرُسَحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي زَاِئَدةَ ، َعْن أَبِي اَألشَْهبِ ، َعْن أَبِي َنْضَرةَ ، َعْن أَبِي َسعِي -٩٧٨
تَقَدَُّموا فَأَْتمُّوا بِي ، وَلَْيأَْتمَّ بِكُْم َمْن َبْعدَكُْم ، الَ يََزالُ قَْوٌم : فَقَالَ ، اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم رَأَى ِفي أَْصَحابِِه َتأَخًُّرا 

  .َيَتأَخَُّرونَ حَتَّى ُيَؤخَِّرُهُم اللَُّه

  َباُب َمْن أََحقُّ بِاِإلَمامَِة -٤٦
ةَ ، َعْن َماِلِك ْبنِ َحدَّثََنا بِْشُر ْبُن ِهالَلٍ الصَّوَّاُف ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن ُزَرْيعٍ ، َعْن َخاِلٍد الَْحذَّاِء ، َعْن أَبِي ِقالََب -٩٧٩

إِذَا َحَضَرتِ : أََرْدَنا اِالْنصَِراَف ، قَالَ لََنا أََتْيتُ النَّبِيَّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أََنا َوصَاِحٌب ِلي ، فَلَمَّا : الُْحوَْيرِِث ، قَالَ 
  .الصَّالَةُ فَأَذَِّنا َوأَِقيَما ، وَلَْيُؤمَّكَُما أَكَْبُركَُما

َسِمْعتُ : قَالَ  ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َجعْفَرٍ ، َحدَّثََنا شُْعَبةُ ، َعْن إِْسَماِعيلَ ْبُن َرَجاٍء -٩٨٠
َيُؤمُّ الْقَْوَم أَقَْرؤُُهْم ِلِكَتابِ : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َسِمْعُت أََبا َمْسُعوٍد َيقُولُ : أَْوَس ْبنُ َضْمَعجٍ ، قَالَ 

َرةً ، فَإِنْ كَاَنتِ الْهِجَْرةُ َسَواًء ، فَلَْيُؤمَُّهْم أَكَْبُرُهمْ ِسنا ، َوالَ اللَُّه ، فَإِنْ كَاَنْت ِقَراءَُتُهْم سََواًء ، فَلَْيُؤمَُّهْم أَقْدَُمُهْم ِهْج
  . بِإِذْنِِهُيَؤمُّ الرَُّجلُ ِفي أَْهِلِه ، َوالَ ِفي ُسلْطَانِِه ، َوالَ ُيْجلَْس َعلَى َتكْرَِمِتِه ِفي َبْيِتِه إِالَّ بِإِذٍْن ، أَْو

  إلَِماُمَباُب َما َيجُِب َعلَى ا -٤٧
انَ ، أَُخو فُلَْيحٍ ، َحدَّثَنَا َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْحمِيِد ْبُن ُسلَْيَم -٩٨١

َتفَْعلُ وَلََك ِمَن الِْقَدمِ َما : قَْوِمِه ، ُيَصلُّونَ بِهِْم ، فَِقيلَ لَُه  كَانَ سَْهلُ ْبُن َسْعدٍ السَّاِعِديُّ ُيقَدُِّم ِفْتَيانَ: أَُبو حَازِمٍ ، قَالَ 



اِإلَماُم َضاِمٌن ، فَإِنْ أَْحَسَن فَلَُه َولَُهْم ، َوإِنْ أََساَء ، : إِنِّي َسِمْعُت َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم يَقُولُ : لََك ، قَالَ 
  .، َوالَ َعلَْيهِْم َيْعنِي ، فََعلَْيِه

َعِقيلَةُ ، َعْن َسالََمةَ بِْنتِ : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن أُمِّ غَُرابٍ ، َعنِ اْمَرأَةٍ ُيقَالُ لََها  -٩٨٢
َيأِْتي َعلَى النَّاسِ َزَمانٌ َيقُوُمونَ َساَعةً ، الَ : ِه وَسلََّم َيقُولُ َسمِْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْي: قَالَْت ، الُْحرِّ ، أُْخِت خََرَشةَ 

  .َيجُِدونَ إَِماًما ُيَصلِّي بِهِْم

ِليٍّ الْهَْمدَانِيِّ ْن أَبِي َعَحدَّثََنا ُمحْرُِز ْبُن َسلََمةَ الَْعدَنِيُّ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي حَازِمٍ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َحْرَملَةَ ، َع -٩٨٣
إِنَّكَ : فَحَاَنْت َصالَةٌ ِمَن الصَّلَوَاِت ، فَأََمْرنَاُه أَنْ َيُؤمََّنا ، َوقُلَْنا لَُه ، ، أَنَُّه خََرَج ِفي َسفِيَنٍة ِفيَها ُعقَْبةُ ْبنِ َعاِمرٍ الُْجهَنِيُّ 
إِنِّي َسِمْعتُ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه : لْيِه وَسلََّم ، فَأََبى ، فَقَالَ أََحقَُّنا بِذَِلَك ، أَْنتَ َصاِحُب َرسُولِ اِهللا َصلَّى اهللا َع

  .هِْمَمْن أَمَّ النَّاَس فَأَصَاَب ، فَالصَّالَةُ لَُه َولَُهْم ، َوَمنِ اْنتَقََص َمْن ذَِلَك شَْيئًا ، فََعلَْيِه ، َوالَ َعلَْي: وَسلََّم َيقُولُ 

  قَْوًما فَلُْيَخفِّْف َباُب َمْن أَمَّ -٤٨
أََتى : َمْسُعوٍد ، قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ، َعْن قَْيسٍ ، َعْن أَبِي  -٩٨٤

ِلَما ، ِهللا ، إِنِّي َألتَأَخَُّر ِفي َصالَةِ الَْغَداِة ِمْن أَْجلِ فُالٍَن َيا َرُسولَ ا: َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َرُجلٌ ، فَقَالَ 
ا النَّاُس فََما رَأَْيُت َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَطُّ ِفي َمْوِعظٍَة أََشدَّ ِمْنُه غََضًبا َيْوَمِئٍذ ، َيا أَيَُّه: ُيِطيلُ بَِنا ِفيَها ، قَالَ 

  .َحاجَِةْنكُْم ُمنَفِّرِيَن ، فَأَيُّكُْم َما صَلَّى بِالنَّاسِ ، فَلَْيَتجَوَّْز ؛ فَإِنَّ ِفيهُِم الضَِّعيَف وَالْكَبَِري َوذَا الْإِنَّ ِم، 

ا َعْبُد الْعَزِيزِ ْبُن صَُهْيبٍ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن زَْيٍد ، أَْخبََرَن: َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعْبَدةَ ، َوُحمَْيُد ْبُن َمْسَعَدةَ ، قَاالَ  -٩٨٥
  .كَانَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ُيوجُِز ، َوُيِتمُّ الصَّالَةَ: َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، قَالَ 

َصلَّى ُمَعاذُ ْبُن َجَبلٍ : ْن َجابِرٍ ، قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُرْمحٍ ، أَْخبََرَنا اللَّْيثُ ْبُن سَْعٍد ، َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ ، َع -٩٨٦
إِنَُّه مَُناِفٌق : فََصلَّى ، فَأُْخبَِر ُمَعاذُ َعْنُه ، فَقَالَ ، اَألْنصَارِيُّ بِأَْصحَابِِه َصالَةَ الِْعَشاِء ، فَطَوَّلَ َعلَْيهِْم ، فَاْنصََرَف َرُجلٌ ِمنَّا 

لَ َعلَى َرسُولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَأَخَْبَرُه َما قَالَ لَُه ُمَعاذٌ ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اهللا ، فَلَمَّا َبلَغَ ذَِلَك الرَُّجلَ ، َدَخ
َسبِّحِ اْسَم رَبِّكَ {َو بِالشَّْمسِ َوُضَحاَها ، : أَتُرِيُد أَنْ َتكُونَ فَتَّاًنا َيا ُمَعاذٌ ؟ إِذَا َصلَّْيَت بِالنَّاسِ ، فَاقَْرأْ : َعلْيِه وَسلََّم 

  .}اقَْرأْ بِاْسمِ رَبَِّك{، َواللَّْيلِ إِذَا يَْغَشى ، َو } اَألْعلَى

َسِعيدِ ْبنِ أَبِي ِهْنٍد ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ اْبُن ُعلَيَّةَ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسَحاَق ، َعْن  -٩٨٧
كَانَ آِخَر َما َعهَِد إِلَيَّ النَّبِيُّ َصلَّى : َسِمْعُت ُعثَْمانَ ْبنِ أَبِي الَْعاصِ َيقُولُ : ْن ُمطَرِِّف ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ الشِّخِّريِ ، قَالَ َع

الصَّالَِة ، َواقِْدرِ النَّاَس بِأَْضَعِفهِْم ، فَإِنَّ  َتَجاَوْز ِفي، َيا ُعثَْمانُ : قَالَ ِلي ، اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِحنيَ أَمَّرَنِي َعلَى الطَّاِئِف 
  .ِفيهُِم الْكَبَِري ، وَالصَِّغَري ، َوالسَّقِيَم ، َوالْبَِعيَد ، وَذَا الْحَاَجِة

دَّثََنا َيْحَيى ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َعِليٍّ ، َح: قَالَ أَُبو الَْحَسنِ الْقَطَّان  -٩٨٨
َحدَّثَ ُعثَْمانُ ْبُن أَبِي الَْعاصِ ، أَنَّ آِخَر َما قَالَ ِلي َرسُولُ اهللاِ : َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن ُمرَّةَ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيَّبِ ، قَالَ 

  .فَّ بِهِْمإِذَا أََمْمَت قَْوًما فَأَِخ: َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 



  َباُب اِإلَمامِ ُيَخفُِّف الصَّالَِة إِذَا َحَدثَ أَمٌْر -٤٩
: سِ ْبنِ َماِلٍك ، قَالَ َحدَّثََنا َنْصُر ْبُن َعِليٍّ الْجَْهَضِميُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اَألْعلَى ، َحدَّثََنا َسعِيٌد ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن أََن -٩٨٩

إِنِّي َألْدُخلُ ِفي الصَّالَِة ، وَأََنا أُرِيُد إِطَالَتََها ، فَأَْسَمُع ُبكَاَء الصَّبِيِّ ، فَأََتجَوَُّز ِفي : اهللا َعلْيِه وَسلََّم  قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى
  .َصالَِتي ، ِممَّا أَْعلَُم ِلَوْجِد أُمِِّه بُِبكَائِِه

نِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َسلََمةَ ، َعْن ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعالَثَةَ ، َعْن َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن أَبِي كَرَِميةَ الْحَرَّا -٩٩٠
إِنِّي : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ِهَشامِ ْبنِ َحسَّانَ ، َعنِ الَْحَسنِ ، َعْن ُعثَْمانَ ْبنِ أَبِي الَْعاصِ ، قَالَ 

  .كَاَء الصَّبِيِّ ، فَأََتَجوَُّز ِفي الصَّالَِةَألْسَمُع ُب

ْوَزاِعيِّ ، َعْن َيحَْيى َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن إِْبَراِهيَم ، َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن َعْبِد الَْواِحِد ، َوبِْشرُ ْبُن َبكْرٍ ، َعنِ اَأل -٩٩١
إِنِّي َألقُوُم ِفي : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َتاَدةَ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ ْبُن أَبِي كَِثريٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي قَ

  .َعلَى أُمِِّه الصَّالَِة ، َوأََنا أُرِيُد أَنْ أُطَوِّلَ ِفيَها ، فَأَْسَمُع ُبكَاَء الصَّبِيِّ ، فَأََتجَوَُّز ؛ كََراِهَيةَ أَنْ َيُشقَّ

  إِقَاَمِة الصُّفُوِفَباُب  -٥٠
 ْبنِ طََرفَةَ ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا اَألْعَمُش ، َعنِ الُْمَسيَّبِ ْبنِ َراِفعٍ ، َعْن َتِميمِ -٩٩٢

أَالَ َتُصفُّونَ كََما َتُصفُّ الَْمالَِئكَةُ ِعْنَد َربَِّها ؟ : ِه وَسلََّم قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْي: َجابِرِ ْبنِ َسُمَرةَ السَُّواِئيِّ ، قَالَ 
  .ُيِتمُّونَ الصُّفُوَف األَُولَ ، َويََترَاصُّونَ ِفي الصَّفِّ: َوكَْيَف َتُصفُّ الَْمالَِئكَةُ ِعْنَد َربَِّها ؟ قَالَ : قَالَ ، قُلَْنا 

، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َسعِيٍد ، َعْن ُشْعَبةَ وَحدَّثََنا َنْصُر ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َوبِْشُر ْبُن  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ -٩٩٣
َسوُّوا : َم قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ: َحدَّثََنا ُشْعَبةَ ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، قَالَ : ُعَمَر ، قَاالَ 

  .ُصفُوفَكُْم ، فَإِنَّ َتْسوَِيةَ الصُّفُوِف ِمْن َتَمامِ الصَّالَِة

 ، أَنَُّه َسِمعَ النُّْعَمانَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َجعْفَرٍ ، َحدَّثََنا شُْعَبةُ ، َحدَّثََنا ِسمَاُك ْبُن حَْربٍ -٩٩٤
: قَالَ ، كَانَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ُيَسوِّي الصَّفَّ ، حَتَّى َيْجَعلَُه ِمثْلَ الرُّْمحِ أَوِ الِْقْدحِ : َيقُولُ  ْبُن َبِشريٍ

  .ُيخَاِلفَنَّ اللَُّه َبْيَن ُوُجوِهكُْمَسوُّوا ُصفُوفَكُْم ، أَْو لَ: فََرأَى َصْدَر َرُجلٍ نَاِتئًا ، فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

: قَالَْت ، َعْن َعاِئَشةَ َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن َعيَّاشٍ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ،  -٩٩٥
للََّه َوَمالَِئكََتهُ ُيَصلِّونَ َعلَى الَِّذيَن َيِصلُونَ الصُّفُوَف ، َوَمْن َسدَّ فُْرَجةً َرفََعُه إِنَّ ا: قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

  .اللَُّه بَِها َدْرجَةً

  َباُب فَْضلِ الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ -٥١
َبرََنا ِهَشاٌم الدَّْسُتوَاِئيُّ ، َعْن َيْحَيى ْبنِ أَبِي كَِثريٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن هَاُرونَ ، أَْخ -٩٩٦

هللا َعلْيِه وَسلََّم كَانَ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِبَْراِهيَم ، َعْن خَاِلِد ْبنِ َمْعَدانَ ، َعْن ِعْرَباضِ ْبنِ سَارَِيةَ ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا صَلَّى ا
  .َوِللثَّانِي َمرَّةً، مِ ثَالَثًا َيْسَتْغِفرُ ِللصَّفِّ الُْمقَدَّ



َسِمْعُت : َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، قَالَ : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َسعِيٍد ، َوُمحَمَُّد ْبُن َجْعفَرٍ ، قَاالَ  -٩٩٧
َسِمْعتُ َرسُول : َسِمْعُت الْبََراَء ْبَن َعازِبٍ َيقُولُ : ْوَسَجةَ َيقُولُ َسِمْعُت عَْبَد الرَّْحَمنِ ْبَن َع: طَلَْحةَ ْبَن ُمَصرِّفٍ َيقُولُ 

  .إِنَّ اللََّه وََمالَِئكََتُه ُيَصلُّونَ َعلَى الصَّفِّ اَألوَّلِ: اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقُولُ 

ا أَُبو قَطَنٍ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن ِخالَسٍ ، َعْن أَبِي َراِفعٍ ، َحدَّثََنا أَُبو ثَْورٍ إِبَْراِهيمُ ْبُن َخاِلٍد ، َحدَّثََن -٩٩٨
  .لَْو َيْعلَُمونَ َما ِفي الصَّفِّ األَوَّلِ لَكَاَنْت قُْرَعةٌ: قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، قَالَ 

، َعْن ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمصَفَّى الْحِْمِصيُّ ، َحدَّثََنا أََنُس ْبُن ِعيَاضٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْمرِو ْبنِ َعلْقََمةَ َحدَّثََنا  -٩٩٩
إِنَّ اللََّه وََمالَِئكََتهُ  :قَالَ َرُسولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : إِبَْراهِيَم ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َعْوٍف ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 

  .ُيَصلُّونَ َعلَى الصَّفِّ األَوَّلِ

  َباُب ُصفُوِف النَِّساِء -٥٢
هَُرْيَرةَ ، وَعْن  َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعْبَدةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َعنِ الَْعالَِء ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي -١٠٠٠
خَْيُر ُصفُوفِ النَِّساِء آِخُرَها ، : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، قَالَ  ُسهَْيلٍ

  .َوَشرَُّها أَوَّلَُها ، َوَخْيُر ُصفُوِف الرِّجَالِ أَوَّلَُها ، َوَشرَُّها آِخُرَها

َحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمحَمَِّد ْبنِ َعِقيلٍ ، َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُم -١٠٠١
خَْيُر ُصفُوفِ َخْيُر ُصفُوِف الرِّجَالِ ُمقَدَُّمَها ، َوَشرَُّها ُمَؤخَُّرَها ، َو: قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : اِهللا ، قَالَ 

  .النَِّساِء ُمَؤخَُّرَها ، َوَشرَُّها ُمقَدَّمَُها

  َباُب الصَّالَِة َبْيَن السَّوَارِي ِفي الصَّفِّ -٥٣
ُمسِْلمٍ ، َعْن قََتاَدةَ َحدَّثََنا َهاُرونُ ْبُن : قَاالَ ، َحدَّثََنا زَْيُد ْبُن أَْخَزَم أَُبو طَاِلبٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد ، وَأَُبو قَُتْيَبةَ  -١٠٠٢

كُنَّا ُنْنَهى أَنْ َنُصفَّ َبْيَن السَّوَارِي َعلَى َعْهِد َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ، َعْن ُمَعاوَِيةَ ْبنِ قُرَّةَ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 
  .َوُنطَْرُد َعْنَها طَْرًدا، 

  فِّ َوْحدَُهَباُب َصالَةِ الرَُّجلِ َخلَْف الصَّ -٥٤
َحدَّثَنِي عَْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمالَزُِم ْبُن َعْمرٍو ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َبْدرٍ  -١٠٠٣

خََرْجَنا َحتَّى قَِدمَْنا َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه : قَالَ َوكَانَ ِمَن الَْوفِْد ، ، َعِليِّ ْبنِ َشْيَبانَ ، َعْن أَبِيِه َعِليِّ ْبنِ َشيَْبانَ 
ثُمَّ َصلَّْيَنا َوَراَءُه َصالَةً أُخَْرى ، فَقََضى الصَّالَةَ ، فَرَأَى َرُجالً فَرًْدا ُيصَلِّي : وَسلََّم ، فََباَيعَْناُه ، َوَصلَّيَْنا َخلْفَُه ، قَالَ 

اْسَتقْبِلْ َصالََتَك ، الَ َصالَةَ : قَالَ ، فََوقََف َعلَْيِه َنبِيُّ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِحَني اْنصََرَف  :َخلَْف الصَّفِّ ، قَالَ 
  .ِللَِّذي َخلَْف الصَّفِّ

أََخذَ : ، َعْن ِهالَلِ ْبنِ يَِساٍف ، قَالَ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن إِْدرِيَس ، َعْن ُحَصْينٍ -١٠٠٤
َصلَّى َرُجلٌ َخلَْف الصَّفِّ : َوابَِصةُ ْبُن َمْعَبٍد ، فَقَالَ : ُيقَالُ لَُه ، فَأَْوقَفَنِي َعلَى شَْيخٍ بِالرَّقَِّة ، بَِيِدي زِيَاُد ْبُن أَبِي الْجَْعِد 

  .ْيِه وَسلََّم أَنْ ُيعِيَدَوْحَدُه ، فَأََمَرهُ النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعل



  َباُب فَْضلِ َمْيَمَنِة الصَّفِّ -٥٥
ْيٍد ، َعْن ُعثَْمانَ ْبنِ َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ ْبُن ِهَشامٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن أَُساَمةَ ْبنِ َز -١٠٠٥

إِنَّ اللََّه وََمالَِئكََتُه ُيَصلُّونَ َعلَى : قَالَ َرُسولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َعاِئَشةَ ، قَالَْت ُعْرَوةَ ، َعْن ُعْرَوةَ ، َعْن 
  .َمَياِمنِ الصُّفُوِف

ْبنِ الْبََراِء ْبنِ َعازِبٍ ، َعنِ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن ِمْسَعرٍ ، َعْن ثَابِِت ْبنِ ُعَبْيٍد ، َعنِ ا -١٠٠٦
ِممَّا ُنِحبُّ أَْو ِممَّا أُِحبُّ أَنْ َنقُومَ : كُنَّا إِذَا َصلَّْيَنا َخلَْف َرسُولِ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ ِمْسَعٌر : الْبََراِء ، قَالَ 
  .َعْن َيِمينِِه

َسْينِ أَُبو َجعْفَرٍ ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن ُعثَْمانَ الِْكالَبِيُّ ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اهللاِ ْبُن َعْمرٍو َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَبِي الُْح -١٠٠٧
نَّ َمْيَسَرةَ إِ: ِقيلَ ِللنَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : الرَّقِّيُّ ، َعْن لَْيِث ْبنِ أَبِي ُسلَْيمٍ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 

  .َمْن َعمََّر َمْيَسَرةَ الَْمْسجِِد كُِتبَ لَُه ِكفْالَِن ِمَن اَألْجرِ: الَْمْسجِِد َتَعطَّلَْت ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

  َباُب الِْقْبلَِة -٥٦
ا الَْولِيُد ْبُن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا َماِلُك ْبُن أََنسٍ ، َعْن َجْعفَرِ ْبنِ ُمَحمَّدٍ َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن ُعثَْمانَ الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََن -١٠٠٨

لَمَّا فََرغَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِمْن طََواِف الْبَْيِت ، أََتى َمقَاَم إِبَْراهِيَم ، : ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجابِرٍ ، أَنَُّه قَالَ 
قَالَ الْوَِليدُ } وَاتَِّخذُوا ِمْن َمقَامِ إِْبَراهِيَم ُمَصلًّى{: َيا َرسُولَ اِهللا ، َهذَا َمقَاُم أَبِيَنا إِبَْراِهيَم ، الَِّذي قَالَ اللَُّه : ُعَمُر  فَقَالَ

  .َنَعْم: ؟ قَالَ } َواتَِّخذُوا{: أََهكَذَا قََرأَ : فَقُلُْت ِلَماِلٍك : 

: قَالَ ُعَمُر : مَّدُ ْبُن الصَّبَّاحِ ، َحدَّثََنا ُهَشْيٌم ، َعْن ُحَمْيٍد الطَّوِيلِ ، َعْن أََنسِ ْبنِ مَاِلٍك ، قَالَ َحدَّثََنا ُمَح -١٠٠٩
  .}َم ُمَصلًّىَواتَِّخذُوا ِمْن َمقَامِ إِبَْراِهي{: َيا َرُسولَ اِهللا ، لَوِ اتََّخذَْت ِمْن َمقَامِ إِبَْراِهيَم ُمَصلًّى ؟ فََنَزلَْت : قُلُْت 

َصلَّْيَنا : اِء ، قَالَ َحدَّثََنا َعلْقََمةُ ْبُن َعْمرٍو الدَّارِِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن َعيَّاشٍ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعنِ الَْبَر -١٠١٠
َعَشَر َشهًْرا ، َوُصرِفَتِ الِْقْبلَةُ إِلَى الْكَْعَبِة بَْعَد ُدخُوِلِه  َمَع َرسُولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َنْحَو بَْيِت الْمَقِْدسِ ثََمانَِيةَ

َتقَلَُّب َوْجهِِه ِفي السََّماِء  الَْمِديَنةَ بَِشهَْرْينِ ، َوكَانَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم إِذَا َصلَّى إِلَى بَْيِت الْمَقِْدسِ أَكْثََر
لَّى اهللا َعلْيِه ْن قَلْبِ َنبِيِِّه َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أَنَُّه َيْهَوى الْكَْعَبةَ ، فَصَِعَد جِبْرِيلُ ، فََجَعلَ َرسُولُ اِهللا َص، َوَعِلَم اللَُّه ِم

قَدْ َنَرى َتقَلَُّب َوْجهَِك ِفي {: َزلَ اللَُّه وَسلََّم ُيْتبُِعهُ َبصََرُه َوُهَو َيصَْعُد َبْيَن السََّماِء َواَألْرضِ ، َيْنظُُر َما َيأِْتيهِ بِِه ، فَأَْن
إِنَّ الِْقْبلَةَ قَدْ ُصرِفَْت إِلَى الْكَْعَبِة ، َوقَْد َصلَّْيَنا َركَْعَتْينِ إِلَى بَْيِت الْمَقِْدسٍ َوَنْحنُ : اآلَيةَ ، فَأَتَاَنا آٍت ، فَقَالَ } السََّماِء
كَْيَف حَالَُنا ، َيا جِبْرِيلُ : لَى َما َمَضى ِمْن َصالَِتَنا ، فَقَالَ َرسُولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم فََتَحوَّلَْنا ، فََبَنْيَنا َع، ُركُوٌع 

  .}َوَما كَانَ اللَُّه ِلُيِضيَع إَِمياَنكُْم{: ِفي َصالَِتَنا إِلَى َبْيتِ الَْمقِْدسِ ؟ فَأَنَْزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ 

 ، َحدَّثََنا ا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا هَاِشمُ ْبُن الْقَاِسمِ وَحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َيْحَيى النَّْيسَاُبورِيَُّحدَّثََن -١٠١١
قَالَ : أَبِي ُهَريَْرةَ ، قَالَ  َحدَّثََنا أَُبو مَْعَشرٍ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْمرٍو ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ، َعْن: َعاِصُم ْبُن َعِليٍّ ، قَاالَ 

  .َما َبْيَن الَْمشْرِقِ وَالَْمْغرِبِ ِقْبلَةٌ: َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 



  َباُب َمْن َدَخلَ الَْمْسجَِد فَالَ َيْجِلْس َحتَّى َيْركََع -٥٧
َحدَّثََنا اْبُن أَبِي فُدَْيٍك ، َعْن : َيْعقُوُب ْبُن ُحمَْيِد ْبنِ كَاِسبٍ ، قَاالَ َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن الُْمْنِذرِ الْحَِزاِميُّ ، َو -١٠١٢

إِذَا َدَخلَ : َسلََّم قَالَ كَِثريِ ْبنِ زَْيٍد ، َعنِ الُْمطَِّلبِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه و
  .فَالَ َيجِْلْس حَتَّى َيْركَعَ َركَْعَتْينِ، َمْسجَِد أََحُدكُُم الْ

نِ َعْبِد اِهللا ْبنِ الزَُّبيْرِ َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن ُعثَْمانَ ، َحدَّثََنا الَْولِيُد ْبُن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا َماِلُك ْبُن أََنسٍ ، َعْن َعاِمرِ ْب -١٠١٣
، إِذَا َدَخلَ أََحُدكُمُ الَْمْسجَِد : ِقيِّ ، َعْن أَبِي قََتاَدةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ُسلَْيمٍ الزَُّر

  .فَلُْيَصلِّ َركْعََتْينِ قَْبلَ أَنْ َيْجِلَس

  َباُب َمْن أَكَلَ الثُّوَم فَالَ يَقَْرَبنَّ الَْمْسجَِد -٥٨
 َساِلمِ كْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ اْبُن ُعلَيَّةَ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ أَبِي َعرُوَبةَ ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْنَحدَّثََنا أَُبو َب -١٠١٤

قَاَم َيْوَم الُْجُمَعِة َخِطيًبا ، أَْو  ْبنِ أَبِي الَْجْعدِ الَْغطَفَانِيِّ ، َعْن َمْعَدانَ ْبنِ أَبِي طَلَْحةَ الَْيْعَمرِيِّ ، أَنَّ ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ
الَ أَُراُهَما إِالَّ ، َيا أَيَُّها النَّاُس ، إِنَّكُْم َتأْكُلُونَ َشجََرَتْينِ : َخطََب َيْوَم الُْجُمَعِة ، فََحِمدَ اللََّه وَأَثَْنى َعلَْيِه ، ثُمَّ قَالَ 

َولَقَْد كُْنُت أََرى الرَُّجلَ َعلَى َعْهِد َرسُولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، يُوَجدُ رُِحيُه َخبِيثََتْينِ ، َهذَا الثُّوُم َوَهذَا الَْبَصلُ ، 
  .فَلُْيِمْتَها طَْبًخا، ِمْنُه ، فَُيْؤَخذُ بَِيِدِه َحتَّى ُيخَْرَج إِلَى الَْبِقيعِ ، فََمْن كَانَ آِكلََها الَ ُبدَّ 

انَ الُْعثَْمانِيُّ ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم ْبُن َسْعٍد ، َعنِ اْبنِ شَِهابٍ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمسَيَّبِ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا أَُبو َمرَْو -١٠١٥
ِذيَنا بَِها ِفي َمْسجِِدَنا َمْن أَكَلَ ِمْن َهِذهِ الشََّجَرِة ، الثُّومِ ، فَالَ ُيْؤ: قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ُهَرْيَرةَ ، قَالَ 

  .َهذَا
الْكُرَّاثَ َوالَْبَصلَ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َيعْنِي أَنَّهُ َيزِيُد َعلَى َحِديثِ : َوكَانَ أَبِي يَزِيُد ِفيِه : قَالَ إِبَْراهِيُم 

  .أَبِي ُهَرْيَرةَ ِفي الثُّومِ

ْبنِ ْبُن الصَّبَّاحِ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اهللاِ ْبُن َرَجاٍء الَْمكِّيُّ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ  -١٠١٦
  .َينَّ الَْمْسجَِدفَالَ َيأِْت، َمْن أَكَلَ ِمْن َهِذِه الشََّجَرةِ َشْيئًا : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ُعَمَر ، قَالَ 

  َباُب الُْمَصلِّي ُيَسلَُّم َعلَْيِه كَْيَف َيرُدُّ -٥٩
ْبِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد الطََّناِفِسيُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن زَْيِد ْبنِ أَسْلََم ، َعْن َع -١٠١٧

  صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َمْسجَِد قَُباٍء ُيَصلِّي ِفيِه ، فََجاَءْت رَِجالٌ ِمَن اَألْنَصارِ ُيَسلُِّمونَ َعلَْيِه ،أََتى َرسُولُ اِهللا: قَالَ 
  .ُيِشُري بَِيِدِه كَانَ: كَْيَف كَانَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيُردُّ َعلَيْهِْم ؟ قَالَ : فََسأَلْتُ ُصَهيًْبا ، َوكَانَ َمَعُه 

بََعثَنِي النَّبِيُّ : الَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُرْمحٍ الِْمْصرِيُّ ، أَْخبََرَنا اللَّْيثُ ْبُن َسْعٍد ، َعْن أَبِي الزُّبَْيرِ ، َعْن َجابِرٍ ، قَ -١٠١٨
إِنَّكَ : فََسلَّْمُت َعلَْيِه ، فَأََشاَر إِلَيَّ ، فَلَمَّا فََرغَ َدَعانِي ، فَقَالَ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِلَحاَجٍة ، ثُمَّ أَْدَركُْتُه َوُهَو ُيَصلِّي ، 

  .َسلَّْمَت َعلَيَّ آنِفًا َوأََنا أَُصلِّي



حَاَق ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َسعِيٍد الدَّارِِميُّ ، َحدَّثََنا النَّْضُر ْبُن ُشَمْيلٍ ، َحدَّثََنا يُوُنسُ ْبُن أَبِي إِْس -١٠١٩
  .إِنَّ ِفي الصَّالَِة لَُشْغالً: كُنَّا ُنَسلُِّم ِفي الصَّالَِة ، فَِقيلَ لََنا : ، َعْن أَبِي اَألْحَوصِ ، َعْن َعْبِد اِهللا ، قَالَ 

  َباُب َمْن َصلَى لَِغْيرِ الِْقْبلَِة َوُهَو الَ َيْعلَُم -٦٠
َحكِيمٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد ، َحدَّثََنا أَْشَعثُ ْبُن َسِعيدٍ أَُبو الرَّبِيعِ السَّمَّانُ ، َعْن َعاِصمِ ْبنِ  َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن -١٠٢٠

َسلََّم ِفي َسفَرٍ ، كُنَّا َمَع َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه و: ُعَبْيِد اِهللا ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعاِمرِ ْبنِ َربِيَعةَ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 
ا َنْحُن قَْد َصلَّْيَنا لَِغْيرِ الِْقْبلَِة ، فََتَغيََّمِت السََّماُء وَأَْشكَلَْت َعلَْيَنا الِْقْبلَةُ ، فََصلَّْيَنا ، َوأَْعلَْمَنا ، فَلَمَّا طَلََعِت الشَّْمُس إِذَ

  .}فَأَْيَنَما تَُولُّوا فَثَمَّ َوْجُه اِهللا{: فَأَْنَزلَ اللَُّه فَذَكَْرَنا ذَِلَك ِللنَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، 

  َباُب الُْمَصلِّي َيتََنخَُّم -٦١
اشٍ ، َعْن طَارِقِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن َمْنُصورٍ ، َعْن رِْبِعيِّ ْبنِ ِحَر -١٠٢١

إِذَا َصلَّْيَت فَالَ َتْبُزقَنَّ َبْيَن َيدَْيَك ، َوالَ َعْن َيِمينَِك ، : قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َعْبِد اهللاِ الُْمَحارِبِيِّ ، قَالَ ْبنِ 
  .َولَِكنِ ابُْزْق َعْن َيَسارَِك ، أَْو َتْحَت قََدِمَك

ي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ اْبُن ُعلَيَّةَ ، َعنِ الْقَاِسمِ ْبنِ ِمهَْرانَ ، َعْن أَبِي َراِفعٍ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِ -١٠٢٢
َما بَالُ : قَالَ فَ، اسِ ُهَرْيَرةَ ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َرأَى ُنَخاَمةً ِفي ِقْبلَِة الَْمْسجِِد ، فَأَقَْبلَ َعلَى النَّ

ي َوْجهِِه ؟ إِذَا بََزَق أََحدُكُْم فَلَْيْبُزقْ أََحِدكُْم َيقُوُم ُمْستَقْبِلُُه َربُُّه ، فََيتََنخَُّع أََماَمُه ؟ أَُيِحبُّ أََحدُكُْم أَنْ ُيْسَتقَْبلَ فَُيَتَنخََّع ِف
  .َعْن ِشَماِلِه ، أَْو ِلَيقُلْ َهكَذَا ِفي ثَْوبِِه

  .َيبُْزُق ِفي ثَْوبِِه ثُمَّ َيْدلُكُُه: انِي إِْسَماعِيلُ ثُمَّ أََر

َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن َعيَّاشٍ ، َعْن َعاِصمٍ ، َعْن : َحدَّثََنا َهنَّاُد ْبُن السَّرِيِّ ، َوَعْبُد اِهللا ْبُن َعاِمرِ ْبنِ ُزَراَرةَ ، قَاالَ  -١٠٢٣
الَ َتبُْزْق َبْيَن َيَدْيَك ، فَإِنَّ َرُسولَ ، َيا شََبثُ : ُه َرأَى شََبثَ ْبَن رِبِْعيٍّ بََزَق َبْيَن َيَدْيِه ، فَقَالَ أَبِي َواِئلٍ ، َعْن ُحذَْيفَةَ ، أَنَّ

َعلَْيِه بَِوْجهِِه ، َحتَّى أَقَْبلَ اللَُّه ، إِنَّ الرَُّجلَ إِذَا قَاَم ُيَصلِّي : اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم كَانَ َينَْهى َعْن ذَِلَك ، َوقَالَ 
  .َيْنقَِلَب أَْو ُيْحِدثَ َحَدثَ ُسوٍء

َحدَّثََنا َعْبُد الصََّمِد ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ ، َعْن ثَابٍِت : َحدَّثََنا زَْيُد ْبُن أَْخَزَم ، َوَعْبَدةُ ْبُن َعْبِد اِهللا ، قَاالَ  -١٠٢٤
  .ثُمَّ َدلَكَُه، أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم بََزَق ِفي ثَْوبِِه َوُهَو ِفي الصَّالَِة ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، 

  َباُب َمْسحِ الَْحَصى ِفي الصَّالَِة -٦٢
: أَبِي صَاِلحٍ ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن  -١٠٢٥

  .َمْن َمسَّ الَْحَصى فَقَدْ لََغا: قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

، ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا األَْوَزاِعيُّ َحدَّثََنا الَْولِيُد ْبُن : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الصَّبَّاحِ ، َوَعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن إِْبَراهِيَم ، قَاالَ  -١٠٢٦
قَالَ َرسُولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّمَ : َحدَّثَنِي ُمَعْيِقيٌب ، قَالَ : َحدَّثَنِي أَُبو َسلََمةَ ، قَالَ ، َحدَّثَنِي َيحَْيى ْبُن أَبِي كَِثريٍ 

  .َمرَّةً َواِحَدةًإِنْ كُْنَت فَاِعالً فَ: ِفي َمْسحِ الَْحَصى ِفي الصَّالَِة 
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َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعنِ الزُّهْرِيِّ ، َعْن أَبِي : َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َوُمَحمَّدُ ْبُن الصَّبَّاحِ ، قَاالَ  -١٠٢٧
إِذَا قَاَم أََحدُكُْم إِلَى الصَّالَِة فَإِنَّ الرَّْحمَةَ : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : أَبِي ذَرٍّ ، قَالَ  اَألْحَوصِ اللَّيِْثيِّ ، َعْن

  .ُتوَاجُِهُه ، فَالَ َيْمَسحِ الَْحَصى

  َباُب الصَّالَِة َعلَى الُْخمْرَِة -٦٣
َحدَّثَتْنِي ، َبةَ ، َحدَّثََنا َعبَّاُد ْبُن الَْعوَّامِّ ، َعنِ الشَّْيَبانِيِّ ، َعْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ َشدَّاٍد َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْي -١٠٢٨

  .لُْخْمَرِةكَانَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ُيَصلِّي َعلَى ا: َمْيُموَنةُ ، َزْوُج النَّبِيِّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَْت 

: َسعِيٍد ، قَالَ  َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي ُسفَْيانَ ، َعْن َجابِرٍ ، َعْن أَبِي -١٠٢٩
  .َصلَّى َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َعلَى َحصِريٍ

: ُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا َعْبدُ اِهللا ْبُن َوْهبٍ ، َحدَّثَنِي َزْمَعةُ ْبُن صَاِلحٍ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ ، قَالَ َحدَّثََنا َحْرَملَةُ ْب -١٠٣٠
لََّم كَانَ ُيَصلِّي ِه وَسَصلَّى اْبُن َعبَّاسٍ َوُهَو بِالَْبْصَرِة َعلَى بَِساِطِه ، ثُمَّ َحدَّثَ أَْصَحاَبُه ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْي

  .َعلَى بَِساِطِه

  َباُب السُُّجوِد َعلَى الثِّيَابِ ِفي الَْحرِّ َوالَْبرِْد -٦٤
، َعْن لَ ْبنِ أَبِي َحبِيَبةَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن ُمَحمَّدٍ الدََّراَورِْديُّ ، َعْن إِْسَماِعي -١٠٣١

َجاءََنا النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم فََصلَّى بَِنا ِفي َمْسجِِد بَنِي َعْبِد اَألْشَهلِ ، فَرَأَْيُتهُ : َعْبِد اهللاِ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ، قَالَ 
  .َواِضًعا َيَدْيِه َعلَى ثَْوبِِه إِذَا َسَجَد

، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن أَبِي أُوَْيسٍ ، أَْخبََرنِي إِبَْراِهيُم ْبُن إِْسَماعِيلَ اَألْشَهِليُّ ، َعْن  َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن ُمَساِفرٍ -١٠٣٢
َم َصلَّى ِفي اهللا َعلْيِه وَسلََّعْبِد اهللاِ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ ثَابِِت ْبنِ الصَّاِمِت ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى 

  .َوَعلَْيِه ِكَساٌء ُمَتلَفٌِّف بِِه ، َيَضُع َيَدْيِه َعلَْيِه ، َيِقيِه بَْرَد الَْحَصى، َبنِي َعْبدِ اَألشَْهلِ 

َعْن َبكْرِ ْبنِ َعْبِد اهللاِ  َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن إِبَْراِهيَم ْبنِ َحبِيبٍ ، َحدَّثََنا بِْشُر ْبُن الْمُفَضَّلِ ، َعْن غَاِلبٍ الْقَطَّاِن ، -١٠٣٣
كُنَّا ُنَصلِّي َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِفي ِشدَِّة الَْحرِّ ، فَإِذَا لَْم َيقِْدْر أََحٌد ِمنَّا أَنْ : ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، قَالَ 

  .ُيَمكَِّن َجْبَهَتُه ، َبَسطَ ثَْوَبُه فََسَجَد َعلَْيِه

  اُب التَّْسبِيحِ ِللرِّجَالِ ِفي الصَّالَِة وَالتَّْصِفيقِ ِللنَِّساِءَب -٦٥
َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن أَبِي : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َوِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، قَاالَ  -١٠٣٤

  .التَّْسبِيُح ِللرَِّجالِ ، َوالتَّْصِفيُق ِللنَِّساِء: َرةَ ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ َسلََمةَ ، َعْن أَبِي ُهَرْي



، َعْن َسْهلِ  َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن أَبِي حَازِمٍ: َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َوسَْهلُ ْبُن أَبِي سَْهلٍ ، قَاالَ  -١٠٣٥
  .التَّْسبِيُح ِللرِّجَالِ ، وَالتَّصِْفيُق ِللنَِّساِء: ْبنِ َسْعٍد السَّاِعِديِّ ، أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 

َميَّةَ ، َوُعَبْيِد اِهللا ، َعْن َناِفعٍ ، أَنَُّه كَانَ َحدَّثََنا ُسوَْيُد ْبُن َسعِيٍد ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن ُسلَْيمٍ ، َعْن إِْسَماِعيلَ ْبنِ أُ -١٠٣٦
  .َرخَّصَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِللنَِّساِء ِفي التَّْصِفيقِ ، َوِللرَِّجالِ ِفي التَّْسبِيحِ: قَالَ اْبُن ُعَمَر : َيقُولُ 

  َباُب الصَّالَِة ِفي النِّعَالِ -٦٦
: ْوسٍ ، قَالَ أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا غُْنَدٌر ، َعْن ُشْعَبةَ ، َعنِ النُّْعَماِن ْبنِ َساِلمٍ ، َعنِ اْبنِ أَبِي أََحدَّثََنا  -١٠٣٧

َرأَْيُت َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا : ولُ كَانَ َجدِّي أَْوٌس ، أَْحيَاًنا ُيَصلِّي ، فَُيِشُري إِلَيَّ َوُهَو ِفي الصَّالَِة ، فَأُْعِطيِه َنْعلَْيِه ، َوَيقُ
  .َعلْيِه وَسلََّم ُيَصلِّي ِفي َنْعلَْيِه

 ُشَعْيبٍ ، َعْن َحدَّثََنا بِْشُر ْبُن ِهالَلٍ الصَّوَّاُف ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن ُزَرْيعٍ ، َعْن ُحَسْينٍ الُْمَعلِّمِ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ -١٠٣٨
  .رَأَْيُت َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ُيصَلِّي َحاِفًيا َوُمْنتَِعالً: ، قَالَ أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه 

ةَ ، َعْن َعْبِد اِهللا َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن آَدَم ، َحدَّثََنا ُزَهْيٌر ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن َعلْقََم -١٠٣٩
  .لَقَْد َرأَْيَنا َرسُولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ُيَصلِّي ِفي النَّْعلَْينِ وَالْخُفَّْينِ:  ، قَالَ

  َباُب كَفِّ الشََّعرِ وَالثَّْوبِ ِفي الصَّالَِة -٦٧
اَنةَ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ ، َعْن طَاوُوسٍ ، َحدَّثََنا بِْشُر ْبُن ُمَعاٍذ الضَّرِيُر ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َزْيٍد ، وَأَُبو َعَو -١٠٤٠

  .أُِمْرُت أَنْ الَ أَكُفَّ َشعًَرا َوالَ ثَْوًبا: قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ 

ُد اِهللا ْبُن إِْدرِيَس ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي وَاِئلٍ ، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا َعْب -١٠٤١
  .َوالَ َنَتَوضَّأَ ِمْن َمْوِطٍأ، أُِمْرَنا أَالَّ َنكُفَّ َشعًَرا َوالَ ثَْوًبا : اِهللا ، قَالَ 

ْعَبةَ وَحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبنُ َحدَّثََنا َبكُْر ْبُن َخلٍَف ، َحدَّثََنا َخاِلُد ْبُن الْحَارِِث ، َعْن ُش -١٠٤٢
، َرأَْيُت أََبا َراِفعٍ : َسِمْعُت أََبا سَْعٍد ، َرُجالً ِمْن أَْهلِ الَْمِديَنةِ َيقُولُ : َجْعفَرٍ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، أَْخَبرَنِي ُمخَوَّلٌ ، قَالَ 

، ى اهللا َعلْيِه وَسلََّم رَأَى الَْحَسَن ْبَن َعِليٍّ َوُهَو ُيَصلِّي َوقَْد َعقََص َشعَْرُه ، فَأَطْلَقَُه أَْو َنَهى َعْنُه َمْولَى َرُسولِ اهللاِ َصلَّ
  .َنَهى َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أَنْ ُيَصلِّيَ الرَُّجلُ َوُهَو َعاِقٌص شََعَرُه: َوقَالَ 

  ِفي الصَّالَِة َباُب الُْخشُوعِ -٦٨
، َعنِ اْبنِ ُعَمَر  َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا طَلَْحةُ ْبُن َيحَْيى ، َعْن ُيوُنَس ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َساِلمٍ -١٠٤٣
  .يَْعنِي ِفي الصَّالَِة، إِلَى السََّماِء أَنْ ُتلَْتَمَع  الَ َتْرفَُعوا أَْبَصارَكُْم: قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ، قَالَ 

سِ ْبنِ َماِلٍك ، قَالَ َحدَّثََنا َنْصُر ْبُن َعِليٍّ الْجَْهَضِميُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اَألْعلَى ، َحدَّثََنا َسعِيٌد ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن أََن -١٠٤٤
َما َبالُ : فَقَالَ ، فَلَمَّا قََضى الصَّالَةَ أَقَْبلَ َعلَى الْقَْومِ بَِوْجهِِه ، ِه وَسلََّم َيْوًما بِأَْصحَابِِه َصلَّى َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْي: 

  .نَّ اللَُّه أَْبَصارَُهْمأَْو لََيْخطَفَ، لَيَْنَتُهنَّ َعْن ذَِلَك ، أَقَْوامٍ َيْرفَُعونَ أَْبصَاَرُهْم إِلَى السََّماِء ، َحتَّى اشَْتدَّ قَْولُُه ِفي ذَِلَك 



بِ ْبنِ َراِفعٍ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعنِ الُْمسَيَّ -١٠٤٥
لََيْنتَهَِينَّ أَقَْواٌم َيْرفَُعونَ أَْبصَاَرُهْم إِلَى : ى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ َتِميمِ ْبنِ طََرفَةَ ، َعْن َجابِرِ ْبنِ َسُمَرةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّ

  .السََّماِء ، أَوْ الَ تَْرجُِع أَْبصَاُرُهْم

ثََنا َعْمُرو ْبُن َماِلٍك ، َعْن َحدَّثََنا نُوُح ْبُن قَْيسٍ ، َحدَّ: َحدَّثََنا ُحَمْيدُ ْبُن َمْسَعَدةَ ، وَأَُبو َبكْرِ ْبُن َخالٍَّد ، قَاالَ  -١٠٤٦
َحْسَناُء ِمْن أَْحَسنِ ، كَاَنِت امَْرأَةٌ ُتَصلِّي َخلَْف النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : أَبِي الْجَْوَزاِء ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ 

لِ ِلئَالَّ َيَراَها ، َوَيسَْتأِْخرُ َبْعضُُهْم حَتَّى َيكُونَ ِفي الصَّفِّ الُْمَؤخَّرِ ، النَّاسِ ، فَكَانَ َبْعُض الْقَْومِ َيْستَقِْدُم ِفي الصَّفِّ اَألوَّ
َولَقَْد َعِلْمَنا الُْمْسَتقِْدِمَني مِْنكُْم َولَقَْد َعِلْمَنا {: فَإِذَا َركََع قَالَ َهكَذَا ، َيْنظُُر ِمْن َتْحِت إِْبِطِه ، فَأَنَْزلَ اللَُّه 

  .ِفي َشأْنَِها} رِيَنالُْمسَْتأِْخ

  َباُب الصَّالَِة ِفي الثَّْوبِ الَْواِحِد -٦٩
َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َسعِيِد : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َوِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، قَاالَ  -١٠٤٧

َيا َرسُولَ اِهللا ، أََحدَُنا ُيَصلِّي ِفي : أََتى َرُجلٌ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم فَقَالَ : ي هَُرْيَرةَ ، قَالَ ْبنِ الُْمسَيَّبِ ، َعْن أَبِ
  .أََوكُلُّكُْم َيجُِد ثَوَْبْينِ ؟: الثَّْوبِ الْوَاِحِد ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

َحدَّثَنِي أَُبو َسعِيٍد ، ُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن ُعَبْيٍد ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي سُفَْيانَ ، َعْن َجابِرٍ َحدَّثََنا أَ -١٠٤٨
  .به الُْخْدرِيُّ ، أَنَُّه َدَخلَ َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َوُهَو ُيَصلِّي ِفي ثَْوبٍ وَاِحٍد ، ُمتََوشًِّحا

نِ أَبِي َسلََمةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن ُعَمَر ْب -١٠٤٩
  .ِه ، وَاِضًعا طََرفَْيِه َعلَى َعاِتقَْيِهرَأَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ُيَصلِّي ِفي ثَْوبٍ َواِحٍد ، ُمَتَوشًِّحا بِ: قَالَ 

ْبنِ ُمَحمَّدِ ْبنِ َعبَّاٍد َحدَّثََنا أَُبو إِْسحَاَق الشَّاِفِعيُّ إِبَْراهِيُم ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ الَْعبَّاسِ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َحْنظَلَةَ  -١٠٥٠
َرأَْيتُ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا : ْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ كَْيَسانَ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ الَْمْخُزوِميُّ ، َعْن َمْعُروِف ْبنِ ُمْشكَانَ ، َع
  .َعلْيِه وَسلََّم ُيَصلِّي بِالْبِئْرِ الُْعلَْيا ِفي ثَْوبٍ

َعْمُرو ْبُن كَِثريٍ ، َحدَّثََنا اْبُن كَْيَسانَ ، َعْن  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن بِْشرٍ ، َحدَّثََنا -١٠٥١
  .رَأَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ُيَصلِّي الظُّْهَر وَالَْعْصَر ِفي ثَْوبٍ َواِحٍد ُمَتلَبًِّبا به: أَبِيِه ، قَالَ 

  َباُب ُسُجوِد الْقُْرآِن -٧٠
: أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن  -١٠٥٢

، َيا َوْيلَُه : لُ إِذَا قََرأَ اْبُن آَدَم السَّْجَدةَ فََسَجَد ، اعَْتَزلَ الشَّْيطَانُ يَْبِكي ، يَقُو: قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 
  .فَأََبْيُت فَِلَي النَّاُر، فََسَجَد فَلَُه الَْجنَّةُ ، َوأُِمْرُت بِالسُّجُوِد ، أُِمَر اْبُن آَدَم بِالسُُّجوِد 

َسنِ ْبنِ ُمَحمَّدِ ْبنِ ُعَبْيِد اهللاِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن َخالٍَّد الَْباِهِليُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيزِيَد ْبنِ ُخنَْيسٍ ، َعنِ الَْح -١٠٥٣
: أَْخبََرنِي َجدَُّك ُعبَْيُد اللَُّه ْبُن أَبِي َيزِيَد ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ ، َيا َحَسُن : قَالَ ِلي اْبُن ُجرَْيجٍ : ْبنِ أَبِي َيزِيَد ، قَالَ 

إِنِّي َرأَْيُت الَْبارَِحةَ ِفيَما َيَرى النَّاِئُم ، كَأَنِّي أَُصلِّي إِلَى : أََتاهُ َرُجلٌ فَقَالَ كُْنُت ِعْنَد النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَ



اللَُّهمَّ اْحطُطْ عَنِّي بَِها : أَْصلِ َشَجَرٍة ، فَقََرأُْت السَّْجَدةَ فََسَجْدُت ، فََسَجَدِت الشَّجََرةُ ِلُسُجوِدي ، فََسِمْعُتَها َتقُولُ 
  .ا ، َواكُْتْب ِلي بَِها أَْجًرا ، وَاْجَعلَْها ِلي ِعْنَدَك ذُْخرًاوِْزًر

ِذي فََرأَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قََرأَ السَّْجَدةَ فََسَجَد ، فََسِمْعُتُه َيقُولُ ِفي ُسجُوِدِه ِمثْلَ الَّ: قَالَ اْبُن َعبَّاسٍ 
  .الشََّجرَِةأَخَْبَرُه الرَُّجلُ َعْن قَْولِ 

َسى ْبنِ ُعقَْبةَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعْمرٍو األَْنَصارِيُّ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َسعِيٍد األَُموِيُّ ، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ ، َعْن ُمو -١٠٥٤
، َعْن َعِليٍّ ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى َعلَْيِه َوَسلََّم كَانَ إِذَا َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ الْفَْضلِ ، َعنِ اَألْعَرجِ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ أَبِي َراِفعٍ 

َرُه ، اللَُّهمَّ لََك َسَجْدُت ، َوبَِك آمَْنُت ، َولََك أَْسلَْمُت ، أَْنَت رَبِّي ، َسَجَد َوْجهِي ِللَِّذي َشقَّ َسْمَعُه وََبَص: َسَجَد قَالَ 
  .َنيَتَباَرَك اللَُّه أَْحَسُن الَْخاِلِق

  َباُب َعَدِد ُسُجودِ الْقُْرآِن -٧١
َعنِ اْبنِ أَبِي  َحدَّثََنا َحْرَملَةُ ْبُن َيْحَيى الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َوْهبٍ ، أَْخَبرَنِي َعْمُرو ْبُن الْحَارِِث ، -١٠٥٥

َحدَّثَنِي أَُبو الدَّْرَداِء ، أَنَّهُ َسَجَد َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّمَ : الَْت ِهالَلٍ ، َعْن ُعَمَر الدَِّمْشِقيِّ ، َعْن أُمِّ الدَّرَْداِء ، قَ
  .إِْحَدى َعْشَرةَ َسْجَدةً ، ِمْنُهنَّ النَّْجُم

َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن فَاِئٍد ، َحدَّثََنا َعاِصُم َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ الدَِّمْشِقيُّ ،  -١٠٥٦
َحدَّثَتْنِي َعمَِّتي أُمُّ الدَّْرَداِء ، َعْن أَبِي : ْبُن َرَجاِء ْبنِ َحيَْوةَ ، َعنِ الَْمْهِديِّ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ ُعَيْيَنةَ ْبنِ َخاِطرٍ ، قَالَ 

: النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم إِْحَدى َعشَْرةَ َسْجَدةً ، لَْيَس ِفيَها ِمَن الُْمفَصَّلِ َشْيٌء َسَجْدُت َمَع : الدَّرَْداِء ، قَالَ 
، )١(سُوَرِة النَّْملِ  اَألعَْراف ، َوالرَّْعد ، وَالنَّْحل ، وََبنِي إِسَْرائِيل ، َوَمرَْيم ، وَالَْحجَّ ، َوَسْجَدةَ الْفُْرقَاِن ، َوُسلَْيَمانَ

  .َوالسَّْجَدة ، َوِفي ص ، َوَسْجَدةُ الَْحَواِميمِ
  __________حاشية_
  ".النحل: "حترف يف النسخ املطبوعة ، عدا طبعََتْي الرسالة واملكنز ، إىل ) ١(

َنا الَْحارِثُ ْبُن َسعِيٍد الُْعتَِقيُّ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي مَْرَيَم ، َعْن َناِفعِ ْبنِ يَزِيَد ، َحدَّثَ -١٠٥٧
وَسلََّم أَقَْرأَهُ َخْمسَ  َعْبِد اهللاِ ْبنِ ُمَنْينٍ ، ِمْن َبنِي َعْبِد كُالَلٍ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ الَْعاصِ ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه

  .َوِفي الَْحجِّ َسْجَدَتْينِ، الُْمفَصَّلِ ِمنَْها ثَالَثٌ ِفي ، َعْشَرةَ َسْجَدةً ِفي الْقُْرآِن 

ْبنِ ِميَناَء ، َعْن  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن أَيُّوَب ْبنِ ُموَسى ، َعْن َعطَاِء -١٠٥٨
  .}اقَْرأْ بِاْسمِ رَبَِّك{َو } إِذَا السََّماُء اْنَشقَّْت{: ى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِفي َسَجْدَنا َمَع َرسُولِ اِهللا صَلَّ: أَبِي ُهَرْيَرةَ ، قَالَ 

كْرِ ْبنِ ُمَحمَّدِ ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن َيْحَيى ْبنِ َسِعيٍد ، َعْن أَبِي َب -١٠٥٩
ْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، ْبنِ َحْزمٍ ، َعْن ُعَمَر ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َعْن أَبِي َبكْرِ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ الَْحارِِث ْبنِ ِهَشامٍ ، َع َعْمرِو

  .}إِذَا السََّماُء اْنَشقَّْت{: أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َسَجَد ِفي 
  .َهذَا الَْحِديثُ ِمْن َحِديثِ َيْحَيى ْبنِ سَِعيٍد ، َما َسِمْعُت أََحًدا َيذْكُُرُه غَْيرَُه: ْبُن أَبِي َشْيَبةَ  قَالَ أَُبو َبكْرِ



  َباُب إِْتَمامِ الصَّالَِة -٧٢
اِهللا ْبنِ ُعَمَر ، َعْن َسِعيِد ْبنِ أَبِي َسعِيٍد ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُنَمْيرٍ ، َعْن ُعَبْيِد  -١٠٦٠

 ِمَن الَْمْسجِِد ، فََجاَء َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، أَنَّ َرُجالً َدَخلَ الَْمْسجَِد فََصلَّى ، َوَرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِفي َناِحَيٍة
فََرَجَع فََصلَّى ، ثُمَّ َجاَء فََسلََّم َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه ، لِّ ، فَإِنََّك لَْم ُتَصلِّ َوَعلَْيَك ، فَاْرجِْع فََص: فََسلََّم ، فَقَالَ 
إِذَا : الَ فََعلِّْمنِي َيا َرسُولَ اِهللا ، قَ: َوَعلَْيَك ، فَاْرجِْع فََصلِّ ، فَإِنََّك لَْم ُتَصلِّ بَْعُد ، قَالَ ِفي الثَّاِلثَِة : وَسلََّم ، فَقَالَ 

اْركَعْ َحتَّى فَأَْسبِغِ الُْوُضوَء ، ثُمَّ اْسَتقْبِلِ الِْقْبلَةَ فَكَبِّْر ، ثُمَّ اقَْرأْ َما تََيسََّر َمَعَك ِمَن الْقُْرآِن ، ثُمَّ ، قُْمَت إِلَى الصَّالَِة 
دْ َحتَّى َتطَْمِئنَّ َساجًِدا ، ثُمَّ اْرفَْع رَأَْسكَ َحتَّى َتْسَتوَِي قَاِعًدا ، َتطَْمِئنَّ َراِكًعا ، ثُمَّ اْرفَْع حَتَّى َتطَْمِئنَّ قَاِئًما ، ثُمَّ اْسُج

  .ثُمَّ افَْعلْ ذَِلَك ِفي َصالَِتَك كُلَِّها

ُمحَمَُّد ْبُن َعْمرِو ْبنِ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا أَُبو عَاِصمٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْحمِيِد ْبُن َجْعفَرٍ ، َحدَّثََنا -١٠٦١
و َسِمْعُت أََبا ُحمَْيٍد السَّاِعِديَّ ، ِفي َعَشَرٍة ِمْن أَْصحَابِ َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، ِفيهِْم أَُب: َعطَاٍء ، قَالَ 

ِلَم ؟ فََواللَِّه َما كُْنَت بِأَكْثَرَِنا : لَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالُوا أََنا أَْعلَُمكُْم بَِصالَةِ َرسُولِ اِهللا َص: قََتاَدةَ ، فَقَالَ أَُبو ُحَمْيٍد 
  .فَاْعرِْض: َبلَى ، قَالُوا : لَُه َتَبَعةً ، َوالَ أَقَْدِمَنا لَهُ ُصْحَبةً ، قَالَ 

كَبََّر ، ثُمَّ َرفََع َيَدْيِه َحتَّى ُيحَاِذَي بِهَِما مَْنِكَبْيِه ، َويَِقرَّ كَانَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم إِذَا قَاَم إِلَى الصَّالَِة : قَالَ 
ْيِه ، ثُمَّ َيرْكَُع َوَيَضُع رَاَحَتْيِه َعلَى كُلُّ ُعْضوٍ ِمْنُه ِفي َمْوِضِعِه ، ثُمَّ َيقَْرأُ ، ثُمَّ ُيكَبُِّر ، َوَيْرفَُع َيَدْيِه َحتَّى ُيحَاِذَي بِهَِما مَْنِكَب

  ُركَْبَتْيِه ُمْعَتِمًدا ، الَ َيُصبُّ َرأَْسُه َوالَ ُيقْنُِع ُمعَْتِدالً ،

ى مَْوِضِعِه ، ثُمَّ َسِمَع اللَُّه ِلَمْن َحِمَدُه ، َوَيْرفَُع َيَدْيهِ َحتَّى ُيَحاِذَي بِهَِما َمْنِكَبْيِه ، َحتَّى َيِقرَّ كُلُّ َعظْمٍ إِلَ: ثُمَّ َيقُولُ 
َويَفَْتخُ أَصَابِعَ ، فََيقُْعُد َعلَْيَها ، وَُيَجاِفي َبْيَن َيَدْيِه َعْن َجْنَبْيِه ، ثُمَّ َيْرفَعُ رَأَْسُه َوَيثْنِي رِْجلَُه الُْيْسَرى ، ْرضِ َيْهوِي إِلَى اَأل

ى َيْرجَِع كُلُّ َعظْمٍ ِمْنُه إِلَى َمْوِضِعِه ، ثُمَّ َحتَّ، رِْجلَْيِه إِذَا َسَجَد ، ثُمَّ َيْسُجُد ، ثُمَّ ُيكَبُِّر وََيْجِلُس َعلَى رِْجِلِه الُْيْسَرى 
  .َيقُوُم فََيْصَنُع ِفي الرَّكَْعِة اُألخَْرى ِمثْلَ ذَِلَك

مَّ ُيَصلِّي بَِقيَّةَ َصالَِتهِ الصَّالَِة ، ثُ ثُمَّ إِذَا قَاَم ِمَن الرَّكَْعَتْينِ َرفََع َيَدْيهِ َحتَّى ُيَحاِذَي بِهَِما َمْنِكَبْيِه ، كََما َصَنَع ِعْنَد افِْتَتاحِ
، أَخََّر إِْحَدى رِْجلَْيِه َوَجلََس َعلَى ِشقِِّه األَْيَسرِ ، ُمتََورِّكًا ، َهكَذَا ، َحتَّى إِذَا كَاَنِت السَّْجَدةُ الَِّتي َيْنقَِضي ِفيَها التَّْسلِيُم 

  .ى اهللا َعلْيِه وَسلََّمَصَدقَْت ، َهكَذَا كَانَ ُيَصلِّي َرُسولُ اهللاِ َصلَّ: قَالُوا 

: ْن َعْمَرةَ ، قَالَْت َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبَدةُ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن َحارِثَةَ ْبنِ أَبِي الرَِّجالِ ، َع -١٠٦٢
كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم إِذَا : ِه وَسلََّم ؟ قَالَْت َسأَلُْت عَاِئَشةَ كَْيَف كَاَنْت َصالَةُ َرسُولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْي

فَُيكَبُِّر َوَيْرفَعُ َيَدْيِه ِحذَاَء َمْنِكَبْيهِ  َتَوضَّأَ فََوَضَع َيَدْيِه ِفي اإلَِناِء َسمَّى اللََّه ، َوُيْسبِغُ الُْوُضوَء ، ثُمَّ َيقُوُم فََيْسَتقْبِلُ الِْقْبلَِة ،
َويَقُوُم ِقَياًما ُهَو أَطَْولُ ِمْن ثُمَّ َيرْكَُع فََيَضُع َيَدْيِه َعلَى رُكَْبَتْيِه ، وَُيَجاِفي بَِعُضَدْيِه ، ثُمَّ َيْرفَُع َرأَْسُه فَُيقِيُم ُصلَْبُه ،  ،

ُضَدْيِه َما اْسَتطَاَع ِفيَما رَأَْيُت ، ثُمَّ َيْرفَُع َرأَْسُه فََيْجِلسُ ِقَياِمكُْم قَِليالً ، ثُمَّ َيْسُجُد فََيَضعُ َيَدْيِه ُتَجاَه الِْقْبلَِة ، وَُيَجاِفي بَِع
  .َعلَى قََدِمِه الُْيْسَرى ، َويَْنِصُب الُْيمَْنى ، َوَيكَْرُه أَنْ َيْسقُطَ َعلَى ِشقِِّه اَألْيَسرِ

  َباُب تَقِْصريِ الصَّالَِة ِفي السَّفَرِ -٧٣
ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا شَرِيٌك ، َعْن ُزبَْيٍد ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي لَْيلَى ، َعْن ُعَمَر ، قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ  -١٠٦٣

  َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم مٍَّدَصالَةُ السَّفَرِ َركَْعَتاِن ، وَالُْجُمَعةُ َركْعََتاِن ، َوالِْعيُد َركَْعَتاِن ، َتَماٌم غَْيُر قَْصرٍ َعلَى ِلَساِن ُمَح: 



 أَبِي الْجَْعِد ، َعْن ُزَبْيدٍ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن بِْشرٍ ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن زَِيادِ ْبنِ -١٠٦٤
َصالَةُ السَّفَرِ َركَْعَتاِن ، َوَصالَةُ الُْجُمَعِة : نِ ُعْجَرةَ ، َعْن ُعَمَر ، قَالَ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي لَيْلَى ، َعْن كَْعبِ ْب

  .َركَْعَتاِن ، وَالِْفطُْر وَاَألْضَحى َركَْعَتاِن ، َتَماٌم غَْيُر قَْصرٍ َعلَى ِلَساِن ُمَحمٍَّد َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم

ي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن إِْدرِيَس ، َعنِ اْبنِ جَُرْيجٍ ، َعنِ اْبنِ أَبِي َعمَّارٍ ، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِ -١٠٦٥
تَقُْصرُوا ِمَن فَلَْيَس َعلَْيكُْم ُجنَاٌح أَنْ {: قُلُْت ، َسأَلُْت ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ : اِهللا ْبنِ َباَبْيِه ، َعْن َيْعلَى ْبنِ أَُميَّةَ ، قَالَ 

َعجِْبُت ِممَّا َعجِْبَت ِمْنُه ، فََسأَلُْت َرسُولَ اهللاِ : َوقَْد أَِمَن النَّاُس ؟ فَقَالَ } الصَّالَِة إِنْ ِخفُْتْم أَنْ َيفِْتَنكُُم الَِّذيَن كَفَرُوا
  .ا َعلَْيكُْم ، فَاقَْبلُوا َصَدقََتُهَصَدقَةٌ َتَصدََّق اللَُّه بَِه: َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َعْن ذَِلَك ، فَقَالَ 

رِ ْبنِ َعْبدِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُرْمحٍ ، أَْخبََرَنا اللَّْيثُ ْبُن سَْعٍد ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي َبكْ -١٠٦٦
إِنَّا َنجُِد َصالَةَ الَْحَضرِ َوَصالَةَ الَْخْوِف ِفي : قَالَ لَِعْبِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر الرَّْحَمنِ ، َعْن أَُميَّةَ ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ خَاِلٍد ، أَنَُّه 

ئًا َوالَ َنعْلَُم َشْي، إِنَّ اللََّه َبَعثَ إِلَْيَنا ُمَحمًَّدا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : الْقُْرآِن ، َوالَ َنجُِد َصالَةَ السَّفَرِ ؟ فَقَالَ لَُه َعْبُد اِهللا 
  .، فَإِنََّما َنفَْعلُ كََما َرأَيَْنا ُمَحمًَّدا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيفَْعلُ

كَانَ َرُسولُ اهللاِ : َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعْبَدةَ ، أَْخبََرَنا َحمَّادُ ْبُن زَْيٍد ، َعْن بِْشرِ ْبنِ حَْربٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ  -١٠٦٧
  .َعلْيِه وَسلََّم إِذَا خََرَج ِمْن َهِذِه الَْمِديَنةِ لَْم َيزِْد َعلَى َركَْعَتْينِ حَتَّى يَْرجَِع إِلَيَْهاَصلَّى اهللا 

، َعْن ُبكَْيرِ َحدَّثََنا أَُبو َعَواَنةَ : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ أَبِي الشَّوَارِبِ ، َوُجَباَرةُ ْبُن الُْمَغلِّسِ ، قَاالَ  -١٠٦٨
ِفي ، افَْتَرَض اللَُّه الصَّالَةَ َعلَى ِلَساِن َنبِيِّكُمْ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ْبنِ اَألْخَنسِ ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ 

  .َوِفي السَّفَرِ َركَْعَتْينِ، الَْحَضرِ أَْرَبًعا 

  َتْينِ ِفي السَّفَرَِباُب الَْجْمعِ َبْيَن الصَّالَ -٧٤
َماعِيلَ ، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا ُمحْرُِز ْبُن َسلََمةَ الَْعدَنِيُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْعزِيزِ ْبُن أَبِي َحازِمٍ ، َعْن إِبَْراهِيَم ْبنِ إِْس -١٠٦٩

، بَاحٍ ، َوطَاوُوسٍ ، أَْخَبُروُه َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، أَنَّهُ أَخَْبَرُهْم الْكَرِميِ ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َوسَِعيِد ْبنِ جَُبْيرٍ ، َوَعطَاِء ْبنِ أَبِي َر
نْ يُْعجِلَُه َشْيٌء ، َوالَ أَنَّ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم كَانَ َيْجَمُع َبْيَن الَْمغْرِبِ َوالِْعَشاِء ِفي السَّفَرِ ، ِمْن غَْيرِ أَ

  .الَ َيَخاَف َشْيئًاَيطْلَُبُه َعُدوٌّ ، َو

ْن ُمَعاِذ ْبنِ َجَبلٍ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ ، َعْن أَبِي الطُّفَْيلِ ، َع -١٠٧٠
  .ِفي غَْزَوِة َتُبوَك ِفي السَّفَرِ، وَالَْمْغرِبِ وَالِْعَشاِء ، ْصرِ ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َجَمَع َبْيَن الظُّْهرِ َوالَْع

  َباُب التَّطَوُّعِ ِفي السَّفَرِ -٧٥
ابِ َمَر ْبنِ الَْخطََّحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن َخالٍَّد الَْباِهِليُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِمرٍ ، َعْن ِعيَسى ْبنِ حَفْصِ ْبنِ َعاِصمِ ْبنِ ُع -١٠٧١

فََرأَى ، فَالَْتفََت : فََصلَّى بَِنا ، ثُمَّ اْنَصَرفَْنا َمَعُه وَاْنصََرَف ، قَالَ ، كُنَّا َمَع اْبنِ ُعَمَر ِفي َسفَرٍ : َحدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ ، 
، ْنُت ُمسَبًِّحا َألْتَمْمُت َصالَِتي ، َيا اْبَن أَِخي لَْو كُ: ُيَسبُِّحونَ ، قَالَ : َما َيصَْنُع َهُؤالَِء ؟ قُلُْت : أُنَاًسا ُيَصلُّونَ ، فَقَالَ 

فَلَْم َيزِْد َعلَى َركْعََتْينِ ِفي السَّفَرِ حَتَّى قََبَضُه اللَُّه ، ثُمَّ َصِحْبُت أََبا َبكْرٍ ، إِنِّي َصِحْبُت َرسُولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 



فَلَْم َيزِْد َعلَى َركَْعَتْينِ ، ، فَلَْم َيزِْد َعلَى َركَْعَتْينِ ، ثُمَّ َصحِْبُت ُعثَْمانَ ، ثُمَّ َصِحْبُت ُعَمَر فَلَْم َيزِْد َعلَى َركَْعَتْينِ ، ، 
  .}لَقَْد كَانَ لَكُْم ِفي َرُسولِ اهللاِ أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ{: َحتَّى قََبَضُهُم اللَُّه ، َواللَُّه َيقُولُ 

ْبُن َخالٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا أَُساَمةُ ْبُن َزْيٍد ، سَأَلُْت طَاوُوًسا َعنِ السُّْبَحِة ِفي السَّفَرِ ،  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ -١٠٧٢
فََرَض َرُسولُ اهللاِ  :َحدَّثَنِي طَاوُوٌس ، أَنَّهُ َسِمَع اْبَن َعبَّاسٍ َيقُولُ : َوالَْحَسُن ْبُن ُمْسِلمِ ْبنِ َينَّاقٍ جَاِلٌس ِعْنَدُه ، فَقَالَ 

َوكُنَّا ُنَصلِّي ِفي السَّفَرِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َصالَةَ الَْحَضرِ َوَصالَةَ السَّفَرِ ، فَكُنَّا ُنَصلِّي ِفي الَْحَضرِ قَْبلََها َوبَْعَدَها ، 
  .قَْبلََها َوَبْعَدَها

  أَقَاَم بَِبلْدٍَةَباُب كَْم يَقُْصُر الصَّالَةَ الُْمَساِفُر إِذَا  -٧٦
: زُّْهرِيِّ ، قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا حَاِتُم ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ ُحمَْيٍد ال -١٠٧٣

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى : ْعُت الَْعالََء ْبَن الَْحْضَرِميِّ َيقُولُ َسِم: َماذَا َسِمْعَت ِفي ُسكَْنى َمكَّةَ ؟ قَالَ ، َسأَلْتُ السَّاِئَب ْبَن يَزِيَد 
  .ثَالَثًا ِللُْمَهاجِرِ َبْعدَ الصََّدرِ: اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

َحدَّثَنِي ، أَخَْبرَنِي َعطَاٌء  َوقََرأُْتُه َعلَْيِه ، أَخَْبَرَنا اْبُن جَُرْيجٍ ،، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا أَُبو عَاِصمٍ  -١٠٧٤
قَِدَم النَّبِيُّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َمكَّةَ صُْبَح َرابَِعٍة َمَضْت ِمْن َشْهرِ ِذي : َجابِرُ ْبُن َعْبِد اِهللا ِفي أُنَاسٍ َمِعي ، قَالَ 

  .الِْحجَِّة

َحدَّثَنِي َعْبدُ الَْواِحِد ْبُن زِيَاٍد ، َحدَّثََنا عَاِصٌم اَألحَْولُ ، ، لشَّوَارِبِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ أَبِي ا -١٠٧٥
أَقَاَم َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِتْسَعةَ َعَشَر َيْوًما ُيَصلِّي َركَْعَتْينِ َركَْعَتْينِ ، : َعْن ِعكْرَِمةَ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ 

  .لَّْيَنا أَْربًَعاُن إِذَا أَقَْمَنا ِتْسَعةَ َعَشَر َيْوًما ، ُنَصلِّي َركْعََتْينِ َركَْعَتْينِ ، فَإِذَا أَقَْمَنا أَكْثََر ِمْن ذَِلَك ، َصفََنْح

ْبُن َسلََمةَ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسحَاقَ  َحدَّثََنا أَُبو ُيوُسَف ْبُن الصَّْيَدالَنِيِّ ُمَحمَّدُ ْبُن أَْحَمَد الرَّقِّيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد -١٠٧٦
اهللا َعلْيِه وَسلََّم أَقَاَم بَِمكَّةَ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعْتَبةَ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى 

  .قُْصُر الصَّالَةََعاَم الْفَْتحِ َخْمَس َعْشَرةَ لَْيلَةً َي

َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن أَبِي : َحدَّثََنا َنْصُر ْبُن َعِليٍّ الْجَْهَضِميُّ ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن ُزَرْيعٍ ، َوعَْبُد اَألْعلَى ، قَاالَ  -١٠٧٧
َم ِمَن الَْمدِيَنِة إِلَى َمكَّةَ ، ُنَصلِّي َركْعََتْينِ َخَرجَْنا َمَع َرسُولِ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ: إِْسحَاَق ، َعْن أََنسٍ ، قَالَ 

  .َركَْعَتْينِ ، حَتَّى َرجَْعَنا
  .َعْشًرا: كَْم أَقَاَم بَِمكَّةَ ؟ قَالَ : قُلُْت 

  َباُب َما َجاَء ِفيَمْن َتَرَك الصَّالَةَ -٧٧
قَالَ : ثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ ، َعْن جَابِرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ، قَالَ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّ -١٠٧٨

  .َبْيَن الْعَْبِد َوَبْيَن الْكُفْرِ َتْرُك الصَّالَِة: َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 



: َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن الَْحَسنِ ْبنِ َشِقيقٍ ، َحدَّثََنا ُحَسْيُن ْبُن َواِقٍد ، قَالَ َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن إِْبَراِهيَم الْبَاِلِسيُّ ،  -١٠٧٩
ةُ ، الَْعْهُد الَِّذي َبيَْنَنا َوبَْيَنُهمُ الصَّالَ: قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُبرَْيَدةَ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 

  .فََمْن َتَركََها فَقَْد كَفََر

يُّ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن إِْبَراِهيَم الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا الَْولِيُد ْبُن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا اَألْوَزاِع -١٠٨٠
لَْيسَ َبْيَن الَْعْبِد وَالشِّْرِك إِالَّ : ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ َسْعٍد ، َعْن َيزِيَد الرَّقَاِشيِّ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك 

  .َتْرُك الصَّالَِة ، فَإِذَا َتَركََها فَقَْد أَشَْرَك

  َباُب فَْرضِ الُْجُمعَِة -٧٨
َحدَّثَنِي َعْبُد اِهللا ْبُن ُمَحمَّدٍ الَْعَدوِيُّ ، َعْن َعِليِّ ، َولِيُد ْبُن ُبكَْيرٍ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا الْ -١٠٨١

َيا : َخطََبَنا َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم فَقَالَ : ْبنِ َزْيٍد ، َعْن َسعِيِد ْبنِ الُْمَسيَّبِ ، َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ، قَالَ 
َبيَْنكُْم َوَبْينَ ُتوبُوا إِلَى اِهللا قَْبلَ أَنْ َتمُوُتوا ، وََباِدرُوا بِاَألْعَمالِ الصَّاِلَحِة قَْبلَ أَنْ ُتْشَغلُوا ، َوِصلُوا الَِّذي ، النَّاُس أَيَُّها 

قُوا وَُتْنَصرُوا وَُتْجَبرُوا ، َواْعلَُموا أَنَّ اللََّه قَِد رَبِّكُْم بِكَثَْرِة ذِكْرِكُْم لَُه ، َوكَثَْرِة الصََّدقَِة ِفي السِّرِّ َوالَْعالَنَِيِة ، تُْرَز
إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة ، فََمْن ، افْتََرَض َعلَْيكُُم الُْجُمَعةَ ِفي َمقَاِمي َهذَا ، ِفي َيوِْمي َهذَا ، ِفي َشهْرِي َهذَا ، ِمْن َعاِمي َهذَا 

إَِماٌم َعاِدلٌ أَْو جَاِئٌر ، اسِْتْخفَافًا بَِها ، أَْو ُجُحوًدا لََها ، فَالَ َجَمَع اللَُّه لَهُ َشْملَُه ، َوالَ  َتَركََها ِفي َحَياِتي أَْو بَْعِدي ، َولَُه
ى َيتُوَب ، فََمْن َتاَب  لَُه حَتََّباَركَ لَُه ِفي أَْمرِِه ، أَالَ َوالَ َصالَةَ لَُه ، َوالَ زَكَاةَ لَُه ، َوالَ َحجَّ لَُه ، َوالَ َصْوَم لَُه ، َوالَ بِرَّ

ٌر ُمْؤِمًنا ، إِالَّ أَنْ َيقَْهَرهُ ُسلْطَانٌ ، َتاَب اللَُّه َعلَْيِه ، أَالَ الَ َتُؤمَّنَّ امَْرأَةٌ َرُجالً ، َوالَ َيُؤمَّ أَْعرَابِيٌّ مَُهاجًِرا ، َوالَ َيُؤمَّ فَاجِ
  .َيخَاُف َسْيفَُه َوسَْوطَُه

ُن َخلٍَف أَُبو َسلََمةَ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اَألْعلَى ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسحَاَق ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ أَبِي أَُماَمةَ َحدَّثََنا َيْحَيى ْب -١٠٨٢
َد أَبِي ِحَني ذََهَب كُْنُت قَاِئ: ْبنِ َسْهلِ ْبنِ ُحَنْيٍف ، َعْن أَبِيِه أَبِي أَُماَمةَ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ كَْعبِ ْبنِ َماِلٍك ، قَالَ 

ةَ ، َوَدَعا لَُه ، فََمكَثُْت َبصَُرُه ، فَكُْنُت إِذَا خََرْجُت به إِلَى الُْجُمَعِة فََسِمَع اَألذَانَ اْسَتْغفَرَ ألَبِي أَُماَمةَ أَْسَعدَ ْبنِ ُزَراَر
لََعْجٌز ، إِنِّي أَْسَمُعُه كُلََّما َسِمَع أَذَانَ الُْجُمَعِة َيْسَتْغِفُر َألبِي  وَاللَِّه إِنَّ ذَا: ِحيًنا أَْسَمُع ذَِلَك ِمْنُه ، ثُمَّ قُلُْت ِفي نَفِْسي 

ُجُمَعِة ، فَلَمَّا َسِمَع اَألذَانَ أَُماَمةَ َوُيصَلِّي َعلَْيِه ، َوالَ أَسْأَلُُه َعْن ذَِلَك ِلَم ُهَو ؟ فََخَرْجُت بِِه كََما كُْنُت أَخُْرُج بِِه إِلَى الْ
كُلََّما َسِمْعَت النَِّداَء بِالُْجُمَعِة ، َيا أََبَتاُه ، أَرَأَيَْتَك َصالََتَك َعلَى أَسَْعَد ْبنِ ُزرَاَرةَ : َر كََما كَانَ َيفَْعلُ ، فَقُلُْت لَُه اْسَتْغفَ

مِ َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِمْن َمكَّةَ ، أَْي بَُنيَّ ، كَانَ أَوَّلَ َمْن صَلَّى بَِنا َصالَةَ الُْجُمَعِة قَْبلَ َمقَْد: ِلَم ُهَو ؟ قَالَ 
  .أَْرَبِعَني َرُجالً: كَْم كُْنُتْم َيْومَِئٍذ ؟ قَالَ : ِفي َنِقيعِ الَْخِضَماِت ، ِفي َهْزمٍ ِمْن َحرَِّة َبنِي َبيَاَضةَ ، قُلُْت 

فُضَْيلٍ ، َحدَّثََنا أَُبو مَاِلٍك اَألْشجَِعيُّ ، َعْن رِْبِعيِّ ْبنِ ِحرَاشٍ ، َعْن ُحذَْيفَةَ  َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن الْمُْنِذرِ ، َحدَّثََنا اْبُن -١٠٨٣
أََضلَّ اللَُّه َعنِ الُْجُمَعِة َمْن كَانَ : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ، َوَعْن أَبِي حَازِمٍ ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ ، قَاالَ 

اآلِخُرونَ ِمْن أَْهلِ الدُّْنَيا ،  لََنا ، كَانَ ِللَْيُهوِد َيْوُم السَّْبِت ، َواَألَحُد ِللنََّصاَرى ، فَُهْم لََنا َتَبٌع إِلَى َيْومِ الْقَِياَمِة ، َنْحُنقَْب
  .َواألَوَّلُونَ الْمَقِْضيُّ لَُهْم قَْبلَ الَْخالَِئقِ

  ِفي فَْضلِ الُْجُمعَِة: َباٌب  -٧٩
ْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمَحمَّدِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن أَبِي ُبكَْيرٍ ، َحدَّثََنا ُزَهْيُر ْبُن ُمَحمٍَّد ، َع -١٠٨٤



قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه : ْبِد الُْمْنِذرِ ، قَالَ ْبنِ َعِقيلٍ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ يَزِيدَ اَألْنصَارِيِّ ، َعْن أَبِي لُبَاَبةَ ْبنِ َع
َوَيْومِ الِْفطْرِ ، ِفيِه  إِنَّ َيْوَم الُْجُمَعِة َسيُِّد اَأليَّامِ ، َوأَْعظَُمَها عِْنَد اِهللا ، َوُهَو أَْعظَُم ِعْنَد اِهللا ِمْن َيْومِ اَألْضَحى: وَسلََّم 

 اللَّهَ ُه ِفيِه آَدَم ، َوأَْهَبطَ اللَُّه ِفيِه آَدَم إِلَى اَألْرضِ ، َوِفيِه َتَوفَّى اللَُّه آَدَم ، َوِفيِه َساَعةٌ الَ َيسْأَلَُخلََق اللَّ: َخْمُس ِخالَلٍ 
قَرَّبٍ ، َوالَ َسَماٍء ، َوالَ أَْرضٍ ، ِفيَها الْعَْبُد شَْيئًا إِالَّ أَْعطَاُه ، َما لَمْ َيسْأَلْ حََراًما ، َوِفيِه َتقُوُم السَّاَعةُ ، َما ِمْن َملٍَك ُم

  .َوالَ رِيَاحٍ ، َوالَ جَِبالٍ ، َوالَ َبْحرٍ ، إِالَّ ُهنَّ ُيْشِفقَْن ِمْن َيْومِ الُْجُمَعِة

يَزِيَد ْبنِ َجابِرٍ ، َعْن أَبِي  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن َعِليٍّ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ -١٠٨٥
إِنَّ ِمْن أَفَْضلِ أَيَّاِمكُْم َيوْمَ : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ، قَالَ )١(اَألْشَعِث الصَّْنعَانِيِّ ، َعْن َشدَّاِد ْبنِ أَْوسٍ 

، ِه الصَّْعقَةُ ، فَأَكِْثُروا َعلَيَّ ِمَن الصَّالَِة ِفيِه ، فَإِنَّ َصالََتكُْم َمْعرُوَضةٌ َعلَيَّ الُْجُمَعِة ، ِفيِه ُخِلَق آَدُم ، َوِفيِه النَّفَْخةُ ، َوِفي
إِنَّ اللََّه قَْد َحرََّم َعلَى : َيا َرُسولَ اِهللا ، كَْيفَ ُتعَْرُض َصالَتَُنا َعلَْيَك َوقَْد أَرَْمَت ؟ َيْعنِي َبِليَت ، فَقَالَ : فَقَالَ َرُجلٌ 

  .اَألْرضِ أَنْ َتأْكُلَ أَْجَساَد األَْنبَِياِء
  __________حاشية_
  ).١٦٣٦(كما سيأيت برقم " أَوس بن أَوس: "كذا مسَّاه هنا ابن ماجة ، وصوابه ) ١(

وس ، َعن شدَّاد بن أ: رواه ابن ماجة يف الصالة ، َعن أيب بكر بن أيب شيبة ، هبذا اإلسناد ، إالَّ أّنه قال : قال اِملزِّي 
  ).١٧٣٦(٢/٣" حتفة األشراف. "وذلك َوْهٌم منه) أَي بدل أَوس بن أَوس

يِه ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، َحدَّثََنا ُمحْرُِز ْبُن َسلََمةَ الَْعدَنِيُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْعزِيزِ ْبُن أَبِي َحازِمٍ ، َعنِ الَْعالَِء ، َعْن أَبِ -١٠٨٦
  .َما لَْم تُْغَش الْكََبائُِر، الُْجُمَعةُ إِلَى الُْجُمَعِة كَفَّاَرةُ َما َبيَْنُهَما : ى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ أَنَّ َرسُولَ اِهللا َصلَّ

  َباُب َما َجاَء ِفي الُْغْسلِ َيْوَم الُْجُمعَِة -٨٠
، الُْمَباَرِك ، َعنِ اَألْوَزاِعيِّ ، َحدَّثََنا َحسَّانُ ْبُن َعِطيَّةَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن  -١٠٨٧

َمْن غَسَّلَ : َسِمْعُت النَّبِيَّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّمَ َيقُولُ : َحدَّثَنِي أَْوسُ ْبُن أَْوسٍ الثَّقَِفيُّ ، قَالَ ، َحدَّثَنِي أَُبو اَألْشَعِث 
 َخطَْوٍة لَ ، وََبكََّر َواْبَتكََر ، وََمَشى وَلَْم َيرْكَْب ، َوَدَنا ِمَن اإلَِمامِ ، فَاْسَتَمَع َولَمْ َيلْغُ ، كَانَ لَُه بِكُلَِّيْوَم الُْجُمَعِة َواغَْتَس

  .َعَملُ َسَنٍة ، أَْجُر ِصَياِمَها َوِقَياِمَها

ُعَمُر ْبُن ُعَبْيٍد ، َعْن أَبِي إِْسَحاَق ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ،  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا -١٠٨٨
  .َمْن أََتى الُْجُمَعةَ فَلَْيْغَتِسلْ: َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقُولُ َعلَى الِْمْنَبرِ : قَالَ 

َنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن َصفَْوانَ ْبنِ ُسلَْيمٍ ، َعْن َعطَاِء ْبنِ َيَسارٍ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا سَْهلُ ْبُن أَبِي سَْهلٍ ، َحدَّثَ -١٠٨٩
  .غُْسلُ َيْومِ الُْجُمَعِة وَاجٌِب َعلَى كُلِّ ُمْحَتِلمٍ: َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ ، أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 

  اَء ِفي الرُّْخَصِة ِفي ذَِلَكَباُب َما َج -٨١
: ي ُهَريَْرةَ ، قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ ، َعْن أَبِ -١٠٩٠

ْحَسَن الُْوُضوَء ، ثُمَّ أََتى الُْجُمَعةَ ، فََدَنا وَأَْنَصَت َواْسَتَمَع ، غُِفَر لَُه َمْن تََوضَّأَ فَأَ: قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 
  .َما َبْيَنُه َوَبْيَن الُْجُمَعِة اُألْخَرى ، َوزَِياَدةُ ثَالَثَِة أَيَّامٍ ، َوَمْن َمسَّ الَْحَصى فَقَْد لََغا



، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن َهاُرونَ ، أَْخبََرَنا إِْسَماِعيلُ ْبُن ُمْسِلمٍ الَْمكِّيُّ ، َعْن َيزِيدَ  َحدَّثََنا َنْصُر ْبُن َعِليٍّ الْجَْهَضِميُّ -١٠٩١
ُتْجزُِئ َمْن تََوضَّأَ َيْوَم الُْجُمَعِة فَبَِها َونِْعَمْت ، : الرَّقَاِشيِّ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 

  .َعْنُه الْفَرِيَضةُ ، َوَمنِ اغَْتَسلَ فَالُْغْسلُ أَفَْضلُ

  َباُب َما َجاَء ِفي التَّْهجِريِ إِلَى الُْجُمَعِة -٨٢
يِّ ، َعْن َسِعيدِ ْبنِ َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعنِ الزُّْهرِ: َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َوسَْهلُ ْبُن أَبِي سَْهلٍ ، قَاالَ  -١٠٩٢

إِذَا كَانَ َيْوُم الُْجُمَعِة ، كَانَ َعلَى كُلِّ َبابٍ ِمْن : الُْمسَيَّبِ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 
زِلِهِْم ، اَألوَّلَ فَاألَوَّلَ ، فَإِذَا َخَرَج اِإلَماُم طََوُوا الصُُّحَف ، أَبَْوابِ الَْمْسجِِد َمالَِئكَةٌ َيكُْتُبونَ النَّاَس َعلَى قَْدرِ َمنَا

، ثُمَّ الَِّذي َيِليِه كَُمْهِدي َواْسَتَمعُوا الُْخطَْبةَ ، فَالْمَُهجِّرُ إِلَى الصَّالَِة كَالْمُْهِدي َبَدَنةً ، ثُمَّ الَِّذي َيِليِه كَُمْهِدي بَقََرٍة 
  .فََمْن َجاَء َبْعَد ذَِلَك فَإِنََّما َيجِيُء بَِحقٍّ إِلَى الصَّالَِة: كََر الدََّجاَجةَ َوالَْبْيَضةَ ، َزاَد َسْهلٌ ِفي َحدِيِثِه كَْبشٍ ، حَتَّى ذَ

َسُمَرةَ ْبنِ ُجْنَدبٍ ،  َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن َسِعيِد ْبنِ َبِشريٍ ، َعْن قََتاَدةَ ، َعنِ الَْحَسنِ ، َعْن -١٠٩٣
كََناِحرِ الَْبَدَنِة ، كََناِحرِ الْبَقََرِة ، كََناِحرِ الشَّاِة ، : أَنَّ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّمَ َضَرَب مَثَلَ الُْجُمَعِة ثُمَّ التَّْبِكريِ 

  .َحتَّى ذَكَرَ الدَّجَاَجةَ

ٍد الِْحْمِصيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْمجِيِد ْبُن َعْبدِ الْعَزِيزِ ، َعْن َمْعَمرٍ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن َحدَّثََنا كَِثُري ْبُن ُعَبْي -١٠٩٤
َوَما ، َبَعٍة َرابُِع أَْر: فََوَجَد ثَالَثَةً قَدْ َسَبقُوُه ، فَقَالَ ، َخَرْجُت َمَع َعْبِد اِهللا إِلَى الُْجُمَعِة : إِبَْراهِيَم ، َعْن َعلْقََمةَ ، قَالَ 

إِنَّ النَّاَس َيْجِلُسونَ ِمَن اِهللا َيْوَم الِْقَياَمِة َعلَى : رَابُِع أَْرَبَعٍة بِبَِعيٍد ، إِنِّي َسِمْعُت َرسُولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّمَ َيقُولُ 
  .َرابِعُ أَْرَبَعٍة ، َوَما رَابُِع أَْرَبَعٍة بَِبِعيٍد: ، ثُمَّ قَالَ قَْدرِ رََواحِهِْم إِلَى الُْجُمعَاِت ، اَألوَّلَ وَالثَّانَِي َوالثَّاِلثَ 

  َباُب َما َجاَء ِفي الزِّيَنِة َيْوَم الُْجُمعَِة -٨٣
َد ْبنِ أَبِي َحبِيبٍ َحدَّثََنا َحْرَملَةُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا َعْبدُ اِهللا ْبُن َوْهبٍ ، أَْخبََرنِي َعْمُرو ْبُن الَْحارِِث ، َعْن َيزِي -١٠٩٥

ولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه ، َعْن ُموَسى ْبنِ َسِعيٍد ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َيحَْيى ْبنِ َحبَّانَ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َسالَمٍ ، أَنَُّه َسِمعَ َرُس
  .لَوِ اْشتََرى ثَْوَبْينِ ِلَيْومِ الُْجُمَعِة ، ِسَوى ثَْوَبي مَِْهَنِتِه َما َعلَى أََحدِكُْم: وَسلََّم َيقُولُ َعلَى الِْمْنَبرِ ِفي َيْومِ الُْجُمَعِة 

ْبنِ َيحَْيى ْبنِ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا شَْيٌخ لََنا ، َعْن َعْبِد الَْحمِيِد ْبنِ َجْعفَرٍ ، َعْن ُمَحمَِّد -م١٠٩٥
  .فَذَكََر ذَِلَك، َخطََبَنا النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َعْبِد اِهللا ْبنِ َسالَمٍ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ  َحبَّانَ ، َعْن ُيوُسَف ْبنِ

بِيِه ، َعْن  أََحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن أَبِي َسلََمةَ ، َعْن ُزَهْيرٍ ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ ، َعْن -١٠٩٦
َمارِ ، فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى َعاِئَشةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّمَ َخطََب النَّاَس َيْوَم الُْجُمَعِة ، فََرأَى َعلَيْهِْم ِثيَاَب النِّ

  .سَِوى ثَوَْبْي مَِْهَنتِِه، ثَْوَبْينِ ِلُجُمَعِتِه َما َعلَى أََحِدكُمْ إِنْ َوَجدَ َسَعةً أَنْ يَتَِّخذَ : اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َسِعيٍد الْقَطَّانُ ، َعنِ اْبنِ َعْجالَنَ ، : َحدَّثََنا سَْهلُ ْبُن أَبِي سَْهلٍ ، َوحَْوثََرةُ ْبُن ُمَحمٍَّد ، قَاالَ  -١٠٩٧
َمنِ : َعْبِد اِهللا ْبنِ وَِديَعةَ ، َعْن أَبِي ذَرٍّ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ َعْن َسِعيٍد الَْمقْبُرِيِّ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن 

ُه ِمْن سَّ َما كََتَب اللَُّه لَاغَْتَسلَ َيْوَم الُْجُمَعِة فَأَْحَسَن غُْسلَُه ، َوَتطَهََّر فَأَْحَسَن طُهُوَرُه ، َولَبَِس ِمْن أَْحَسنِ ِثيَابِِه ، َوَم
  .َولَمْ ُيفَرِّْق َبْيَن اثَْنْينِ ، غُِفَر لَُه َما َبْيَنُه وََبْيَن الُْجُمَعِة اُألْخَرى، ِطيبِ أَْهِلِه ، ثُمَّ أََتى الُْجُمَعةَ وَلَْم َيلْغُ 



ِلحِ ْبنِ أَبِي اَألْخَضرِ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َحدَّثََنا َعمَّاُر ْبُن َخاِلٍد الْوَاِسِطيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن غَُرابٍ ، َعْن صَا -١٠٩٨
إِنَّ َهذَا َيْوُم ِعيٍد ، َجَعلَُه اللَُّه : قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ُعَبْيِد ْبنِ السَّبَّاقِ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ 

  .فَلَْيْغَتِسلْ ، َوإِنْ كَانَ ِطيٌب فَلَْيَمسَّ ِمْنُه ، َوَعلَْيكُْم بِالسَِّواِكِللُْمْسِلِمَني ، فََمْن َجاَء إِلَى الُْجُمَعِة 

  َباُب َما َجاَء ِفي َوقِْت الُْجُمعَِة -٨٤
َما : نِ َسْعٍد ، قَالَ َحدَّثَنِي أَبِي ، َعْن َسْهلِ ْب، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الصَّبَّاحِ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الْعَزِيزِ ْبُن أَبِي َحازِمٍ  -١٠٩٩

  .كُنَّا َنِقيلُ َوالَ َنتََغدَّى إِالَّ َبْعدَ الُْجُمَعِة

َسِمْعُت إِيَاسَ :  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َمْهِديٍّ ، َحدَّثََنا َيْعلَى ْبُن الَْحارِِث ، قَالَ -١١٠٠
كُنَّا ُنصَلِّي َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم الُْجُمَعةَ ، ثُمَّ نَْرجُِع فَالَ َنَرى : كَْوعِ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ ْبَن َسلََمةَ ْبنِ اَأل

  .ِللِْحيطَاِن فَيْئًا َنْستَِظلُّ بِِه

ْبنِ َعمَّارِ ْبنِ سَْعٍد ، ُمَؤذِِّن النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّمَ  َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َسْعِد -١١٠١
ى اهللا َعلْيِه وَسلََّم إِذَا كَانَ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، أَنَُّه كَانَ ُيَؤذِّنُ َيْوَم الُْجُمَعِة َعلَى َعْهِد َرُسولِ اهللاِ َصلَّ

  .لَ الشَِّراِكالْفَْيُء ِمثْ

ثُمَّ ، كُنَّا ُنجَمُِّع : َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعْبَدةَ ، َحدَّثََنا الُْمْعَتِمرُ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا ُحمَْيٌد ، َعْن أََنسٍ ، قَالَ  -١١٠٢
  .َنْرجُِع فََنِقيلُ

  َباُب َما َجاَء ِفي الْخُطَْبِة َيْوَم الُْجُمعَِة -٨٥
 َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ثََنا َمْحُموُد ْبُن غَْيالَنَ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّزَّاقِ ، أَْخبََرَنا َمْعَمٌر ، َعْن ُعَبْيِد اهللاِ ْبنِ ُعَمَر ، َعْنَحدَّ -١١٠٣

اِهللا ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنَّ  ُعَمَر َوَحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َخلٍَف أَُبو َسلََمةَ ، َحدَّثََنا بِْشُر ْبُن الُْمفَضَّلِ ، َعْن ُعَبْيِد
  .َوُهَو قَاِئٌم: َزاَد بِْشٌر ، النَّبِيَّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم كَانَ َيخْطُُب ُخطْبََتْينِ ، َيجِْلُس َبْيَنُهَما َجلَْسةً 

َنةَ ، َعْن ُمَساوِرٍ الَْورَّاقِ ، َعْن َجْعفَرِ ْبنِ َعْمرِو ْبنِ ُحَرْيٍث ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْي -١١٠٤
  .رَأَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيْخطُُب َعلَى الِْمْنَبرِ ، َوَعلَْيِه ِعَماَمةٌ َسْوَداُء: َعْن أَبِيِه ، قَالَ 

َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َجْعفَرٍ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن ِسَماِك ْبنِ : ُمَحمَّدُ ْبُن الَْوِليِد ، قَاالَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َو -١١٠٥
كَانَ  غَْيَر أَنَُّه، كَانَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيْخطُُب قَاِئًما : َسِمْعُت جَابَِر ْبَن َسُمَرةَ َيقُولُ : َحْربٍ ، قَالَ 

  .َيقُْعُد قَْعَدةً ثُمَّ َيقُوُم

: ُن َمْهِديٍّ ، قَاالَ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع وَحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ ْب -١١٠٦
كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيْخطُُب قَاِئًما ، ثُمَّ َيجِْلُس ، : ةَ ، قَالَ َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن ِسَماٍك ، َعْن َجابِرِ ْبنِ َسُمَر

  .ثُمَّ َيقُوُم فََيقَْرأُ آَياٍت ، وََيذْكُُر اللََّه ، َوكَاَنْت خُطَْبُتُه قَْصًدا ، َوَصالَُتُه قَْصًدا



عَْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َسْعِد ْبنِ َعمَّارِ ْبنِ سَْعٍد ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِّهِ َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا  -١١٠٧
الُْجُمَعِة َخطَبَ ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم كَانَ إِذَا خَطََب ِفي الْحَْربِ َخطََب َعلَى قَْوسٍ ، وَإِذَا خَطََب ِفي 

  .َعًصاَعلَى 

لْقََمةَ ، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي غَنِيَّةَ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن إِْبَراهِيَم ، َعْن َع -١١٠٨
  .؟} وََتَركُوَك قَاِئمًا{: أََما َتقَْرأُ : قَاِعًدا ؟ قَالَ  أَكَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيْخطُُب قَاِئًما أَْو: اِهللا ، أَنَُّه سُِئلَ 

ْبنِ ُمَهاجِرٍ ، َعْن  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َخاِلٍد ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َزْيِد -١١٠٩
  .ابِرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم كَانَ إِذَا صَِعَد الِْمْنَبَر سَلََّمُمَحمَِّد ْبنِ الُْمْنكَِدرِ ، َعْن َج

  َباُب َما َجاَء ِفي اِالْسِتمَاعِ لِلُْخطَْبِة وَاإلِْنصَاِت لَهَا -٨٦
ْبُن سَوَّارٍ ، َعنِ اْبنِ أَبِي ذِئْبٍ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َسعِيِد ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َشبَاَبةُ  -١١١٠

أَْنِصْت َيْوَم الُْجُمَعِة وَاِإلَماُم : إِذَا قُلَْت ِلَصاِحبَِك : الُْمسَيَّبِ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ 
  .ْد لََغْوَتَيخْطُُب ، فَقَ

ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي  َحدَّثََنا ُمحْرُِز ْبُن َسلََمةَ الَْعدَنِيُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْعزِيزِ ْبُن ُمَحمٍَّد الدََّراَوْرِديُّ ، َعْن َشرِيِك -١١١١
، } َتبَاَرَك{:  َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قََرأَ َيْوَم الُْجُمَعِة َنِمرٍ ، َعْن َعطَاِء ْبنِ َيَسارٍ ، َعْن أَُبيِّ ْبنِ كَْعبٍ ، أَنَّ َرُسولَ اِهللا

مََتى أُنْزِلَْت َهِذِه السُّوَرةُ ؟ إِنِّي لَْم أَْسَمْعَها : َوُهَو قَاِئٌم ، فَذَكَّرََنا بِأَيَّامِ اِهللا ، َوأَُبو الدَّرَْداِء أَْو أَُبو ذَرٍّ َيْغِمزُنِي ، فَقَالَ 
: َسأَلُْتَك َمَتى أُنْزِلَْت َهِذهِ السُّوَرةُ فَلَْم ُتخْبِرْنِي ؟ فَقَالَ أَُبيٌّ : نَ ، فَأَشَاَر إِلَْيِه أَِن اْسكُْت ، فَلَمَّا اْنَصَرفُوا ، قَالَ إِالَّ اآل

لْيِه وَسلََّم فَذَكََر ذَِلَك لَُه ، َوأَخَْبَرُه لَْيسَ لََك ِمْن َصالَِتَك الَْيْوَم إِالَّ َما لَغَْوَت ، فَذََهَب إِلَى َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َع
  .َصَدَق أَُبيٌّ: بِالَِّذي قَالَ أَُبيٌّ ، فَقَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

  َباُب َما َجاَء ِفيَمْن َدَخلَ الَْمْسجَِد َواِإلَماُم َيْخطُُب -٨٧
َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ ، َسِمعَ َجابًِرا ، وَأَُبو الزُّبَْيرِ ، َسِمعَ َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ،  -١١١٢

أََصلَّْيَت ؟ : َدَخلَ ُسلَْيكٌ الَْغطَفَانِيُّ الَْمْسجَِد َوالنَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيْخطُُب ، فَقَالَ : َجابِرَ ْبَن َعْبِد اِهللا ، قَالَ 
  .فََصلِّ َركَْعَتْينِ: الَ ، قَالَ : قَالَ 

  .فَلَْم َيذْكُْر ُسلَْيكًا، َوأَمَّا َعْمٌرو 

ي ِد اِهللا ، َعْن أَبَِحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الصَّبَّاحِ ، أَخَْبَرَنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعنِ اْبنِ َعْجالَنَ ، َعْن ِعَياضِ ْبنِ َعْب -١١١٣
  .فََصلِّ َركْعََتْينِ: الَ ، قَالَ : أََصلَّْيَت ؟ قَالَ : َجاَء َرُجلٌ وَالنَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيْخطُُب ، فَقَالَ : َسِعيٍد ، قَالَ 

ي َصاِلحٍ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، َوَعْن َحدَّثََنا َداُودُ ْبُن ُرشَْيٍد ، َحدَّثََنا َحفُْص ْبُن ِغيَاٍث ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِ -١١١٤
َجاَء ُسلَْيكٌ الَْغطَفَانِيُّ َوَرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيْخطُُب ، فَقَالَ لَُه النَّبِيُّ َصلَّى : أَبِي ُسفَْيانَ ، َعْن َجابِرٍ ، قَاالَ 

  .فََصلِّ َركْعََتْينِ َوَتجَوَّْز ِفيهَِما: الَ ، قَالَ : لَ أَنْ َتجِيَء ؟ قَالَ أََصلَّْيَت َركَْعَتْينِ قَْب: اهللا َعلْيِه وَسلََّم 



  َباُب َما َجاَء ِفي النَّْهيِ َعْن َتَخطِّي النَّاسِ َيْوَم الُْجُمعَِة -٨٨
لَ ْبنِ ُمْسِلمٍ ، َعنِ الَْحَسنِ ، َعْن َجابِرِ ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ الُْمحَارِبِيُّ ، َعْن إِْسَماِعي -١١١٥

فََجَعلَ يََتَخطَّى النَّاَس ، َعْبِد اِهللا ، أَنَّ َرُجالً َدَخلَ الَْمْسجِدَ َيْوَم الُْجُمَعِة ، َوَرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّمَ َيخْطُُب ، 
  .اْجِلْس ، فَقَْد آذَْيَت َوآَنْيَت: َم فَقَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ

سٍ ، َعْن أَبِيِه ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا رِْشِديُن ْبُن سَْعٍد ، َعْن َزبَّانَ ْبنِ فَاِئٍد ، َعْن َسْهلِ ْبنِ ُمَعاِذ ْبنِ أََن -١١١٦
  .ْن َتَخطَّى رِقَاَب النَّاسِ َيْوَم الُْجُمَعِة اتُِّخذَ جِْسًرا إِلَى َجهَنََّمَم: قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَ 

  َباُب َما َجاَء ِفي الْكَالَمِ َبْعدَ ُنُزولِ اِإلَمامِ َعنِ الِْمْنبَرِ -٨٩
زِمٍ ، َعْن ثَابٍِت ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، أَنَّ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد ، َحدَّثََنا َجرِيُر ْبُن حَا -١١١٧

  .النَّبِيَّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم كَانَ ُيكَلَُّم ِفي الَْحاَجةِ إِذَا َنَزلَ َعنِ الْمِْنَبرِ َيْوَم الُْجُمَعِة

  َباُب َما َجاَء ِفي الِْقَراَءِة ِفي الصَّالَِة َيْوَم الُْجُمعَِة -٩٠
ْن أَبِيِه ، َعْن ثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا حَاِتُم ْبُن إِْسَماِعيلَ الَْمَدنِيُّ ، َعْن َجْعفَرِ ْبنِ ُمَحمٍَّد ، َعَحدَّ -١١١٨

فََصلَّى بَِنا أَُبو ُهرَْيَرةَ َيْوَم ، َج إِلَى َمكَّةَ فَخََر، اْسَتْخلََف َمرَْوانُ أََبا ُهَرْيَرةَ َعلَى الَْمِديَنِة : ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ أَبِي َراِفعٍ ، قَالَ 
  .}إِذَا َجاَءكَ الُْمَناِفقُونَ{: فَقََرأَ بِسُوَرِة الُْجُمَعِة ِفي السَّْجَدِة اُألولَى ، َوِفي اآلِخَرِة ، الُْجُمَعِة 

إِنََّك قَرَأَْت بُِسوَرَتْينِ كَانَ َعِليٌّ َيقَْرأُ بِهَِما بِالْكُوفَِة ، : لُْت لَُه فَقُ، فَأَْدرَكُْت أََبا هَُرْيَرةَ ِحَني اْنَصَرَف : قَالَ ُعَبْيُد اِهللا 
  .إِنِّي َسِمْعُت َرسُولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّمَ َيقَْرأُ بِهَِما: فَقَالَ أَُبو هَُرْيَرةَ 

: انُ ، أَْخَبرََنا َضْمَرةُ ْبُن َسِعيٍد ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ َعْبِد اِهللا ، قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الصَّبَّاحِ ، َحدَّثََنا سُفَْي -١١١٩
أَْخبِْرَنا بِأَيِّ َشْيٍء كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم يَقَْرأُ َيْوَم الُْجُمَعِة : كََتَب الضَّحَّاُك ْبُن قَْيسٍ إِلَى النُّْعَمانِ ْبنِ َبِشريٍ 

  .}َهلْ أََتاَك َحدِيثُ الَْغاِشيَِة{: كَانَ َيقَْرأُ ِفيَها : َمَع ُسوَرِة الُْجُمَعِة ؟ قَالَ 

ِة ، َعْن أَبِي ِعَنَبةَ َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا الَْوِليُد ْبُن ُمسِْلمٍ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ ِسَناٍن ، َعْن أَبِي الزَّاِهرِيَّ -١١٢٠
َهلْ أَتَاَك {، َو} سَبِّحِ اْسَم َربَِّك اَألْعلَى{: ْوالَنِيِّ ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم كَانَ َيقَْرأُ ِفي الُْجُمَعِة بِـالَْخ

  .}َحِديثُ الَْغاِشيَِة

  َباُب َما َجاَء ِفيَمْن أَْدَرَك ِمَن الُْجُمَعِة َركْعَةً -٩١
دُ ْبُن الصَّبَّاحِ ، أَخَْبَرَنا ُعَمُر ْبُن حَبِيبٍ ، َعنِ اْبنِ أَبِي ِذئْبٍ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّ -١١٢١

ُجُمَعِة َركَْعةً فَلُْيَصلِّ إِلَْيَها َمْن أَْدَرَك ِمَن الْ: َوَسِعيِد ْبنِ الُْمسَيَّبِ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 
  .أُخَْرى

َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن أَبِي : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َوِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، قَاالَ  -١١٢٢
  .َمْن أَْدَرَك ِمَن الصَّالَِة َركَْعةً فَقَْد أَْدَرَك: سُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ َر: َسلََمةَ ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، قَالَ 



 ، َحدَّثََنا يُوُنُس ْبُن َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن ُعثَْمانَ ْبنِ َسِعيِد ْبنِ كَِثريِ ْبنِ ِديَنارٍ الِْحْمِصيُّ ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ ْبُن الَْوِليِد -١١٢٣
َمْن أَْدَرَك َركْعَةً : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َيزِيَد اَألْيِليُّ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َساِلمٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 

  .ِمْن َصالَِة الُْجُمَعِة أَْو غَْيرَِها ، فَقَْد أَْدَرَك الصَّالَةَ

  أَْيَن تُْؤَتى الُْجُمَعةَُباُب َما َجاَء ِمْن  -٩٢
نِ اْبنِ ُعَمَر ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن أَبِي َمرَْيَم ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َع -١١٢٤

  . َعلْيِه وَسلََّم َيْوَم الُْجُمَعِةإِنَّ أَْهلَ قَُباٍء كَاُنوا ُيَجمُِّعونَ َمَع َرُسولِ اِهللا صَلَّى اهللا: قَالَ 

  َباُب َما َجاَء ِفيَمْن َتَرَك الُْجُمَعةَ ِمْن غَْيرِ ُعذْرٍ -٩٣
: ا ْبُن بِْشرٍ ، قَالُوَحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن إِْدرِيَس ، َويَزِيدُ ْبُن َهاُرونَ ، َوُمحَمَُّد  -١١٢٥

: قَالَ ، َوكَانَ لَهُ ُصْحَبةٌ ، َحدَّثَنِي ُعبَْيَدةُ ْبُن ُسفَْيانَ الَْحْضَرِميُّ ، َعْن أَبِي الْجَْعِد الضَّْمرِيِّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َعْمرٍو 
  .طُبَِع َعلَى قَلْبِِه، َهاُوًنا بَِها َمْن َتَركَ الُْجُمَعةَ ثَالَثَ مَرَّاٍت َت: قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

دَّثََنا أَْحَمدُ ْبُن ِعيَسى َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِمرٍ ، َحدَّثََنا ُزَهْيٌر ، َعْن أَِسيِد ْبنِ أَبِي أَسِيٍد َوَح -١١٢٦
نِ اْبنِ أَبِي ِذئْبٍ ، َعْن أَسِيٍد ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي قََتاَدةَ ، َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبدِ الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن َوْهبٍ ، َع

  .بِِهَمْن َتَركَ الُْجُمَعةَ ثَالَثًا ، ِمْن غَْيرِ َضرُوَرٍة ، طََبَع اللَُّه َعلَى قَلْ: قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : اِهللا ، قَالَ 

: أَبِي ُهَرْيَرةَ ، قَالَ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا مَْعِديُّ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا اْبُن َعْجالَنَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن -١١٢٧
ذَ الصُّبَّةَ ِمَن الْغََنمِ َعلَى رَأْسِ ِميلٍ أَْو ِميلَْينِ ، أَالَ َهلْ َعَسى أََحُدكُمْ أَنْ يَتَِّخ: قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

َعةُ فَالَ َيشَْهُدَها ، وََتجِيءُ فََيَتَعذََّر َعلَْيِه الْكَُأل ، فََيْرَتِفَع ، ثُمَّ َتجِيُء الُْجُمَعةُ فَالَ َيجِيُء َوالَ َيشَْهُدَها ، وََتجِيُء الُْجُم
  .، َحتَّى ُيطَْبَع َعلَى قَلْبِِهالُْجُمَعةُ فَالَ َيْشَهُدَها 

، َعْن َسُمَرةَ  َحدَّثََنا َنْصُر ْبُن َعِليٍّ الْجَْهَضِميُّ ، َحدَّثََنا ُنوُح ْبُن قَْيسٍ ، َعْن أَِخيِه ، َعْن قََتاَدةَ ، َعنِ الَْحَسنِ -١١٢٨
َتَركَ الُْجُمَعةَ ُمَتَعمًِّدا ، فَلَْيَتَصدَّْق بِِدينَارٍ ، فَإِنْ لَْم َيجِْد ، َمْن : ْبنِ ُجْنُدبٍ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 

  .فَبِنِْصِف ِديَنارٍ

  َباُب َما َجاَء ِفي الصَّالَِة قَْبلَ الُْجُمعَِة -٩٤
يَّةُ ، َعْن ُمَبشِّرِ ْبنِ ُعَبْيٍد ، َعْن َحجَّاجِ ْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن َعْبدِ َربِِّه ، َحدَّثََنا َبِق -١١٢٩

كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيْركَُع قَْبلَ الُْجُمَعِة أَْرَبًعا ، الَ : أَْرطَاةَ ، َعْن َعِطيَّةَ الَْعوِفيِّ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ 
  .َيفِْصلُ ِفي َشْيٍء ِمْنُهنَّ

  اُب َما َجاَء ِفي الصَّالَِة بَْعَد الُْجُمعَِةَب -٩٥
كَانَ إِذَا َصلَّى  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُرْمحٍ ، أَْخبََرَنا اللَّْيثُ ْبُن سَْعٍد ، َعْن َناِفعٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر ، أَنَُّه -١١٣٠

  .كَانَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيْصَنُع ذَِلَك: ثُمَّ قَالَ ،  الُْجُمَعةَ اْنَصَرَف فََصلَّى َسْجدََتْينِ ِفي َبْيِتِه



ِه ؛ أَنَّ النَّبِيَّ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الصَّبَّاحِ ، أَخَْبَرَنا ُسفَْيانُ ، َعْن َعْمرٍو ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، َعْن َساِلمٍ ، َعْن أَبِي -١١٣١
  .وَسلََّم كَانَ ُيصَلِّي َبْعدَ الُْجُمَعِة َركَْعَتْينَِصلَّى اهللا َعلْيِه 

َحدَّثََنا عَْبُد اهللاِ ْبُن إِْدرِيَس ، َعْن ُسَهْيلِ : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، وَأَُبو السَّاِئبِ َسلْمُ ْبُن ُجَناَدةَ ، قَاالَ  -١١٣٢
إِذَا َصلَّيُْتْم بَْعَد الُْجُمَعةِ : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : أَبِي ُهرَْيَرةَ ، قَالَ  ْبنِ أَبِي صَاِلحٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن

  .فََصلُّوَها أَْربًَعا

  َباُب َما َجاَء ِفي الِْحلَقِ َيْوَم الُْجُمَعِة قَْبلَ الصَّالَِة َواِالْحتَِباِء َواِإلَماُم َيْخطُُب -٩٦
؛ َجِميًعا َعنِ اْبنِ ثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا حَاِتُم ْبُن إِْسَماِعيلَ َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن رُْمحٍ ، أَْخَبرََنا اْبُن لَهِيَعةَ َحدَّ -١١٣٣

ِه وَسلََّم نََهى أَنْ ُيَحلََّق ِفي َعْجالَنَ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْي
  .الَْمْسجِِد َيْوَم الُْجُمَعِة قَْبلَ الصَّالَِة

نِ َعْجالَنَ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمصَفَّى الْحِْمِصيُّ ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َواِقٍد ، َعْن ُمَحمَِّد ْب -١١٣٤
َيعْنِي ، نََهى َرُسولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َعن اِالْحتَِباِء َيْوَم الُْجُمَعِة : ْيبٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، قَالَ َعْمرِو ْبنِ ُشَع

  .َواِإلَماُم َيْخطُُب

  َباُب َما َجاَء ِفي اَألذَانِ َيْوَم الُْجُمعَِة -٩٧
قَطَّانُ ، َحدَّثََنا جَرِيٌر َوَحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َسعِيٍد ، َحدَّثََنا أَُبو خَاِلدٍ اَألْحَمُر ؛ َحدَّثََنا ُيوُسفُ ْبُن ُموَسى الْ -١١٣٥

وَسلََّم َما كَانَ ِلَرسُولِ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه : َجِميًعا َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسحَاَق ، َعنِ الزُّهْرِيِّ ، َعنِ السَّاِئبِ ْبنِ َيزِيَد ، قَالَ 
َوكَثَُر النَّاُس ، زَاَد ، ُعثَْمانُ إِالَّ ُمَؤذِّنٌ وَاِحٌد ، إِذَا َخَرَج أَذَّنَ ، َوإِذَا نََزلَ أَقَاَم ، َوأَُبو َبكْرٍ َوُعَمُر كَذَِلَك ، فَلَمَّا كَانَ 

  .ذَا َخَرَج أَذَّنَ ، َوإِذَا َنَزلَ أَقَاَمالزَّْوَراُء ، فَإِ: النَِّداَء الثَّاِلثَ َعلَى دَارٍ ِفي السُّوقِ ، ُيقَالُ لََها 

  َباُب َما َجاَء ِفي اْسِتقْبَالِ اِإلَمامِ َوُهَو َيخْطُُب -٩٨
ِديِّ ْبنِ ْغِلَب ، َعْن َعَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا الَْهيْثَُم ْبُن َجِميلٍ ، َحدَّثََنا اْبُن الُْمبَاَرِك ، َعْن أََبانَ ْبنِ َت -١١٣٦

  .كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم إِذَا قَاَم َعلَى الِْمْنَبرِ ، اْسَتقَْبلَُه أَْصَحاُبهُ بُِوُجوهِهِْم: ثَابٍِت ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 

  َباُب َما َجاَء ِفي السَّاَعِة الَِّتي تُْرَجى ِفي الُْجُمَعِة -٩٩
 ، ْبُن الصَّبَّاحِ ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن أَيُّوَب ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ ِسريِيَن ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد -١١٣٧

قَاِئمٌ ُيَصلِّي ، َيسْأَلُ إِنَّ ِفي الُْجُمَعِة َساَعةً ، الَ يَُواِفقَُها َرُجلٌ ُمْسِلٌم ، : قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَ 
  .اللََّه ِفيَها خَْيًرا ، إِالَّ أَْعطَاُه ، َوقَلَّلََها بَِيِدِه

 ْمرِو ْبنِ َعْوٍف الُْمزَنِيَُّحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا خَاِلُد ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا كَِثُري ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ َع -١١٣٨
ِفي الُْجُمَعِة َساَعةٌ ِمَن النََّهارِ ، الَ : َسِمْعُت َرُسول اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقُولُ : ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، قَالَ 

  .قَاُم الصَّالَةُ إِلَى االِْنِصرَاِف ِمْنَهاِحَني ُت: أَيُّ َساَعٍة ؟ قَالَ : ِقيلَ ، َيسْأَلُ اللََّه ِفيَها الْعَْبُد َشيْئًا إِالَّ أُعِْطَي سُْؤلَُه 



َمانَ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن إِْبَراِهيَم الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي فُدَْيٍك ، َعنِ الضَّحَّاِك ْبنِ ُعثْ -١١٣٩
إِنَّا لََنجُِد ِفي : قُلُْت َوَرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َجاِلٌس : الَمٍ ، قَالَ النَّْضرِ ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َس

َعْبُد  قَالَ، إِالَّ قََضى لَُه َحاَجَتُه ، ِفي َيْومِ الُْجُمَعِة َساَعةٌ الَ ُيَواِفقَُها عَْبٌد ُمْؤِمٌن ُيَصلِّي َيْسأَلُ اللََّه ِفيَها شَْيئًا : ِكَتابِ اِهللا 
  .َصَدقَْت ، أَْو َبْعضُ َساَعٍة: أَْو بَْعُض َساَعٍة ، فَقُلُْت : فَأََشاَر إِلَيَّ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : اِهللا 

إِنَّ الْعَْبَد الُْمْؤِمنَ ، َبلَى : الَ إِنََّها لَْيَسْت َساَعةَ َصالٍَة ، قَ: قُلُْت ، آِخُر َساَعاتِ النََّهارِ : أَيُّ َساَعٍة ِهَي ؟ قَالَ : قُلُْت 
  .إِذَا َصلَّى ثُمَّ َجلََس ، الَ َيْحبُِسُه إِالَّ الصَّالَةُ ، فَُهَو ِفي َصالٍَة

  َباُب َما َجاَء ِفي ثِْنَتْي َعشَْرةَ َركَْعةً ِمَن السُّنَِّة -١٠٠
إِْسحَاُق ْبُن ُسلَْيَمانَ الرَّازِيُّ ، َعْن ُمِغَريةَ ْبنِ زَِياٍد ، َعْن َعطَاٍء ، َعْن  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا -١١٤٠

َمْن ثَاَبَر َعلَى ِثنَْتْي َعْشَرةَ َركَْعةً ِمَن السُّنَِّة ، ُبنَِي لَهُ َبْيٌت ِفي : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َعاِئَشةَ ، قَالَْت 
َد الِْعَشاِء ، َوَركْعََتْينِ قَْبلَ نَِّة ، أَْرَبعٍ قَْبلَ الظُّْهرِ ، َوَركْعََتْينِ َبْعَد الظُّْهرِ ، َوَركَْعَتْينِ َبْعدَ الَْمغْرِبِ ، َوَركَْعَتْينِ بَْعالَْج

  .الْفَْجرِ

ونَ ، أَْخَبرََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن أَبِي خَاِلٍد ، َعنِ الُْمَسيَّبِ ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن هَاُر -١١٤١
َمْن َصلَّى : لْيِه وَسلََّم قَالَ َراِفعٍ ، َعْن َعْنَبَسةَ ْبنِ أَبِي ُسفَْيانَ ، َعْن أُمِّ َحبِيَبةَ بِْنِت أَبِي ُسفَْيانَ ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اهللا َع

  .ِثنَْتْي َعْشَرةَ َسْجَدةً ، بُنَِي لَُه بَْيٌت ِفي الَْجنَِّة ِفي َيْومٍ َولَْيلٍَة

ْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن ُسلَْيَمانَ ْبنِ اَألصَْبَهانِيِّ ، َعْن ُسَهْيلٍ ، َع -١١٤٢
َمْن َصلَّى ِفي َيْومٍ ِثْنَتْي َعْشَرةَ َركَْعةً ، ُبنَِي لَُه َبْيٌت ِفي الَْجنَِّة ، : اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ َرسُولُ : ُهَرْيَرةَ ، قَالَ 

قَْبلَ الَْعْصرِ ، َوَركْعََتْينِ :   قَالََركَْعَتْينِ قَْبلَ الْفَْجرِ ، َوَركَْعَتْينِ قَْبلَ الظُّْهرِ ، َوَركَْعَتْينِ بَْعَد الظُّْهرِ ، َوَركْعََتْينِ ، أَظُنُُّه
  .َوَركْعََتْينِ َبْعَد الِْعَشاِء اآلِخَرِة: َبْعَد الَْمْغرِبِ ، أَظُنُُّه قَالَ 

  َباُب َما َجاَء ِفي الرَّكَْعَتْينِ قَْبلَ الْفَجْرِ -١٠١
، َعْن َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا  َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ -١١٤٣

  .صَلَّى َركَْعَتْينِ، َعلْيِه وَسلََّم كَانَ إِذَا أََضاَء لَُه الْفَْجُر 

كَانَ َرُسولُ اِهللا : ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ  َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعْبَدةَ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َزْيٍد ، َعْن أََنسِ ْبنِ سِريِيَن -١١٤٤
  .َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ُيَصلِّي الرَّكَْعَتْينِ قَْبلَ الَْغَداِة ، كَأَنَّ األَذَانَ بِأُذَُنْيِه

ْبنِ ُعَمَر ، َعْن َحفَْصةَ بِْنِت ُعَمَر ، أَنَّ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُرْمحٍ ، أَْخبََرَنا اللَّْيثُ ْبُن سَْعٍد ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ ا -١١٤٥
  .لَ أَنْ َيقُوَم إِلَى الصَّالَِةَرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم كَانَ إِذَا ُنوِدَي ِلَصالَةِ الصُّْبحِ ، َركََع َركَْعَتْينِ َخِفيفََتْينِ ، قَْب

: ةَ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعنِ اَألْسَوِد ، َعْن َعاِئَشةَ ، قَالَْت َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَب -١١٤٦
  .ثُمَّ َخَرجَ إِلَى الصَّالَِة، كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم إِذَا َتَوضَّأَ َصلَّى َركَْعَتْينِ 



: و أَُبو َعْمرٍو ، َحدَّثََنا شَرِيٌك ، َعْن أَبِي إِْسَحاَق ، َعنِ الْحَارِِث ، َعْن َعِليٍّ ، قَالَ َحدَّثََنا الَْخلِيلُ ْبُن َعْمرٍ -١١٤٧
  .كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ُيَصلِّي الرَّكَْعَتْينِ ِعْنَد اِإلقَامَِة

  لَ الْفَجْرَِباُب َما َجاَء ِفيَما ُيقَْرأُ ِفي الرَّكَْعَتْينِ قَْب -١٠٢
َحدَّثََنا َمْروَانُ ْبُن ُمَعاوِيَةَ : َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن إِْبَراِهيَم الدَِّمْشِقيُّ ، َوَيْعقُوُب ْبُن ُحمَْيِد ْبنِ كَاِسبٍ ، قَاالَ  -١١٤٨

لنَّبِيَّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قََرأَ ِفي الرَّكَْعَتْينِ قَْبلَ الْفَْجرِ ، َعْن َيزِيَد ْبنِ كَْيَسانَ ، َعْن أَبِي حَازِمٍ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، أَنَّ ا
  .}قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد{، َو} قُلْ َيا أَيَُّها الْكَاِفُرونَ{: 

ا أَُبو أَْحَمَد ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن أَبِي َحدَّثََن: َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ِسَناٍن ، وَُمَحمَُّد ْبُن َعَباَدةَ الَْواِسطِيَّاِن ، قَاالَ  -١١٤٩
َرَمقُْت النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم شَْهًرا ، فَكَانَ َيقَْرأُ ِفي الرَّكْعََتْينِ قَْبلَ : إِْسحَاَق ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 

  .}قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد{، َو} قُلْ َيا أَيَُّها الْكَاِفُرونَ{: الْفَْجرِ 

 ْبنِ َشِقيقٍ ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن هَاُرونَ ، َحدَّثََنا الْجَُرْيرِيُّ ، َعْن َعْبِد اِهللا -١١٥٠
نِْعَم السُّوَرَتاِن ُهَما : َم ُيَصلِّي َركْعََتْينِ قَْبلَ الْفَْجرِ ، َوكَانَ َيقُولُ كَانَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ: َعاِئَشةَ ، قَالَْت 

  .}قُلْ َيا أَيَُّها الْكَاِفُرونَ{، َو}قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد{: ، ُيقَْرأُ بِهَِما ِفي َركْعََتيِ الْفَْجرِ 

  َصالَةَ إِالَّ الَْمكْتُوبَةُ َباُب َما َجاَء ِفي إِذَا أُِقيَمِت الصَّالَةُ فَالَ -١٠٣
ثََنا رَْوُح ْبُن ُعَباَدةَ َحدَّثََنا َمْحُموُد ْبُن غَْيالَنَ ، َحدَّثََنا أَْزَهُر ْبُن الْقَاِسمِ َوَحدَّثََنا َبكُْر ْبُن َخلٍَف أَُبو بِْشرٍ ، َحدَّ -١١٥١
نِ ِديَنارٍ ، َعْن َعطَاِء ْبنِ َيَسارٍ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى َحدَّثََنا َزكَرِيَّا ْبُن إِْسحَاَق ، َعْن َعْمرِو ْب: ، قَاالَ 

  .إِذَا أُِقيَمتِ الصَّالَةُ ، فَالَ َصالَةَ إِالَّ الَْمكْتُوَبةَ: اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 
ُن َهاُرونَ ، أَْخَبرََنا َحمَّاُد ْبُن َزْيٍد ، َعْن أَيُّوَب ، َعْن َعْمرِو ْبنِ َحدَّثََنا َمْحُموُد ْبُن غَْيالَنَ ، َحدَّثََنا يَزِيدُ ْب -م١١٥١

  .بِِمثِْلِه، ِدينَارٍ ، َعْن َعطَاِء ْبنِ َيَسارٍ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعْن َعاِصمٍ ، َعْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ َسْرجَِس ، أَنَّ َرُسولَ اهللاِ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، -١١٥٢
 بِأَيِّ: ا َصلَّى قَالَ لَُه َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َرأَى َرُجالً ُيَصلِّي الرَّكْعََتْينِ قَْبلَ َصالَِة الَْغَداِة ، َوُهَو ِفي الصَّالَِة ، فَلَمَّ

  .َصالَتَْيَك اْعَتَدْدَت

ْن َحفْصِ ْبنِ َعاِصمٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َمرَْوانَ ُمحَمَُّد ْبُن ُعثَْمانَ الُْعثْمَانِيُّ ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن سَْعٍد ، َعْن أَبِيِه ، َع -١١٥٣
َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم بَِرُجلٍ َوقَْد أُِقيَمْت َصالَةُ الصُّْبحِ ، َوُهَو ُيَصلِّي  َمرَّ النَّبِيُّ: َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َماِلِك ْبنِ ُبَحْيَنةَ ، قَالَ 

َماذَا قَالَ لَكَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّمَ : أَحَطَْنا بِِه َنقُولُ لَُه ، ، فَكَلََّمُه بَِشْيٍء الَ أَْدرِي َما ُهَو ، فَلَمَّا اْنصََرَف 
  .ُيوِشُك أََحدُكُْم أَنْ ُيَصلَِّي الْفَْجَر أَْرَبًعا: قَالَ ِلي :  ؟ قَالَ

  َباُب َما َجاَء ِفيَمْن فَاَتْتُه الرَّكَْعَتاِن قَْبلَ َصالَِة الْفَْجرِ َمَتى يَقِْضيهِمَا -١٠٤
َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد ْبُن إِبَْراِهيمَ ، رٍ ، َحدَّثََنا سَْعُد ْبُن َسعِيٍد َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُنَمْي -١١٥٤

َرأَى النَّبِيُّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َرُجالً ُيَصلِّي بَْعَد َصالَِة الصُّْبحِ َركَْعَتْينِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ : ، َعْن قَْيسِ ْبنِ َعْمرٍو ، قَالَ 



إِنِّي لَْم أَكُنْ َصلَّْيُت الرَّكَْعَتْينِ اللََّتْينِ قَْبلََها ، : أََصالَةَ الصُّْبحِ َمرََّتْينِ ؟ فَقَالَ لَُه الرَُّجلُ : وَسلََّم َصلَّى اهللا َعلْيِه 
  .فََسكَتَ النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم: قَالَ ، فََصلَّْيُتُهَما 

َحدَّثََنا َمْرَوانُ ْبُن ُمَعاوَِيةَ ، َعْن : إِْبَراِهيَم ، َوَيْعقُوُب ْبُن ُحَمْيدِ ْبنِ كَاِسبٍ ، قَاالَ  َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن -١١٥٥
رِ ، فَقََضاُهَما  َركَْعَتيِ الْفَْجَيزِيَد ْبنِ كَْيَسانَ ، َعْن أَبِي حَازِمٍ ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َناَم َعْن

  .َبْعَد َما طَلََعِت الشَّْمُس

  ِفي اَألْرَبعِ الرَّكَعَاِت قَْبلَ الظُّهْرِ: َباٌب  -١٠٥
 أَيُّ: أَْرَسلَ أَبِي إِلَى َعاِئَشةَ : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا جَرِيٌر ، َعْن قَاُبوَس ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ  -١١٥٦

كَانَ ُيَصلِّي أَْرَبًعا قَْبلَ الظُّْهرِ ، : َصالَِة َرُسولِ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم كَانَ أََحبَّ إِلَْيهِ أَنْ ُيوَاِظَب َعلَْيَها ؟ قَالَْت 
  .ُيِطيلُ ِفيهِنَّ الِْقَياَم ، وَُيْحِسُن ِفيهِنَّ الرُّكُوَع َوالسُُّجوَد

ابٍ ، ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن ُعَبْيَدةَ ْبنِ ُمَعتِّبٍ الضَّبِّيِّ ، َعْن إِبَْراِهيَم ، َعْن َسْهمِ ْبنِ ِمْنَج َحدَّثََنا َعِليُّ -١١٥٧
لظُّْهرِ أَْربًَعا إِذَا زَالَتِ َعْن قََزَعةَ ، َعْن قَْرثَعٍ ، َعْن أَبِي أَيُّوَب ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم كَانَ ُيصَلِّي قَْبلَ ا

  .إِنَّ أَبَْوابَ السََّماِء ُتفَْتُح إِذَا زَالَِت الشَّْمُس: الشَّْمُس ، الَ يَفِْصلُ َبْيَنُهنَّ بَِتْسِليمٍ ، َوقَالَ 

  َباُب َمْن فَاَتْتُه اَألْرَبُع قَْبلَ الظُّهْرِ -١٠٦
َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن َداُوَد الْكُوِفيُّ ، : ُد ْبُن أَْخَزَم ، َوُمحَمَُّد ْبُن َمْعَمرٍ ، قَالُوا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َوَزْي -١١٥٨

كَانَ :  ، قَالَْت َحدَّثََنا قَْيسُ ْبُن الرَّبِيعِ ، َعْن ُشْعَبةَ ، َعْن َخاِلدٍ الَْحذَّاِء ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َشِقيقٍ ، َعْن َعاِئَشةَ: قَالَ 
  .َد الظُّْهرَِرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم إِذَا فَاَتْتهُ اَألْرَبُع قَْبلَ الظُّْهرِ ، َصالََّها بَْعَد الرَّكَْعَتْينِ بَْع

  ِفيَمْن فَاَتْتُه الرَّكَْعَتاِن بَْعَد الظُّهْرِ: َباٌب  -١٠٧
دَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن إِْدرِيَس ، َعْن َيزِيَد ْبنِ أَبِي زَِياٍد ، َعْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َح -١١٥٩

ى إِنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّ: فَسَأَلَ أُمَّ َسلََمةَ ، فَقَالَْت ، أَْرَسلَ ُمَعاوَِيةُ إِلَى أُمِّ َسلََمةَ ، فَاْنطَلَقُْت َمَع الرَُّسولِ : الَْحارِِث ، قَالَ 
َوكَانَ قَْد أََهمَُّه ، ُمهَاجُِرونَ اهللا َعلْيِه وَسلََّم َبْيَنَما ُهَو َيتََوضَّأُ ِفي بَْيِتي ِللظُّْهرِ ، َوكَانَ قَْد َبَعثَ َساِعًيا ، َوكَثَُر ِعْنَدُه الْ

َيقِْسُم َما َجاَء بِِه ، فَلَْم يََزلْ كَذَِلَك حَتَّى الَْعْصرِ ،  َشأْنُُهْم ، إِذْ ضُرَِب الَْباُب ، فََخَرَج إِلَْيِه ، فََصلَّى الظُّْهَر ، ثُمَّ جَلََس
  .َشَغلَنِي أَْمُر السَّاِعي أَنْ أَُصلَِّيُهَما بَْعَد الظُّْهرِ ، فََصلَّْيُتُهَما بَْعَد الَْعصْرِ: فََصلَّى َركَْعَتْينِ ، ثُمَّ قَالَ ، ثُمَّ َدَخلَ َمنْزِِلي 

  يَمْن َصلَّى قَْبلَ الظُّْهرِ أَْرَبًعا َوبَْعَدَها أَْرَبعًاَباُب َما َجاَء ِف -١٠٨
َعْيِثيُّ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن هَاُرونَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا الشُّ -١١٦٠

َمْن َصلَّى قَْبلَ الظُّْهرِ أَْرَبًعا ، َوبَْعَدَها : ، َعْن أُمِّ َحبِيَبةَ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ  َعْنَبَسةَ ْبنِ أَبِي ُسفَْيانَ
  .أَْرَبًعا ، َحرََّمُه اللَُّه َعلَى النَّارِ

  َباُب َما َجاَء ِفيَما ُيْسَتَحبُّ ِمَن التَّطَوُّعِ بِالنَّهَارِ -١٠٩
، َعْن َعاِصمِ  دَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، وَأَبِي ، وَإِسَْرائِيلُ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَقَح -١١٦١



إِنَّكُْم الَ ُتِطيقُوُه ، : فَقَالَ ، بِالنََّهارِ  سَأَلَْنا َعِليا َعْن َتطَوُّعِ َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم: ْبنِ َضْمَرةَ السَّلُوِليِّ ، قَالَ 
كَانَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّمَ إِذَا َصلَّى الْفَْجَر ُيمْهِلُ ، َحتَّى : أَْخبِْرَنا بِِه نَأُْخذْ ِمْنُه َما اْسَتطَعَْنا ، قَالَ : فَقُلَْنا 

ْعنِي ِمْن ِقَبلِ الَْمشْرِقِ ، ِمقَْداَرَها ِمْن َصالَِة الَْعْصرِ ِمْن َهاُهَنا ، َيْعنِي ِمْن ِقَبلِ الَْمْغرِبِ إِذَا كَاَنِت الشَّْمُس ِمْن َهاُهَنا ، َي
  ، قَاَم فََصلَّى َركَْعَتْينِ ،

قَاَم ، ا ِمْن َصالَِة الظُّْهرِ ِمْن َهاُهَنا ثُمَّ ُيمْهِلُ حَتَّى إِذَا كَاَنتِ الشَّْمُس ِمْن َهاُهَنا ، َيعْنِي ِمْن ِقَبلِ الَْمْشرِقِ ، مِقْدَاَرَه
َعْصرِ ، يَفِْصلُ َبْيَن كُلِّ َركَْعَتْينِ فََصلَّى أَْرَبًعا ، وَأَْرَبًعا قَْبلَ الظُّْهرِ إِذَا َزالَِت الشَّْمُس ، َوَركَْعَتْينِ بَْعَدَها ، وَأَْربًَعا قَْبلَ الْ

  .قَرَّبَِني َوالنَّبِيَِّني ، َوَمْن َتبِعَُهْم ِمَن الُْمْسِلِمَني َوالُْمْؤِمنَِنيبِالتَّْسِليمِ َعلَى الَْمالَِئكَةِ الُْم
  .َعلَْيَها فَِتلَْك ِستَّ َعْشَرةَ َركَْعةً ، َتطَوُُّع َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم بِالنَّهَارِ ، َوقَلَّ َمْن ُيَداوُِم: قَالَ َعِليٌّ 

َما أُِحبُّ أَنَّ ِلي بَِحدِيِثَك َهذَا ِملَْء َمْسجِِدَك ، َيا أََبا إِْسحَاَق : فَقَالَ َحبِيُب ْبُن أَبِي ثَابٍِت : اَد ِفيِه أَبِي َز: قَالَ َوِكيٌع 
  .َهذَا ذََهبًا

  َباُب َما َجاَء ِفي الرَّكَْعَتْينِ قَْبلَ الَْمغْرِبِ -١١٠
َبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ ، َوَوكِيٌع ، َعْن كَْهَمسٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن بَُرْيَدةَ ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْي -١١٦٢

الَ ِفي الثَّاِلثَةِ قَ، قَالََها ثَالَثًا ، َبْيَن كُلِّ أَذَاَنْينِ َصالَةٌ : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َعْبِد اهللاِ ْبنِ ُمَغفَّلٍ ، قَالَ 
  .ِلَمْن َشاَء: 

َسِمْعُت َعِليَّ ْبَن زَْيِد ْبنِ ُجْدَعانَ ، : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َجعْفَرٍ ، َحدَّثََنا شُْعَبةُ ، قَالَ  -١١٦٣
فَُيَرى أَنََّها ، َؤذِّنُ لَُيَؤذِّنُ َعلَى َعْهِد َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم إِنْ كَانَ الُْم: َسِمْعُت أََنَس ْبَن َماِلٍك َيقُولُ : قَالَ 

  .اِإلقَاَمةُ ، ِمْن كَثَْرِة َمْن َيقُوُم فَُيَصلِّي الرَّكَْعَتْينِ قَْبلَ الَْمْغرِبِ

  َباُب َما َجاَء ِفي الرَّكَْعَتْينِ بَْعَد الَْمْغرِبِ -١١١
يقٍ ، َعْن َنا َيْعقُوبُ ْبُن إِبَْراهِيَم الدَّْورَِقيُّ ، َحدَّثََنا ُهَشْيٌم ، َعْن َخاِلٍد الَْحذَّاِء ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ شَِقَحدَّثَ -١١٦٤

  .فَُيَصلِّي َركَْعَتْينِ،  كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ُيَصلِّي الَْمغْرَِب ، ثُمَّ َيْرجِعُ إِلَى َبيِْتي: َعاِئَشةَ ، قَالَْت 

َعاِصمِ ْبنِ  َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ ْبُن الضَّحَّاِك ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن َعيَّاشٍ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسحَاَق ، َعْن -١١٦٥
أََتاَنا النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِفي بَنِي َعْبدِ : الَ ُعَمَر ْبنِ قََتاَدةَ ، َعْن َمْحُموِد ْبنِ لَبِيٍد ، َعْن َراِفعِ ْبنِ َخدِيجٍ ، قَ

  .اْركَعُوا َهاَتْينِ الرَّكَْعَتْينِ ِفي ُبُيوِتكُْم: اَألْشَهلِ ، فَصَلَّى بَِنا الَْمْغرَِب ِفي َمْسجِدَِنا ، ثُمَّ قَالَ 

  رَِبَباُب َما َيقَْرأُ ِفي الرَّكَْعَتْينِ بَْعَد الَْمْغ -١١٢
 الصَّبَّاحِ ، َحدَّثََنا َبَدلُ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن اَألْزَهرِ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َواِقٍد َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن الُْمؤَمَّلِ ْبنِ -١١٦٦

عَاِصُم ْبُن َبْهَدلَةَ ، َعْن زِرٍّ ، َوأَبِي َواِئلٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َحدَّثََنا َعْبُد الَْمِلِك ْبُن الَْولِيِد ، َحدَّثََنا : ْبُن الُْمَحبَّرِ ، قَاالَ 
، } قُلْ َيا أَيَُّها الْكَاِفُرونَ{: َمْسُعوٍد ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم كَانَ يَقَْرأُ ِفي الرَّكَْعَتْينِ بَْعَد َصالَةِ الَْمغْرِبِ 

  .}ُه أََحٌدقُلْ ُهَو اللَّ{َو



  َباُب َما َجاَء ِفي السِّتِّ َركََعاتٍ َبْعَد الَْمْغرِبِ -١١٣
اِميُّ ، أَْخبََرَنا َيحَْيى َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا أَُبو الُْحَسْينِ الُْعكِْليُّ ، أَْخَبرَنِي ُعَمُر ْبُن أَبِي َخثَْعمٍ الَْيَم -١١٦٧

َمنْ : َم قَالَ َعْن أَبِي َسلََمةَ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َعْوٍف ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ ْبُن أَبِي كَِثريٍ ،
  .َعشَْرةَ َسَنةً َصلَّى بَْعَد الَْمغْرِبِ ِستَّ َركََعاتٍ لَْم َيَتكَلَّْم َبْيَنُهنَّ بُِسوٍء ، ُعِدلَْن لَُه بِِعبَاَدِة ثِْنَتْي

  َباُب َما َجاَء ِفي الْوِتْرِ -١١٤
ْبِد اهللاِ ْبنِ رَاِشدٍ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُرْمحٍ الِْمْصرِيُّ ، أَْخبََرَنا اللَّْيثُ ْبُن َسْعٍد ، َعْن َيزِيَد ْبنِ أَبِي َحبِيبٍ ، َعْن َع -١١٦٨

خََرَج َعلَْيَنا النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه : ةَ الزَّوِْفيِّ ، َعْن َخارَِجةَ ْبنِ ُحذَافَةَ الَْعدَوِيِّ ، قَالَ الزَّوِْفيِّ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي ُمرَّ
ُه لَكُْم ِفيَما َبْينَ َصالَِة إِنَّ اللََّه قَْد أََمدَّكُْم بَِصالٍَة ، لَهَِي َخْيٌر لَكُْم ِمْن ُحُمرِ النََّعمِ ، الْوِْتُر ، َجَعلَُه اللَّ: وَسلََّم ، فَقَالَ 

  .الِْعَشاِء إِلَى أَنْ َيطْلَُع الْفَْجُر

َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن َعيَّاشٍ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن : َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َوُمحَمَُّد ْبُن الصَّبَّاحِ ، قَاالَ  -١١٦٩
َوالَ كََصالَِتكُُم الَْمكْتُوَبِة ، َولَِكنَّ ، إِنَّ الْوِْتَر لَْيَس بَِحْتمٍ : قَالَ َعِليُّ ْبُن أَبِي طَاِلبٍ : يِّ ، قَالَ َعاِصمِ ْبنِ َضْمَرةَ السَّلُوِل

  .ُيِحبُّ الْوِْتَر أَْوِتُروا ؛ فَإِنَّ اللََّه وِْتٌر، َيا أَْهلَ الْقُْرآِن : ثُمَّ قَالَ ، َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أَْوَتَر 

َعْن أَبِي ُعَبْيَدةَ  َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َحفْصٍ األَبَّاُر ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ُمرَّةَ ، -١١٧٠
، فَأَْوِتُروا َيا أَْهلَ الْقُْرآِن ، إِنَّ اللََّه وِْتٌر ُيِحبُّ الْوِْتَر : قَالَ  ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َمْسُعوٍد ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم

  .لَْيَس لََك َوالَ َألْصحَابَِك: َما َيقُولُ َرُسولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ؟ قَالَ : فَقَالَ أَْعرَابِيٌّ 

  َباُب َما َجاَء ِفيَما ُيقَْرأُ ِفي الْوِتْرِ -١١٥
ْيٍد ، َعْن ذَرٍّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َحفْصٍ األَبَّاُر ، َحدَّثََنا اَألْعَمُش ، َعْن طَلَْحةَ ، َوُزَب -١١٧١

كَانَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّمَ : َعْن َسِعيِد ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَْبَزى ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَُبيِّ ْبنِ كَْعبٍ ، قَالَ 
  .}قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد{، َو} قُلْ َيا أَيَُّها الْكَاِفُرونَ{، َو} سَبِّحِ اْسمَ رَبَِّك اَألْعلَى{: ُيوِتُر بِـ

ا ُيوُنُس ْبُن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َسِعيدِ َحدَّثََنا َنْصُر ْبُن َعِليٍّ الْجَْهَضِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو أَْحَمَد ، َحدَّثََن -١١٧٢
قُلْ َيا {، َو} سَبِّحِ اْسمَ رَبَِّك اَألْعلَى{: ْبنِ ُجَبْيرٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم كَانَ ُيوِترُ بِـ

  .}للَُّه أََحٌدقُلْ ُهَو ا{، َو} أَيَُّها الْكَاِفُرونَ
يُوُنُس ْبُن أَبِي إِْسحَاَق َحدَّثََنا َعْن أَبِيِه ، : َحدَّثََنا َشبَاَبةُ ، قَالَ : َحدَّثََنا أَْحَمدُ ْبُن َمْنُصورٍ أَُبو َبكْرٍ ، قَالَ  -م١١٧٢

  .َنْحَوُه، لََّم َعْن َسِعيِد ْبنِ ُجَبْيرٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَس

َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َسلََمةَ : قَاالَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الصَّبَّاحِ ، َوأَُبو يُوُسَف الرَّقِّيُّ ُمَحمَُّد ْبُن أَْحَمَد الصَّْيَدالَنِيُّ  -١١٧٣
بِأَيِّ َشْيٍء كَانَ ُيوِترُ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه : َعاِئَشةَ َسأَلَْنا : ، َعْن ُخَصْيٍف ، َعْن َعْبِد الَْعزِيزِ ْبنِ جَُرْيجٍ ، قَالَ 

، } قُلْ َيا أَيَُّها الْكَاِفُرونَ{، َوِفي الثَّانَِيِة } سَبِّحِ اْسَم َربِّكَ اَألْعلَى{: كَانَ َيقَْرأُ ِفي الرَّكَْعةِ األُولَى بِـ: وَسلََّم ؟ قَالَْت 
  .، وَالُْمَعوِّذََتْينِ} ُهَو اللَُّه أََحٌد قُلْ{َوِفي الثَّاِلثَةِ 



  َباُب َما َجاَء ِفي الْوِْترِ بَِركْعٍَة -١١٦
كَانَ َرُسولُ اِهللا : َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعْبَدةَ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َزْيٍد ، َعْن أََنسِ ْبنِ سِريِيَن ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ  -١١٧٤

  .َعلْيِه وَسلََّم ُيَصلِّي ِمَن اللَّْيلِ مَثَْنى َمثَْنى ، َويُوِتُر بَِركَْعٍةَصلَّى اهللا 

اِصٌم ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ أَبِي الشَّوَارِبِ ، َحدَّثََنا َعْبُد الْوَاِحِد ْبُن زَِياٍد ، َحدَّثََنا َع -١١٧٥
: َصالَةُ اللَّْيلِ َمثَْنى َمثَْنى ، وَالْوِْترُ َركَْعةٌ ، قُلُْت : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َمَر ، قَالَ ِمْجلَزٍ ، َعنِ اْبنِ ُع

ُت رَأِْسي ، فَإِذَا السَِّماُك ، ثُمَّ اجَْعلْ أََرأَْيَت ِعْنَد ذَاَك النَّْجمِ ، فََرفَْع: أََرأَْيَت إِنْ غَلََبْتنِي َعْينِي ، أََرأَْيَت إِنْ نِْمُت ؟ قَالَ 
  .َصالَةُ اللَّْيلِ مَثَْنى َمثَْنى ، َوالْوِْتُر َركَْعةٌ قَْبلَ الصُّْبحِ: قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : فَقَالَ ، أََعاَد 

، َحدَّثََنا الَْولِيُد ْبُن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا اَألْوَزاِعيُّ ، َحدَّثََنا الُْمطَِّلُب ْبنُ َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن إِْبَراِهيَم الدَِّمْشِقيُّ  -١١٧٦
إِنِّي أَْخَشى أَنْ َيقُولَ النَّاسُ : أَْوِترْ بِوَاِحَدٍة ، قَالَ : كَْيَف أُْوِتُر ؟ قَالَ : فَقَالَ ، َسأَلَ اْبَن ُعَمَر َرُجلٌ : َعْبِد اِهللا ، قَالَ 

  .َهِذِه ُسنَّةُ اِهللا َوَرُسوِلهِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم: ُسنَّةُ اِهللا َوَرسُوِلِه ، يُرِيُد : بَُتْيَراُء ، فَقَالَ الْ

ةَ ، َعْن َعاِئَشةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َشبَاَبةُ ، َعنِ اْبنِ أَبِي ذِئْبٍ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُعْرَو -١١٧٧
  .كَانَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّمَ ُيَسلُِّم ِفي كُلِّ ِثْنَتْينِ ، َويُوِتُر بَِواِحَدٍة: قَالَْت 

  َباُب َما َجاَء ِفي الْقُُنوِت ِفي الْوِتْرِ -١١٧
ٌك ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن ُبرَْيِد ْبنِ أَبِي َمرَْيَم ، َعْن أَبِي الَْحْوَراِء َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا شَرِي -١١٧٨

: َعلََّمنِي َجدِّي َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم كَِلَماٍت أَقُولُُهنَّ ِفي قُُنوِت الْوِْترِ : ، َعنِ الَْحَسنِ ْبنِ َعِليٍّ ، قَالَ 
َوَعافِنِي ِفيَمْن َعافَْيَت ، َوَتَولَّنِي ِفيَمْن َتَولَّْيَت ، َوِقنِي َشرَّ َما قَضَْيَت ، َوبَارِْك ِلي ِفيَما ، ِفيَمْن َهَدْيَت اللَُّهمَّ اْهِدنِي 

  .َت َوَتَعالَْيَتأَْعطَْيَت ، إِنََّك تَقِْضي َوالَ ُيقَْضى َعلَْيَك ، إِنَُّه الَ َيِذلُّ َمْن َوالَْيَت ، سُْبَحاَنَك رَبََّنا تََباَركْ

َحدَّثَنِي ِهَشاُم ْبُن َعْمرٍو ، َحدَّثََنا أَُبو ُعَمَر حَفُْص ْبُن َعْمرٍو ، َحدَّثََنا َبْهزُ ْبُن أََسٍد ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ  -١١٧٩
َعْن َعِليِّ ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه  الْفََزارِيُّ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ الَْحارِِث ْبنِ ِهَشامٍ الَْمْخُزوِميِّ ،

اللَُّهمَّ إِنِّي أَُعوذُ بِرِضَاَك ِمْن ُسخِْطَك ، َوأَُعوذُ بُِمَعافَاِتَك ِمْن ُعقُوَبِتَك ، َوأَُعوذُ بِكَ : وَسلََّم كَانَ َيقُولُ ِفي آِخرِ وِْترِِه 
  .َعلَْيَك ، أَْنَت كََما أَثَْنْيَت نَفِْسَكِمْنَك ، الَ أُْحِصي ثََناًء 

  َباُب َمْن كَانَ الَ َيْرفَُع َيَدْيِه ِفي الْقُنُوِت -١١٨
، أََنسِ ْبنِ َماِلٍك  َحدَّثََنا َنْصُر ْبُن َعِليٍّ الْجَْهَضِميُّ ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن ُزَرْيعٍ ، َحدَّثََنا َسعِيٌد ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن -١١٨٠

ْسقَاِء ، فَإِنَُّه كَانَ َيْرفَعُ َيَدْيِه حَتَّى أَنَّ َنبِيَّ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم كَانَ الَ َيْرفَُع َيَدْيِه ِفي َشْيٍء ِمْن ُدَعاِئِه إِالَّ ِعْنَد اِالْسِت
  .ُيَرى بََياضُ إِْبطَيِْه

  َح بِهَِما َوْجهَُهَباُب َمْن َرفََع َيَدْيِه ِفي الدَُّعاِء َوَمَس -١١٩
َحدَّثََنا َعاِئذُ ْبُن َحبِيبٍ ، َعْن صَاِلحِ ْبنِ َحسَّانَ األَْنصَارِيِّ : َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، وَُمَحمَُّد ْبُن الصَّبَّاحِ ، قَاالَ  -١١٨١



، إِذَا َدَعْوتَ اللََّه : لُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ َرسُو: ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ كَْعبٍ الْقُرَِظيِّ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ 
  .فَاْمَسْح بِهَِما َوْجَهَك، فَاْدُع بَِباِطنِ كَفَّْيَك ، َوالَ َتْدُع بِظُهُورِِهَما ، فَإِذَا فََرغَْت 

  َباُب َما َجاَء ِفي الْقُُنوِت قَْبلَ الرُّكُوعِ َوَبْعدَُه -١٢٠
ِد ْبنِ َعْبدِ ِليُّ ْبُن َمْيُموٍن الرَّقِّيُّ ، َحدَّثََنا َمخْلَُد ْبُن َيزِيَد ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن ُزَبْيدٍ الَْياِميِّ ، َعْن َسِعيَحدَّثََنا َع -١١٨٢

كَانَ يُوِتُر فََيقُْنُت قَْبلَ  الرَّْحَمنِ ْبنِ أَْبَزى ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَُبيِّ ْبنِ كَْعبٍ ، أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم
  .الرُّكُوعِ

: ٍك ، قَالَ َحدَّثََنا َنْصُر ْبُن َعِليٍّ الْجَْهَضِميُّ ، َحدَّثََنا سَْهلُ ْبُن ُيوُسَف ، َحدَّثََنا ُحمَْيٌد ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِل -١١٨٣
  .قُْنُت قَْبلَ الرُّكُوعِ َوَبْعَدُهكُنَّا َن: ُسِئلَ َعنِ الْقُُنوِت ِفي َصالَِة الصُّْبحِ ، فَقَالَ 

سَأَلُْت أََنسَ ْبَن َماِلكٍ : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْوهَّابِ ، َحدَّثََنا أَيُّوُب ، َعْن ُمَحمٍَّد ، قَالَ  -١١٨٤
  .وَسلََّم َبْعدَ الرُّكُوعِ قََنَت َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه: َعنِ الْقُُنوِت ، فَقَالَ 

  َباُب َما َجاَء ِفي الْوِْترِ آِخَر اللَّْيلِ -١٢١
 َمْسرُوقٍ ، قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن َعيَّاشٍ ، َعْن أَبِي َحِصنيٍ ، َعْن َيْحَيى ، َعْن -١١٨٥

َوأَْوَسطَُه ، ، أَوَّلَُه : ِمْن كُلِّ اللَّْيلِ قَْد أَْوَتَر : وِْترِ َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَقَالَْت  َسأَلُْت عَاِئَشةَ َعْن: 
  .َوانَْتَهى وِتُْرُه ِحَني َماَت ِفي السََّحرِ

َحدَّثََنا : ُد ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َجْعفَرٍ ، قَاالَ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع َوَحدَّثََنا ُمَحمَّ -١١٨٦
ِمْن كُلِّ اللَّْيلِ قَدْ أَْوَترَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه : ُشْعَبةُ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن َعاِصمِ ْبنِ َضْمَرةَ ، َعْن َعِليٍّ ، قَالَ 

  .َوأَْوَسِطِه ، َوانَْتَهى وِْتُرُه إِلَى السَّحَرِ،  ِمْن أَوَِّلِه: وَسلََّم 

جَابِرٍ ، َعْن َرُسولِ  َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َسعِيٍد ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي غَنِيَّةَ ، َحدَّثََنا اَألْعَمُش ، َعْن أَبِي ُسفَْيانَ ، َعْن -١١٨٧
ثُمَّ لَِيْرقُْد ، ، ْن َخاَف ِمْنكُْم أَنْ الَ َيسَْتْيِقظَ ِمْن آِخرِ اللَّْيلِ ، فَلُْيوِتْر ِمْن أَوَّلِ اللَّْيلِ َم: اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 

ُضوَرةٌ ، َوذَِلَك لَّْيلِ َمْحَوَمْن طَِمَع ِمْنكُْم أَنْ َيْسَتْيِقظَ ِمْن آِخرِ اللَّْيلِ ، فَلُْيوِتْر ِمْن آِخرِ اللَّْيلِ ، فَإِنَّ ِقَراَءةَ آِخرِ ال
  .أَفَْضلُ

  َباٌب ِفيَمْن َناَم َعْن وِْترِِه أَْو َنِسيَُه -١٢٢
َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ ْبُن َزْيدِ ْبنِ : َحدَّثََنا أَُبو ُمْصَعبٍ أَْحَمُد ْبُن أَبِي َبكْرٍ الَْمِدينِيُّ ، َوسَُوْيدُ ْبُن َسِعيٍد ، قَاالَ  -١١٨٨

َمْن َناَم َعنِ : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : بِيِه ، َعْن َعطَاِء ْبنِ َيَسارٍ ، َعْن أَبِي َسعِيٍد ، قَالَ أَْسلََم ، َعْن أَ
  .الْوِْترِ أَْو َنِسَيُه ، فَلُْيَصلِّ إِذَا أَْصَبَح ، أَْو ذَكََر

َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّزَّاقِ ، أَْخبََرَنا َمْعَمٌر ، َعْن َيحَْيى ْبنِ أَبِي : ُن اَألْزَهرِ ، قَاالَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، وَأَْحَمُد ْب -١١٨٩
  .أَْوِترُوا قَْبلَ أَنْ ُتصْبِحُوا: قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : كَِثريٍ ، َعْن أَبِي َنْضَرةَ ، َعْن أَبِي َسِعيٍد ، قَالَ 

  .ِفي َهذَا الَْحِديِث َدلِيلٌ َعلَى أَنَّ َحِديثَ َعْبِد الرَّْحَمنِ َواٍه: ُمَحمَُّد ْبُن َيحَْيى  قَالَ



  َباُب َما َجاَء ِفي الْوِْترِ بِثَالٍَث َوخَْمسٍ َوَسْبعٍ َوِتسْعٍ -١٢٣
لِْفرَْيابِيُّ ، َعنِ اَألْوَزاِعيِّ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َعطَاِء ْبنِ َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن إِْبَراِهيَم الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا ا -١١٩٠

الْوِْتُر َحقٌّ ، فََمْن َشاَء فَلُْيوِتْر : َيزِيَد اللَّْيِثيِّ ، َعْن أَبِي أَيُّوَب األَْنَصارِيِّ ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 
  .اَء فَلُْيوِتْر بِثَالٍَث ، َوَمْن َشاَء فَلُْيوِتْر بَِواِحَدٍةبِخَْمسٍ ، َوَمْن َش

ْن قََتاَدةَ ، َعْن ُزرَاَرةَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن بِْشرٍ ، َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن أَبِي َعُروَبةَ ، َع -١١٩١
أَفْتِينِي َعْن وِْترِ َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا ، َيا أُمَّ الُْمْؤِمنَِني : سَأَلُْت َعاِئَشةَ ، فَقُلُْت : نِ ِهَشامٍ ، قَالَ ْبنِ أَْوفَى ، َعْن َسْعِد ْب
اللَّْيلِ ، فَيََتَسوَُّك َوَيتََوضَّأُ ، ثُمَّ  كُنَّا ُنِعدُّ لَُه ِسَواكَُه وَطَُهوَرُه ، فََيْبَعثُهُ اللَُّه ِفيَما َشاَء أَنْ َيبَْعثَُه ِمَن: َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَْت 
فََيْدُعو َربَُّه ، َوُيصَلِّي َعلَى َنبِيِِّه ، ثُمَّ ُيَسلِّمُ َتْسِليًما ُيْسِمُعَنا ، ثُمَّ ، الَ َيجِْلُس ِفيَها إِالَّ عِْنَد الثَّاِمَنِة ، ُيَصلِّي ِتْسَع َركََعاٍت 

ْحمَ ُيَسلُِّم ، فَِتلَْك إِْحَدى َعْشَرةَ َركَْعةً ، فَلَمَّا أََسنَّ َرُسولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َوأََخذَ اللَُّيَصلِّي َركَْعَتْينِ َبْعَد َما 
  .َوَصلَّى َركَْعَتْينِ َبْعَد َما سَلََّم، ، أَْوَتَر بَِسْبعٍ 

ُحمَْيُد ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن ُزَهْيرٍ ، َعْن َمْنُصورٍ ، َعنِ الَْحكَمِ ، َعْن  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا -١١٩٢
كَانَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم يُوِتُر بَِسْبعٍ أَْو بِخَْمسٍ ، الَ َيفِْصلُ بَْيَنُهنَّ بَِتْسِليمٍ : ِمقَْسمٍ ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ ، قَالَْت 

  . كَالَمٍَوالَ

  َباُب َما َجاَء ِفي الْوِْترِ ِفي السَّفَرِ -١٢٤
َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن َجابِرٍ ، : َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ِسَناٍن ، وَإِْسحَاُق ْبُن َمْنصُورٍ ، قَاالَ  -١١٩٣

َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ُيَصلِّي ِفي السَّفَرِ َركَْعَتْينِ ، الَ يَزِيُد َعلَْيهَِما ، كَانَ : َعْن َساِلمٍ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 
  .َوكَانَ َيتََهجَُّد ِمَن اللَّْيلِ

  .َنَعْم: َوكَانَ ُيوِتُر ؟ قَالَ ): ١(قُلُْت 
  __________حاشية_
" َعْبد بن ُحَمْيد"، و) ٥٥٩٠(٢/٨٦ا بامسه عند أمحد القائل ؛ هو جابر بن يزيد اجلعفي ، كما جاء مصرًح) ١(

٧٣٦.  

: قَاالَ ،  َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا َشرِيٌك ، َعْن َجابِرٍ ، َعْن َعاِمرٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َواْبنِ ُعَمَر -١١٩٤
  .السَّفَرِ َركْعََتْينِ ، َوُهَما َتَماٌم غَْيُر قَْصرٍ ، َوالْوِْتُر ِفي السَّفَرِ ُسنَّةٌَسنَّ َرسُولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َصالَةَ 

  َباُب َما َجاَء ِفي الرَّكَْعَتْينِ بَْعَد الْوِْترِ َجاِلسًا -١٢٥
ونُ ْبُن ُموَسى الْمََرِئيُّ ، َعنِ الَْحَسنِ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َمْسَعَدةَ ، َحدَّثََنا َمْيُم -١١٩٥

  .ِفيفََتْينِ َوُهَو جَاِلٌسأُمِِّه ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم كَانَ ُيصَلِّي َبْعَد الْوِْترِ َركَْعَتْينِ َخ

يَم الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن َعْبِد الَْواِحِد ، َحدَّثََنا األَْوَزاِعيُّ ، َعْن َيْحَيى ْبنِ َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن إِْبَراِه -١١٩٦
َدٍة ، ثُمَّ كَانَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ُيوِتُر بِوَاِح: َحدَّثَتْنِي َعاِئَشةُ ، قَالَْت : أَبِي كَِثريٍ ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ، قَالَ 

  .َيقَْرأُ ِفيهَِما َوُهَو جَاِلٌس ، فَإِذَا أََرادَ أَنْ َيْركََع ، قَاَم فََركََع، َيْركَُع َركْعََتْينِ 



  َباُب َما َجاَء ِفي الضَّْجَعِة بَْعَد الْوِْترِ َوبَْعَد َركْعََتيِ الْفَجْرِ -١٢٦
َوِكيٌع ، َحدَّثََنا ِمْسَعٌر ، َوُسفَْيانُ ، َعْن َسْعِد ْبنِ إِبَْراهِيَم ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ْبنِ  َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا -١١٩٧

َوُهوَ إِالَّ ، َما كُْنُت أُلِْفي ، أَْو أَلْقَى النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِمْن آِخرِ اللَّْيلِ : َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن َعاِئَشةَ ، قَالَْت 
  .َناِئٌم ِعْنِدي
  .َتعْنِي َبْعدَ الْوِْترِ: قَالَ َوِكيٌع 

 ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ اْبُن ُعلَيَّةَ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ إِْسحَاَق -١١٩٨
كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم إِذَا َصلَّى َركَْعَتيِ الْفَْجرِ اضْطََجَع َعلَى ِشقِّهِ : الَْت َعْن ُعْرَوةَ ، َعْن َعاِئَشةَ ، قَ

  .اَألْيَمنِ

اِلحٍ ، َعْن أَبِيِه ، َحدَّثَنِي ُسهَْيلُ ْبُن أَبِي َص، َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن ِهَشامٍ ، َحدَّثََنا النَّْضُر ْبُن ُشَمْيلٍ ، أَخَْبَرَنا شُْعَبةُ  -١١٩٩
  .كَانَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم إِذَا َصلَّى َركَْعَتيِ الْفَْجرِ اضْطََجَع: َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، قَالَ 

  َباُب َما َجاَء ِفي الْوِْترِ َعلَى الرَّاِحلَِة -١٢٧
ْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َمْهِديٍّ ، َعْن َماِلِك ْبنِ أََنسٍ ، َعْن أَبِي َبكْرِ ْبنِ ُعَمَر ْبنِ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ِسَناٍن ، َحدَّثََنا َع -١٢٠٠

، كُْنُت َمَع اْبنِ ُعَمَر ، فََتَخلَّفُْت : َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ ، َعْن َسِعيدِ ْبنِ َيسَارٍ ، قَالَ 
أََما لََك ِفي َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أُْسَوةٌ َحَسَنةٌ ؟ : أَْوَتْرُت ، فَقَالَ : َما َخلَّفََك ؟ قُلُْت : ، فَقَالَ  فَأَْوَتْرُت

  .فَإِنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم كَانَ ُيوِتُر َعلَى َبعِريِِه: َبلَى ، قَالَ : قُلُْت 

، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ  ثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيزِيَد اَألْسفَاِطيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد ، َحدَّثََنا َعبَّاُد ْبُن َمْنصُورٍ ، َعْن ِعكْرَِمةََحدَّ -١٢٠١
  .، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم كَانَ ُيوِتُر َعلَى َراِحلَتِِه

  لْوِْترِ أَوَّلَ اللَّْيلَِباُب َما َجاَء ِفي ا -١٢٨
ِد اِهللا ْبنِ ُمَحمَِّد ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد ُسلَْيَمانُ ْبُن تَْوَبةَ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن أَبِي ُبكَْيرٍ ، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ ، َعْن َعْب -١٢٠٢

أَوَّلَ : أَيَّ ِحنيٍ تُوِتُر ؟ قَالَ :  َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َألبِي َبكْرٍ قَالَ َرسُولُ اِهللا: َعِقيلٍ ، َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ، قَالَ 
 آِخَر اللَّْيلِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، أَمَّا أَْنَت َيا أََبا َبكْرٍ: فَأََنتَ َيا ُعَمُر ؟ فَقَالَ : اللَّْيلِ ، َبْعَد الَْعَتَمِة ، قَالَ 

  .، فَأََخذْتَ بِالُْوثْقَى ، َوأَمَّا أَْنَت َيا ُعَمُر ، فَأََخذَْت بِالْقُوَِّة
َعْن ُعَبْيِد اِهللا ، َعْن  َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد ُسلَْيَمانُ ْبُن تَْوَبةَ ، أَْخَبرََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعبَّاٍد ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن ُسلَْيمٍ ، -م١٢٠٢
  .نِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ ألَبِي َبكْرٍ ، فَذَكََر َنْحَوُهَناِفعٍ ، َع

  َباُب السَّْهوِ ِفي الصَّالَِة -١٢٩
ْن إِْبَراِهيَم ، َعْن َعلْقََمةَ ، َعْن َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َعاِمرِ ْبنِ ُزَراَرةَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمسْهِرٍ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َع -١٢٠٣

َيا : َوالْوَْهُم ِمنِّي ، فَقِيلَ لَُه : فََزادَ أَْو َنقََص ، قَالَ إِبَْراهِيُم ، َصلَّى َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َعْبِد اِهللا ، قَالَ 
فَلَْيْسُجْد ، نََّما أََنا َبَشٌر ، أَْنَسى كََما َتْنَسْونَ ، فَإِذَا َنِسَي أََحدُكُْم إِ: َرسُولَ اِهللا ، أَزِيَد ِفي الصَّالَةِ َشْيٌء ؟ قَالَ 

  .ثُمَّ َتحَوَّلَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم فََسَجَد َسْجَدَتْينِ، َسْجدََتْينِ َوُهَو َجاِلٌس 



َحدَّثَنِي ِعَياٌض ، أَنَُّه سَأَلَ ، َحدَّثَنِي َيحَْيى ، ْسَماعِيلُ اْبُن ُعلَيَّةَ ، َعْن ِهَشامٍ َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َراِفعٍ ، َحدَّثََنا إِ -١٢٠٤
إِذَا : قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : أََحُدَنا ُيَصلِّي فَالَ َيْدرِي كَْم َصلَّى ، فَقَالَ : أََبا سَِعيٍد الُْخْدرِيَّ ، فَقَالَ 

  .لَّى أََحدُكُْم فَلَْم َيْدرِ كَْم صَلَّى ، فَلَْيْسُجْد َسْجَدَتْينِ َوُهَو َجاِلٌسَص

  َباُب َمْن َصلَّى الظُّْهرَ َخْمًسا َوُهَو َساٍه -١٣٠
َحدَّثَنِي الَْحكَُم ، ، َعْن ُشْعَبةَ  َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َسعِيٍد ،: َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َوأَُبو َبكْرِ ْبُن َخالٍَّد ، قَاالَ  -١٢٠٥

أَزِيَد ِفي : َصلَّى النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّمَ َصالَةً َخْمًسا ، فَقِيلَ لَُه : َعْن إِْبَراهِيَم ، َعْن َعلْقََمةَ ، َعْن َعْبِد اِهللا ، قَالَ 
  .رِْجلَُه ، فََسَجَد َسْجَدَتْينَِوَما ذَاَك ؟ فَِقيلَ لَُه ، فَثََنى : الصَّالَِة ؟ قَالَ 

  َباُب َما َجاَء ِفيَمْن قَاَم ِمَن اثَْنَتْينِ َساِهيًا -١٣١
َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ : َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ، َوأَُبو َبكْرٍ اْبَنا أَبِي َشْيَبةَ ، َوِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، قَالُوا  -١٢٠٦

لَْعْصُر ، فَلَمَّا كَانَ ِفي الثَّانَِيةِ ، َعنِ اَألْعَرجِ ، َعنِ اْبنِ ُبَحْيَنةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّمَ َصلَّى َصالَةً ، أَظُنُّ أَنََّها ا
  .قَاَم قَْبلَ أَنْ َيْجِلَس ، فَلَمَّا كَانَ قَْبلَ أَنْ ُيَسلَِّم َسَجدَ َسْجدََتْينِ، 

َنا ُعثَْمانُ ْبُن أَبِي َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا اْبُن ُنَمْيرٍ ، َواْبُن فُضَْيلٍ ، َويَزِيدُ ْبُن َهاُرونَ َوَحدَّثَ -١٢٠٧
لُُّهْم َعْن َيحَْيى ْبنِ َسعِيٍد ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َخاِلٍد اَألْحَمُر ، َويَزِيدُ ْبُن َهاُرونَ ، وَأَُبو ُمَعاوَِيةَ ، كُ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَاَم ِفي ِثْنَتْينِ ِمَن الظُّْهرِ َنِسيَ الُْجلُوَس ، َحتَّى إِذَا ، اَألعَْرجِ ، أَنَّ اْبَن ُبحَْيَنةَ أَْخَبَرُه 
  .نْ ُيَسلَِّم ، َسَجَد َسْجدََتيِ السَّْهوِ َوسَلََّمفََرغَ ِمْن َصالَِتِه إِالَّ أَ

ِة ْبنِ ُشبَْيلٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُيوُسَف ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن َجابِرٍ ، َعنِ الُْمِغَري -١٢٠٨
إِذَا قَاَم أََحُدكُْم ِمَن : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : نِ ُشْعَبةَ ، قَالَ َعْن قَْيسِ ْبنِ أَبِي حَازِمٍ ، َعنِ الُْمِغَريِة ْب

  .فَالَ َيْجِلْس وََيْسُجْد َسْجَدَتيِ السَّْهوِ، الرَّكَْعَتْينِ فَلَْم َيْستَِتمَّ قَاِئًما فَلَْيْجِلْس ، فَإِذَا اْسَتَتمَّ قَاِئًما 

  اَء ِفيَمْن َشكَّ ِفي َصالَِتِه فََرَجَع إِلَى الَْيقِنيَِباُب َما َج -١٣٢
َحمَِّد ْبنِ إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا أَُبو ُيوُسَف الرَّقِّيُّ ُمَحمَُّد ْبُن أَْحَمَد الصَّْيَدالَنِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َسلََمةَ ، َعْن ُم -١٢٠٩

َسِمْعُت َرسُول اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه : َعبَّاسٍ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َعْوٍف ، قَالَ  َعْن َمكُْحولٍ ، َعْن كَُرْيبٍ ، َعنِ اْبنِ
َيْجَعلَْها فَلْ، الَِث إِذَا َشكَّ أََحدُكُْم ِفي الثِّْنَتْينِ وَالْوَاِحَدِة ، فَلَْيْجَعلَْها وَاِحَدةً ، َوإِذَا َشكَّ ِفي الثِّنَْتْينِ َوالثَّ: وَسلََّم َيقُولُ 

َحتَّى َيكُونَ الَْوْهُم ِفي الزَِّياَدِة ، ، فَلَْيْجَعلَْها ثَالَثًا ، ثُمَّ ِليُِتمَّ َما َبِقَي ِمْن َصالَِتِه ، ِثْنَتْينِ ، َوإِذَا َشكَّ ِفي الثَّالَِث وَاَألْرَبعِ 
  .ثُمَّ َيْسُجْد َسْجَدَتْينِ َوُهَو جَاِلٌس قَْبلَ أَنْ ُيسَلَِّم

اِء ْبنِ َيَسارٍ ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َخاِلٍد اَألْحَمُر ، َعنِ اْبنِ َعْجالَنَ ، َعْن َزْيِد ْبنِ أَْسلََم ، َعْن َعطَ -١٢١٠
فَلُْيلْغِ الشَّكَّ ، كُْم ِفي َصالَِتِه إِذَا َشكَّ أََحُد: قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َعْن أَبِي َسعِيٍد الُْخْدرِيِّ ، قَالَ 

 الرَّكَْعةُ َناِفلَةً ، َوإِنْ كَاَنْت َولَْيْبنِ َعلَى الَْيِقنيِ ، فَإِذَا اْسَتْيقََن التََّماَم َسَجَد َسْجَدَتْينِ ، فَإِنْ كَاَنتْ َصالَُتُه َتامَّةً ، كَاَنِت
  .ِه ، َوكَاَنِت السَّْجَدَتانِ َرغَْم أَْنِف الشَّْيطَاِنَناِقَصةً ، كَاَنِت الرَّكَْعةُ ِلَتَمامِ َصالَِت



  َباُب َما َجاَء ِفيَمْن َشكَّ ِفي َصالَِتِه فََتحَرَّى الصَّوَاَب -١٣٣
كََتبَ إِلَيَّ : ْعَبةُ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َجعْفَرٍ ، َحدَّثََنا شُْعَبةُ ، َعْن َمْنُصورٍ ، قَالَ ُش -١٢١١

َصلَّى َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّمَ : قَالَ ، أَخَْبرَنِي إِْبَراهِيُم ، َعْن َعلْقََمةَ ، َعْن َعْبِد اِهللا : َوقََرأُْتُه َعلَْيِه ، قَالَ 
َنى رِْجلَُه ، وَاْسَتقَْبلَ الِْقْبلَةَ ، َوَسَجَد َسْجَدَتْينِ ، ثُمَّ َسلََّم ، ثُمَّ فَثَ، فََسأَلَ ، فََحدَّثَْناُه ، الَ َنْدرِي أََزاَد أَْو نَقََص ، َصالَةً 

لَْو َحَدثَ ِفي الصَّالَِة َشْيٌء َألْنبَأُْتكُُموُه ، َوإِنََّما أََنا َبَشٌر أَْنَسى كََما َتْنَسْونَ ، فَإِذَا َنسِيُت : أَقَْبلَ َعلَْيَنا بَِوْجهِِه ، فَقَالَ 
  .وَُيَسلِّْم َوَيْسُجْد َسْجَدَتْينِ، فَلَْيَتَحرَّ أَقَْرَب ذَِلَك ِمَن الصََّوابِ ، فَُيِتمَّ َعلَْيِه ، كُِّرونِي ، َوأَيُّكُْم َما َشكَّ ِفي الصَّالَِة فَذَ

ْن إِْبَراِهيَم ، َعْن َعلْقََمةَ ، َعْن َعْبِد اِهللا َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن ِمْسَعرٍ ، َعْن َمْنُصورٍ ، َع -١٢١٢
إِذَا َشكَّ أََحدُكُْم ِفي الصَّالَِة ، فَلَْيَتَحرَّ الصَّوَاَب ، ثُمَّ َيْسُجدْ : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ، قَالَ 

  .َسْجدََتْينِ
  .َيقِْدُر أََحٌد َيرُدُُّه َوالَ، َهذَا اَألْصلُ : قَالَ الطََّناِفِسيُّ 

  ِفيَمْن َسلََّم ِمْن ِثْنَتْينِ أَْو ثَالَثٍ َساِهيًا: َباٌب  -١٣٤
َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر : َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، وَأَُبو كَُرْيبٍ ، َوأَْحَمدُ ْبُن ِسَناٍن ، قَالُوا  -١٢١٣

ُيقَالُ لَُه ، فََسلََّم ِفي الرَّكَْعَتْينِ ، فَقَالَ لَُه َرُجلٌ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم سََها ، 
إِذًا ، فََصلَّْيَت َركَْعَتْينِ ، : قَالَ ، يُت َما قَُصَرْت َوَما َنِس: َيا َرسُولَ اِهللا ، أَقَصَُرْت أَْو َنِسيَت ؟ قَالَ : ذُو الَْيَدْينِ : 

  .فََصلَّى َركْعََتْينِ ثُمَّ َسلََّم ، ثُمَّ َسَجَد َسْجَدَتيِ السَّْهوِ، نََعْم ، فََتقَدََّم : أَكََما َيقُولُ ذُو الَْيَدْينِ ؟ قَالُوا : قَالَ 

َصلَّى : أَُساَمةَ ، َعنِ اْبنِ َعْوٍن ، َعنِ اْبنِ ِسريِيَن ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، قَالَ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا أَُبو  -١٢١٤
ى َخَشَبٍة كَاَنْت ِفي الَْمْسجِِد بَِنا َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم إِْحَدى َصالََتيِ الَْعِشيِّ َركَْعَتْينِ ، ثُمَّ سَلََّم ، ثُمَّ قَاَم إِلَ

قَُصَرِت الصَّالَةُ ، َوِفي الْقَْومِ أَُبو َبكْرٍ َوُعَمُر ، فََهابَاُه أَنْ َيقُوالَ لَُه شَْيئًا : َيقُولُونَ ، تَنُِد إِلَْيَها ، فََخَرَج َسَرَعانُ النَّاسِ َيْس
لَمْ : لَ اِهللا ، أَقَصَُرِت الصَّالَةُ أَْم َنِسيَت ، فَقَالَ َيا َرسُو: َوِفي الْقَْومِ َرُجلٌ طَوِيلُ الَْيَدْينِ ، ُيسَمَّى ذَا الَْيَدْينِ ، فَقَالَ ، 

فَقَاَم فََصلَّى : َنَعْم ، قَالَ : أَكََما َيقُولُ ذُو الَْيَدْينِ ؟ قَالُوا : فَإِنََّما َصلَّْيَت َركَْعَتْينِ ، فَقَالَ : قَالَ ، َتقُْصْر َولَْم أَْنَس 
  .َسَجَد َسْجَدَتْينِ ، ثُمَّ َسلََّم َركَْعَتْينِ ، ثُمَّ َسلََّم ، ثُمَّ

اِلٌد الَْحذَّاُء ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمثَنَّى ، َوأَحَْمُد ْبُن ثَابٍِت الَْجْحَدرِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ ، َحدَّثََنا َخ -١٢١٥
َسلََّم َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِفي ثَالَثِ : نِ الُْحَصْينِ ، قَالَ أَبِي ِقالََبةَ ، َعْن أَبِي الُْمَهلَّبِ ، َعْن ِعْمَرانَ ْب
َيا َرُسولَ اِهللا ، أَقَصَُرِت : فَقَاَم الْخِْربَاُق ، َرُجلٌ َبِسيطُ الَْيَدْينِ ، فََناَدى ، َركََعاٍت ِمَن الَْعْصرِ ، ثُمَّ قَاَم فََدَخلَ الُْحْجَرةَ 

فََسأَلَ ، فَأُْخبَِر ، فََصلَّى تِلَْك الرَّكَْعةَ الَِّتي كَانَ تََرَك ، ثُمَّ َسلََّم ، ثُمَّ َسَجدَ ، فََخَرَج ُمْغضًَبا َيُجرُّ إِزَاَرُه  الصَّالَةُ ؟
  .ثُمَّ َسلََّم، َسْجدََتْينِ 

  َباُب َما َجاَء ِفي َسْجَدَتيِ السَّْهوِ قَْبلَ السَّالَمِ -١٣٥
َحدَّثَنِي الزُّْهرِيُّ ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ، ، فَْيانُ ْبُن َوِكيعٍ ، َحدَّثََنا يُوُنسُ ْبُن ُبكَْيرٍ ، َحدَّثََنا اْبُن إِْسحَاَق َحدَّثََنا ُس -١٢١٦

َصالَِتِه ، فََيْدُخلُ َبْيَنُه َوَبْيَن نَفِْسِه إِنَّ الشَّْيطَانَ يَأِْتي أََحَدكُْم ِفي : َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 
  .ْمَحتَّى الَ َيْدرَِي َزاَد أَْو نَقََص ، فَإِذَا كَانَ ذَِلَك ، فَلَْيْسُجْد َسْجَدَتْينِ قَْبلَ أَنْ ُيسَلَِّم ، ثُمَّ ُيَسلِّ، 



، َحدَّثََنا اْبُن إِْسحَاَق ، أَْخبََرنِي َسلََمةُ ْبُن َصفَْوانَ ْبنِ َسلََمةَ  َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن َوِكيعٍ ، َحدَّثََنا يُوُنسُ ْبُن ُبكَْيرٍ -١٢١٧
إِنَّ الشَّْيطَانَ َيْدُخلُ َبْيَن ُبَنيِّ آَدَم َوَبْيَن نَفِْسِه : ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 

  .فَلَْيْسُجْد َسْجَدَتْينِ قَْبلَ أَنْ ُيَسلَِّم، فَإِذَا َوَجَد ذَِلَك ،  َيْدرِي كَمْ َصلَّى فَالَ، 

  َباُب َما َجاَء ِفيَمْن َسَجَدُهَما َبْعدَ السَّالَمِ -١٣٦
، َعْن إِبَْراِهيَم ، َعْن َعلْقََمةَ ، أَنَّ اْبَن  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن َخالٍَّد ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن َمْنُصورٍ -١٢١٨

  .َمْسُعوٍد َسَجَد َسْجدََتيِ السَّْهوِ بَْعَد السَّالَمِ ، َوذَكََر أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم فََعلَ ذَِلَك

َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن َعيَّاشٍ ، َعْن ُعَبْيِد اهللاِ ْبنِ ُعَبْيٍد ، : قَاالَ َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َوُعثَْمانُ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ،  -١٢١٩
َسِمْعُت َرُسول اهللاِ َصلَّى اهللا : َعْن ُزَهْيرِ ْبنِ َساِلمٍ الَْعْنِسيِّ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ جَُبْيرِ ْبنِ ُنفَْيرٍ ، َعْن ثَْوَبانَ ، قَالَ 

  .ِفي كُلِّ َسْهوٍ َسْجَدَتاِن بَْعَد َما ُيَسلُِّم: َيقُولُ  َعلْيِه وَسلََّم

  َباُب َما َجاَء ِفي الْبَِناِء َعلَى الصَّالَِة -١٣٧
َعْبِد اهللاِ ٍد ، َعْن َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيِد ْبنِ كَاِسبٍ ، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن ُموَسى التَّيِْميُّ ، َعْن أَُساَمةَ ْبنِ زَْي -١٢٢٠

خََرَج النَّبِيُّ : َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ ثَوَْبانَ ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ ، قَالَ ، ْبنِ َيزِيَد ، َمْولَى اَألْسَوِد ْبنِ ُسفَْيانَ 
َمكَثُوا ، ثُمَّ اْنطَلََق فَاغَْتَسلَ ، َوكَانَ َرأُْسهُ َيقْطُُر َماًء ، َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم إِلَى الصَّالَِة َوكَبََّر ، ثُمَّ أَشَاَر إِلَْيهِْم ، فَ

  .إِنِّي خََرْجُت إِلَْيكُْم جُُنًبا ، َوإِنِّي َنِسيُت َحتَّى قُْمُت ِفي الصَّالَِة: فََصلَّى بِهِْم ، فَلَمَّا اْنَصَرَف قَالَ 

ا الَْهيْثَُم ْبُن َخارَِجةَ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن َعيَّاشٍ ، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََن -١٢٢١
يٌ َمْن أَصَاَبُه قَْيٌء أَْو ُرَعاٌف أَْو قَلٌَس أَْو َمذْ: قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : أَبِي ُملَْيكَةَ ، َعْن َعاِئَشةَ ، قَالَْت 

  .، فَلَْيْنَصرِْف ، فَلَْيَتَوضَّأْ ثُمَّ ِلَيْبنِ َعلَى َصالَِتِه ، َوُهَو ِفي ذَِلَك الَ يََتكَلَُّم

  َباُب َما َجاَء ِفيَمْن أَْحَدثَ ِفي الصَّالَِة كَْيَف َيْنصَرُِف -١٣٨
َمُر ْبُن َعِليٍّ الُْمقَدَِّميُّ ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن َشبَّةَ ْبنِ َعبِيَدةَ ْبنِ َزْيٍد ، َحدَّثََنا ُع -١٢٢٢

  .إِذَا َصلَّى أََحُدكُْم فَأَْحَدثَ ، فَلُْيْمِسْك َعلَى أَْنِفِه ، ثُمَّ ِليَْنَصرِْف: َعْن َعاِئَشةَ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 
َعْن أَبِيِه َحْرَملَةُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َوْهبٍ ، َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن قَْيسٍ ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ ، َحدَّثََنا  -م١٢٢٢

  .َنحَْوُه، ، َعْن َعاِئَشةَ ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

  َباُب َما َجاَء ِفي َصالَةِ الْمَرِيضِ -١٣٩
اْبنِ بَُرْيَدةَ ، َعْن  َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن إِبَْراِهيَم ْبنِ طَْهَمانَ ، َعْن ُحَسْينٍ الُْمَعلِّمِ ، َعنِ -١٢٢٣

َصلِّ قَاِئًما ، : ِه وَسلََّم َعنِ الصَّالَِة ، فَقَالَ كَانَ بَِي النَّاُصوُر ، فَسَأَلُْت النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْي: ِعْمَرانَ ْبنِ ُحَصْينٍ ، قَالَ 
  .فَإِنْ لَْم َتْسَتِطْع فَقَاِعًدا ، فَإِنْ لَْم َتْسَتِطْع ، فََعلَى َجْنبٍ

ابِرٍ ، َعْن أَبِي حَرِيزٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْحمِيِد ْبُن َبَيانٍ الَْواسِِطيُّ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق اَألْزَرُق ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن َج -١٢٢٤
  .َرأَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َصلَّى َجاِلًسا َعلَى َيِمينِِه ، َوُهَو َوجٌِع: َعْن َواِئلِ ْبنِ ُحْجرٍ ، قَالَ 



  ِفي َصالَةِ النَّاِفلَِة قَاِعدًا: َباٌب  -١٤٠
ةَ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَب -١٢٢٥
َما َماَت َحتَّى كَانَ أَكْثَُر َصالَِتِه َوُهَو َجاِلٌس ، َوكَانَ أََحبَّ ، َوالَِّذي ذََهبَ بَِنفِْسهِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَْت 

  .الَْعَملُ الصَّاِلُح الَِّذي َيُدوُم َعلَْيِه الْعَْبُد ، َوإِنْ كَانَ َيِسًريا، إِلَْيِه  اَألْعَمالِ

َعْن أَبِي َبكْرِ ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ اْبُن ُعلَيَّةَ ، َعنِ الَْوِليِد ْبنِ أَبِي ِهَشامٍ ،  -١٢٢٦
قَاَم ، كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم يَقَْرأُ َوُهَو قَاِعٌد ، فَإِذَا أَرَاَد أَنْ َيرْكََع : ، َعْن َعْمَرةَ ، َعْن َعاِئَشةَ ، قَالَْت  ُمَحمٍَّد

  .قَْدَر َما َيقَْرأُ إِْنَسانٌ أَْرَبِعَني آيَةً

َحدَّثََنا عَْبُد الَْعزِيزِ ْبُن أَبِي َحازِمٍ ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعاِئَشةَ  َحدَّثََنا أَُبو َمرَْوانَ الُْعثَْمانِيُّ ، -١٢٢٧
السِّنِّ  َخلَ ِفيَما رَأَْيُت َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ُيصَلِّي ِفي َشْيٍء ِمْن َصالَِة اللَّْيلِ إِالَّ قَاِئًما ، َحتَّى َد: ، قَالَْت 

  . فَقََرأََها َوَسَجَد، فََجَعلَ ُيَصلِّي جَاِلًسا ، حَتَّى إِذَا َبِقَي َعلَْيِه ِمْن ِقَراَءِتِه أَْرَبُعونَ آَيةً ، أَْو ثَالَثُونَ آَيةً ، قَاَم

: ٍد ، َعْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ َشِقيقٍ الُْعقَيِْليِّ ، قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمَعاذُ ْبُن ُمَعاٍذ ، َعْن ُحَمْي -١٢٢٨
كَانَ ُيَصلِّي لَْيالً طَوِيالً قَاِئًما ، َولَْيالً : َسأَلُْت عَاِئَشةَ َعْن َصالَِة َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم بِاللَّْيلِ ، فَقَالَْت 

  .ا َركََع قَاِئًما ، وَإِذَا قََرأَ قَاِعًدا َركََع قَاِعًداطَوِيالً قَاِعًدا ، فَإِذَا قََرأَ قَاِئًم

  َباُب َصالَةُ الْقَاِعِد َعلَى النِّْصِف ِمْن َصالَِة الْقَاِئمِ -١٤١
َحبِيبِ ْبنِ أَبِي ثَابِتٍ  َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن آَدَم ، َحدَّثََنا قُطَْبةُ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن -١٢٢٩

: َوُهَو ُيَصلِّي جَاِلًسا ، فَقَالَ  ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ بَاَباُه ، َعْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ َعْمرٍو ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َمرَّ بِِه
  .َصالَةُ الْجَاِلسِ َعلَى النِّْصِف ِمْن َصالَِة الْقَاِئمِ

َحدَّثَنِي إِْسَماِعيلُ ْبنُ ، َحدَّثََنا َنْصُر ْبُن َعِليٍّ الْجَْهَضِميُّ ، َحدَّثََنا بِْشرُ ْبُن ُعَمَر ، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن َجْعفَرٍ  -١٢٣٠
: فََرأَى َناًسا ُيَصلُّونَ قُُعوًدا ، فَقَالَ  ُمَحمَِّد ْبنِ سَْعٍد ، َعْن أََنسِ ْبنِ مَاِلٍك ، أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم خََرَج

  .َصالَةُ الْقَاِعِد َعلَى النِّْصِف ِمْن َصالَِة الْقَاِئمِ

، َعْن   ْبنِ بَُرْيَدةََحدَّثََنا بِْشُر ْبُن ِهالَلٍ الصَّوَّاُف ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن ُزَرْيعٍ ، َعْن ُحَسْينٍ الُْمَعلِّمِ ، َعْن َعْبِد اِهللا -١٢٣١
َمْن َصلَّى قَاِئًما فَُهوَ : ِعْمَرانَ ْبنِ ُحَصْينٍ ، أَنَُّه سَأَلَ َرسُولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َعنِ الرَُّجلِ ُيصَلِّي قَاِعًدا ، قَالَ 

  .لَُه نِْصُف أَْجرِ الْقَاِعِدأَفَْضلُ ، َوَمْن صَلَّى قَاِعًدا فَلَُه نِْصُف أَْجرِ الْقَاِئمِ ، َوَمْن َصلَّى نَاِئًما فَ

  َباُب َما َجاَء ِفي َصالَةِ َرسُولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِفي مََرضِِه -١٤٢
ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا  ْبُن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َوَوِكيٌع ، َعنِ اَألْعَمشِ َوَحدَّثََنا َعِليُّ -١٢٣٢

لَمَّا مَرَِض َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َوِكيٌع ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن إِْبَراهِيَم ، َعنِ اَألسَْوِد ، َعْن َعاِئَشةَ ، قَالَْت 
ُمُروا أََبا َبكْرٍ فَلُْيَصلِّ بِالنَّاسِ : بِالَلٌ ُيْؤِذُنهُ بِالصَّالَِة ، فَقَالَ لَمَّا ثَقُلَ ، َجاَء : َمَرَضُه الَِّذي َماَت ِفيِه ، َوقَالَ أَُبو ُمَعاوَِيةَ 

َيْبِكي فَالَ َيْسَتِطيُع ، فَلَْو ، َيا َرُسولَ اِهللا ، إِنَّ أََبا َبكْرٍ َرُجلٌ أَِسيٌف ، َتعْنِي َرِقيٌق ، َوَمَتى َما َيقُوُم َمقَاَمَك : قُلَْنا ، 



فَأَْرَسلَْنا إِلَى : ُمرُوا أََبا َبكْرٍ فَلُْيَصلِّ بِالنَّاسِ ، فَإِنَّكُنَّ صََواِحبَاُت يُوُسَف ، قَالَْت : فََصلَّى بِالنَّاسِ ، فَقَالَ أََمْرَت ُعَمَر 
َخَرَج إِلَى الصَّالَِة ُيهَاَدى َبْينَ أَبِي َبكْرٍ فَصَلَّى بِالنَّاسِ ، فََوَجَد َرسُولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِمْن َنفِْسِه ِخفَّةً ، فَ

ذََهَب لَِيَتأَخََّر ، فَأَْوَمأَ إِلَْيهِ النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َرُجلَْينِ ، َورِْجالَهُ َتخُطَّاِن ِفي اَألْرضِ ، فَلَمَّا أََحسَّ بِِه أَُبو َبكْرٍ 
َساهُ إِلَى َجْنبِ أَبِي َبكْرٍ ، فَكَانَ أَُبو َبكْرٍ َيأَْتمُّ بِالنَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فََجاَء َحتَّى أَْجلَ: أَنْ َمكَاَنَك ، قَالَ 

  .َوالنَّاُس َيأَْتمُّونَ بِأَبِي َبكْرٍ

نِ ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعاِئَشةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُنَمْيرٍ ، َعْن ِهَشامِ ْب -١٢٣٣
فََوَجَد َرُسولُ ، ْم أََمَر َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أََبا َبكْرٍ أَنْ ُيَصلَِّي بِالنَّاسِ ِفي مََرِضِه ، فَكَانَ ُيَصلِّي بِهِ: قَالَْت 

فَلَمَّا َرآُه أَُبو َبكْرٍ اْسَتأَْخَر ، فَأََشارَ إِلَْيِه َرسُولُ اهللاِ ، ، َوإِذَا أَُبو َبكْرٍ َيُؤمُّ النَّاَس  اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِخفَّةً ، فَخََرَج
ِه ، فَكَانَ أَْي كََما أَْنَت ، فََجلَسَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِحذَاَء أَبِي َبكْرٍ ، إِلَى َجْنبِ: َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

  .أَُبو َبكْرٍ ُيَصلِّي بَِصالَِة َرسُولِ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َوالنَّاُس ُيَصلُّونَ بَِصالَةِ أَبِي َبكْرٍ

َسلََمةُ ْبُن ُنَبْيطٍ : ، قَالَ  َحدَّثََنا َنْصُر ْبُن َعِليٍّ الْجَْهَضِميُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن َداُوَد ، ِمْن ِكَتابِِه ِفي َبْيِتِه -١٢٣٤
أُغِْمَي َعلَى َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه : أَخَْبَرَنا َعْن ُنَعْيمِ ْبنِ أَبِي ِهْنٍد ، َعْن ُنَبْيِط ْبنِ شَرِيٍط ، َعْن َساِلمِ ْبنِ ُعَبْيٍد ، قَالَ 

َوُمُروا أََبا َبكْرٍ ، ُمرُوا بِالَالً فَلُْيَؤذِّنْ : َنَعْم ، قَالَ : الصَّالَةُ ؟ قَالُوا  أََحَضَرِت: وَسلََّم ِفي َمَرِضِه ، ثُمَّ أَفَاَق ، فَقَالَ 
وا َوُمُر، ُمُروا بِالَالً فَلُْيَؤذِّنْ : نََعْم ، قَالَ : أََحضََرِت الصَّالَةُ ؟ قَالُوا : فَلُْيَصلِّ بِالنَّاسِ ، ثُمَّ أُغِْمَي َعلَْيِه ، فَأَفَاَق ، فَقَالَ 

ُمُروا بِالَالً فَلُْيَؤذِّنْ : نََعْم ، قَالَ : أََحضََرِت الصَّالَةُ ؟ قَالُوا : أََبا َبكْرٍ فَلُْيَصلِّ بِالنَّاسِ ، ثُمَّ أُغِْمَي َعلَْيِه ، فَأَفَاَق ، فَقَالَ 
ُجلٌ أَِسيٌف ، إِذَا قَاَم ذَِلَك الَْمقَاَم يَْبِكي ، الَ َيْستَِطيُع ، إِنَّ أَبِي َر: فَقَالَْت َعاِئَشةُ ، ، َوُمُروا أََبا َبكْرٍ فَلُْيَصلِّ بِالنَّاسِ 

ُمُروا بِالَالً فَلُْيَؤذِّنْ ، َوُمُروا أََبا َبكْرٍ فَلُْيَصلِّ بِالنَّاسِ ، فَإِنَّكُنَّ : فَلَْو أََمْرَت غَْيَرُه ، ثُمَّ أُغِْمَي َعلَْيِه ، فَأَفَاَق ، فَقَالَ 
فَأُِمَر بِالَلٌ فَأَذَّنَ ، َوأُِمَر أَُبو َبكْرٍ فََصلَّى بِالنَّاسِ ، ثُمَّ إِنَّ َرُسولَ اهللاِ : ، أَْو َصوَاِحَباتُ ُيوُسَف ، قَالَ  َصوَاِحُب يُوُسَف

َرُجلٌ آَخُر ، فَاتَّكَأَ َعلَْيهَِما ، فََجاَءْت َبرِيَرةُ َو، اْنظُُروا ِلي َمْن أَتَِّكئُ َعلَْيِه : َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َوَجَد ِخفَّةً ، فَقَالَ 
أَنِ اثُْبْت َمكَاَنَك ، ثُمَّ َجاَء َرُسولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َحتَّى : فَلَمَّا َرآُه أَُبو َبكْرٍ ، ذََهَب ِليَْنِكَص ، فَأَْوَمأَ إِلَْيِه 
  .كْرٍ َصالََتُه ، ثُمَّ إِنَّ َرسُولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قُبَِضَجلََس إِلَى جَْنبِ أَبِي َبكْرٍ ، حَتَّى قََضى أَُبو َب

ْحبِيلَ ، َعنِ ابْنِ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن إِسَْرائِيلَ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعنِ اَألْرقَمِ ْبنِ ُشَر -١٢٣٥
: ا مَرَِض َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َمَرَضهُ الَِّذي َماَت ِفيِه ، كَانَ ِفي بَْيِت َعاِئَشةَ ، فَقَالَ لَمَّ: َعبَّاسٍ ، قَالَ 

سُولَ اِهللا ، َيا َر: قَالَتْ َحفَْصةُ ، اْدُعوُه : َيا َرُسولَ اِهللا ، َنْدُعو لََك أََبا َبكْرٍ ؟ قَالَ : قَالَْت َعاِئَشةُ ، اْدُعوا ِلي َعِليا 
، َنَعْم ، فَلَمَّا اْجَتَمعُوا : َيا َرسُولَ اِهللا ، َنْدُعو لََك الَْعبَّاَس ؟ قَالَ : قَالَْت أُمُّ الْفَْضلِ ، اْدُعوُه : َنْدُعو لََك ُعَمَر ؟ قَالَ 

قُوُموا َعْن َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه : الَ ُعَمُر فََسكََت ، فَقَ، َرفََع َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َرأَْسُه ، فََنظََر 
َيا َرُسولَ اِهللا ، إِنَّ أََبا : فَقَالَْت َعاِئَشةُ ، ُمُروا أََبا َبكْرٍ فَلُْيَصلِّ بِالنَّاسِ : وَسلََّم ، ثُمَّ َجاَء بِالَلٌ يُْؤِذُنُه بِالصَّالَِة ، فَقَالَ 

َوَمَتى الَ َيَراكَ َيْبِكي ، وَالنَّاُس يَْبكُونَ ، فَلَْو أََمْرَت ُعَمَر ُيَصلِّي بِالنَّاسِ ، فََخَرجَ أَُبو َبكْرٍ  ،َبكْرٍ َرُجلٌ َرِقيٌق َحِصٌر 
َورِْجالَُه َتُخطَّاِن  ُجلَْينِ ،فََصلَّى بِالنَّاسِ ، فََوَجَد َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِمْن َنفِْسِه ِخفَّةً ، فََخَرَج ُيَهاَدى َبْيَن َر

أَيْ : فَذََهَب لَِيَتأَخََّر ، فَأَْوَمأَ إِلَْيِه النَّبِيُّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، سَبَُّحوا بِأَبِي َبكْرٍ ، ِفي اَألْرضِ ، فَلَمَّا َرآُه النَّاُس 
َعْن َيِمينِِه ، َوقَاَم أَُبو َبكْرٍ ، فَكَانَ أَُبو َبكْرٍ يَأَْتمُّ بِالنَّبِيِّ صَلَّى َمكَاَنَك ، فََجاَء َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم فََجلََس 



فَأََخذَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِمَن الْقَِراَءِة ِمْن : اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، وَالنَّاُس يَأَْتمُّونَ بِأَبِي َبكْرٍ ، قَالَ اْبُن َعبَّاسٍ 
  .ْيثُ كَانَ َبلَغَ أَُبو َبكْرٍَح

  .َوكَذَا السُّنَّةُ: قَالَ َوِكيٌع 
  .فََماَت َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِفي مََرِضِه ذَِلَك: قَالَ 

  َباُب َما َجاَء ِفي َصالَةِ َرسُولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َخلَْف َرُجلٍ ِمْن أُمَّتِِه -١٤٣
َحْمَزةَ ْبنِ الُْمِغَريةِ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي َعِديٍّ ، َعْن ُحَمْيٍد ، َعْن َبكْرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ، َعْن -١٢٣٦

َهيَْنا إِلَى الْقَْومِ َوقَْد َصلَّى بِهِْم َعْبُد الرَّْحَمنِ َتَخلََّف َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَاْنَت: ْبنِ ُشْعَبةَ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 
نَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أَنْ يُِتمَّ ْبُن َعْوٍف َركَْعةً ، فَلَمَّا أََحسَّ بِالنَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ذََهَب َيَتأَخَُّر ، فَأَْوَمأَ إِلَْيهِ ال

  .قَْد أَْحَسْنَت ، كَذَِلَك فَافَْعلْ: قَالَ الصَّالَةَ ، َو

  إِنََّما ُجِعلَ اِإلَماُم ِلُيؤَْتمَّ بِِه: َباُب َما َجاَء ِفي  -١٤٤
َعاِئَشةَ ،  ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبَدةُ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه -١٢٣٧
يُّ َصلَّى اهللا اْشَتكَى َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فََدَخلَ َعلَْيِه نَاٌس ِمْن أَْصحَابِِه َيُعودُوَنُه ، فََصلَّى النَّبِ: قَالَْت 

إِنََّما جُِعلَ اِإلَماُم ِلُيؤَْتمَّ بِهِ : ُسوا ، فَلَمَّا اْنَصَرَف ، قَالَ َعلْيِه وَسلََّم َجاِلًسا ، فََصلَّْوا بَِصالَِتِه ِقَياًما ، فَأَشَاَر إِلَيْهِْم أَِن اجِْل
  .، فَإِذَا َركََع فَاْركَعُوا ، َوإِذَا َرفََع فَاْرفَُعوا ، َوإِذَا َصلَّى جَاِلًسا فََصلُّوا ُجلُوًسا

َنةَ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن أََنسِ ْبنِ مَاِلٍك ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اهللا َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْي -١٢٣٨
فَُجِحَش ِشقُُّه اَألْيَمُن ، فََدَخلَْنا َنُعوُدُه ، َوَحضََرِت الصَّالَةُ ، فََصلَّى بَِنا قَاِعًدا ، َوَصلَّْيَنا ، َعلْيِه وَسلََّم صُرَِع َعْن فََرسٍ 

إِنََّما جُِعلَ اإلَِماُم ِلُيؤَْتمَّ بِِه ، فَإِذَا كَبََّر فَكَبِّرُوا ، َوإِذَا َركََع فَاْركَعُوا ، َوإِذَا : ا ، فَلَمَّا قََضى الصَّالَةَ ، قَالَ َوَراَءُه قُُعوًد
فََصلُّوا قُُعوًدا ، وا ، َوإِذَا صَلَّى قَاِعًدا َربََّنا وَلََك الْحَْمُد ، َوإِذَا َسَجَد فَاْسُجُد: فَقُولُوا ، َسِمَع اللَُّه ِلَمْن َحِمَدُه : قَالَ 

  .أَْجَمِعَني

ِه ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُهشَْيُم ْبُن َبِشريٍ ، َعْن ُعَمَر ْبنِ أَبِي َسلََمةَ ، َعْن أَبِي -١٢٣٩
إِنََّما جُِعلَ اإلَِماُم ِلُيؤَْتمَّ بِِه ، فَإِذَا كَبََّر فَكَبِّرُوا ، َوإِذَا َركََع فَاْركَعُوا ، : ى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّ: ، قَالَ 

اًما ، َوإِنْ َصلَّى قَاِعًدا َربََّنا وَلََك الْحَْمُد ، َوإِنْ َصلَّى قَاِئًما فََصلُّوا ِقَي: َسِمَع اللَُّه ِلَمْن َحِمَدُه ، فَقُولُوا : َوإِذَا قَالَ 
  .فََصلُّوا قُُعوًدا

اْشَتكَى : الَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُرْمحٍ الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا اللَّْيثُ ْبُن َسْعٍد ، َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ ، َعْن َجابِرٍ ، قَ -١٢٤٠
َراَءُه َوُهَو قَاِعٌد ، َوأَُبو َبكْرٍ ُيكَبُِّر ُيْسِمعُ النَّاَس َتكْبَِريُه ، فَالَْتفََت إِلَيَْنا فََرآنَا َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فََصلَّْيَنا َو

فَارَِس َوالرُّومِ ، َيقُوُمونَ  إِنْ ِكدُْتْم أَنْ َتفَْعلُوا فِْعلَ: فَقََعْدَنا فََصلَّيَْنا بَِصالَِتِه قُُعوًدا ، فَلَمَّا َسلََّم قَالَ ، ِقَياًما ، فَأََشاَر إِلَيَْنا 
َوإِنْ َصلَّى قَاِعًدا فََصلُّوا َعلَى ُملُوِكهِْم َوُهْم قُُعوٌد ، فَالَ َتفَْعلُوا ، ائَْتمُّوا بِأَِئمَِّتكُْم ، إِنْ صَلَّى قَاِئًما فََصلُّوا ِقَياًما ، 

  .قُُعوًدا



  رَِباُب َما َجاَء ِفي الْقُُنوِت ِفي َصالَِة الْفَْج -١٤٥
َهاُرونَ ، َعْن أَبِي  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن إِْدرِيَس ، َوحَفُْص ْبُن ِغَياٍث ، وََيزِيُد ْبُن -١٢٤١

ْيَت َخلَْف َرسُولِ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم إِنََّك قَْد َصلَّ، َيا أََبِت : قُلُْت ألَبِي : َماِلٍك اَألْشجَِعيِّ َسْعدِ ْبنِ طَارِقٍ ، قَالَ 
: َوَعِليٍّ َهاُهَنا بِالْكُوفَِة ، َنْحًوا ِمْن َخْمسِ ِسنَِني ، فَكَانُوا َيقُْنُتونَ ِفي الْفَْجرِ ؟ فَقَالَ ، َوُعثَْمانَ ، َوُعَمَر ، َوأَبِي َبكْرٍ ، 

  .أَْي بَُنيَّ ُمْحَدثٌ

ْن َعْبِد اِهللا ُم ْبُن َبكْرٍ الضَّبِّيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْعلَى زُْنُبوٌر ، َحدَّثََنا َعْنَبَسةُ ْبُن َعْبدِ الرَّْحَمنِ ، َعَحدَّثََنا حَاِت -١٢٤٢
  .الْقُُنوِت ِفي الْفَْجرِ َنَهى َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َعنِ: ْبنِ َناِفعٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ ، قَالَْت 

أََنسِ ْبنِ مَاِلٍك ،  َحدَّثََنا َنْصُر ْبُن َعِليٍّ الْجَْهَضِميُّ ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن ُزَرْيعٍ ، َحدَّثََنا ِهَشاٌم ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن -١٢٤٣
  .الصُّْبحِ َيْدُعو َعلَى َحيٍّ ِمْن أَْحَياِء الَْعَربِ َشهًْرا ثُمَّ َتَرَك أَنَّ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم كَانَ يَقُْنُت ِفي َصالَِة

ُمَسيَّبِ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َسِعيدِ ْبنِ الْ -١٢٤٤
، اللَُّهمَّ أَْنجِ الَْولِيَد ْبَن الَْولِيِد : قَالَ ، مَّا َرفََع َرسُولُ صَلَّى َعلَْيِه َوَسلََّم رَأَْسُه ِمْن َصالَِة الصُّْبحِ لَ: ُهَرْيَرةَ ، قَالَ 

وَاْجَعلَْها َعلَْيهِمْ ، َعلَى ُمَضَر  اللَُّهمَّ اْشُدْد َوطْأََتَك، وَالُْمسَْتْضَعِفَني بَِمكَّةَ ، َوَعيَّاَش ْبَن أَبِي َربِيَعةَ ، َوَسلََمةَ ْبَن ِهَشامٍ 
  .ِسنَِني كَسِنِي ُيوُسَف

  َباُب َما َجاَء ِفي قَْتلِ الَْحيَِّة وَالَْعقَْربِ ِفي الصَّالَِة -١٤٦
ُعَيْيَنةَ ، َعْن َمْعَمرٍ ، َعْن َيْحَيى َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، وَُمَحمَُّد ْبُن الصَّبَّاحِ ، قَاالَ  -١٢٤٥

بِقَْتلِ اَألسَْوَدْينِ ِفي  ْبنِ أَبِي كَِثريٍ ، َعْن َضْمَضمِ ْبنِ جَْوسٍ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أََمَر
  .وَالَْحيَِّة، الَْعقَْربِ : الصَّالَِة 

َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ثَابٍِت الدَّهَّانُ ، : حَْمُد ْبُن ُعثَْمانَ ْبنِ َحكِيمٍ األَْوِديُّ ، وَالَْعبَّاُس ْبُن َجْعفَرٍ ، قَاالَ َحدَّثََنا أَ -١٢٤٦
لََدغَتِ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا : َحدَّثََنا الَْحكَمُ ْبُن َعْبِد الَْمِلِك ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيَّبِ ، َعْن َعاِئَشةَ ، قَالَْت 

لََعَن اللَُّه الَْعقَْرَب ، َما َتَدُع الُْمَصلَِّي َوغَْيَر الُْمَصلِّي ، اقُْتلُوَها ِفي الِْحلِّ : َعلْيِه وَسلََّم َعقَْرٌب َوُهَو ِفي الصَّالَِة فَقَالَ 
  .َوالَْحَرمِ

الَْهيْثَُم ْبُن َجِميلٍ ، َحدَّثََنا َمْنَدلٌ ، َعنِ اْبنِ أَبِي َراِفعٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا -١٢٤٧
  .، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قََتلَ َعقَْرًبا َوُهَو ِفي الصَّالَِة

  الَْعصْرَِباُب النَّْهيِ َعنِ الصَّالَِة بَْعَد الْفَْجرِ َوَبْعَد  -١٤٧
ْبنِ ُعَمَر ، َعْن ُخَبْيبِ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُنَمْيرٍ ، َوأَُبو أَُساَمةَ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا -١٢٤٨

: ولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم نََهى َعْن َصالََتْينِ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن َحفْصِ ْبنِ َعاِصمٍ ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، أَنَّ َرُس
  .َنَهى َعنِ الصَّالَِة َبْعدَ الْفَْجرِ َحتَّى َتطْلُعَ الشَّْمُس ، َوبَْعَد الَْعْصرِ حَتَّى َتغُْرَب الشَّْمُس



، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َي -١٢٤٩ ْعلَى التَّْيِميُّ ، َعْن َعْبِد الَْمِلكِ ْبنِ ُعَمْيرٍ ، َعْن قََزَعةَ 
الَ َصالَةَ َبْعَد الَْعْصرِ حَتَّى َتغُْرَب الشَّْمُس ، َوالَ َصالَةَ : أَبِي َسِعيدٍ الُْخْدرِيِّ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 

  .َتطْلَُع الشَّْمُس َبْعَد الْفَْجرِ حَتَّى

ُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َجعْفَرٍ ، َحدَّثََنا شُْعَبةُ ، َعْن قََتاَدةَ َوَحدَّثََنا أَ -١٢٥٠
، َشهَِد ِعْنِدي رِجَالٌ مَْرِضيُّونَ : أَبِي الَْعاِلَيِة ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ  َحدَّثََنا َعفَّانُ ، َحدَّثََنا َهمَّاٌم ، َحدَّثََنا قََتاَدةُ ، َعْن

الَ َصالَةَ بَْعَد الْفَْجرِ : َوأَْرَضاُهْم ِعْنِدي ُعَمُر ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ ، ِفيهِْم ُعَمُر ْبُن الَْخطَّابِ 
  .الشَّْمُس ، َوالَ َصالَةَ َبْعدَ الَْعْصرِ حَتَّى َتغُْرَب الشَّْمُس َحتَّى َتطْلَُع

  َباُب َما َجاَء ِفي السَّاعَاِت الَِّتي ُتكَْرُه ِفيَها الصَّالَةُ -١٤٨
اٍء ، َعْن َيزِيَد ْبنِ طَلْقٍ ، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا غُْنَدٌر ، َعْن ُشْعَبةَ ، َعْن َيْعلَى ْبنِ َعطَ -١٢٥١

َهلْ ِمْن َساَعٍة : أََتْيُت َرسُولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم فَقُلُْت : الرَّْحَمنِ ْبنِ الَْبْيلَمَانِيِّ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ َعَبَسةَ ، قَالَ 
ُف اللَّْيلِ اَألْوَسطُ ، فََصلِّ َما َبَدا لََك حَتَّى َيطْلَُع الصُّْبُح ، ثُمَّ اْنَهْه حَتَّى َنَعْم ، َجْو: أََحبُّ إِلَى اِهللا ِمْن أُْخَرى ؟ قَالَ 

َحتَّى ُد َعلَى ِظلِِّه ، ثُمَّ اْنَهْه َتطْلَُع الشَّْمُس ، َوَما َداَمْت كَأَنََّها َحَجفَةٌ َحتَّى َتنَْتِشَر ، ثُمَّ َصلِّ َما َبَدا لَكَ َحتَّى َيقُوَم الَْعُمو
غُْرَب فَإِنَّ َجهَنََّم ُتْسَجرُ نِْصَف النََّهارِ ، ثُمَّ َصلِّ َما َبَدا لََك حَتَّى ُتصَلَِّي الَْعْصَر ، ثُمَّ اْنَهْه حَتَّى َت، َتُزولَ الشَّْمُس 

  .طَاِنَوَتطْلُُع َبْيَن قَْرَنيِ الشَّْي، الشَّْمُس ، فَإِنََّها َتْغُربُ َبْيَن قَْرَنيِ الشَّْيطَاِن 

الَْمقُْبرِيِّ ، َعْن  َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َداُوَد الُْمْنكَِدرِيُّ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي فُدَْيٍك ، َعنِ الضَّحَّاكِ ْبنِ ُعثَْمانَ ، َعنِ -١٢٥٢
َيا َرُسولَ اِهللا ، إِنِّي َساِئلَُك َعْن : وَسلََّم فَقَالَ  َسأَلَ َصفَْوانُ ْبُن الُْمعَطَّلِ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه: أَبِي ُهَرْيَرةَ ، قَالَ 
َهلْ ِمْن َساَعاِت اللَّْيلِ وَالنَّهَارِ َساَعةٌ ُتكَْرُه ِفيَها الصَّالَةُ ؟ : َوَما ُهَو ؟ قَالَ : َوأََنا بِِه َجاِهلٌ ، قَالَ ، أَْمرٍ أَْنَت بِِه َعاِلٌم 

، الصُّْبَح ، فََدعِ الصَّالَةَ ، حَتَّى َتطْلَُع الشَّْمُس ، فَإِنََّها َتطْلُُع بِقَرَْنيِ الشَّْيطَاِن ، ثُمَّ َصلِّ إِذَا َصلَّْيَت ، َنَعْم : قَالَ 
فََدعِ ، ْمحِ حَتَّى َتْستَوَِي الشَّْمُس َعلَى َرأِْسَك كَالرُّْمحِ ، فَإِذَا كَاَنْت َعلَى َرأِْسَك كَالرُّ، فَالصَّالَةُ َمْحضُوَرةٌ ُمَتقَبَّلَةٌ 

َوُتفَْتُح ِفيَها أَْبوَاُبَها ، َحتَّى َتزِيغَ الشَّْمُس َعْن َحاجِبَِك اَألْيَمنِ ، فَإِذَا ، الصَّالَةَ ، فَإِنَّ ِتلَْك السَّاَعةَ ُتْسَجُر ِفيَها َجهَنَُّم 
  .َدعِ الصَّالَةَ َحتَّى َتغِيَب الشَّْمُس فَالصَّالَةُ َمْحضُوَرةٌ ُمَتقَبَّلَةٌ حَتَّى ُتَصلَِّي الَْعْصَر ، ثُمَّ، زَالَْت 

َعطَاِء ْبنِ َيَسارٍ ،  َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن مَْنُصورٍ ، أَْخبََرَنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، َحدَّثََنا َمْعَمٌر ، َعْن زَْيِد ْبنِ أَْسلََم ، َعْن -١٢٥٣
إِنَّ الشَّْمَس َتطْلُعُ َبْيَن قَْرَنيِ الشَّْيطَاِن ، أَوْ : اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ َعْن أَبِي َعْبِد اِهللا الصَُّنابِِحيِّ ، أَنَّ َرسُولَ 

: ْو قَالَ إِذَا دَلَكَْت ، أََيطْلُُع َمَعَها قَْرَنا الشَّْيطَاِن ، فَإِذَا اْرَتفََعْت فَاَرقََها ، فَإِذَا كَاَنْت ِفي َوَسطِ السََّماِء قَاَرَنَها ، فَ: قَالَ 
  .ِت الثَّالَثَزَالَْت ، فَاَرقََها ، فَإِذَا َدَنْت ِللُْغرُوبِ قَاَرَنَها ، فَإِذَا غََرَبْت فَاَرقََها ، فَالَ ُتَصلُّوا َهِذِه السَّاعَا

  َباُب َما َجاَء ِفي الرُّْخَصِة ِفي الصَّالَِة بَِمكَّةَ ِفي كُلِّ َوقٍْت -١٤٩
رِ ْبنِ ْبُن َحكِيمٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن أَبِي الزُّبَْيرِ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ بَاَبْيِه ، َعْن ُجَبْيَحدَّثََنا َيْحَيى  -١٢٥٤

فَ بَِهذَا الَْبْيِت َوَصلَّى أَيَّةَ الَ َتْمَنُعوا أََحًدا طَا، َيا بَنِي َعْبِد َمَناٍف : قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ُمطِْعمٍ ، قَالَ 
  .َساَعٍة َشاَء ِمَن اللَّْيلِ َوالنََّهارِ



  إِذَا أَخَُّروا الصَّالَةَ َعْن َوقِْتَها: َباُب َما َجاَء ِفي  -١٥٠
زِرٍّ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َمْسعُوٍد ،  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الصَّبَّاحِ ، أَخَْبَرَنا أَُبو َبكْرِ ْبُن َعيَّاشٍ ، َعْن َعاِصمٍ ، َعْن -١٢٥٥

لَعَلَّكُْم َسُتْدرِكُونَ أَقَْواًما ُيَصلُّونَ الصَّالَةَ لَِغْيرِ َوقِْتَها ، فَإِنْ أَْدَركُْتُموُهمْ : قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَ 
  .رِفُونَ ، ثُمَّ َصلُّوا َمعَُهْم وَاْجَعلُوَها سُْبَحةًفََصلُّوا ِفي ُبُيوِتكُمْ ِللَْوقِْت الَِّذي َتْع

يِّ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َجعْفَرٍ ، َحدَّثََنا شُْعَبةُ ، َعْن أَبِي ِعْمَرانَ الْجَْونِ -١٢٥٦
، َصلِّ الصَّالَةَ ِلَوقِْتَها ، فَإِنْ أَْدَركَْت اِإلَماَم ُيَصلِّي بِهِْم : النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ الصَّاِمِت ، َعْن أَبِي ذَرٍّ ، َعنِ 

  .فََصلِّ َمَعُهْم ، َوقَْد أَحَْرْزتَ َصالََتَك ، َوإِالَّ فَهِيَ َناِفلَةٌ لََك

َنا أَُبو أَْحَمَد ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن َمْنُصورٍ ، َعْن ِهالَلِ ْبنِ يَِساٍف ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثَ -١٢٥٧
اهللا َعلْيِه   ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّىَعْن أَبِي الْمُثَنَّى ، َعْن أَبِي أَُبيٍّ اْبنِ اْمَرأَِة ُعبَاَدةَ ْبنِ الصَّاِمِت ، َيْعنِي َعْن ُعَباَدةَ ْبنِ الصَّاِمِت

  .فَاْجَعلُوا َصالََتكُْم َمعَُهْم َتطَوًُّعا، سََيكُونُ أُمََراُء َتْشَغلُُهْم أَْشَياُء ، ُيَؤخُِّرونَ الصَّالَةَ َعْن َوقِْتَها : وَسلََّم قَالَ 

  َباُب َما َجاَء ِفي َصالَةِ الَْخْوِف -١٥١
قَالَ : َرَنا َجرِيٌر ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الصَّبَّاحِ ، أَخَْب -١٢٥٨

أَنْ َيكُونَ اِإلَماُم ُيَصلِّي بِطَاِئفٍَة َمَعُه ، فََيْسُجُدونَ َسْجَدةً َواِحَدةً ، : َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِفي َصالَةِ الَْخْوِف 
الَِّذينَ َبْينَُهْم َوَبْيَن الَْعُدوِّ ، ثُمَّ يَْنَصرِفُ الَِّذيَن َسَجدُوا السَّْجَدةَ َمَع أَِمريِِهْم ، ثُمَّ َيكُوُنونَ َمكَانَ ، َتكُونُ طَاِئفَةٌ ِمْنُهْم َو

َدةً َواِحَدةً ، ثُمَّ يَْنَصرُِف أَِمُريُهْم َوقَدْ َصلَّى َصالََتُه ، فَُيَصلُّوا َمَع أَِمريِِهْم َسْج، لَْم ُيَصلُّوا ، َوَيتَقَدَُّم الَِّذيَن لَْم ُيَصلُّوا 
  .رَِجاالً أَوْ ُركْبَاًناَوُيَصلِّي كُلُّ َواِحٍد ِمَن الطَّاِئفََتْينِ بَِصالَِتِه َسْجَدةً ِلنَفِْسِه ، فَإِنْ كَانَ َخْوٌف أََشدَّ ِمْن ذَِلَك ، فَ

  .كَْعةََيْعنِي بِالسَّْجَدِة الرَّ: قَالَ 

َحدَّثَنِي َيحَْيى ْبُن َسِعيدٍ اَألْنصَارِيُّ ، َعنِ الْقَاِسمِ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َسعِيٍد الْقَطَّانُ  -١٢٥٩
َيقُوُم اِإلَماُم ُمْسَتقْبِلَ : ِفي َصالَِة الَْخْوِف قَالَ  ْبنِ ُمَحمٍَّد ، َعْن َصاِلحِ ْبنِ خَوَّاٍت ، َعْن سَْهلِ ْبنِ أَبِي َحثَْمةَ ، أَنَُّه قَالَ

كَُع بِهِْم َركَْعةً ، َوَيْركَُعونَ الِْقْبلَِة ، َوَتقُوُم طَاِئفَةٌ ِمْنُهْم َمَعُه ، َوطَاِئفَةٌ ِمْن ِقَبلِ الَْعُدوِّ ، َوُوُجوهُُهْم إِلَى الصَّفِّ ، فََيْر
ْم َألْنفُِسهِْم َسْجَدَتْينِ ِفي َمكَانِهِْم ، ثُمَّ َيذَْهُبونَ إِلَى ُمقَامِ أُولَِئَك ، وََيجِيُء أُولَِئَك ، فََيرْكَُع بِهِوََيْسُجُدونَ ، َألْنفُِسهِْم 

  .َسْجدََتْينِ فَهَِي لَُه ِثنَْتاِن َولَُهْم َواِحَدةٌ ، ثُمَّ َيْركَُعونَ َركَْعةً َوَيْسُجُدونَ، َركَْعةً ، َوَيْسُجدُ بِهِمْ َسْجدََتْينِ 
فََحدَّثَنِي َعْن ُشْعَبةَ ، َعْن َعْبِد : فََسأَلْتُ َيْحَيى ْبَن سَِعيٍد الْقَطَّانَ َعْن َهذَا الَْحدِيِث ، قَالَ : قَالَ ُمَحمَُّد ْبُن َبشَّارٍ 

، بِي َحثَْمةَ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم الرَّْحَمنِ ْبنِ الْقَاِسمِ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن صَاِلحِ ْبنِ َخوَّاٍت ، َعْن َسْهلِ ْبنِ أَ
  .بِِمثْلِ َحدِيِث َيْحَيى ْبنِ َسِعيٍد

  .وَلَِكْن ِمثْلُ َحِديثِ َيْحَيى، َولَْستُ أَْحفَظُ الَْحِديثَ ، اكُْتْبُه إِلَى جَْنبِِه : قَالَ ِلي َيْحَيى : قَالَ 

َدةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد الْوَارِِث ْبُن سَِعيٍد ، َحدَّثََنا أَيُّوُب ، َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ ، َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعْب -١٢٦٠
َرسُولُ اِهللا صَلَّى   َسَجَداِهللا ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َصلَّى بِأَْصحَابِِه َصالَةَ الَْخْوِف ، فََركََع بِهِْم َجِميًعا ، ثُمَّ
ِسهِمْ َسْجدََتْينِ ، ثُمَّ تَأَخَّرَ اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، وَالصَّفُّ الَِّذيَن َيلُوَنُه ، وَاآلَخُرونَ ِقَياٌم ، َحتَّى إِذَا َنَهَض َسَجَد أُولَِئَك بِأَنْفُ

َحتَّى قَاُموا ُمقَاَم الصَّفِّ الُْمقَدَّمِ ، فََركََع بِهُِم النَّبِيُّ َصلَّى ، أُولَِئَك  الصَّفُّ الْمُقَدَُّم ، َحتَّى قَاُموا ُمقَاَم أُولَِئَك ، َوَتخَلَّلَ



، َوالصَّفُّ الَِّذي َيلُوَنُه ، فَلَمَّا َرفَُعوا ُرُؤوسَُهْم ، اهللا َعلْيِه وَسلََّم َجِميًعا ، ثُمَّ َسَجَد َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 
َوَسَجَد طَاِئفَةٌ بِأَنْفُِسهِمْ َسْجدََتْينِ ، َوكَانَ ، ولَِئَك َسْجَدَتْينِ ، فَكُلُُّهْم قَْد َركََع َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َسَجَد أُ

  .الَْعُدوُّ ِممَّا َيِلي الِْقْبلَةَ

  َباُب َما َجاَء ِفي َصالَةِ الْكُُسوِف -١٥٢
ازِمٍ ، دُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن أَبِي خَاِلٍد ، َعْن قَْيسِ ْبنِ أَبِي َحَحدَّثََنا ُمَحمَّ -١٢٦١

فَاِن ِلَمْوِت أََحٍد ِمَن إِنَّ الشَّْمَس وَالْقََمَر الَ يَْنكَِس: قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َعْن أَبِي َمْسُعوٍد ، قَالَ 
  .فَقُوُموا فََصلُّوا، فَإِذَا رَأَْيُتُموُه ، النَّاسِ 

َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ ، َحدَّثََنا : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمثَنَّى ، َوأَحَْمُد ْبُن ثَابٍِت ، َوَجمِيلُ ْبُن الَْحَسنِ ، قَالُوا  -١٢٦٢
اْنكََسفَِت الشَّْمُس َعلَى َعْهِد َرسُولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه : ، َعْن أَبِي ِقالََبةَ ، َعنِ النُّْعَماِن ْبنِ َبِشريٍ ، قَالَ َخاِلٌد الَْحذَّاُء 

إِنَّ أُنَاًسا َيْزُعُمونَ أَنَّ : قَالَ  وَسلََّم ، فَخََرَج فَزًِعا َيُجرُّ ثَْوَبُه ، َحتَّى أََتى الَْمْسجَِد ، فَلَْم َيَزلْ ُيَصلِّي َحتَّى اْنَجلَْت ، ثُمَّ
قََمَر الَ يَْنكَِسفَانِ ِلَمْوتِ الشَّْمَس وَالْقََمَر الَ يَْنكَِسفَانِ إِالَّ ِلمَْوِت َعِظيمٍ ِمَن الُْعظََماِء ، َولَْيَس كَذَِلَك ، إِنَّ الشَّْمَس َوالْ

  .ْيٍء ِمْن َخلِْقِه َخَشَع لَُهأََحٍد َوالَ ِلَحيَاِتِه ، فَإِذَا َتَجلَّى اللَُّه ِلَش

نِ اْبنِ ِشهَابٍ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعْمرِو ْبنِ السَّْرحِ الِْمصْرِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اهللاِ ْبُن َوْهبٍ ، أَْخبََرنِي ُيوُنُس ، َع -١٢٦٣
ِت الشَّْمُس ِفي َحَياةِ َرسُولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فََخَرجَ كََسفَ: ، أَْخبََرنِي ُعْرَوةُ ْبُن الزَُّبْيرِ ، َعْن َعاِئَشةَ ، قَالَْت 

فََصفَّ النَّاُس َوَراَءُه ، فَقََرأَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه ، فَكَبََّر ، َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم إِلَى الَْمْسجِِد ، فَقَاَم 
َسِمَع اللَُّه ِلَمْن َحِمَدُه ، رَبََّنا وَلََك : فَقَالَ ، وِيلَةً ، ثُمَّ كَبََّر ، فََركََع ُركُوًعا طَوِيالً ، ثُمَّ َرفََع َرأَْسُه وَسلََّم ِقَراَءةً طَ

ُهَو أَدَْنى ِمَن ، فََركََع ُركُوًعا طَوِيالً  ،فَاقَْتَرأَ ِقَراَءةً طَوِيلَةً ، ِهَي أَدَْنى ِمَن الِْقَراَءةِ األُولَى ، ثُمَّ كَبََّر ، ثُمَّ قَاَم ، الَْحْمُد 
ثُمَّ فََعلَ ِفي الرَّكَْعةِ اُألْخَرى مِثْلَ ذَِلَك ، ، َسِمعَ اللَُّه ِلَمْن َحِمَدُه ، َربََّنا َولََك الْحَْمُد : الرُّكُوعِ اَألوَّلِ ، ثُمَّ قَالَ 

فَأَثَْنى َعلَى اهللاِ ، وَاْنَجلَتِ الشَّْمُس قَْبلَ أَنْ َيْنَصرَِف ، ثُمَّ قَاَم فََخطََب النَّاَس  فَاْسَتكَْملَ أَْرَبَع َركَعَاٍت وَأَرَْبَع َسَجدَاٍت ،
 إِنَّ الشَّْمَس َوالْقََمَر آَيَتاِن ِمْن آَياِت اِهللا ، الَ َيْنكَِسفَاِن ِلمَْوِت أََحٍد َوالَ ِلَحيَاِتِه ، فَإِذَا: بَِما ُهَو أَْهلُُه ، ثُمَّ قَالَ 

  .فَافَْزُعوا إِلَى الصَّالَِة، رَأَْيُتُموُهَما 

َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعنِ اَألْسَودِ ْبنِ قَْيسٍ ، : َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َوُمحَمَُّد ْبُن إِْسَماعِيلَ ، قَاالَ  -١٢٦٤
فَالَ ، صَلَّى بَِنا َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِفي الْكُُسوِف : بٍ ، قَالَ َعْن ثَْعلََبةَ ْبنِ ِعَباٍد ، َعْن َسُمَرةَ ْبنِ ُجْنُد

  .َنْسَمُع لَهُ َصْوتًا

َماَء بِْنِت أَبِي َعْن أَْسَحدَّثََنا ُمحْرُِز ْبُن َسلََمةَ الَْعدَنِيُّ ، َحدَّثََنا َناِفُع ْبُن ُعَمَر الُْجَمِحيُّ ، َعنِ اْبنِ أَبِي ُملَْيكَةَ ،  -١٢٦٥
فَأَطَالَ ، فَأَطَالَ الْقَِياَم ، ثُمَّ َركََع ، َصلَّى َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َصالَةَ الْكُُسوِف ، فَقَاَم : َبكْرٍ ، قَالَْت 

وَع ، ثُمَّ َرفََع ، ثُمَّ َسَجَد فَأَطَالَ السُُّجوَد ، ثُمَّ َرفََع ، ثُمَّ فَأَطَالَ الِْقَياَم ، ثُمَّ َركََع فَأَطَالَ الرُّكُ، الرُّكُوَع ، ثُمَّ َرفََع فَقَاَم 
قَاَم فَأَطَالَ الِْقَياَم ، ثُمَّ َركَعَ َسَجَد فَأَطَالَ السُّجُوَد ، ثُمَّ رَفََع فَقَاَم فَأَطَالَ الْقَِياَم ، ثُمَّ رَكََع فَأَطَالَ الرُّكُوَع ، ثُمَّ َرفََع فَ

: َرَف ، فَقَالَ لرُّكُوَع ، ثُمَّ َرفََع ، ثُمَّ َسَجَد فَأَطَالَ السُّجُوَد ، ثُمَّ َرفََع ، ثُمَّ َسَجَد فَأَطَالَ السُُّجوَد ، ثُمَّ اْنَصفَأَطَالَ ا
أَْي َربِّ : َحتَّى قُلُْت ، ْت مِنِّي النَّاُر حَتَّى لَوِ اْجتََرأُْت َعلَْيَها لَجِئُْتكُْم بِِقطَاٍف ِمْن ِقطَاِفَها ، َوَدَن، لَقَْد دََنْت ِمنِّي الَْجنَّةُ 



  .َوأََنا ِفيهِْم ؟
َحَبسَْتَها حَتَّى َماَتتْ : َما َشأْنُ َهِذِه ؟ قَالُوا : َوَرأَْيتُ اْمرَأَةً َتْخِدُشَها ِهرَّةٌ لََها ، فَقُلُْت : َحِسْبُت أَنَُّه قَالَ : قَالَ َناِفٌع 

  .َوالَ ِهَي أَْرَسلَْتَها َتأْكُلُ ِمْن خَِشَاشِ اَألْرضِ، ا ُجوًعا ، الَ ِهَي أَطَْعمَْتَه

  َباُب َما َجاَء ِفي َصالَةِ اِالْسِتسْقَاِء -١٥٣
اَق َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ إِْسَح: َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َوُمحَمَُّد ْبُن إِْسَماعِيلَ ، قَاالَ  -١٢٦٦

أَْرَسلَنِي أَِمٌري ِمَن األَُمَراِء إِلَى اْبنِ َعبَّاسٍ أَسْأَلُُه َعنِ الصَّالَِة ِفي اِالْسِتْسقَاِء ، : ْبنِ َعْبِد اهللاِ ْبنِ ِكَناَنةَ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 
لَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ُمَتوَاِضًعا مَُتَبذِّالً ُمَتَخشًِّعا ُمتََرسِّالً َخَرجَ َرسُولُ اِهللا َص: َما َمَنَعُه أَنْ َيْسأَلَنِي ؟ قَالَ : فَقَالَ اْبُن َعبَّاسٍ 

  .ُمَتَضرًِّعا ، فََصلَّى َركَْعَتْينِ كََما ُيَصلِّي ِفي الْعِيِد ، َولَمْ َيخْطُْب ُخطََبكُْم َهِذِه

َسِمْعُت َعبَّاَد ْبَن َتِميمٍ ُيَحدِّثُ : َعْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي َبكْرٍ ، قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الصَّبَّاحِ ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ ، َعْن  -١٢٦٧
لَ الِْقْبلَةَ َوقَلََب رَِداَءهُ أَبِي َعْن َعمِِّه ، أَنَُّه َشهَِد النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم خََرَج إِلَى الُْمَصلَّى َيسَْتْسِقي ، فَاْسَتقَْب

  .َتْينَِوَصلَّى َركَْع
ْبنِ َعْمرِو ْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الصَّبَّاحِ ، أَْخبََرَنا سُفَْيانُ ، َعْن َيحَْيى ْبنِ َسعِيٍد ، َعْن أَبِي َبكْرِ ْبنِ ُمحَمَِّد  -م١٢٦٧

  .بِِمثِْلِه،  َحْزمٍ ، َعْن َعبَّاِد ْبنِ َتِميمٍ ، َعْن َعمِِّه ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم
أََجَعلَ أَْعالَهُ أَْسفَلَُه ، أَوِ الَْيِمَني َعلَى : سَأَلُْت أََبا َبكْرِ ْبَن ُمحَمَِّد ْبنِ َعْمرٍو : َعنِ الَْمْسعُوِديِّ ، قَالَ : قَالَ ُسفَْيانُ 

  .الَ ، َبلِ الَْيِمَني َعلَى الشِّمَالِ: الشِّمَالِ ؟ قَالَ 

: َحدَّثََنا َوْهُب ْبُن جَرِيرٍ ، َحدَّثََنا أَبِي ، قَالَ : ْبُن اَألْزَهرِ ، وَالَْحَسُن ْبُن أَبِي الرَّبِيعِ ، قَاالَ  َحدَّثََنا أَحَْمُد -١٢٦٨
سُولُ اِهللا صَلَّى خََرَج َر: َسِمْعُت النُّْعَمانَ ُيَحدِّثُ َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُحَمْيِد ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، قَالَ 

ا اللََّه َوحَوَّلَ َوْجَهُه َنْحَو الِْقْبلَِة اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيوًْما َيسَْتْسِقي ، فَصَلَّى بَِنا َركَْعَتْينِ بِالَ أَذَاٍن َوالَ إِقَاَمٍة ، ثُمَّ َخطَبََنا َوَدَع
  .َواَألْيَسَر َعلَى اَألْيَمنِ، َن َعلَى اَألْيَسرِ فَجََعلَ اَألْيَم، َراِفًعا َيَدْيِه ، ثُمَّ قَلََب رَِداَءُه 

  َباُب َما َجاَء ِفي الدَُّعاِء ِفي اِالسِْتْسقَاِء -١٥٤
َعْن بِي الْجَْعِد ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ُمرَّةَ ، َعْن َساِلمِ ْبنِ أَ -١٢٦٩

َحدِّثَْنا َعْن َرسُولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم وَاْحذَْر ، قَالَ ، َيا كَْعبُ ْبَن ُمرَّةَ : ُشَرْحبِيلَ ْبنِ السِّْمِط ، أَنَُّه قَالَ ِلكَْعبٍ 
فََرفََع َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه ، َتْسقِ اللََّه َيا َرسُولَ اِهللا ، اْس: َجاَء َرُجلٌ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم فَقَالَ : 

فََما َجمَُّعوا َحتَّى أُْحيُوا : اللَُّهمَّ اْسِقَنا غَْيثًا مَرِيًعا طَبَقًا َعاجِالً غَْيرَ رَاِئٍث ، َناِفًعا غَْيرَ َضارٍّ ، قَالَ : فَقَالَ ، وَسلََّم َيَدْيِه 
قَالَ ، اللَُّهمَّ َحوَالَيَْنا َوالَ َعلَْيَنا : َيا َرسُولَ اِهللا ، َتَهدََّمِت الُْبُيوُت ، فَقَالَ : ا إِلَْيِه الَْمطََر ، فَقَالُوا فََشكَْو، فَأََتْوُه : ، قَالَ 

  .فََجَعلَ السَّحَاُب َيَتقَطَّعُ َيِميًنا َوِشمَاالً: 

صِ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن الرَّبِيعِ ، َحدَّثََنا عَْبُد اهللاِ ْبُن إِْدرِيَس ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَبِي الْقَاِسمِ أَُبو اَألْحَو -١٢٧٠
َيا : فَقَالَ ، َجاَء أَعَْرابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ُحَصْيٌن ، َعْن َحبِيبِ ْبنِ أَبِي ثَابٍِت ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ 

ثُمَّ ، فََحِمَد اللََّه ، فَصَِعَد الْمِْنَبَر ، َوالَ َيْخِطرُ لَُهْم فَْحلٌ ، َما َيَتَزوَُّد لَُهمْ رَاعٍ ، لَقَْد جِئُْتَك ِمْن ِعْنِد قَْومٍ ، ولَ اللَِّه َرُس



فََما َيأِْتيِه أََحٌد ِمنْ ، ثُمَّ نََزلَ ، غَْيَر رَاِئٍث ، جِالً َعا، غََدقًا ، مَرِيًعا ، طََبقًا ، مَرِيئًا ، ُمِغيثًا ، اللَُّهمَّ اسِْقَنا غَْيثًا : قَالَ 
  .قَْد أُْحَيْينَا: إِالَّ قَالُوا ، َوْجٍه ِمَن الُْوُجوِه 

َعْن َبِشريِ ْبنِ َنهِيٍك ،  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعفَّانُ ، َحدَّثََنا ُمْعَتِمٌر ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َبَركَةَ ، -١٢٧١
  .ِهَعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم اسَْتْسقَى حَتَّى َرأَْيتُ أَْو رُِئَي بََياضُ إِْبطَْي

  .أَُراُه ِفي اِالسِْتْسقَاِء: قَالَ ُمْعَتِمٌر 

َنا أَُبو النَّْضرِ ، َحدَّثََنا أَُبو َعقِيلٍ ، َعْن ُعَمَر ْبنِ َحْمَزةَ ، َحدَّثََنا َساِلٌم ، َعْن َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن اَألْزَهرِ ، َحدَّثَ -١٢٧٢
َنَزلَ   ، فََماُربََّما ذَكَْرُت قَْولَ الشَّاِعرِ وَأََنا أَْنظُُر إِلَى َوْجهِ َرسُولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َعلَى الِْمْنَبرِ: أَبِيِه ، قَالَ 

  :فَأَذْكُُر قَْولَ الشَّاِعرِ ، َحتَّى جِيَش كُلُّ ِميزَابٍ بِالَْمِديَنِة 
  ِثَمالَ الْيََتاَمى ِعْصَمةً ِلَألَراِملِ... َوأَبَْيَض ُيْسَتسْقَى الَْغَماُم بَِوْجهِِه 

  .َوُهَو قَْولُ أَبِي طَاِلبٍ

  َباُب َما َجاَء ِفي َصالَةِ الْعِيَديْنِ -١٥٥
َسِمْعُت اْبَن َعبَّاسٍ : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الصَّبَّاحِ ، أَخَْبَرَنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن أَيُّوَب ، َعْن َعطَاٍء ، قَالَ  -١٢٧٣
، فََرأَى أَنَُّه لَْم ُيْسِمعِ النَِّساَء ، لََّم أَنَُّه َصلَّى قَْبلَ الُْخطَْبِة ، ثُمَّ َخطََب أَْشَهُد َعلَى َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَس: َيقُولُ 

لْخَاَتمَ َمْرأَةُ ُتلِْقي الُْخْرَص َوافَأََتاُهنَّ فَذَكََّرُهنَّ َوَوَعظَُهنَّ َوأََمَرُهنَّ بِالصََّدقَِة ، وَبِالَلٌ قَاِئلٌ بَِيَدْيِه َهكَذَا ، فََجَعلَِت الْ
  .َوالشَّْيَء

ْبنِ ُمْسِلمٍ ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن َخالٍَّد الَْباِهِليُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن سَِعيٍد ، َعنِ اْبنِ جُرَْيجٍ ، َعنِ الَْحَسنِ  -١٢٧٤
  .لَّى َيْوَم الِْعيِد بِغَْيرِ أَذَاٍن َوالَ إِقَاَمٍةطَاُووسٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َص

َعْن أَبِي َسِعيٍد ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن إِْسَماِعيلَ ْبنِ َرَجاٍء ، َعْن أَبِيِه ،  -١٢٧٥
أَخَْرَج َمْرَوانُ الِْمنَْبَر َيْوَم الْعِيِد ، فََبَدأَ بِالُْخطَْبةِ : هَابٍ ، َعْن أَبِي َسِعيٍد ، قَالَ َوَعْن قَْيسِ ْبنِ ُمْسِلمٍ ، َعْن طَارِقِ ْبنِ ِش

بِِه ،  وَلَْم َيكُْن ُيخَْرُج، َخالَفَْت السُّنَّةَ ، أَْخَرْجَت الْمِْنَبَر َيْوَم ِعيٍد ، َيا َمْرَوانُ : فَقَالَ ، قَْبلَ الصَّالَِة ، فَقَاَم َرُجلٌ 
أَمَّا َهذَا فَقَْد قََضى َما َعلَْيِه ، َسِمْعُت َرسُولَ اهللاِ : َولَْم َيكُْن يُْبَدأُ بَِها ، فَقَالَ أَُبو َسعِيٍد ، َوَبَدأَْت بِالُْخطَْبِة قَْبلَ الصَّالَِة 
فَلُْيَغيِّْر بَِيِدِه ، فَإِنْ لَمْ َيْستَِطْع فَبِِلَسانِِه ، فَإِنْ لَْم ،َرُه بَِيِدِه َمْن َرأَى ُمْنكًَرا فَاْسَتطَاَع أَنْ ُيَغيِّ: َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقُولُ 

  .َيْسَتِطعْ بِِلسَانِِه ، فَبِقَلْبِِه ، َوذَِلَك أَْضَعُف اِإلَمياِن

َبْيُد اِهللا ْبُن ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َحدَّثََنا ُع: َحدَّثََنا َحوْثََرةُ ْبُن ُمحَمٍَّد ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ ، قَالَ  -١٢٧٦
  .ثُمَّ أَُبو َبكْرٍ َوُعَمُر ُيَصلُّونَ الِْعيَد قَْبلَ الُْخطْبَِة، كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَ 

  يْنَِباُب َما َجاَء ِفي كَْم ُيكَبِّرُ اِإلَماُم ِفي َصالَِة الْعِيَد -١٥٦
ُمَؤذِِّن َرُسولِ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َسْعِد ْبنِ َعمَّارِ ْبنِ سَْعٍد  -١٢٧٧



ِفي األُولَى ، ْيِه وَسلََّم كَانَ ُيكَبُِّر ِفي الْعِيَدْينِ وَسلََّم ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعل
  .َسْبًعا قَْبلَ الْقَِراَءِة ، َوِفي اآلِخَرةِ َخْمًسا قَْبلَ الْقَِراَءِة

، َعْن )١(ْحَمنِ ْبنِ َيْعلَى َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ُمَحمَُّد ْبُن الَْعالَِء ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن الْمَُباَرِك ، َعْن َعْبِد الرَّ -١٢٧٨
  .يد َسْبًعا َوَخْمًساَعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم كَبََّر ِفي َصالَِة الِْع

  __________حاشية_
" التحفة"، وهو كذلك يف " بن َعْبد الرَّْحمن بن َيْعلَىعَْبد اِهللا : "وصوابه ، كذا يف النسخ اخلطية : قال حمققه ) ١(

٨٧٢٨.  
  راجع تعليق بشارءءء

ثَْمةَ ، َحدَّثََنا كَِثُري بْنُ َحدَّثََنا أَُبو َمْسُعوٍد ُمحَمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعَبْيِد ْبنِ َعِقيلٍ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن خَاِلِد ْبنِ َع -١٢٧٩
ْينِ َسْبًعا ِفي ْبنِ َعْمرِو ْبنِ َعْوٍف ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم كَبََّر ِفي الِْعيَدَعْبِد اهللاِ 

  .األُولَى ، َوَخْمًسا ِفي اآلِخرَِة

، )١(، أَْخبََرنِي اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن َخاِلِد ْبنِ َيزِيَد ، َوُعقَْيلٍ  َحدَّثََنا َحْرَملَةُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا َعْبدُ اِهللا ْبُن َوْهبٍ -١٢٨٠
وَاَألْضَحى َسبًْعا َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، َعْن ُعْرَوةَ ، َعْن َعاِئَشةَ ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم كَبََّر ِفي الِْفطْرِ 

  .لرُّكُوعَِوَخْمًسا ، ِسَوى َتكْبِريََتيِ ا
__________  

 ١٢/٦١" حتفة األشراف: "انظر ، والصواب ما أثبتناه ، " ُعقَْيل، خالد بن يزيد : "حترف يف املطبوع إىل ) ١(
  ".ُعقَْيل بن خالد بن ُعقَْيل اَألْيِلي: "هو " ُعقَْيل"و ، ) ١٦٤٢٥(

  َباُب َما َجاَء ِفي الِْقَراَءِة ِفي َصالَِة الِْعيَديْنِ -١٥٧
َتِشرِ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الصَّبَّاحِ ، أَخَْبَرَنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن إِبَْراهِيَم ْبنِ ُمَحمَِّد ْبنِ الُْمْن -١٢٨١

سَبِّحِ اْسمَ {: لََّم كَانَ َيقَْرأُ ِفي الْعِيَدْينِ بِـَحبِيبِ ْبنِ َساِلمٍ ، َعنِ النُّْعَماِن ْبنِ َبِشريٍ ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَس
  .}َهلْ أََتاَك َحدِيثُ الْغَاِشيَِة{، َو} رَبَِّك اَألْعلَى

خََرَج : ، قَالَ اِهللا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الصَّبَّاحِ ، أَخَْبَرَنا ُسفَْيانُ ، َعْن َضْمَرةَ ْبنِ َسعِيٍد ، َعْن ُعَبْيِد اهللاِ ْبنِ َعْبِد  -١٢٨٢
بِأَيِّ َشْيٍء كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقَْرأُ ِفي ِمثْلِ َهذَا الَْيْومِ ؟ : فَأَْرَسلَ إِلَى أَبِي َواِقٍد اللَّيِْثيِّ ، ُعَمُر َيْوَم ِعيٍد 

  .}اقَْترََبْت السَّاَعةُ{َو ، بـ قاف : قَالَ 

 رِ ْبُن َخالٍَّد الَْباِهِليُّ ، َحدَّثََنا َوِكيُع ْبُن الْجَرَّاحِ ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن ُعَبْيَدةَ ، َعْن ُمَحمَّدِ ْبنَِحدَّثََنا أَُبو َبكْ -١٢٨٣
} حِ اْسَم رَبَِّك اَألْعلَىسَبِّ{: َعْمرِو ْبنِ َعطَاٍء ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم كَانَ َيقَْرأُ ِفي الِْعيِد بِـ

  .}َهلْ أََتاكَ َحِديثُ الَْغاِشَيِة{، َو



  َباُب َما َجاَء ِفي الْخُطَْبِة ِفي الِْعيَدْينِ -١٥٨
، أَْيتُ أََبا كَاِهلٍ َر: َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن إِْسَماِعيلَ ْبنِ أَبِي َخاِلٍد ، قَالَ  -١٢٨٤

َوَحَبِشيٌّ آِخذٌ ، رَأَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيخْطُُب َعلَى َناقٍَة : َوكَاَنْت لَهُ ُصْحَبةٌ ، فََحدَّثَنِي أَِخي َعْنُه ، قَالَ 
  .بِِخطَاِمَها

َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن أَبِي خَاِلٍد ، َعْن : ثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعبَْيٍد ، قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُنَمْيرٍ ، َحدَّ -١٢٨٥
َوحََبِشيٌّ آِخذٌ ، َرأَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيْخطُُب َعلَى َناقٍَة َحْسَناَء : ُهَو أَُبو كَاِهلٍ ، قَالَ ، قَْيسِ ْبنِ َعاِئٍذ 

  .بِِخطَاِمَها

رَأَْيُت النَّبِيَّ : فَقَالَ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن َسلََمةَ ْبنِ ُنَبْيٍط ، َعْن أَبِيِه ، أَنَّهُ َحجَّ -١٢٨٦
  .َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيْخطُُب َعلَى َبِعريِِه

َحدَّثَنِي أَبِي ، َعْن أَبِيِه ، ، ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َسْعِد ْبنِ َعمَّارِ ْبنِ سَْعٍد الُْمَؤذِِّن  َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ -١٢٨٧
  .خُطَْبِة الِْعيَدْينِ كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ُيكَبُِّر َبْيَن أَْضعَاِف الُْخطَْبِة ، ُيكِْثرُ التَّكْبَِري ِفي: َعْن َجدِِّه ، قَالَ 

ْخبََرنِي أَُبو َسعِيٍد َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ ، َحدَّثََنا َداُوُد ْبُن قَْيسٍ ، َعْن ِعَياضِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ، أَ -١٢٨٨
فََيِقفُ ، جُ َيْوَم الْعِيِد ، فَُيَصلِّي بِالنَّاسِ َركَْعَتْينِ ، ثُمَّ ُيَسلُِّم كَانَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيْخُر: الُْخْدرِيُّ ، قَالَ 

فَأَكْثَُر َمْن َيَتَصدَُّق النَِّساُء ، بِالْقُْرِط َوالْخَاَتمِ ، َتَصدَّقُوا َتَصدَّقُوا : فََيْسَتقْبِلُ النَّاَس َوُهْم ُجلُوٌس ، فََيقُولُ ، َعلَى رِْجلَْيِه 
  .َوإِالَّ اْنَصَرَف، ْيِء ، فَإِنْ كَاَنْت َحاَجةٌ يُرِيدُ أَنْ َيْبَعثَ َبْعثًا ذَكََرُه لَُهْم َوالشَّ

 َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا أَُبو الزَُّبْيرِ ، َعْن َجابِرٍ: َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َحكِيمٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبْحرٍ ، قَالَ  -١٢٨٩
  .ثُمَّ قَاَم، ثُمَّ قََعَد قَْعَدةً ، َخَرجَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيْوَم ِفطْرٍ أَْو أَْضَحى ، فَخَطََب قَاِئًما : ، قَالَ 

  َباُب َما َجاَء ِفي اْنِتظَارِ الُْخطَْبةِ َبْعَد الصَّالَِة -١٥٩
َحدَّثََنا الْفَْضلُ ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا اْبُن : هَّابِ ، َوَعْمُرو ْبُن َراِفعٍ الَْبَجِليُّ ، قَاالَ َحدَّثََنا َهِديَّةُ ْبُن َعْبِد الَْو -١٢٩٠

َنا َحضَْرُت الِْعيَد َمَع َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم فََصلَّى بِ: ُجرَْيجٍ ، َعْن َعطَاٍء ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ السَّاِئبِ ، قَالَ 
  .قَْد قََضْيَنا الصَّالَةَ ، فََمْن أََحبَّ أَنْ َيجِْلَس ِللْخُطَْبِة فَلَْيْجِلْس ، َوَمْن أََحبَّ أَنْ َيذَْهَب فَلَْيذَْهْب: الْعِيَد ، ثُمَّ قَالَ 

  َباُب َما َجاَء ِفي الصَّالَِة قَْبلَ َصالَِة الِْعيِد َوَبْعَدهَا -١٦٠
َحدَّثَنِي َعِديُّ ْبُن ثَابٍِت ، َعْن َسِعيدِ ْبنِ ، ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َسعِيٍد ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ  -١٢٩١

  .لََها َوالَ بَْعَدَهالِّ قَْبُجَبْيرٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َخَرَج فَصَلَّى بِهُِم الِْعيَد ، لَْم ُيَص

َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ ،  َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ الطَّائِِفيُّ ، َعْن -١٢٩٢
  .لَْم ُيَصلِّ قَْبلََها َوالَ بَْعَدَها ِفي ِعيٍدَعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 



، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبنُ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا الَْهيْثَُم ْبُن َجِميلٍ ، َحدَّثََنا ُعَبْيدُ اهللاِ ْبُن َعْمرٍو الرَّقِّيِّ  -١٢٩٣
كَانَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم الَ : َسارٍ ، َعْن أَبِي َسعِيٍد الُْخْدرِيِّ ، قَالَ ُمَحمَِّد ْبنِ َعِقيلٍ ، َعْن َعطَاِء ْبنِ َي

  .ُيَصلِّي قَْبلَ الْعِيِد شَْيئًا ، فَإِذَا َرَجَع إِلَى مَْنزِِلهِ َصلَّى َركْعََتْينِ

  َباُب َما َجاَء ِفي الُْخُروجِ إِلَى الْعِيِد َماِشيًا -١٦١
َحدَّثَنِي أَبِي ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِّهِ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َسْعِد ْبنِ َعمَّارِ ْبنِ سَْعٍد  -١٢٩٤

  .اِشًيا، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم كَانَ َيْخُرجُ إِلَى الْعِيِد َماِشًيا ، َويَْرجُِع َم

ْيِد اِهللا ، َعْن َناِفعٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الصَّبَّاحِ ، أَخَْبَرَنا عَْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َعْبِد اِهللا الُْعمَرِيُّ ، َعْن أَبِيِه ، َوُعَب -١٢٩٥
  .ى الْعِيِد َماِشًيا ، َوَيْرجُِع َماشًِياكَانَ َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيخُْرُج إِلَ: َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 

ْن َعِليٍّ ، قَالَ َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َحكِيمٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد ، َحدَّثََنا ُزَهْيٌر ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعنِ الَْحارِِث ، َع -١٢٩٦
  .إِنَّ ِمَن السُّنَّةِ أَنْ َيْمِشَي إِلَى الِْعيِد: 

نِ ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ أَبِي دَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الصَّبَّاحِ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الْعَزِيزِ ْبُن الْخَطَّابِ ، َحدَّثََنا ِمْنَدلٌ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبَح -١٢٩٧
  .ي الْعِيَد َماِشًياَراِفعٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم كَانَ َيأِْت

  َباُب َما َجاَء ِفي الُْخُروجِ َيْوَم الْعِيِد ِمْن طَرِيقٍ َوالرُّجُوعِ ِمْن غَْيرِِه -١٦٢
، َعْن  َعْن أَبِيِهَحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َسْعِد ْبنِ َعمَّارِ ْبنِ سَْعٍد ، أَْخَبرَنِي أَبِي ،  -١٢٩٨

َسلََك َعلَى َداَرْي َسعِيِد ْبنِ أَبِي الَْعاصِ ، ثُمَّ َعلَى ، َجدِِّه ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم كَانَ إِذَا َخَرجَ إِلَى الِْعيَدْينِ 
َوَدارِ ، قٍ ، ثُمَّ َيخُْرُج َعلَى َدارِ َعمَّارِ ْبنِ َياِسرٍ أَْصحَابِ الْفََساِطيِط ، ثُمَّ اْنَصَرَف ِفي الطَّرِيقِ اُألْخَرى ، طَرِيقِ َبنِي ُزَرْي

  .أَبِي ُهَرْيَرةَ إِلَى الَْبالَِط

نِ ُعَمَر ، أَنَُّه كَانَ َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َحكِيمٍ ، َحدَّثََنا أَُبو قَُتْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْب -١٢٩٩
  .انَ َيفَْعلُ ذَِلَكَيْخُرُج إِلَى الْعِيِد ِفي طَرِيقٍ ، وََيْرجُِع ِفي أُخَْرى ، َوَيْزُعُم أَنَّ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم كَ

، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ ُعبَْيِد اِهللا ْبنِ أَبِي  َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن اَألْزَهرِ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن الَْخطَّابِ ، َحدَّثََنا مِْنَدلٌ -١٣٠٠
جُِع ِفي غَْيرِ الطَّرِيقِ الَِّذي َراِفعٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم كَانَ َيأِْتي الِْعيَد مَاِشًيا ، وََيْر

  .ابَْتَدأَ ِفيِه

 ُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا أَُبو ُتَمْيلَةَ ، َعْن فُلَْيحِ ْبنِ ُسلَْيَمانَ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ الْحَارِِث الزَُّرِقيِّ ، َعْنَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْب -١٣٠١
  .الَِّذي أََخذَ ِفيِه َرَجَع ِفي غَْيرِ الطَّرِيقِ، أَبِي ُهَرْيَرةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم كَانَ إِذَا خََرَج إِلَى الِْعيِد 

  َباُب َما َجاَء ِفي التَّقِْليسِ َيْوَم الْعِيِد -١٦٣
َشهَِد ِعَياٌض اَألْشعَرِيُّ ِعيًدا بِاَألْنبَارِ : َحدَّثََنا ُسوَْيُد ْبُن َسعِيٍد ، َحدَّثََنا َشرِيٌك ، َعْن ُمِغَريةَ ، َعْن َعاِمرٍ ، قَالَ  -١٣٠٢
  .اكُْم ُتقَلُِّسونَ كََما كَانَ ُيقَلَُّس عِْنَد َرسُولِ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّمَما ِلي الَ أََر: ، فَقَالَ 



 قَْيسِ ْبنِ َسْعٍد َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ ، َعْن إِسَْراِئيلَ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن َعاِمرٍ ، َعْن -١٣٠٣
إِالَّ َوقَْد َرأَْيُتُه ، إِالَّ َشْيٌء َواِحٌد ، فَإِنَّ َرسُولَ اِهللا ، ا كَانَ َشْيٌء َعلَى َعْهِد َرسُولِ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َم: ، قَالَ 

  .َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم كَانَ ُيقَلَُّس لَهُ َيْوَم الِْفطْرِ
َحدَّثََنا اْبُن ِديزِيلَ ، َحدَّثََنا آَدُم ، َحدَّثََنا َشْيَبانُ ، َعْن َجابِرٍ ، َعْن َعاِمرٍ ) : ١(طَّانُ قَالَ أَُبو الَْحَسنِ ْبُن َسلََمةَ الْقَ

أَُبو نَُعْيمٍ ، َحدَّثََنا َعْن َعاِمرٍ َوَحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن َنْصرٍ ، َحدَّثََنا ، َوَحدَّثََنا إِْبَراِهيُم ْبُن َنْصرٍ ، َحدَّثََنا إِْسرَائِيلُ ، َعْن َجابِرٍ 
  .َنْحَوُه، َشرِيٌك ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن َعاِمرٍ 

  __________حاشية_
عن ابن ماجة ، فهذا من " السنن"هو أبو احلسن علي بن إبراهيم بن سلمة بن حبر ، القزويين ، القطان ، راوي ) ١(

  ".السنن"زياداته على 

  َحْرَبِة َيْوَم الْعِيِدَباُب َما َجاَء ِفي الْ -١٦٤
َنا الَْولِيُد ْبُن ُمْسِلمٍ َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا عِيَسى ْبُن يُوُنَس َوَحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن إِبَْراِهيَم ، َحدَّثَ -١٣٠٤
ُعَمَر ، أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم كَانَ َيْغُدو إِلَى الُْمَصلَّى  َحدَّثََنا اَألْوَزاِعيُّ ، أَْخبََرنِي َناِفٌع ، َعنِ اْبنِ: ، قَاالَ 

  .ي إِلَْيَهاِفي َيْومِ ِعيٍد ، َوالْعََنَزةُ ُتْحَملُ َبْيَن َيَدْيِه ، فَإِذَا َبلَغَ الُْمَصلَّى ، ُنصَِبْت َبْيَن َيَدْيِه ، فَُيَصلِّ
  .كَانَ فََضاًء ، لَْيَس َشْيٌء ُيْسَتَترُ بِِهَوذَِلَك أَنَّ الُْمَصلَّى 

كَانَ : ، قَالَ َحدَّثََنا ُسوَْيُد ْبُن َسعِيٍد ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمْسهِرٍ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر  -١٣٠٥
  .يدٍ أَْو غَْيَرُه ، ُنِصَبِت الَْحْرَبةُ َبْيَن َيَدْيِه ، فَُيَصلِّي إِلَْيَها ، َوالنَّاُس ِمْن َخلِْفِهالنَّبِيُّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم إِذَا َصلَّى َيْوَم ِع

  .فَِمْن ثَمَّ اتََّخذََها األَُمَراُء: قَالَ َناِفٌع 

بََرنِي ُسلَْيَمانُ ْبُن بِالَلٍ ، َعْن َيحَْيى ْبنِ َسعِيٍد َحدَّثََنا َهاُرونُ ْبُن سَِعيٍد اَألْيِليُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َوْهبٍ ، أَْخ -١٣٠٦
  .ُمسَْتِتًرا بَِحْرَبٍة، ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َصلَّى الْعِيَد بِالُْمَصلَّى 

  َباُب َما َجاَء ِفي ُخرُوجِ النَِّساِء ِفي الْعِيَديْنِ -١٦٥
ِسريِيَن ، َعْن أُمِّ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ َحسَّاٍن ، َعْن َحفَْصةَ بِْنتِ  -١٣٠٧

: قَالَْت أُمُّ َعِطيَّةَ : مِ الِْفطْرِ وَالنَّْحرِ ، قَالَ أََمرََنا َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أَنْ ُنْخرَِجُهنَّ ِفي َيْو: َعِطيَّةَ ، قَالَْت 
  .فَُتلْبُِسَها أُْخُتَها ِمْن جِلْبَابَِها: أَرَأَْيَت إِْحَداُهنَّ الَ َيكُونُ لََها جِلْبَاٌب ؟ قَالَ : فَقُلَْنا 

قَالَ : وَب ، َعنِ اْبنِ سِريِيَن ، َعْن أُمِّ َعِطيَّةَ ، قَالَْت َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الصَّبَّاحِ ، أَخَْبَرَنا ُسفَْيانُ ، َعْن أَيُّ -١٣٠٨
َوذََواتِ الُْخدُورِ لَِيشَْهْدنَ الِْعيَد َوَدْعَوةَ الُْمْسِلِمَني ، َولَِيْجَتنَِبنَّ ، أَْخرِجُوا الَْعوَاِتَق : َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

  .الْحُيَُّض ُمَصلَّى النَّاسِ

ْحَمنِ ْبنِ َعابِسٍ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َسعِيٍد ، َحدَّثََنا َحفُْص ْبُن ِغَياٍث ، َحدَّثََنا َحجَّاُج ْبُن أَْرطَاةَ ، َعْن َعْبِد الرَّ -١٣٠٩
  .اَءُه ِفي الِْعيَدْينِ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم كَانَ ُيخْرُِج َبنَاِتِه َونَِس



  َباُب إِذَا اْجَتَمَع الِْعيَداِن ِفي َيوْمٍ -١٦٦
ُمِغَريِة ، َعْن إَِياسِ َحدَّثََنا َنْصُر ْبُن َعِليٍّ الْجَْهَضِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو أَْحَمَد ، َحدَّثََنا إِْسرَائِيلُ ، َعْن ُعثَْمانَ ْبنِ الْ -١٣١٠

َهلْ َشهِْدَت َمَع َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َسِمْعُت َرُجالً َسأَلَ َزْيَد ْبَن أَْرقََم : ِميِّ ، قَالَ ْبنِ أَبِي َرْملَةَ الشَّا
َمْن : ثُمَّ قَالَ  َصلَّى الِْعيَد ، ثُمَّ َرخََّص ِفي الُْجُمَعِة ،: فَكَْيَف كَانَ َيْصَنُع ؟ قَالَ : َنَعْم ، قَالَ : ِعيَدْينِ ِفي َيْومٍ ؟ قَالَ 
  .َشاَء أَنْ ُيصَلَِّي فَلُْيَصلِّ

َحدَّثَنِي ُمِغَريةُ الضَّبِّيُّ ، َعْن َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمصَفَّى الْحِْمِصيُّ ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ  -١٣١١
اْجَتَمَع ِعيَداِن ِفي َيوِْمكُمْ : اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َرسُولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أَنَُّه قَالَ  ْبنِ ُرفَْيعٍ ، َعْن أَبِي َصاِلحٍ ، َعنِ

  .َهذَا ، فََمْن َشاَء أَجَْزأَُه ِمَن الُْجُمَعِة ، َوإِنَّا ُمَجمُِّعونَ إِنْ َشاَء اللَُّه
ثََنا َيزِيُد ْبُن َعْبِد َربِِّه ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن ُمِغَريةَ الضَّبِّيِّ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيحَْيى ، َحدَّ -م١٣١١

  .َنْحَوُه، َعْبِد الْعَزِيزِ ْبنِ ُرفَْيعٍ ، َعْن أَبِي َصاِلحٍ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ،  َحدَّثََنا ُجبَاَرةُ ْبُن الُْمَغلِّسِ ، َحدَّثََنا مِْنَدلُ ْبُن َعِليٍّ ، َعْن َعْبِد الَْعزِيزِ ْبنِ ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ -١٣١٢
َمْن َشاَء أَنْ يَأِْتَي الُْجُمَعةَ : ، ثُمَّ قَالَ فََصلَّى بِالنَّاسِ ، اْجَتَمَع عِيَداِن َعلَى َعْهِد َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَ 

  .فَلَْيأِْتَها ، َوَمْن َشاَء أَنْ يََتَخلََّف فَلَْيَتَخلَّْف

  َباُب َما َجاَء ِفي َصالَةِ الْعِيِد ِفي الَْمْسجِِد إِذَا كَانَ َمطٌَر -١٦٧
دَّثََنا الَْولِيُد ْبُن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا ِعيَسى ْبُن َعْبِد اَألْعلَى ْبنِ أَبِي فَْرَوةَ ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن ُعثَْمانَ الدَِّمْشِقيُّ ، َح -١٣١٣

َعلَى َعْهدِ ، أََصابَ النَّاَس َمطٌَر ِفي َيْومِ ِعيٍد : َسِمْعُت أََبا َيْحَيى ُعبَْيَد اِهللا التَّْيِميَّ ُيَحدِّثُ َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، قَالَ : قَالَ 
  .فََصلَّى بِهِْم ِفي الَْمْسجِِد، سُولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َر

  َباُب َما َجاَء ِفي لُْبسِ السِّالَحِ ِفي َيْومِ ِعيٍد -١٦٨
اٍد ، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ ، َعْن َحدَّثََنا َعْبُد الْقُدُّوسِ ْبُن ُمحَمٍَّد ، َحدَّثََنا َناِئلُ ْبُن َنجِيحٍ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن زَِي -١٣١٤

إِالَّ أَنْ ، ْسالَمِ ِفي الِْعيَدْينِ َعطَاٍء ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َنَهى أَنْ ُيلَْبسَ السِّالَُح ِفي بِالَِد اِإل
  .َيكُوُنوا بَِحْضَرِة الَْعدُوِّ

  اِالغِْتسَالِ ِفي الِْعيَديْنَِباُب َما َجاَء ِفي  -١٦٩
كَانَ : سٍ ، قَالَ َحدَّثََنا ُجبَاَرةُ ْبُن الُْمَغلِّسِ ، َحدَّثََنا َحجَّاُج ْبُن َتمِيمٍ ، َعْن َمْيُموِن ْبنِ ِمْهَرانَ ، َعنِ اْبنِ َعبَّا -١٣١٥

  .ْوَم اَألْضَحىَرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيغَْتِسلُ َيْوَم الْفِطْرِ َوَي

ْن َعْبِد الرَّْحَمنِ َحدَّثََنا َنْصُر ْبُن َعِليٍّ الْجَْهَضِميُّ ، َحدَّثََنا ُيوُسُف ْبُن َخاِلٍد ، َحدَّثََنا أَُبو َجْعفَرٍ الَْخطِْميُّ ، َع -١٣١٦
َنْت لَهُ ُصْحَبةٌ ، أَنَّ َرُسولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ْبنِ ُعقَْبةَ ْبنِ الْفَاِكِه ْبنِ سَْعٍد ، َعْن َجدِِّه الْفَاِكِه ْبنِ َسْعٍد ، َوكَا

  .َهِذِه اَأليَّامِ كَانَ َيْغَتِسلُ َيْوَم الْفِطْرِ َوَيْوَم النَّْحرِ َوَيْوَم َعَرفَةَ ، َوكَانَ الْفَاِكُه َيأُْمُر أَْهلَُه بِالُْغْسلِ ِفي



  نِِفي َوقِْت َصالَِة الْعِيَدْي: َباٌب  -١٧٠
َعْن َيزِيَد ْبنِ َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ ْبُن الضَّحَّاِك ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن َعيَّاشٍ ، َحدَّثََنا َصفَْوانُ ْبُن َعْمرٍو ،  -١٣١٧

إِنْ كُنَّا لَقَدْ : أَْنكََر إِبْطَاَء اِإلَمامِ ، َوقَالَ ُخَمْيرٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُبْسرٍ ، أَنَُّه خََرَج َمَع النَّاسِ َيْوَم ِفطْرٍ أَْو أَْضَحى ، فَ
  .َوذَِلكَ ِحَني التَّسْبِيحِ، فََرغَْنا َساَعَتَنا َهِذِه 

  َباُب َما َجاَء ِفي َصالَةِ اللَّْيلِ َركَْعَتيْنِ -١٧١
كَانَ َرُسولُ : أََنسِ ْبنِ سِريِيَن ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ  َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعْبَدةَ ، أَْخبََرَنا َحمَّادُ ْبُن زَْيٍد ، َعْن -١٣١٨

  .اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ُيَصلِّي ِمَن اللَّْيلِ مَثَْنى َمثَْنى

نَّ َرُسولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُرْمحٍ ، أَْخبََرَنا اللَّْيثُ ْبُن سَْعٍد ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَ -١٣١٩
  .َصالَةُ اللَّْيلِ َمثَْنى َمثَْنى: وَسلََّم قَالَ 

َوَعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ دِيَنارٍ ، ، َحدَّثََنا سَْهلُ ْبُن أَبِي سَْهلٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َساِلمٍ ، َعْن أَبِيِه  -١٣٢٠
َوَعْن َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ ، َعْن طَاُووسٍ ، َعنِ اْبنِ ، َوَعنِ اْبنِ أَبِي لَبِيٍد ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َمَر َعنِ اْبنِ ُع

أَوَْتَر ، َنى ، فَإِذَا َخافَ الصُّْبَح ُيَصلِّي َمثَْنى َمثْ: ُسِئلَ النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َعْن َصالَِة اللَّْيلِ ، فَقَالَ : ُعَمَر ، قَالَ 
  .بِوَاِحدٍَة

ْن َسِعيِد ْبنِ َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن َوِكيعٍ ، َحدَّثََنا َعثَّاُم ْبُن َعِليٍّ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن َحبِيبِ ْبنِ أَبِي ثَابٍِت ، َع -١٣٢١
  .َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ُيصَلِّي بِاللَّْيلِ َركَْعَتْينِ َركَْعَتْينِ كَانَ النَّبِيُّ: ُجَبْيرٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ 

  َباُب َما َجاَء ِفي َصالَةِ اللَّْيلِ َوالنَّهَارِ َمثَْنى َمثَْنى -١٧٢
َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ : ُبو َبكْرِ ْبُن َخالٍَّد ، قَاالَ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع َوَحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َبشَّارٍ ، َوأَ -١٣٢٢

أَنَُّه َسِمَع اْبَن ُعَمَر ُيَحدِّثُ َعْن ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن َيْعلَى ْبنِ َعطَاٍء ، أَنَُّه َسِمَع َعِليا اَألْزِديَّ ُيَحدِّثُ : ْبُن َجْعفَرٍ ، قَاالَ 
  .َصالَةُ اللَّْيلِ َوالنََّهارِ مَثَْنى َمثَْنى: وَسلََّم أَنَُّه قَالَ  َرسُولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه

ةَ ْبنِ ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ ُرْمحٍ ، أَخَْبَرَنا اْبُن َوْهبٍ ، َعْن ِعَياضِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ، َعْن َمْخَرَم -١٣٢٣
َعبَّاسٍ ، َعْن أُمِّ َهانٍِئ بِْنِت أَبِي طَاِلبٍ ، أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيْوَم صَلَّى سُْبَحةَ  َعْن كَُرْيبٍ ، َمْولَى اْبنِ

  .الضَُّحى ثََمانَِي َركَعَاٍت ، َسلََّم ِمْن كُلِّ َركَْعَتْينِ

َنا ُمحَمَُّد ْبُن فَُضْيلٍ ، َعْن أَبِي ُسفَْيانَ السَّْعِديِّ ، َعْن أَبِي َنْضَرةَ ، َحدَّثََنا َهاُرونُ ْبُن إِْسحَاَق الْهَْمدَانِيُّ ، َحدَّثَ -١٣٢٤
  .ِفي كُلِّ َركَْعَتْينِ َتْسِليَمةٌ: َعْن أَبِي َسعِيٍد ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أَنَُّه قَالَ 

َحدَّثَنِي َعْبدُ َربِِّه ْبُن َسعِيٍد ، َعْن أََنسِ ، ، َحدَّثََنا َشبَاَبةُ ْبُن سَوَّارٍ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ -١٣٢٥
أَبِي َوَداَعةَ ،  َيْعنِي اْبَن،  ْبنِ أَبِي أََنسٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َناِفعِ اْبنِ الَْعْمَياِء ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ الَْحارِِث ، َعنِ الُْمطَِّلبِ

َوَتَمْسكَُن ، َصالَةُ اللَّْيلِ َمثَْنى َمثَْنى ، َوَتشَهَُّد ِفي كُلِّ َركَْعَتْينِ ، َوَتَباَءُس : قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَ 
  .فَهِيَ ِخَداٌج،  اللَُّهمَّ اغِْفْر ِلي ، فََمْن لَْم َيفَْعلْ ذَِلَك: َوُتقْنُِع ، َوَتقُولُ ، 



  َباُب َما َجاَء ِفي ِقَيامِ َشْهرِ َرَمَضانَ -١٧٣
َمةَ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن بِْشرٍ ، َعْن ُمَحمَّدِ ْبنِ َعْمرٍو ، َعْن أَبِي َسلَ -١٣٢٦

َمْن َصاَم رََمَضانَ َوقَاَمُه إَِمياًنا َواحِْتَساًبا ، غُِفَر لَُه َما َتقَدََّم ِمْن : ِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ َرسُولُ ا: ُهَرْيَرةَ ، قَالَ 
  .ذَْنبِِه

اُوَد ْبنِ أَبِي هِْنٍد ، َعنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ أَبِي الشَّوَارِبِ ، َحدَّثََنا َمْسلََمةُ ْبُن َعلْقََمةَ ، َعْن َد -١٣٢٧
ُصْمَنا َمعَ َرسُولِ اِهللا َصلَّى اهللا : الَْوِليِد ْبنِ َعْبدِ الرَّْحَمنِ الْجَُرِشيِّ ، َعْن ُجَبْيرِ ْبنِ ُنفَْيرٍ الَْحْضرَِميِّ ، َعْن أَبِي ذَرٍّ ، قَالَ 

َحتَّى َمَضى َنْحٌو ِمْن ثُلُِث ، ، حَتَّى بَِقَي َسْبُع لََيالٍ ، فَقَاَم بَِنا لَْيلَةَ السَّابَِعِة َعلْيِه وَسلََّم َرَمَضانَ ، فَلَْم َيقُمْ بَِنا َشْيئًا ِمْنُه 
حَتَّى َمَضى ،  َتِليَها ، ثُمَّ قَاَم بَِنااللَّْيلِ ، ثُمَّ كَاَنِت اللَّْيلَةُ السَّاِدَسةُ الَِّتي َتِليَها ، فَلَْم َيقُْمَها ، َحتَّى كَاَنِت الَْخاِمَسةُ الَِّتي 

إِنَُّه َمْن قَاَم َمَع اِإلَمامِ َحتَّى َيْنصَرَِف : فَقَالَ ، َيا َرُسولَ اِهللا ، لَْو َنفَّلَْتَنا بَِقيَّةَ لَْيلَِتَنا َهِذِه : َنْحٌو ِمْن َشطْرِ اللَّْيلِ ، فَقُلُْت 
فََجَمَع نَِساَءُه : الَِّتي َتلِيَها ، فَلَْم َيقُْمَها ، حَتَّى كَاَنتِ الثَّاِلثَةُ الَِّتي َتِليَها ، قَالَ ثُمَّ كَاَنِت الرَّابَِعةُ ، ، فَإِنَُّه َيْعِدلُ ِقَياَم لَْيلٍَة 

: وُر ، قَالَ السُُّح: َوَما الْفَالَُح ؟ قَالَ : فَقَاَم بَِنا َحتَّى َخِشيَنا أَنْ َيفُوَتَنا الْفَالَُح ، ِقيلَ : َواْجَتَمَع النَّاُس ، قَالَ ، َوأَْهلَُه 
  .ثُمَّ لَْم َيقُمْ بَِنا َشْيئًا ِمْن َبِقيَِّة الشَّْهرِ

 ، َعنِ النَّْضرِ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َوُعَبْيُد اِهللا ْبُن ُموَسى ، َعْن َنْصرِ ْبنِ َعِليٍّ الْجَْهَضِميِّ -١٣٢٨
ُحدَّانِيُّ َيى ْبُن َحكِيمٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد ، َحدَّثََنا َنْصُر ْبُن َعِليٍّ الْجَْهَضِميُّ ، َوالْقَاِسُم ْبُن الْفَْضلِ الْْبنِ َشْيَبانَ َوَحدَّثََنا َيْح

، ي بَِحدِيٍث َسِمْعَتُه ِمْن أَبِيَك َحدِّثْنِ: لَِقيُت أََبا َسلََمةَ ْبَن َعْبِد الرَّْحَمنِ فَقُلُْت : ، ِكالَُهَما َعنِ النَّْضرِ ْبنِ َشيَْبانَ ، قَالَ 
: أَنَّ َرسُولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ذَكََر َشْهَر رََمَضانَ فَقَالَ ، نََعْم ، َحدَّثَنِي أَبِي : َيذْكُُرُه ِفي َشْهرِ رََمَضانَ ، قَالَ 

َخَرَج ِمْن ذُنُوبِِه كََيْومِ َولََدْتُه ، َياَمُه ، فََمْن َصاَمُه َوقَاَمُه إِميَاًنا وَاْحِتَساًبا َشْهٌر كََتَب اللَُّه َعلَْيكُمْ ِصَياَمُه ، َوسََنْنُت لَكُْم ِق
  .أُمُُّه

  َباُب َما َجاَء ِفي ِقَيامِ اللَّْيلِ -١٧٤
: َعْن أَبِي صَاِلحٍ ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، قَالَ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، -١٣٢٩

، َعلَى قَاِفَيِة رَأْسِ أََحدِكُْم بِاللَّْيلِ َحْبلٌ ِفيِه ثَالَثُ ُعقٍَد ، فَإِِن اْسَتْيقَظَ فَذَكَرَ اللََّه : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 
اْنَحلَّْت ُعقَُدُه كُلَُّها ، فَُيصْبُِح َنِشيطًا طَيِّبَ ، َتَوضَّأَ ، اْنَحلَّْت ُعقَْدةٌ ، فَإِذَا قَاَم إِلَى الصَّالَِة اْنَحلَّْت ُعقَْدةٌ ، فَإِذَا قَاَم فَ

  .أَصَْبَح كَِسالً َخبِيثَ النَّفْسِ لَمْ ُيِصبْ َخيًْرا، قَْد أََصابَ َخيًْرا ، َوإِنْ لَْم َيفَْعلْ ، النَّفْسِ 

ذُِكَر ِلَرسُولِ : ا ُمَحمَّدُ ْبُن الصَّبَّاحِ ، أَخَْبَرَنا َجرِيٌر ، َعْن َمْنُصورٍ ، َعْن أَبِي وَاِئلٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا ، قَالَ َحدَّثََن -١٣٣٠
  .ِهذَاَك الشَّْيطَانُ بَالَ ِفي أُذَُنْي: اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َرُجلٌ َناَم لَْيلَةً َحتَّى أَْصَبَح ، قَالَ 

كَِثريٍ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الصَّبَّاحِ ، أَخَْبَرَنا الَْوِليدُ ْبُن ُمْسِلمٍ ، َعنِ اَألْوَزاِعيِّ ، َعْن َيحَْيى ْبنِ أَبِي  -١٣٣١
، الَ َتكُْن ِمثْلَ فُالٍَن ، كَانَ َيقُوُم اللَّْيلَ :  قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم: َسلََمةَ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْمرٍو ، قَالَ 

  .فََتَرَك ِقَياَم اللَّْيلِ



ْبُن َعْمرٍو َحدَّثََنا ُزَهْيرُ ْبُن ُمَحمٍَّد ، وَالَْحَسُن ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ الصَّبَّاحِ ، َوالْعَبَّاسُ ْبُن َجْعفَرٍ ، َوُمحَمَُّد  -١٣٣٢
َحدَّثََنا يُوُسُف ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ الُْمْنكَِدرِ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبدِ : َحدَّثََنا ُسَنْيدُ ْبُن َداُوَد ، قَالَ  :الَْحَدثَانِيُّ ، قَالُوا 

الَ ُتكِْثرِ النَّْوَم ، َيا ُبَنيَّ : نَ قَالَْت أُمُّ ُسلَْيَمانَ ْبنِ َداُودَ ِلُسلَْيَما: قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : اِهللا ، قَالَ 
  .تَْتُرُك الرَُّجلَ فَِقًريا َيْوَم الِْقَياَمِة، فَإِنَّ كَثَْرةَ النَّْومِ بِاللَّْيلِ ، بِاللَّْيلِ 

َشرِيٍك ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن  َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن ُمحَمٍَّد الطَّلِْحيُّ ، َحدَّثََنا ثَابُِت ْبُن ُموَسى أَُبو يَزِيَد ، َعْن -١٣٣٣
َحُسَن َوْجُهُه ، َمْن كَثَُرْت َصالَُتهُ بِاللَّْيلِ : قَالَ َرُسولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : أَبِي ُسفَْيانَ ، َعْن َجابِرٍ ، قَالَ 

  .بِالنََّهارِ

ْبُن َسعِيٍد ، وَاْبُن أَبِي َعِديٍّ ، َوَعْبُد الَْوهَّابِ ، وَُمَحمَُّد ْبُن َجعْفَرٍ ،  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى -١٣٣٤
لَمَّا قَِدَم َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه : َعْن َعْوِف ْبنِ أَبِي َجِميلَةَ ، َعْن ُزَراَرةَ ْبنِ أَْوفَى ، َعْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ َسالَمٍ ، قَالَ 

قَِدَم َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَجِئُْت ِفي النَّاسِ َألنْظَُر إِلَْيِه ، : اْنَجفَلَ النَّاسُ إِلَْيِه ، َوقِيلَ ، َمِديَنةَ وَسلََّم الْ
ْجِه كَذَّابٍ ، فَكَانَ أَوَّلَ َشْيٍء َتكَلََّم بِهِ َعَرفُْت أَنَّ َوْجَههُ لَْيَس بَِو، فَلَمَّا اْسَتَبْنُت َوْجهَ َرسُولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

  .َوَصلُّوا بِاللَّْيلِ وَالنَّاُس نَِياٌم ، َتْدُخلُوا الَْجنَّةَ بَِسالَمٍ، أَفُْشوا السَّالََم ، َوأَطِْعُموا الطََّعاَم ، َيا أَيَُّها النَّاُس : أَنْ قَالَ 

  لَُه ِمَن اللَّْيلَِباُب َما َجاَء ِفيَمْن أَْيقَظَ أَْه -١٧٥
وَِيةَ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن ُعثَْمانَ الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا الَْولِيُد ْبُن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا شَْيَبانُ أَُبو ُمَعا -١٣٣٥

إِذَا اْسَتْيقَظَ : هَُرْيَرةَ ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ َعْن َعِليِّ ْبنِ اَألقَْمرِ ، َعنِ اَألغَرِّ ، َعْن أَبِي َسِعيٍد ، وَأَبِي 
  .كُِتَبا ِمَن الذَّاِكرِيَن اللََّه كَِثًريا وَالذَّاِكرَاِت، فََصلََّيا َركَْعَتْينِ ، الرَُّجلُ ِمَن اللَّْيلِ وَأَْيقَظَ امَْرأََتُه 

ٍت الَْجْحَدرِيُّ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َسعِيٍد ، َعنِ اْبنِ َعْجالَنَ ، َعنِ الْقَْعقَاعِ ْبنِ َحِكيمٍ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ثَابِ -١٣٣٦
لِ فََصلَّى َرِحَم اللَُّه َرُجالً قَاَم ِمَن اللَّْي: قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َعْن أَبِي صَاِلحٍ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، قَالَ 

لِ فََصلَّْت وَأَْيقَظَْت زَْوَجَها َوأَْيقَظَ امَْرأََتُه فََصلَّْت ، فَإِنْ أََبْت َرشَّ ِفي َوْجهَِها الَْماَء ، َرِحَم اللَُّه امَْرأَةً قَاَمْت ِمَن اللَّْي
  .فََصلَّى ، فَإِنْ أََبى َرشَّْت ِفي َوْجهِِه الَْماَء

  ْوِت بِالْقُْرآِنِفي ُحْسنِ الصَّ: َباٌب  -١٧٦
ثََنا أَُبو َراِفعٍ ، َعنِ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن أَْحَمَد ْبنِ َبِشريِ ْبنِ ذَكَْوانَ الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا الَْولِيُد ْبُن ُمْسِلمٍ ، َحدَّ -١٣٣٧

َم َعلَْيَنا َسْعُد ْبُن أَبِي َوقَّاصٍ ، َوقَْد كُفَّ َبَصُرُه ، فََسلَّْمُت قَِد: اْبنِ أَبِي ُملَْيكَةَ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ السَّاِئبِ ، قَالَ 
َمْرَحًبا بِاْبنِ أَِخي ، َبلََغنِي أَنََّك َحَسُن الصَّْوِت بِالْقُْرآِن ، َسِمْعُت َرُسولَ : َمْن أَْنَت ؟ فَأَْخَبْرُتُه ، فَقَالَ : َعلَْيِه ، فَقَالَ 

إِنَّ َهذَا الْقُْرآنَ َنَزلَ بُِحْزٍن ، فَإِذَا قَرَأُْتُموُه فَاْبكُوا ، فَإِنْ لَْم َتْبكُوا فََتَباكَْوا ، َوتََغنَّْوا : ِه وَسلََّم َيقُولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْي
  .فََمْن لَْم َيَتَغنَّ بِِه فَلَْيَس ِمنَّا، بِِه 

، َحدَّثََنا الَْولِيُد ْبُن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا َحْنظَلَةُ ْبُن أَبِي ُسفَْيانَ ، أَنَُّه َسِمَع َعْبدَ  َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن ُعثَْمانَ الدَِّمْشِقيُّ -١٣٣٨
َرُسولِ أَْبطَأُْت َعلَى َعْهِد : الرَّْحَمنِ ْبَن َسابٍِط الُْجَمِحيَّ ُيَحدِّثُ َعْن َعاِئَشةَ ، َزْوجِ النَّبِيِّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَْت 

كُْنُت أَْسَمُع ِقَراَءةَ َرُجلٍ ِمْن : أَْيَن كُْنِت ؟ قُلُْت : فَقَالَ ، اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم لَْيلَةً بَْعَد الِْعَشاِء ، ثُمَّ جِئُْت 



فَقَالَ ، ُت َمَعُه َحتَّى اْسَتَمَع لَُه ، ثُمَّ الَْتفَتَ إِلَيَّ فَقَاَم َوقُْم: لَْم أَْسَمْع ِمثْلَ ِقَراَءِتِه َوصَْوِتِه ِمْن أََحٍد ، قَالَْت ، أَْصحَابَِك 
  .مَْولَى أَبِي ُحذَْيفَةَ ، الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي َجَعلَ ِفي أُمَِّتي مِثْلَ َهذَا، َهذَا سَاِلٌم : 

فَرٍ الَْمَدنِيُّ ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن إِْسَماِعيلَ ْبنِ ُمَجمِّعٍ ، َحدَّثََنا بِْشُر ْبُن ُمَعاٍذ الضَّرِيُر ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َجْع -١٣٣٩
إِنَّ ِمْن أَْحَسنِ النَّاسِ صَْوًتا بِالْقُْرآِن ، الَِّذي : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َعْن أَبِي الزُّبَْيرِ ، َعْن َجابِرٍ ، قَالَ 

  .َيقَْرأُ ، َحسِْبُتُموُه َيْخَشى اللََّه إِذَا َسِمْعُتمُوُه

ْسَماعِيلُ ْبُن ُعَبْيدِ اِهللا ، َحدَّثََنا رَاِشدُ ْبُن َسِعيدٍ الرَّْمِليُّ ، َحدَّثََنا الْوَِليُد ْبُن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا اَألْوَزاِعيُّ ، َحدَّثََنا إِ -١٣٤٠
لَلَُّه أََشدُّ أَذًَنا إِلَى : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : الَةَ ْبنِ ُعَبْيٍد ، قَالَ َعْن َمْيَسَرةَ ، َمْولَى فَضَالَةَ ، َعْن فََض

  .الرَُّجلِ الَْحَسنِ الصَّْوِت بِالْقُْرآِن َيْجَهرُ بِِه ، ِمْن َصاِحبِ الْقَْيَنِة إِلَى قَْيَنِتِه

دَّثََنا يَزِيُد ْبُن هَاُرونَ ، أَخَْبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْمرٍو ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َح -١٣٤١
َهذَا : َمْن َهذَا ؟ فَِقيلَ : فَقَالَ ، فََسِمَع قَِراَءةَ َرُجلٍ ، َدَخلَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم الَْمْسجَِد : ُهَرْيَرةَ ، قَالَ 

  .لَقَدْ أُوِتَي َهذَا ِمْن َمَزاِمريِ آلِ َداوَُد: َعْبُد اهللاِ ْبُن قَْيسٍ ، فَقَالَ 

َسِمْعُت : َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، قَالَ : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َسعِيٍد ، َوُمحَمَُّد ْبُن َجْعفَرٍ ، قَاالَ  -١٣٤٢
قَالَ َرسُولُ : َسِمْعُت الْبََراَء ْبَن َعازِبٍ ُيَحدِّثُ قَالَ : َسِمْعُت َعْبَد الرَّْحَمنِ ْبَن َعْوَسَجةَ ، قَالَ : يَّ ، قَالَ طَلَْحةَ الَْياِم

  .زَيُِّنوا الْقُْرآنَ بِأَصَْواِتكُْم: اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

  ِمَن اللَّْيلِ َباُب َما َجاَء ِفيَمْن َناَم َعْن ِحْزبِِه -١٧٧
َيزِيَد ، َعنِ اْبنِ  َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعْمرِو ْبنِ السَّْرحِ الِْمصْرِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اهللاِ ْبُن َوْهبٍ ، أَْخبََرَنا يُوُنسُ ْبُن -١٣٤٣

َسِمْعُت ُعَمرَ : ُه َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َعْبٍد الْقَارِيِّ ، قَالَ ِشَهابٍ ، أَنَّ السَّاِئَب ْبَن يَزِيَد ، َوُعبَْيَد اِهللا ْبَن َعْبِد اِهللا أَْخَبرَا
َمْن َناَم َعْن ِحْزبِِه ، أَْو َعْن َشْيٍء ِمْنُه ، فَقََرأَُه ِفيَما َبْينَ : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ْبَن الَْخطَّابِ َيقُولُ 
  .ِة الظُّْهرِ ، كُِتبَ لَُه كَأَنََّما قََرأَُه ِمَن اللَّْيلَِصالَِة الْفَْجرِ َوَصالَ

ُسلَْيَمانَ اَألْعَمشِ َحدَّثََنا َهاُرونُ ْبُن َعْبِد اِهللا الَْحمَّالُ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن َعِليٍّ الُْجْعِفيُّ ، َعْن زَاِئَدةَ ، َعْن  -١٣٤٤
 ْن َعْبَدةَ ْبنِ أَبِي لُبَاَبةَ ، َعْن ُسَوْيِد ْبنِ غَفَلَةَ ، َعْن أَبِي الدَّْرَداِء ، َيْبلُغُ بِهِ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا، َعْن َحبِيبِ ْبنِ أَبِي ثَابٍِت ، َع

حَتَّى ُيصْبَِح ، كُِتَب لَُه َما َنَوى َمْن أََتى ِفرَاَشُه ، َوُهَو َيْنوِي أَنْ َيقُوَم فَُيَصلَِّي ِمَن اللَّْيلِ ، فََغلََبْتُه َعْيُنُه : َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 
  .، َوكَانَ َنْوُمُه َصَدقَةً َعلَْيِه ِمْن َربِِّه

  كَْم ُيسَْتَحبُّ ُيخَْتُم الْقُْرآنُ: َباُبَما َجاَء ِفي  -١٧٨
اِهللا ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َيْعلَى الطَّاِئِفيِّ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َخاِلٍد اَألْحَمُر ، َعْن َعْبِد  -١٣٤٥

قَِدْمَنا َعلَى َرُسولِ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِفي : َعْن ُعثَْمانَ ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ أَْوسٍ ، َعْن َجدِّهِ أَْوسِ ْبنِ ُحذَْيفَةَ ، قَالَ 
َعلَى الُْمِغَريةِ ْبنِ ُشْعَبةَ ، وَأَْنَزلَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم بَنِي َماِلٍك ِفي قُبٍَّة لَُه ، َوفِْد ثَِقيٍف ، فََنزَّلُوا اَألْحالََف 

َوأَكْثَُر َما ُيَحدِّثَُنا َما لَِقَي ِمْن ، فَُيَحدِّثَُنا قَاِئًما َعلَى رِْجلَْيِه ، حَتَّى يَُراوَِح َبْيَن رِْجلَْيِه ، فَكَانَ َيأِْتيَنا كُلَّ لَْيلٍَة َبْعَد الِْعَشاِء 



كَاَنْت ِسجَالُ الْحَْربِ ، َوالَ سََواَء ، كُنَّا ُمْسَتْضَعِفَني ُمْسَتذَلَِّني ، فَلَمَّا َخَرْجَنا إِلَى الَْمِديَنِة : َوَيقُولُ ، قَْوِمِه ِمْن قَُرْيشٍ 
َيا : أَْبطَأَ َعنِ الَْوقِْت الَِّذي كَانَ يَأِْتيَنا ِفيِه ، فَقُلُْت ، ونَ َعلَْيَنا ، فَلَمَّا كَانَ ذَاَت لَْيلٍَة َبْيَنَنا َوَبْينَُهْم ، ُندَالُ َعلَْيهِْم َوُيَدالُ

  .َج حَتَّى أُِتمَُّهفَكَرِْهُت أَنْ أَخُْر، إِنَُّه طََرأَ َعلَيَّ حِْزبِي ِمَن الْقُْرآِن : قَالَ ، َرسُولَ اِهللا ، لَقَْد أَْبطَأَْت َعلَْيَنا اللَّْيلَةَ 
، َوَخْمٌس ، ثَالَثٌ : كَْيَف ُتَحزُِّبونَ الْقُْرآنَ ؟ قَالُوا ، فََسأَلْتُ أَْصحَاَب َرُسولِ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَ أَْوٌس 

  .َوحِْزُب الْمُفَصَّلِ، وَثَالَثَ َعْشَرةَ ، وَإِْحَدى َعْشَرةَ ، وَِتْسٌع ، َوَسْبٌع 

ي ُملَْيكَةَ ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن َخالٍَّد الَْباِهِليُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن سَِعيٍد ، َعنِ اْبنِ جُرَْيجٍ ، َعنِ اْبنِ أَبِ -١٣٤٦
أُْتُه كُلَُّه ِفي لَْيلٍَة ، فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ فَقََر، َجَمْعُت الْقُْرآنَ : َيحَْيى ْبنِ َحِكيمِ ْبنِ َصفَْوانَ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْمرٍو ، قَالَ 

َدْعنِي أَْسَتمِْتْع ِمْن : فَقُلُْت ، إِنِّي أَْخَشى أَنْ َيطُولَ َعلَْيَك الزََّمانُ ، َوأَنْ تََملَّ ، فَاقَْرأُْه ِفي شَْهرٍ : َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 
: قُلُْت ، فَاقَْرأُْه ِفي َسْبعٍ : َدْعنِي أَْسَتْمِتْع ِمْن قُوَِّتي َوَشَبابِي ، قَالَ : قُلُْت ، ي َعْشرٍ فَاقَْرأُْه ِف: قُوَِّتي َوَشبَابِي ، قَالَ 

  .فَأََبى، َدْعنِي أَْسَتْمِتْع ِمْن قُوَِّتي َوشََبابِي 

ا شُْعَبةُ َوَحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن َخالٍَّد ، َحدَّثََنا خَاِلُد ْبنُ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َجعْفَرٍ ، َحدَّثََن -١٣٤٧
َعْمرٍو ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا َصلَّى الَْحارِِث ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن َيزِيَد ْبنِ َعْبدِ اهللاِ ْبنِ الشِّخِّريِ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ 

  .لَْم َيفْقَْه َمْن قََرأَ الْقُْرآنَ ِفي أَقَلَّ ِمْن ثَالٍَث: َم قَالَ اهللا َعلْيِه وَسلَّ

دَّثََنا قََتاَدةُ ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن بِْشرٍ ، َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن أَبِي َعُروَبةَ ، َح -١٣٤٨
الَ أَْعلَُم َنبِيَّ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قََرأَ الْقُْرآنَ : ْبنِ ِهَشامٍ ، َعْن َعاِئَشةَ ، قَالَْت ) ١(، َعْن َسْعِد ُزَراَرةَ ْبنِ أَوْفَى 
  .كُلَُّه َحتَّى الصَّبَاحِ

__________  
حتفة "و، ) ٢٢٢٨(١٠/٣٠٧" هتذيب الكمال: "انظر ، والصواب ما أثبتناه " سعيد: "حترف يف املطبوع إىل ) ١(

  ).١٦١٠٨(١١/٦٥٨" األشراف

  َباُب َما َجاَء ِفي الِْقَراَءِة ِفي َصالَِة اللَّْيلِ -١٧٩
 َحدَّثََنا َوكِيٌع ، َحدَّثََنا ِمسَْعٌر ، َعْن أَبِي الَْعالَِء ، َعْن: َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َوَعِليُّ ْبُن ُمحَمٍَّد ، قَاالَ  -١٣٤٩

وَأََنا ، كُْنتُ أَْسَمُع ِقَراَءةَ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم بِاللَّْيلِ : َيحَْيى ْبنِ جَْعَدةَ ، َعْن أُمِّ َهانٍِئ بِْنِت أَبِي طَاِلبٍ ، قَالَْت 
  .َعلَى َعرِيِشي

َسِعيٍد ، َعْن قَُداَمةَ ْبنِ َعْبِد اِهللا ، َعْن َجسَْرةَ بِْنِت َدَجاَجةَ  َحدَّثََنا َبكُْر ْبُن َخلٍَف أَُبو بِْشرٍ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن -١٣٥٠
إِنْ تَُعذِّبُْهْم فَإِنَُّهمْ {: قَاَم النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم بِآَيٍة حَتَّى أَصَْبَح ُيرَدُِّدَها وَاآلَيةُ : َسِمْعُت أََبا ذَرٍّ َيقُولُ : ، قَالَْت 
  .}َوإِنْ َتْغِفرْ لَُهْم فَإِنََّك أَْنَت الَْعزِيُز الَْحِكيُم ِعَباُدَك

ْسَتْورِِد ْبنِ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن َسْعِد ْبنِ ُعَبْيَدةَ ، َعنِ الُْم -١٣٥١
فَكَانَ إِذَا َمرَّ بِآَيِة َرْحَمٍة سَأَلَ ، ، ُحذَْيفَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّمَ َصلَّى اَألْحَنِف ، َعْن ِصلَةَ ْبنِ ُزفََر ، َعْن 

  .َوإِذَا َمرَّ بِآَيِة َعذَابٍ اسَْتجَاَر ، َوإِذَا َمرَّ بِآَيٍة ِفيَها َتْنزِيهٌ ِللَِّه َسبََّح



ْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َهاِشمٍ ، َعنِ اْبنِ أَبِي لَْيلَى ، َعْن ثَابٍِت ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َش -١٣٥٢
فََمرَّ ، وًُّعا َصلَّْيُت إِلَى َجْنبِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َوُهَو ُيَصلِّي ِمَن اللَّْيلِ َتطَ: أَبِي لَْيلَى ، َعْن أَبِي لَْيلَى ، قَالَ 

  .َوَوْيلٌ َألْهلِ النَّارِ، أَُعوذُ بِاللَِّه ِمَن النَّارِ : فَقَالَ ، بِآَيٍة 

: قََتاَدةَ ، قَالَ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َمْهِديٍّ ، َحدَّثََنا جَرِيُر ْبُن َحازِمٍ ، َعْن -١٣٥٣
  .كَانَ َيُمدُّ َصْوَتُه َمدا: تُ أََنَس ْبَن َماِلٍك َعْن ِقَراَءِة َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم فَقَالَ َسأَلْ

ةَ ْبنِ ُنَسيٍّ ، َعْن َدَحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ اْبُن ُعلَيَّةَ ، َعْن ُبْرِد ْبنِ ِسَناٍن ، َعْن ُعَبا -١٣٥٤
فَقُلُْت أَكَانَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيْجَهُر بِالْقُْرآِن أَوْ ُيَخاِفُت بِهِ ، أََتْيُت عَاِئَشةَ : غَُضْيِف ْبنِ الْحَارِِث ، قَالَ 

  .الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي جََعلَ ِفي َهذَا األَْمرِ َسَعةً، اللَُّه أَكَْبُر : ُربََّما جََهَر َوُربََّما َخافََت ، قُلُْت : ؟ قَالَْت 

  َباُب َما َجاَء ِفي الدَُّعاِء إِذَا قَاَم الرَُّجلُ ِمَن اللَّْيلِ -١٨٠
سٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن ُسلَْيَمانَ اَألْحَولِ ، َعْن طَاُوو -١٣٥٥

اللَُّهمَّ لَكَ الَْحْمُد ، أَْنَت نُوُر السََّماوَاتِ : قَالَ ، كَانَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم إِذَا تََهجََّد ِمَن اللَّْيلِ : قَالَ 
َواَألْرضِ َوَمْن ِفيهِنَّ ، َولََك الَْحْمُد ، أَْنَت مَاِلكُ  َواَألْرضِ َوَمْن ِفيهِنَّ ، َولََك الَْحْمُد ، أَْنَت قَيَّاُم السََّماوَاِت

لَُك َحقٌّ ، َوالَْجنَّةُ السََّماَواِت َواَألْرضِ َوَمْن ِفيهِنَّ ، َولََك الَْحْمُد ، أَْنَت الَْحقُّ ، َوَوْعُدكَ َحقٌّ ، َوِلقَاُؤَك َحقٌّ ، َوقَْو
َحقٌّ ، وَالنَّبِيُّونَ َحقٌّ ، َوُمَحمٌَّد َحقٌّ ، اللَُّهمَّ لََك أَْسلَْمُت ، َوبَِك آَمْنُت ، َوَعلَْيكَ َحقٌّ ، َوالنَّاُر َحقٌّ ، وَالسَّاَعةُ 

َما أَْسَرْرُت َوَما َتَوكَّلُْت ، َوإِلَْيَك أََنْبُت ، وَبَِك خَاَصْمُت ، وَإِلَْيكَ َحاكَْمُت ، فَاغِْفْر ِلي َما قَدَّْمُت َوَما أَخَّْرُت ، َو
  . قُوَّةَ إِالَّ بَِكأَْعلَْنُت ، أَْنتَ الُْمقَدُِّم وَأَْنَت الُْمَؤخُِّر ، الَ إِلََه إِالَّ أَْنَت ، َوالَ إِلََه غَْيُرَك ، َوالَ َحْولَ َوالَ

ا ُسلَْيَمانُ ْبُن أَبِي ُمْسِلمٍ اَألْحَولُ ، َخالُ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن َخالٍَّد الَْباهِِليُّ ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َحدَّثََن -م١٣٥٥
كَانَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم إِذَا قَاَم ِمَن اللَّْيلِ : اْبنِ أَبِي َنجِيحٍ ، َسِمَع طَاوُوًسا ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ 

  .فَذَكََر َنْحوَُه، ِللتََّهجُِّد 

َحدَّثَنِي أَْزَهُر ْبُن َسعِيٍد ، ، و َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َزْيُد ْبُن الُْحَبابِ ، َعْن ُمَعاوَِيةَ ْبنِ َصاِلحٍ َحدَّثََنا أَُب -١٣٥٦
لَقَدْ : بِِه ِقَياَم اللَّْيلِ ؟ قَالَْت  َماذَا كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيفْتَِتُح: َسأَلُْت عَاِئَشةَ : َعْن َعاِصمِ ْبنِ ُحَمْيٍد ، قَالَ 

ًرا ، َوَيْسَتغِْفُر َعْشًرا ، َسأَلَْتنِي َعْن َشْيٍء َما سَأَلَنِي َعْنُه أََحٌد قَْبلََك ، كَانَ ُيكَبُِّر َعْشًرا ، وََيْحَمُد َعْشًرا ، وَُيسَبُِّح َعْش
  .َوَيَتَعوَّذُ ِمْن ِضيقِ الَْمقَامِ َيْوَم الِْقَياَمِة، ي َوَعاِفنِي اللَُّهمَّ اغِْفرْ ِلي َواْهدِنِي وَاْرُزقْنِ: َوَيقُولُ 

 ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبنُ َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن ُعَمَر ، َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن ُيوُنَس الَْيَماِميُّ ، َحدَّثََنا ِعكْرَِمةُ ْبُن َعمَّارٍ -١٣٥٧
بَِم كَانَ َيْستَفِْتُح النَّبِيُّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : سَأَلُْت َعاِئَشةَ : ي َسلََمةَ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ، قَالَ أَبِي كَِثريٍ ، َعْن أَبِ

فَاِطَر السََّماوَاِت وَاَألْرضِ ، اللَُّهمَّ َربَّ جِبَْرئِيلَ َوِميكَائِيلَ َوإِسَْرافِيلَ ، : كَانَ َيقُولُ : َصالََتُه إِذَا قَاَم ِمَن اللَّْيلِ ؟ قَالَْت 
ِلَف ِفيِه ِمَن الَْحقِّ بِإِذْنَِك ، َعاِلَم الَْغْيبِ وَالشََّهاَدِة ، أَْنَت َتْحكُُم َبْيَن ِعَباِدَك ِفيَما كَاُنوا ِفيِه َيْخَتِلفُونَ ، اْهدِنِي ِلَما اْخُت

  .إِنََّك لَتَْهِدي إِلَى ِصرَاٍط ُمْسَتقِيمٍ
  .فَإِنَُّه كَذَا َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم، َمْهُموَزةً : جَْبَرئِيلُ : اْحفَظُوُه : الرَّْحَمنِ ْبُن ُعَمَر قَالَ َعْبُد 



  َباُب َما َجاَء ِفي كَْم ُيَصلِّي بِاللَّْيلِ -١٨١
نِ اْبنِ أَبِي ذِئْبٍ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُعْرَوةَ ، َعْن َعاِئَشةَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َشبَاَبةُ ، َع -١٣٥٨

لزُّْهرِيِّ ، َعْن ُعْرَوةَ ، َعْن َعاِئَشةَ َوَحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن إِبَْراِهيمَ الدَِّمشِْقيُّ ، َحدَّثََنا الْوَِليُد ، َحدَّثََنا األَْوَزاِعيُّ ، َعنِ ا
كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ُيَصلِّي ، َما َبْيَن أَنْ َيفُْرغَ ِمْن َصالَةِ الِْعَشاِء إِلَى : َحِديثُ أَبِي َبكْرٍ ، قَالَْت ، َوَهذَا 

يهِنَّ َسْجَدةً ، بِقَْدرِ َما َيقَْرأُ أََحُدكُمْ الْفَْجرِ ، إِْحَدى َعْشَرةَ َركَْعةً ، ُيَسلُِّم ِفي كُلِّ اثْنََتْينِ ، َوُيوِترُ بِوَاِحَدٍة ، َوَيْسُجُد ِف
، قَاَم فََركََع َركَْعَتْينِ  َخْمِسَني آَيةً ، قَْبلَ أَنْ َيْرفََع َرأَْسُه ، فَإِذَا َسكَتَ الُْمَؤذِّنُ ِمَن اَألذَاِن اَألوَّلِ ِمْن َصالَةِ الصُّْبحِ

  .َخِفيفََتْينِ

أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبَدةُ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعاِئَشةَ ،  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن -١٣٥٩
  .كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ُيَصلِّي ِمَن اللَّْيلِ ثَالَثَ َعْشَرةَ َركَْعةً: قَالَْت 

السَّرِيِّ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن إِْبَراهِيَم ، َعنِ اَألْسَوِد ، َعْن َعاِئَشةَ ، َحدَّثََنا َهنَّاُد ْبُن  -١٣٦٠
  .أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم كَانَ ُيصَلِّي ِمَن اللَّْيلِ ِتْسَع َركََعاٍت

َمْيُموٍن أَُبو ُعبَْيٍد الَْمِدينِيُّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َجْعفَرٍ ، َعْن ُموَسى ْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُعَبْيِد ْبنِ  -١٣٦١
 َوَعْبَد اِهللا ْبَن ُعَمَر ، َعْن َصالَِة، سَأَلُْت َعْبدَ اهللاِ ْبَن َعبَّاسٍ : ُعقَْبةَ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن َعاِمرٍ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ 

ثَالَثَ َعْشَرةَ َركَْعةً ، ِمْنَها ثََماٍن ، َويُوِتُر بِثَالٍَث ، َوَركْعََتْينِ َبْعدَ : َرسُولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم بِاللَّْيلِ ، فَقَاالَ 
  .الْفَْجرِ

ْبنِ ثَابٍِت الزُّبَْيرِيُّ ، َحدَّثََنا َماِلُك ْبُن أََنسٍ ، َعْن َعْبِد  َحدَّثََنا َعْبُد السَّالَمِ ْبُن َعاِصمٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َناِفعِ -١٣٦٢
: قُلُْت : الُْجَهنِيِّ ، قَالَ  اِهللا ْبنِ أَبِي َبكْرٍ ، َعْن أَبِيِه ؛ أَنَّ َعْبَد اِهللا ْبَن قَْيسِ ْبنِ َمْخَرَمةَ ، أَْخَبَرُه َعْن زَْيِد ْبنِ خَاِلٍد

فََتَوسَّْدُت َعَتَبَتُه ، أَْو فُْسطَاطَُه ، فَقَاَم َرسُولُ اِهللا صَلَّى : َرسُولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم اللَّْيلَةَ ، قَالَ َألْرُمقَنَّ َصالَةَ 
لََتْينِ ، ثُمَّ َركَْعَتْينِ ، َوُهَما ُدونَ اللََّتْينِ اهللا َعلْيِه وَسلََّم فََصلَّى َركَْعَتْينِ َخِفيفََتْينِ ، ثُمَّ َركَْعَتْينِ طَوِيلََتْينِ ، طَوِيلََتْينِ ، طَوِي

ُهَما ، ثُمَّ َركَْعَتْينِ ، ثُمَّ أَوَْتَر ، قَْبلَُهَما ، ثُمَّ َركَْعَتْينِ ، َوُهَما ُدونَ اللََّتْينِ قَْبلَُهَما ، ثُمَّ َركَْعَتْينِ َوُهَما ُدونَ اللََّتْينِ قَْبلَ
  .َركْعَةًفَِتلَْك ثَالَثَ َعْشَرةَ 

ْخَرَمةَ ْبنِ ُسلَْيَمانَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن َخالٍَّد الَْباِهِليُّ ، َحدَّثََنا َمْعُن ْبُن ِعيَسى ، َحدَّثََنا مَاِلُك ْبُن أََنسٍ ، َعْن َم -١٣٦٣
، زَْوجِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، ِعْنَد َمْيُموَنةَ  أَنَّهُ َناَم، ، َعْن كَُرْيبٍ ، َمْولَى اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ أَخَْبَرُه 

فَاضْطََجْعُت ِفي عَْرضِ الْوَِساَدِة ، وَاْضطََجَع َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َوأَْهلُُه ِفي طُوِلَها ، : قَالَ ، َوِهَي َخالَُتُه 
لَّى اهللا ِه وَسلََّم ، َحتَّى إِذَا اْنَتَصَف اللَّْيلُ ، أَْو قَْبلَُه بِقَِليلٍ ، أَْو بَْعَدُه بِقَلِيلٍ ، اْسَتْيقَظَ النَّبِيُّ َصفََناَم النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْي

انَ ، ثُمَّ قَاَم إِلَى َشنٍّ ُمَعلَّقٍَة ، فََجَعلَ َيْمَسُح النَّْوَم َعْن َوْجهِِه بَِيِدِه ، ثُمَّ قََرأَ آَياٍت ِمْن آِخرِ ُسوَرِة آلِ ِعْمَر، َعلْيِه وَسلََّم 
  .فََتَوضَّأَ ِمْنَها ، فَأَْحَسَن ُوُضوَءُه ، ثُمَّ قَاَم ُيَصلِّي

لَّى اهللا فََوَضَع َرسُولُ اِهللا َص، فَقُْمُت إِلَى َجْنبِِه ، فََصَنْعُت مِثْلَ َما صََنَع ، ثُمَّ ذَهَْبُت ، فَقُْمُت : قَالَ َعْبُد اِهللا ْبُن َعبَّاسٍ 
وَأََخذَ أُذُنِي الُْيْمَنى يَفِْتلَُها ، فََصلَّى َركْعََتْينِ ، ثُمَّ َركْعََتْينِ ، ثُمَّ َركَْعَتْينِ ، ثُمَّ ، َعلْيِه وَسلََّم َيَدُه الُْيمَْنى َعلَى َرأِْسي 



َحتَّى َجاَءُه الُْمَؤذِّنُ ، فََصلَّى َركَْعَتْينِ َخِفيفََتْينِ ، ثُمَّ ، اضْطََجَع َركَْعَتْينِ ، ثُمَّ َركَْعَتْينِ ، ثُمَّ َركَْعَتْينِ ، ثُمَّ أَوَْتَر ، ثُمَّ 
  .َخَرَج إِلَى الصَّالَِة

  َباُب َما َجاَء ِفي أَيِّ َساَعاتِ اللَّْيلِ أَفَْضلُ -١٨٢
َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َجْعفَرٍ ، : مَُّد ْبُن الَْولِيِد ، قَالُوا َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، وَُمَحمَُّد ْبُن َبشَّارٍ ، وَُمَح -١٣٦٤

: َعْن َعْمرِو ْبنِ َعَبَسةَ ، قَالَ  َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن َيْعلَى ْبنِ َعطَاٍء ، َعْن َيزِيَد ْبنِ طَلْقٍ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ الَْبْيلََمانِيِّ ،
َهلْ ِمْن : قُلُْت ، ُحرٌّ َوَعْبٌد : َيا َرُسولَ اِهللا ، َمْن أَسْلََم َمَعَك ؟ قَالَ : َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَقُلُْت  أَتَْيُت َرسُولَ اِهللا

  .َنَعْم ، َجْوُف اللَّْيلِ اَألْوسَطُ: َساَعٍة أَقَْرُب إِلَى اِهللا ِمْن أُْخَرى ؟ قَالَ 

بِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ، َعْن إِسَْراِئيلَ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعنِ اَألسَْوِد ، َعْن َعاِئَشةَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَ -١٣٦٥
  .كَانَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيَناُم أَوَّلَ اللَّْيلِ ، وَُيْحيِي آِخَرُه: ، قَالَْت 

َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم ْبنُ : انَ ُمحَمَُّد ْبُن ُعثَْمانَ الُْعثْمَانِيُّ ، َوَيْعقُوُب ْبُن ُحمَْيِد ْبنِ كَاِسبٍ ، قَاالَ َحدَّثََنا أَُبو َمرَْو -١٣٦٦
صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّمَ  َسْعٍد ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ، وَأَبِي َعْبدِ اهللاِ اَألغَرِّ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا

َمْن َيْسأَلُنِي فَأُْعِطَيُه ؟ َمْن َيْدُعونِي : َينْزِلُ رَبَُّنا َتبَاَرَك َوتََعالَى ، ِحَني َيبْقَى ثُلُثُ اللَّْيلِ اآلِخُر ، كُلَّ لَْيلٍَة ، فََيقُولُ : قَالَ 
  .فَِلذَِلَك كَاُنوا َيسَْتِحبُّونَ َصالَةَ آِخرِ اللَّْيلِ َعلَى أَوَِّلِه، حَتَّى َيطْلَُع الْفَْجُر فَأَْسَتجِيَب لَُه ؟ َمْن َيْسَتْغفُِرنِي فَأَغِْفَر لَُه ؟ 

بِي كَِثريٍ ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن ُمْصَعبٍ ، َعنِ اَألْوَزاِعيِّ ، َعْن َيْحَيى ْبنِ أَ -١٣٦٧
إِنَّ : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : لِ ْبنِ أَبِي َمْيمُوَنةَ ، َعْن َعطَاِء ْبنِ َيَسارٍ ، َعْن رِفَاَعةَ الُْجَهنِيِّ ، قَالَ ِهالَ

ِعَباِدي غَْيرِي ، َمْن َيْدعُنِي أَْسَتجِْب لَُه ، َمْن  الَ َيسْأَلَنَّ: اللََّه ُيمْهِلُ ، َحتَّى إِذَا ذََهَب ِمَن اللَّْيلِ نِْصفُُه أَوْ ثُلُثَاُه ، قَالَ 
  .َيسْأَلْنِي أُْعِطِه ، َمْن َيْسَتْغفِْرنِي أَغِْفْر لَُه ، َحتَّى َيطْلَُع الْفَجُْر

  َباُب َما َجاَء ِفيَما يُْرَجى أَنْ َيكِْفَي ِمْن ِقَيامِ اللَّْيلِ -١٨٣
َحدَّثََنا اَألْعَمشُ : اِهللا ْبنِ ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا َحفُْص ْبُن ِغيَاٍث ، َوأَْسَباطُ ْبُن ُمحَمٍَّد ، قَاالَ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد -١٣٦٨

 َعلْيِه قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا: ، َعْن إِْبَراهِيَم ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َيزِيَد ، َعْن َعلْقََمةَ ، َعْن أَبِي َمْسُعوٍد ، قَالَ 
  .َمْن قََرأَُهَما ِفي لَْيلٍَة كَفََتاُه، اآلَيَتاِن ِمْن آِخرِ سُوَرِة الَْبقََرِة : وَسلََّم 

  .فََحدَّثَنِي بِِه، فَلَِقيُت أََبا َمْسُعوٍد َوُهَو َيطُوُف : قَالَ َعْبُد الرَّْحَمنِ : قَالَ َحفٌْص ِفي َحدِيِثِه 

أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا جَرِيٌر ، َعْن َمْنُصورٍ ، َعْن إِبَْراهِيَم ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ يَزِيَد ، َعْن َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن  -١٣٦٩
  .لٍَة كَفََتاُهَمْن قََرأَ اآلَيَتْينِ ِمْن آِخرِ سُوَرِة الَْبقََرِة ِفي لَْي: أَبِي َمْسُعوٍد ، أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 

  َباُب َما َجاَء ِفي الُْمَصلِّي إِذَا نََعَس -١٨٤
ُن ُعثَْمانَ الُْعثَْمانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُنَمْيرٍ َوَحدَّثََنا أَُبو َمْرَوانَ ُمَحمَُّد ْب -١٣٧٠

قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اهللا : ْبُن أَبِي حَازِمٍ ؛ َجِميًعا َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعاِئَشةَ ، قَالَْت  َحدَّثََنا َعْبُد الْعَزِيزِ



لَّى َوُهَو َناِعٌس ، لََعلَُّه َيذَْهُب إِذَا نََعَس أََحدُكُْم ، فَلَْيْرقُْد َحتَّى َيذَْهَب َعْنُه النَّْوُم ، فَإِنَُّه الَ َيْدرِي ، إِذَا َص: َعلْيِه وَسلََّم 
  .ِلَيْسَتغِْفَر ، فََيُسبَّ نَفَْسُه

بٍ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َحدَّثََنا ِعْمَرانُ ْبُن ُموَسى اللَّيِْثيُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْوارِِث ْبُن َسعِيٍد ، َعْن َعْبِد الْعَزِيزِ ْبنِ ُصَهْي -١٣٧١
َما َهذَا : فََرأَى حَْبالً َمْمُدوًدا َبْيَن سَارَِيَتْينِ ، فَقَالَ ، اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َدَخلَ الَْمْسجَِد  َماِلٍك ، أَنَّ َرسُولَ

دُكُْم َنَشاطَُه ، فَإِذَا فََترَ ِلُيَصلِّ أََح، ُحلُّوُه ُحلُّوُه : فَقَالَ ، فَإِذَا فَتََرْت َتَعلَّقَْت بِِه ، لَِزْيَنَب ُتَصلِّي ِفيِه : الْحَْبلُ ؟ قَالُوا 
  .فَلَْيقُْعْد

النَّْضرِ ، َعْن َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيِد ْبنِ كَاِسبٍ ، َحدَّثََنا َحاِتُم ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َعْن أَبِي َبكْرِ ْبنِ َيْحَيى ْبنِ  -١٣٧٢
إِذَا قَاَم أََحُدكُْم ِمَن اللَّْيلِ ، فَاْستَْعَجَم الْقُْرآنُ َعلَى ِلَسانِهِ : هللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ أَبِيِه ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى ا

  .، فَلَْم َيْدرِ َما َيقُولُ ، اْضطََجَع

  َباُب َما َجاَء ِفي الصَّالَِة َبْيَن الَْمغْرِبِ َوالِْعَشاِء -١٨٥
، َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن الَْوِليِد الَْمِدينِيُّ ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعاِئَشةَ ،  َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َمنِيعٍ -١٣٧٣
لَُه َبْيًتا ِفي  بََنى اللَُّه، َمْن َصلَّى َبْيَن الَْمْغرِبِ وَالِْعَشاِء ِعْشرِيَن َركَْعةً : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَْت 
  .الَْجنَِّة

َحدَّثَنِي ُعَمُر ْبُن أَبِي ، َحدَّثََنا َزْيدُ ْبُن الُْحبَابِ : َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، وَأَُبو ُعَمَر َحفُْص ْبُن ُعَمَر ، قَاالَ  -١٣٧٤
قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيهِ : َمةَ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، قَالَ َخثَْعمٍ الَْيَماِميُّ ، َعْن َيحَْيى ْبنِ أَبِي كَِثريٍ ، َعْن أَبِي َسلَ

  .َرةَ َسَنةًَمْن َصلَّى ِستَّ َركََعاٍت بَْعَد الَْمْغرِبِ ، لَْم يََتكَلَّْم بَْيَنُهنَّ بُِسوٍء ، ُعِدلَْن لَُه ِعَباَدةَ اثْنََتْي َعْش: وَسلََّم 

  لتَّطَوُّعِ ِفي الَْبْيِتَباُب َما َجاَء ِفي ا -١٨٦
َخَرَج نَفٌَر : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ ، َعْن طَارِقٍ ، َعْن َعاِصمِ ْبنِ َعْمرٍو ، قَالَ  -١٣٧٥

فَبِإِذٍْن جِئُْتْم ؟ : ِمْن أَْهلِ الِْعرَاقِ ، قَالَ : مَّْن أَْنُتْم ؟ قَالُوا ِم: فَلَمَّا قَِدُموا َعلَْيِه ، قَالَ لَُهْم ، ِمْن أَْهلِ الِْعرَاقِ إِلَى ُعَمَر 
: سَأَلُْت َرُسولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم فَقَالَ : فََسأَلُوُه َعْن َصالَةِ الرَُّجلِ ِفي َبْيِتِه ، فَقَالَ ُعَمُر : نََعْم ، قَالَ : قَالُوا 

  .رَُّجلِ ِفي َبْيِتِه فَُنوٌر ، فََنوِّرُوا ُبيُوَتكُْمأَمَّا َصالَةُ ال
َحدَّثََنا ُعبَْيُد اِهللا ْبُن َعْمرٍو ، َعْن َزْيِد ْبنِ : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن أَبِي الُْحَسْينِ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َجْعفَرٍ ، قَالَ  -م١٣٧٥

َمْولَى ُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ ، َعْن ُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ ، ، َعْن َعاِصمِ ْبنِ َعْمرٍو ، َعْن ُعَمْيرٍ  أَبِي أُنَْيَسةَ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ،
  .َنْحَوُه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َمْهِديٍّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعنِ  َحدَّثََنا: َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َوُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، قَاالَ  -١٣٧٦
: اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ  اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي ُسفَْيانَ ، َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ، َعْن أَبِي سَِعيٍد الُْخْدرِيِّ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى

  .فَلَْيجَْعلْ لَِبْيِتِه ِمْنَها َنِصيًبا ، فَإِنَّ اللََّه َجاِعلٌ ِفي َبْيِتِه ِمْن َصالَِتهِ َخْيرًاإِذَا قََضى أََحدُكُْم َصالََتُه ، 



َعْن َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َسعِيٍد ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر ، : َحدَّثََنا زَْيُد ْبُن أَْخَزَم ، َوَعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن ُعَمَر ، قَاالَ  -١٣٧٧
  .الَ تَتَِّخذُوا ُبُيوَتكُْم قُُبوًرا: قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 

حٍ ، َعنِ الَْعالَِء ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو بِْشرٍ َبكُْر ْبُن َخلٍَف ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َمْهِديٍّ ، َعْن ُمَعاوَِيةَ ْبنِ َصاِل -١٣٧٨
سَأَلُْت َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أَيَُّما : الَْحارِِث ، َعْن َحَرامِ ْبنِ َحِكيمٍ ، َعْن َعمِِّه َعْبِد اِهللا ْبنِ سَْعٍد ، قَالَ 

فََألنْ أَُصلَِّي ِفي ،  َتَرى إِلَى َبْيِتي ؟ َما أَقَْرَبُه ِمَن الَْمْسجِِد أَالَ: أَفَْضلُ ؟ الصَّالَةُ ِفي َبْيِتي أَوِ الصَّالَةُ ِفي الَْمْسجِِد ؟ قَالَ 
  .َبْيِتي أََحبُّ إِلَيَّ ِمْن أَنْ أُصَلَِّي ِفي الَْمْسجِِد ، إِالَّ أَنْ َتكُونَ َصالَةً َمكْتُوَبةً

  َباُب َما َجاَء ِفي َصالَةِ الضَُّحى -١٨٧
ِث ، ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن َيزِيَد ْبنِ أَبِي زِيَاٍد ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ الَْحارَِحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ  -١٣٧٩

فَلَْم أَجِْد أََحًدا  َوالنَّاُس ُمَتَواِفُرونَ ، أَْو ُمتََوافُونَ ، َعْن َصالَةِ الضَُّحى ،، َسأَلُْت ِفي َزَمنِ ُعثَْمانَ ْبنِ َعفَّانَ : قَالَ 
  .فَأَْخبََرتْنِي أَنَّهُ َصالََّها ثََمانَ َركَعَاٍت، ُيخْبِرُنِي أَنَّهُ َصالََّها ، َيعْنِي النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، غَْيَر أُمِّ َهانٍِئ 

َحدَّثََنا يُوُنسُ ْبُن ُبكَْيرٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسَحاقَ : بٍ ، قَاالَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُنَمْيرٍ ، وَأَُبو كَُرْي -١٣٨٠
َسِمْعُت َرُسول اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ، َعْن ُموَسى ْبنِ أََنسٍ ، َعْن ثَُماَمةَ ْبنِ أََنسٍ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، قَالَ 

  .ى ِثنَْتْي َعْشَرةَ َركَْعةً ، َبَنى اللَُّه لَُه قَصًْرا ِمْن ذََهبٍ ِفي الَْجنَِّةَمْن َصلَّى الضَُّح: َيقُولُ 

اذَةَ الَْعدَوِيَِّة ، قَالَتْ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َشبَاَبةُ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن َيزِيَد الرِّْشِك ، َعْن ُمَع -١٣٨١
  .نََعْم ، أَْرَبًعا ، َويَزِيُد َما َشاَء اللَُّه: أَكَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ُيصَلِّي الضَُّحى ؟ قَالَْت : ُت عَاِئَشةَ َسأَلْ: 

اٍد أَبِي َعمَّارٍ ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعنِ النَّهَّاسِ ْبنِ قَْهمٍ ، َعْن َشدَّ -١٣٨٢
َوإِنْ كَاَنْت ِمثْلَ َزَبدِ ، َمْن َحافَظَ َعلَى ُشفَْعِة الضَُّحى ، غُفَِرْت لَُه ذُنُوُبُه : قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَ 
  .الَْبْحرِ

  ِةَباُب َما َجاَء ِفي َصالَةِ اِالسِْتَخاَر -١٨٨
: لَْموَاِلي ، قَالَ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُيوُسفَ السُّلَِميُّ ، َحدَّثََنا َخاِلُد ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن أَبِي ا -١٣٨٣

لُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ُيَعلُِّمَنا كَانَ َرُسو: َسِمْعُت ُمَحمََّد ْبَن الُْمْنكَِدرِ ُيَحدِّثُ َعْن جَابِرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ، قَالَ 
فَلَْيْركَْع َركَْعَتْينِ ِمْن غَْيرِ الْفَرِيَضِة ، ثُمَّ ، إِذَا َهمَّ أََحُدكُْم بِاَألْمرِ : اِالسِْتَخاَرةَ ، كََما ُيَعلُِّمَنا السُّوَرةَ ِمَن الْقُْرآِن َيقُولُ 

َوأَسْأَلَُك ِمْن فَْضِلَك الَْعِظيمِ ، فَإِنََّك تَقِْدُر َوالَ أَقِْدُر ، ، وَأَْسَتقِْدُرَك بِقُْدَرِتَك ، ُريَك بِِعلِْمَك اللَُّهمَّ إِنِّي أَْسَتِخ: ِلَيقُلِ 
انَ ِمْن َشْيٍء ، خَْيًرا ِلي ِفي ا كََوَتْعلَُم َوالَ أَْعلَُم ، وَأَْنَت َعالَُّم الُْغيُوبِ ، اللَُّهمَّ إِنْ كُْنَت َتعْلَُم َهذَا اَألْمَر ، فَُيَسمِّيِه ، َم

َوَبارِْك ِلي ِفيِه ، ، َوَيسِّْرُه ِلي ، َوَعاِقَبِة أَمْرِي ، أَْو خَْيًرا ِلي ِفي َعاجِلِ أَْمرِي َوآجِِلِه ، فَاقُْدْرُه ِلي ، َوَمَعاِشي ، ِدينِي 
وَاْصرِفْنِي َعْنُه ، َواقُْدْر ِلي ، لَى ، َوإِنْ كَانَ َشرا ِلي ، فَاْصرِفُْه َعنِّي َوإِنْ كُْنَت َتْعلَُم ، َيقُولُ ِمثْلَ َما قَالَ ِفي الَْمرَّةِ األُو

  .الَْخْيَر َحْيثَُما كَانَ ، ثُمَّ َرضِّنِي بِِه



  َباُب َما َجاَء ِفي َصالَةِ الْحَاجَِة -١٨٩
اَدانِيُّ ، َعْن فَاِئِد ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ أَبِي َحدَّثََنا ُسوَْيُد ْبُن َسعِيٍد ، َحدَّثََنا أَُبو عَاِصمٍ الَْعبَّ -١٣٨٤

َمْن كَاَنْت لَُه َحاَجةٌ إِلَى اِهللا ، أَوْ إِلَى أََحدٍ : َخَرَج َعلَْيَنا َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم فَقَالَ : أَْوفَى اَألْسلَِميِّ ، قَالَ 
الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه الَْحلِيُم الْكَرُِمي ، سُْبَحانَ اِهللا َربِّ الْعَْرشِ الَْعظِيمِ ، : فَلَْيَتَوضَّأْ َولُْيَصلِّ َركْعََتْينِ ، ثُمَّ ِليَقُلْ ِمْن َخلِْقِه ، 

َم َمْغِفرَِتَك ، َوالَْغنِيَمةَ ِمْن كُلِّ بِرٍّ ، وَالسَّالََمةَ الَْحْمُد ِللَِّه َربِّ الَْعالَِمَني ، اللَُّهمَّ إِنِّي أَسْأَلَُك ُموجَِباتِ َرْحمَِتَك ، َوَعَزاِئ
ِهيَ لََك رًِضا إِالَّ قََضيَْتَها ِلي ، ثُمَّ ِمْن كُلِّ إِثْمٍ ، أَسْأَلَُك أَالَّ َتَدعَ ِلي ذَْنًبا إِالَّ غَفَْرَتُه ، َوالَ َهما إِالَّ فَرَّْجَتُه ، َوالَ َحاَجةً 

  .أَْمرِ الدُّْنَيا وَاآلخَِرِة َما َشاَء ، فَإِنَُّه يُقَدَُّرِلَيسْأَلْ ِمْن 

رٍ الَْمَدنِيِّ ، َعْن َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َمْنصُورِ ْبنِ َسيَّارٍ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن ُعَمَر ، َحدَّثََنا شُْعَبةُ ، َعْن أَبِي َجْعفَ -١٣٨٥
: ، َعْن ُعثَْمانَ ْبنِ ُحَنْيٍف ، أَنَّ َرُجالً ضَرِيَر الَْبَصرِ أََتى النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم فَقَالَ ُعَماَرةَ ْبنِ ُخَزْيَمةَ ْبنِ ثَابٍِت 

فَأََمَرُه أَنْ  اْدُعْه ،: فَقَالَ ، إِنْ ِشئَْت أَخَّْرتُ لََك َوُهَو خَْيٌر ، َوإِنْ شِئَْت َدَعْوُت : فَقَالَ ، اْدُع اللََّه ِلي أَنْ ُيَعاِفيَنِي 
اللَُّهمَّ إِنِّي أَسْأَلَُك ، َوأَتََوجَُّه إِلَْيَك بُِمَحمٍَّد َنبِيِّ : َيتََوضَّأَ فَُيْحِسَن ُوُضوَءُه ، وَُيَصلَِّي َركْعََتْينِ ، َوَيْدُعَو بَِهذَا الدَُّعاِء 

  .ِفي َحاجَِتي َهِذهِ ِلُتقَْضى ، اللَُّهمَّ فََشفِّْعُه ِفيَّ إِنِّي قَْد َتَوجَّْهُت بَِك إِلَى َربِّي، الرَّْحَمِة ، َيا ُمحَمَُّد 

  َباُب َما َجاَء ِفي َصالَةِ التَّْسبِيحِ -١٩٠
،  ى ْبُن ُعَبْيَدةََحدَّثََنا ُموَسى ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ أَُبو ِعيَسى الَْمْسُروِقيُّ ، َحدَّثََنا َزْيدُ ْبُن الُْحبَابِ ، َحدَّثََنا مُوَس -١٣٨٦

قَالَ َرسُولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه : َحدَّثَنِي سَِعيُد ْبُن أَبِي َسِعيٍد ، مَْولَى أَبِي َبكْرِ ْبنِ َعْمرِو ْبنِ َحْزمٍ ، َعْن أَبِي َراِفعٍ ، قَالَ 
فََصلِّ أَرَْبَع : َبلَى ، َيا َرُسولَ اِهللا ، قَالَ :  أَالَ أَْحُبوَك ، أَالَ أَْنفَُعَك ، أَالَ أَِصلَُك ؟ قَالَ، َيا َعمِّ : وَسلََّم ِللَْعبَّاسِ 

َوالَ ، وَالَْحْمُد ِللَِّه ، سُْبَحانَ اِهللا : فَقُلْ ، تَقَْرأُ ِفي كُلِّ َركَْعٍة بِفَاِتَحةِ الِْكَتابِ َوُسوَرٍة ، فَإِذَا اْنقََضتِ الْقَِراَءةُ ، َركََعاٍت 
قَْبلَ أَنْ َترْكََع ، ثُمَّ اْركَْع فَقُلَْها َعشًْرا ، ثُمَّ اْرفَْع َرأَْسَك فَقُلَْها َعْشًرا ، ، خَْمَس َعْشَرةَ َمرَّةً ، َبُر وَاللَُّه أَكْ، إِلََه إِالَّ اللَُّه 

قَْبلَ ، ْع َرأَْسَك فَقُلَْها َعْشًرا ثُمَّ اْسُجْد فَقُلَْها َعْشًرا ، ثُمَّ اْرفَْع رَأَْسَك فَقُلَْها َعشًْرا ، ثُمَّ اْسُجْد فَقُلَْها َعشًْرا ، ثُمَّ اْرفَ
ذُنُوُبَك مِثْلَ رَْملِ  أَنْ َتقُوَم ، فَِتلَْك َخْمٌس َوَسْبُعونَ ِفي كُلِّ َركَْعٍة ، َوِهَي ثَالَثُ ِمئٍَة ِفي أَْرَبعِ َركَعَاٍت ، فَلَْو كَاَنْت

قُلَْها ِفي ُجُمَعٍة ، فَإِنْ لَْم َتْسَتِطعْ : لَْم َيْسَتِطعْ َيقُولَُها ِفي َيْومٍ ؟ قَالَ  َيا َرُسولَ اِهللا ، َوَمْن: قَالَ ، َعاِلجٍ غَفََرَها اللَُّه لََك 
  .فَقُلَْها ِفي َسَنٍة: َحتَّى قَالَ ، فَقُلَْها ِفي َشْهرٍ ، 

ى ْبُن َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا الَْحكَُم ْبُن َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن بِْشرِ ْبنِ الَْحكَمِ النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا ُموَس -١٣٨٧
َيا َعبَّاُس : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِللَْعبَّاسِ ْبنِ َعْبِد الُْمطَِّلبِ : أََباٍن ، َعْن ِعكْرَِمةَ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ 

مَْنُحَك ، أَالَ أَْحُبوَك ، أَالَ أَفَْعلُ لََك َعْشَر ِخصَالٍ ، إِذَا أَْنَت فََعلَْت ذَِلَك غَفََر اللَُّه لَكَ أَالَ أُْعطِيَك ، أَالَ أَ، َيا َعمَّاُه ، 
أَنْ : ُر ِخصَالٍ َعْش، َوِسرَُّه َوَعالَنَِيَتُه ، َوَصِغَريُه َوكَبَِريُه ، َوَخطَأَُه َوَعْمَدُه ، َوقَِدَميُه َوَحدِيثَُه ، أَوَّلَُه َوآِخَرُه ، ذَنَْبَك 

   ِفي أَوَّلِ َركْعٍَةُتَصلَِّي أَرَْبَع َركَعَاٍت َتقَْرأُ ِفي كُلِّ َركَْعٍة بِفَاِتَحِة الِْكتَابِ َوسُوَرٍة ، فَإِذَا فََرغَْت ِمَن الِْقَراَءِة

َواللَُّه أَكَْبُر ، َخْمَس َعْشَرةَ مَرَّةً ، ثُمَّ َتْركَُع فََتقُولُ ، ُه َوالَ إِلََه إِالَّ اللَّ، َوالَْحْمدُ ِللَِّه ، سُْبَحانَ اِهللا : قُلَْت َوأَْنَت قَاِئٌم 
َوأَْنتَ َساجٌِد َعشًْرا ، ثُمَّ  َوأَْنتَ َراِكٌع َعشًْرا ، ثُمَّ َتْرفَُع َرأَْسَك ِمَن الرُّكُوعِ فََتقُولَُها َعْشًرا ، ثُمَّ َتْهوِي سَاجًِدا فََتقُولَُها

َها َعْشًرا ، ِمَن السُُّجوِد فََتقُولَُها َعشًْرا ، ثُمَّ َتْسُجُد فََتقُولَُها َعشًْرا ، ثُمَّ َتْرفَُع رَأَْسَك ِمَن السُُّجوِد فََتقُولَُتْرفَُع رَأَْسَك 



َها ِفي كُلِّ َيْومٍ َمرَّةً فَافَْعلْ ، فَذَِلَك خَْمَسةٌ َوَسْبُعونَ ِفي كُلِّ َركَْعٍة ، َتفَْعلُ ِفي أَْرَبعِ َركَعَاٍت ، إِِن اْسَتطَْعتَ أَنْ ُتَصلَِّي
  .فَِفي ُعُمرَِك َمرَّةًفَإِنْ لَْم َتْسَتِطْع فَِفي كُلِّ ُجُمَعٍة َمرَّةً ، فَإِنْ لَْم َتفَْعلْ فَِفي كُلِّ شَْهرٍ َمرَّةً ، فَإِنْ لَْم َتفَْعلْ 

  َباُب َما َجاَء ِفي لَْيلَِة النِّْصِف ِمْن َشْعَبانَ -١٩١
ِهيَم ْبنِ ُمَحمٍَّد ، َعْن دَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليٍّ الَْخالَّلُ ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّزَّاقِ ، أَْخبََرَنا اْبُن أَبِي سَْبَرةَ ، َعْن إِْبَراَح -١٣٨٨

إِذَا : قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم  :ُمَعاوَِيةَ ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ َجْعفَرٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعِليِّ ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ ، قَالَ 
وبِ الشَّْمسِ إِلَى َسَماِء الدُّْنَيا كَاَنْت لَْيلَةُ النِّْصِف ِمْن َشْعَبانَ ، فَقُوُموا لَْيلََها َوُصوُموا َنَهارََها ، فَإِنَّ اللََّه َينْزِلُ ِفيَها لُِغُر

أَالَ كَذَا أَالَ كَذَا ، َحتَّى َيطْلَُع ، أَالَ ُمْبَتلًى فَأَُعاِفَيُه ، أَالَ ُمْستَْرزٌِق فَأَْرُزقَُه ، رٍ ِلي فَأَغِْفَر لَُه أَالَ ِمْن ُمْسَتْغِف: ، فََيقُولُ 
  .الْفَْجُر

َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن هَاُرونَ ، : االَ َحدَّثََنا َعْبَدةُ ْبُن َعْبِد اِهللا الُْخَزاِعيُّ ، َوُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد الَْمِلكِ أَُبو َبكْرٍ ، قَ -١٣٨٩
فَقَْدُت النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ذَاتَ : أَخَْبَرَنا َحجَّاٌج ، َعْن َيحَْيى ْبنِ أَبِي كَِثريٍ ، َعْن ُعْرَوةَ ، َعْن َعاِئَشةَ ، قَالَْت 

َيا َعاِئَشةُ أَكُْنِت َتَخاِفَني أَنْ َيِحيَف اللَُّه : فَقَالَ ، َراِفعٌ رَأَْسُه إِلَى السََّماِء ،  لَْيلٍَة ، فََخَرْجُت أَطْلُُبُه ، فَإِذَا ُهَو بِالْبَِقيعِ
لَى إِنَّ اللََّه تََعا: َوَما بِي ذَِلَك ، وَلَكِنِّي ظََنْنتُ أَنََّك أََتْيَت بَْعَض نِسَاِئَك ، فَقَالَ : َعلَْيِك َوَرُسولُُه ؟ قَالَْت ، قَْد قُلُْت 

  .فََيْغِفُر َألكْثََر ِمْن َعَدِد َشَعرِ غََنمِ كَلْبٍ، َينْزِلُ لَْيلَةَ النِّْصِف ِمْن َشْعَبانَ إِلَى السََّماِء الدُّنَْيا 

اِك ْبنِ أَْيَمَن ، َعنِ َحدَّثََنا رَاِشدُ ْبُن َسِعيدِ ْبنِ َراِشٍد الرَّْمِليُّ ، َحدَّثََنا الَْولِيُد ، َعنِ اْبنِ لَهِيَعةَ ، َعنِ الضَّحَّ -١٣٩٠
إِنَّ اللََّه : وَسلََّم قَالَ الضَّحَّاِك ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َعْرَزبٍ ، َعْن أَبِي ُموَسى اَألْشعَرِيِّ ، َعْن َرُسولِ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه 

  .إِالَّ لُِمْشرٍِك أَْو ُمَشاِحنٍ، َخلِْقِه فََيْغِفرُ ِلَجمِيعِ ، لََيطَِّلُع ِفي لَْيلَِة النِّْصِف ِمْن َشْعَبانَ 
ةَ ، َعنِ الزُّبَْيرِ ْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْسَودِ النَّْضُر ْبُن َعْبِد الَْجبَّارِ ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَع -م١٣٩٠

  .َنْحوَُه، َسِمْعُت أََبا ُموَسى َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ  ُسلَْيمٍ ، َعنِ الضَّحَّاِك ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ

  َباُب َما َجاَء ِفي الصَّالَِة وَالسَّْجَدِة ِعْنَد الشُّكْرِ -١٩٢
َحدَّثَْتنِي َشْعثَاُء ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي أَوْفَى ، أَنَّ ، َحدَّثََنا أَُبو بِْشرٍ َبكُْر ْبُن َخلٍَف ، َحدَّثََنا َسلََمةُ ْبُن َرَجاٍء  -١٣٩١

  .َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّمَ َصلَّى َيْوَم ُبشَِّر بَِرأْسِ أَبِي جَْهلٍ َركَْعَتْينِ

ي ، أَخَْبَرَنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن َيزِيَد ْبنِ أَبِي َحبِيبٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن ُعثَْمانَ ْبنِ َصاِلحٍ الِْمْصرِيُّ ، أَخَْبَرَنا أَبِ -١٣٩٢
لََّم ُبشَِّر بَِحاَجٍة فََخرَّ َعْن َعْمرِو ْبنِ الَْوِليِد ْبنِ َعْبَدةَ السَّْهِميِّ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَس

  .َساجًِدا

ْبنِ مَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، َعْن َمْعَمرٍ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ كَْعبِ َحدَّثََنا ُمَح -١٣٩٣
  .لَمَّا َتابَ اللَُّه َعلَْيِه َخرَّ سَاجًِدا: َماِلٍك ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 



َحدَّثََنا أَُبو عَاِصمٍ ، َعْن َبكَّارِ ْبنِ : ُخَزاِعيُّ ، َوأَحَْمُد ْبُن ُيوُسفَ السُّلَِميُّ ، قَاالَ َحدَّثََنا َعْبَدةُ ْبُن َعْبِد اِهللا الْ -١٣٩٤
ذَا أََتاُه أَْمرٌ لْيِه وَسلََّم كَانَ إَِعْبِد الْعَزِيزِ ْبنِ َعْبدِ اهللاِ ْبنِ أَبِي َبكَْرةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي َبكَْرةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َع

  .َيُسرُّهُ أَْو ُبشَِّر بِِه ، َخرَّ َساجًِدا ، ُشكًْرا ِللَِّه َتبَاَرَك َوَتعَالَى

  َباُب َما َجاَء ِفي أَنَّ الصَّالَةَ كَفَّارَةٌ -١٩٣
ِكيٌع ، َحدَّثََنا ِمْسَعٌر ، َوُسفَْيانُ ، َعْن ُعثَْمانَ َحدَّثََنا َو: َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، وََنْصُر ْبُن َعِليٍّ ، قَاالَ  -١٣٩٥

: ْن َعِليِّ ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ ، قَالَ ْبنِ الُْمِغَريِة الثَّقَِفيِّ ، َعْن َعِليِّ ْبنِ َربِيَعةَ الَْوالِبِيِّ ، َعْن أَْسَماَء ْبنِ الَْحكَمِ الْفَزَارِيِّ ، َع
َوإِذَا َحدَّثَنِي َعْنُه غَْيُرُه ، ، لِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َحِديثًا ، َيْنفَعُنِي اللَُّه بَِما َشاَء ِمْنُه كُْنُت إِذَا َسِمْعُت ِمْن َرُسو

 َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ َرُسولُ اِهللا: َوَصَدَق أَُبو َبكْرٍ ، قَالَ ، فَإِذَا َحلََف َصدَّقُْتُه ، َوإِنَّ أََبا َبكْرٍ َحدَّثَنِي ، اسَْتْحلَفُْتُه 
، ثُمَّ ُيَصلِّي فََيْسَتْغِفُر اللََّه : ثُمَّ ُيَصلِّي َركَْعَتْينِ ، َوقَالَ ِمْسَعٌر ، فََيتََوضَّأُ فَُيْحِسُن الُْوُضوَء ، َما ِمْن َرُجلٍ ُيذْنُِب ذَْنًبا : 

  .إِالَّ غَفََر اللَُّه لَُه

ُرْمحٍ ، أَْخبََرَنا اللَّْيثُ ْبُن سَْعٍد ، َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ ، َعْن ُسفَْيانَ ْبنِ َعْبِد اِهللا ، أَظُنُُّه َعْن  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن -١٣٩٦
َوِعْنَدُه أَُبو ، ى ُمَعاوَِيةَ َجعُوا إِلََعاِصمِ ْبنِ سُفَْيانَ الثَّقَِفيِّ ، أَنَُّهْم غََزْوا غَْزَوةَ الّسالَِسلِ ، فَفَاتَُهُم الَْغْزُو ، فَرَاَبطُوا ، ثُمَّ َر

فَاَتَنا الَْغْزُو الَْعاَم ، َوقَْد أُْخبِرَْنا أَنَُّه َمْن صَلَّى ِفي الَْمَساجِِد ، َيا أََبا أَيُّوَب : َوُعقَْبةُ ْبُن َعاِمرٍ ، فَقَالَ َعاِصٌم ، أَيُّوَب 
أَُدلَُّك َعلَى أَْيَسَر ِمْن ذَِلَك ، إِنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه ، ِخي َيا اْبَن أَ: اَألْرَبَعِة ، غُِفَر لَُه ذَْنُبُه ، فَقَالَ 

  .َنَعْم: أَكَذَِلَك َيا ُعقَْبةُ ؟ قَالَ ، َمْن تََوضَّأَ كََما أُِمَر ، َوَصلَّى كََما أُِمَر ، غُِفَر لَُه َما تَقَدََّم ِمْن َعَملٍ : وَسلََّم َيقُولُ 

َحدَّثَنِي اْبُن أَِخي اْبنِ ِشهَابٍ ، َعْن َعمِِّه ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن أَبِي زَِياٍد ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن إِبَْراهِيَم ْبنِ َسْعٍد  -١٣٩٧
قَالَ : َسِمْعُت أََبانَ ْبَن ُعثَْمانَ َيقُولَ : قَالَ ، َحدَّثَنِي َصاِلُح ْبُن َعْبدِ اِهللا ْبنِ أَبِي فَْرَوةَ ، أَنَّ َعاِمَر ْبَن َسْعٍد أَْخبََرُه ، 

َيغَْتِسلُ ِفيِه كُلَّ ، أََرأَْيَت لَْو كَانَ بِِفَناِء أََحدِكُْم نََهٌر َيْجرِي : َسِمْعُت َرُسول اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقُولُ : ُعثَْمانُ 
فَإِنَّ الصَّالَةَ ُتذِْهُب الذُُّنوَب كََما ُيذِْهُب الَْماُء : الَ َشْيَء ، قَالَ : َرنِِه ؟ قَالَ َيْومٍ َخْمَس َمرَّاٍت ، َما كَانَ َيبِْقي ِمْن َد

  .الدََّرنَ

ِديِّ ، َعْن َمانَ النَّْهَحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن َوِكيعٍ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ اْبُن ُعلَيَّةَ ، َعْن ُسلَْيَمانَ التَّْيِميِّ ، َعْن أَبِي ُعثْ -١٣٩٨
 ، غَْيَر أَنَُّه ُدونَ الزَِّنا ، َعْبِد اهللاِ ْبنِ َمْسُعوٍد ، أَنَّ َرُجالً أََصاَب ِمَن امَْرأٍَة ، َيعْنِي َما ُدونَ الْفَاِحَشِة ، فَالَ أَْدرِي َما َبلَغَ

َوأَِقمِ الصَّالَةَ طَرَفَيِ النََّهارِ َوُزلَفًا ِمَن اللَّْيلِ {: اللَُّه سُْبحَاَنُه  فَأََتى النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَذَكََر ذَِلكَ لَُه ، فَأَْنَزلَ
  .ِلَمْن أََخذَ بَِها: َيا َرسُولَ اِهللا ، أَِلي َهِذِه ؟ قَالَ : فَقَالَ } إِنَّ الَْحَسَناتِ ُيذِْهْبَن السَّيِّئَاِت ذَِلَك ذِكَْرى ِللذَّاكِرِيَن

  اَء ِفي فَْرضِ الصَّلََواتِ الَْخْمسِ وَالُْمَحافَظَِة َعلَْيَهاَباُب َما َج -١٩٤
نِ اْبنِ ِشهَابٍ ، َحدَّثََنا َحْرَملَةُ ْبُن َيْحَيى الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َوْهبٍ ، أَْخَبرَنِي يُوُنُس ْبُن َيزِيَد ، َع -١٣٩٩

فََرَض اللَُّه َعلَى أُمَِّتي خَْمِسَني َصالَةً ، فََرجَْعُت : َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ : َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، قَالَ 
فََرَض َعلَيَّ : َماذَا افْتََرَض َربَُّك َعلَى أُمَِّتَك ؟ قُلُْت : بِذَِلَك ، حَتَّى آِتَي َعلَى ُموَسى َعلَْيِه السَّالَُم ، فَقَالَ ُموَسى 

فَاْرجِْع إِلَى رَبَِّك ، فَإِنَّ أُمََّتكَ الَ ُتِطيُق ذَِلَك ، فََراجَْعُت رَبِّي ، فََوَضَع عَنِّي َشطَْرَها ، فََرجَْعُت :  َصالَةً ، قَالَ َخْمِسَني



ِهَي َخْمٌس وَِهَي : َجْعتُ رَبِّي ، فَقَالَ فََرا، اْرجِْع إِلَى َربَِّك ، فَإِنَّ أُمََّتَك الَ تُِطيُق ذَِلَك : فَأَْخَبْرُتُه ، فَقَالَ ، إِلَى ُموَسى 
  .قَِد اسَْتحَْيْيُت ِمْن َربِّي: اْرجِْع إِلَى َربَِّك ، فَقُلُْت : َخْمُسونَ ، الَ يَُبدَّلُ الْقَْولُ لََديَّ ، فََرَجْعُت إِلَى مُوَسى ، فَقَالَ 

دَّثََنا أَُبو الْوَِليِد ، َحدَّثََنا شَرِيٌك ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعْصمٍ أَبِي ُعلَْوانَ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن َخالٍَّد الَْباِهِليُّ ، َح -١٤٠٠
  .أُِمَر َنبِيُّكُْم صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم بِخَْمِسَني َصالَةً ، فََناَزلَ َربَّكُْم أَنْ َيْجَعلََها خَْمَس َصلَوَاٍت: َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ 

ُمَحمَِّد ْبنِ َيحَْيى  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي َعِديٍّ ، َعْن ُشْعَبةَ ، َعْن َعْبِد َربِِّه ْبنِ َسعِيٍد ، َعْن -١٤٠١
ِمْعُت َرُسول اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه َس: ْبنِ َحبَّانَ ، َعنِ اْبنِ ُمحَْيرِيزٍ ، َعنِ الُْمْخَدجِيِّ ، َعْن ُعَباَدةَ ْبنِ الصَّاِمِت ، قَالَ 

فًا بَِحقِّهِنَّ ، َخْمُس َصلََواٍت افَْتَرَضُهنَّ اللَُّه َعلَى ِعَباِدِه ، فََمْن َجاَء بِهِنَّ لَْم يَْنَتِقْص ِمْنُهنَّ َشْيئًا ، اسِْتْخفَا: وَسلََّم َيقُولُ 
ًدا أَنْ ُيْدِخلَُه الَْجنَّةَ ، َوَمْن َجاَء بِهِنَّ قَِد اْنَتقََص ِمْنُهنَّ َشْيئًا ، اسِْتْخفَافًا بَِحقِّهِنَّ ، لَْم فَإِنَّ اللََّه َجاِعلٌ لَهُ َيْوَم الِْقَياَمِة عَْه

  .َيكُْن لَُه ِعْنَد اِهللا َعْهٌد ، إِنْ َشاَء َعذََّبُه ، َوإِنْ َشاَء غَفََر لَُه

، أَْخبََرَنا اللَّْيثُ ْبُن سَْعٍد ، َعْن َسِعيٍد الَْمقُْبرِيِّ ، َعْن َشرِيِك ْبنِ َعْبِد اهللاِ  َحدَّثََنا ِعيَسى ْبُن َحمَّاٍد الِْمْصرِيُّ -١٤٠٢
فَأََناَخُه ِفي ، َدَخلَ َرُجلٌ َعلَى َجَملٍ ، َبْيَنَما َنْحُن ُجلُوٌس ِفي الَْمْسجِِد : ْبنِ أَبِي َنِمرٍ ، أَنَّهُ َسِمَع أََنَس ْبَن َماِلٍك َيقُولُ 

: أَيُّكُْم ُمحَمٌَّد ؟ َوَرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ُمتَِّكئٌ َبْيَن ظَهَْراَنْيهِْم ، قَالَ : َمْسجِِد ، ثُمَّ َعقَلَُه ، ثُمَّ قَالَ لَُهْم الْ
: فَقَالَ لَُه النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، الُْمطَِّلبِ َيا اْبَن َعْبِد : َهذَا الرَُّجلُ اَألبَْيُض الْمُتَِّكئُ ، فَقَالَ لَُه الرَُّجلُ : فَقَالُوا 

إِنِّي سَاِئلَُك َوُمشَْتدٌّ َعلَْيَك ِفي الَْمْسأَلَِة ، فَالَ َتجَِدنَّ َعلَيَّ ِفي َنفِْسَك ، فَقَالَ ، َيا ُمَحمَُّد : فَقَالَ لَُه الرَُّجلُ ، قَْد أََجبُْتَك 
َنَشْدُتَك بِرَبَِّك َوَربِّ َمْن قَْبلََك ، آللَُّه أَْرَسلََك إِلَى النَّاسِ كُلِّهِْم ؟ فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ : قَالَ الرَُّجلُ ، َسلْ َما َبَدا لََك : 

اِت الَْخْمَس ِفي الَْيْومِ َواللَّْيلَِة ؟ فَأَْنُشُدَك اللَِّه ، آللَُّه أََمَرَك أَنْ ُتَصلَِّي الصَّلََو: قَالَ ، اللَُّهمَّ نََعْم : َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 
فَأَْنُشُدَك بِاللَِّه ، آللَُّه أَمََرَك أَنْ َتُصوَم َهذَا الشَّْهَر ِمَن السََّنِة : قَالَ ، اللَُّهمَّ َنَعْم : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 
فَأَْنُشُدَك بِاللَِّه ، آللَُّه أََمَرَك أَنْ َتأُْخذَ َهِذِه الصََّدقَةَ ِمْن : قَالَ ، اللَُّهمَّ َنَعْم : لََّم ؟ فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَس

آَمْنتُ بَِما : لُ فَقَالَ الرَُّج، اللَُّهمَّ َنَعْم : فََتقِْسَمَها َعلَى فُقَرَاِئَنا ؟ فَقَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، أَغْنَِياِئَنا 
  .أَُخو بَنِي سَْعِد ْبنِ َبكْرٍ، جِئَْت بِِه ، وَأََنا َرُسولُ َمْن َوَراِئي ِمْن قَْوِمي ، َوأََنا ِضَماُم ْبُن ثَْعلََبةَ 

ةُ ْبُن الَْولِيِد ، َحدَّثََنا ُضبَاَرةُ ْبُن َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن ُعثَْمانَ ْبنِ َسِعيِد ْبنِ كَِثريِ ْبنِ دِيَنارٍ الِْحْمِصيُّ ، َحدَّثََنا بَِقيَّ -١٤٠٣
إِنَّ أََبا قََتاَدةَ ْبَن : قَالَ َسعِيُد ْبُن الُْمَسيَّبِ : َعْبِد اهللاِ ْبنِ أَبِي السُّلَْيِك ، أَْخبََرنِي دَُوْيدُ ْبُن َناِفعٍ ، َعنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ 

افَْتَرْضُت َعلَى أُمَِّتَك خَْمَس َصلََواٍت ، : قَالَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ : لَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َص، رِبِْعيٍّ أَخَْبَرُه 
  .َعْهَد لَُه ِعْنِديأَْدَخلُْتُه الَْجنَّةَ ، َوَمْن لَْم ُيَحاِفظْ َعلَْيهِنَّ فَالَ ، أَنَُّه َمْن َحافَظَ َعلَْيهِنَّ ِلَوقِْتهِنَّ ، َوَعهِْدُت ِعْنِدي َعْهًدا 

  َباُب َما َجاَء ِفي فَْضلِ الصَّالَِة ِفي الَْمْسجِِد الَْحَرامِ َوَمْسجِدِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم -١٩٥
َزْيدِ ْبنِ َربَاحٍ ، َوُعَبْيِد اهللاِ  أَْحَمُد ْبُن أَبِي َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َماِلُك ْبُن أََنسٍ ، َعْن، َحدَّثََنا أَُبو ُمْصَعبٍ الَْمدَيِنِيُّ  -١٤٠٤

َصالَةٌ ِفي : وَسلََّم قَالَ  ْبنِ أَبِي عَْبِد اِهللا ، َعْن أَبِي َعْبِد اِهللا اَألغَرِّ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه
  .الَّ الَْمْسجَِد الَْحَراَمإِ، أَفَْضلُ ِمْن أَلْفِ َصالٍَة ِفيَما ِسَواُه ، َمْسجِِدي 
، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعنِ الزُّهْرِيِّ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيَّبِ  -م١٤٠٤

  .َنْحَوُه، ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 



، َعنِ النَّبِيِّ  َنا إِْسحَاُق ْبُن مَْنُصورٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُنَمْيرٍ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَرَحدَّثَ -١٤٠٥
إِالَّ الَْمْسجَِد ، ِمَن الَْمَساجِِد أَفَْضلُ ِمْن أَلْفِ َصالٍَة ِفيَما ِسَواُه ، َصالَةٌ ِفي َمْسجِِدي َهذَا : َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 

  .الْحََراَم

ِد الْكَرِميِ ، َعْن َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن أََسٍد ، َحدَّثََنا َزكَرِيَّا ْبُن َعِديٍّ ، أَْخبََرَنا ُعَبْيدُ اهللاِ ْبُن َعْمرٍو ، َعْن َعْب -١٤٠٦
أَفَْضلُ ِمْن أَلِْف َصالٍَة ِفيَما ِسوَاُه ، َصالَةٌ ِفي َمْسجِِدي : اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ َعطَاٍء ، َعْن َجابِرٍ ، أَنَّ َرسُولَ اهللاِ َصلَّى 

  .أَفَْضلُ ِمْن ِمئَِة أَلِْف َصالٍَة ِفيَما سَِواُه، َوَصالَةٌ ِفي الَْمْسجِِد الَْحَرامِ ، إِالَّ الَْمْسجَِد الَْحَراَم ، 

  ِة ِفي َمْسجِِد َبْيتِ الَْمقِْدسَِباُب َما َجاَء ِفي الصَّالَ -١٩٦
 زَِياِد ْبنِ أَبِي سَْودَةَ َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن َعْبِد اِهللا الرَّقِّيُّ ، َحدَّثََنا ِعيَسى ْبُن ُيوُنَس ، َحدَّثََنا ثَْوُر ْبُن َيزِيَد ، َعْن -١٤٠٧

َيا َرُسولَ اِهللا ، : قُلُْت : قَالَْت ، ةَ ، َمْوالَِة النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َعْن أَِخيِه ُعثَْمانَ ْبنِ أَبِي َسْوَدةَ ، َعْن َمْيُموَن
، ائُْتوُه فََصلُّوا ِفيِه ، فَإِنَّ َصالَةً ِفيِه كَأَلِْف َصالٍَة ِفي غَْيرِِه ، أَْرُض الَْمْحَشرِ وَالَْمْنَشرِ : قَالَ ، أَفِْتَنا ِفي بَْيِت الْمَقِْدسِ 

  .فَُتْهِدي لَهُ َزْيًتا ُيسَْرُج ِفيِه ، فََمْن فََعلَ ذَِلَك فَُهَو كََمْن أََتاُه: أََرأَْيَت إِنْ لَْم أَْسَتِطْع أَنْ أََتَحمَّلَ إِلَْيِه ؟ قَالَ : قُلُْت 

َيْحَيى ْبنِ أَبِي ، )١(ٍد ، َعْن أَبِي ُزْرَعةَ السَّْيَبانِيِّ َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن الَْجْهمِ اَألْنمَاِطيُّ ، َحدَّثََنا أَيُّوُب ْبُن سَُوْي -١٤٠٨
لَمَّا فََرغَ ُسلَْيَمانُ : وَسلََّم قَالَ َعْمرٍو ، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن الدَّْيلَِميِّ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْمرٍو ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اهللا َعلْيِه 

ُحكًْما ُيَصاِدُف ُحكَْمُه ، َوُملْكًا الَ َيْنبَِغي َألَحٍد ِمْن : ا السَّالَُم ِمْن بَِناِء َبْيِت الَْمقِْدسِ ، سَأَلَ اللََّه ثَالَثًا ْبُن َداُوَد َعلَْيهَِم
فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى ، ِه كََيْومِ َولََدْتُه أُمُُّه َبْعِدِه ، وَأَالَّ يَأِْتَي َهذَا الَْمْسجِدَ أََحٌد الَ يُرِيُد إِالَّ الصَّالَةَ ِفيِه ، إِالَّ َخَرَج ِمْن ذُنُوبِ

  .أَمَّا اثَْنَتاِن فَقَْد أُْعِطَيُهَما ، وَأَْرُجو أَنْ َيكُونَ قَدْ أُْعِطَي الثَّاِلثَةَ: اهللا َعلْيِه وَسلََّم 
  __________حاشية_
  .طَْبَعَتيِ اجليل والفكروهو على الصواب يف " الشَّْيبَانِيِّ : "حترف يف املطبوع إىل ) ١(

ْبنِ الُْمَسيَّبِ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اَألْعلَى ، َعْن َمْعَمرٍ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َسِعيِد  -١٤٠٩
، َمْسجِِد الْحََرامِ : الَ ُتَشدُّ الرَِّحالُ إِالَّ إِلَى ثَالَثَِة َمسَاجَِد  :َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 

  .َوالَْمْسجِِد اَألقَْصى، َوَمْسجِِدي َهذَا 

ةَ ، َعْن أَبِي َسِعيٍد ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُشعَْيبٍ ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن أَبِي َمرَْيَم ، َعْن قََزَع -١٤١٠
: الَ ُتَشدُّ الرَِّحالُ إِالَّ إِلَى ثَالَثَِة َمسَاجَِد : َوَعْبِد اهللاِ ْبنِ َعْمرِو ْبنِ الَْعاصِ ، أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 

  .َمْسجِِدي َهذَاَوإِلَى ، إِلَى الَْمْسجِِد الْحََرامِ ، َوإِلَى الَْمْسجِِد اَألقَْصى 

  َباُب َما َجاَء ِفي الصَّالَِة ِفي َمْسجِِد قَُباَء -١٩٧
أَُبو اَألْبَرِد ، َموْلَى بَنِي َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ ، َعْن َعْبِد الَْحمِيِد ْبنِ َجْعفَرٍ ، َحدَّثََنا  -١٤١١
 النَّبِيِّ َسِمَع أُسَْيَد ْبَن ظَُهْيرٍ اَألْنصَارِيَّ ، َوكَانَ ِمْن أَْصحَابِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، ُيَحدِّثُ َعنِ أَنَُّه، َخطَْمةَ 

  .َصالَةٌ ِفي َمْسجِِد قَُباٍء كَُعْمَرٍة: َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، أَنَُّه قَالَ 



َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُسلَْيَمانَ : َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا َحاِتُم ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َوِعيَسى ْبُن ُيوُنَس ، قَاالَ  َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن -١٤١٢
َصلَّى اهللا َعلْيِه  قَالَ َرُسولُ اِهللا: قَالَ َسْهلُ ْبُن ُحَنْيٍف : َسِمْعتُ أََبا أَُماَمةَ ْبَن سَْهلِ ْبنِ ُحَنْيفٍ َيقُولَ : الْكَْرَمانِيُّ ، قَالَ 

  .ثُمَّ أََتى َمْسجَِد قَُباٍء ، فََصلَّى ِفيِه َصالَةً ، كَانَ لَُه كَأَْجرِ ُعْمَرٍة، َمْن َتطَهََّر ِفي بَْيِتِه : وَسلََّم 

  َباُب َما َجاَء ِفي الصَّالَِة ِفي الَْمْسجِدِ الَْجامِعِ -١٩٨
ثََنا أَُبو الَْخطَّابِ الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا ُرَزْيٌق أَُبو َعْبِد اِهللا اَأللَْهانِيُّ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّ -١٤١٣

قَبَاِئلِ َصالَةُ الرَُّجلِ ِفي َبْيِتهِ بَِصالٍَة ، َوَصالَُتُه ِفي َمْسجِِد الْ: قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َماِلٍك ، قَالَ 
الَْمْسجِِد اَألقَْصى بِخَْمسٍ َوِعْشرِينَ َصالَةً ، َوَصالَُتُه ِفي الَْمْسجِدِ الَِّذي ُيَجمَُّع ِفيِه بَِخْمسِ ِمئَِة َصالٍَة ، َوَصالَُتُه ِفي 

  .الَْمْسجِدِ الْحََرامِ بِِمئَِة أَلْفِ َصالٍَة بِخَْمِسَني أَلْفِ َصالٍَة ، َوَصالَُتُه ِفي َمْسجِِدي بَِخْمِسنيَ أَلْفِ َصالٍَة ، َوَصالَُتُه ِفي

  َباُب َما َجاَء ِفي َبْدِء َشأِْن الِْمْنبَرِ -١٩٩
نِ َعِقيلٍ  اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبَحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن َعْبِد اِهللا الرَّقِّيُّ ، َحدَّثََنا ُعَبْيدُ اهللاِ ْبُن َعْمرٍو الرَّقِّيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد -١٤١٤

إِذْ كَانَ ، كَانَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ُيَصلِّي إِلَى جِذْعٍ : ، َعنِ الطُّفَْيلِ ْبنِ أَُبيِّ ْبنِ كَْعبٍ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 
َهلْ لََك أَنْ َنجَْعلَ لَكَ َشْيئًا َتقُوُم َعلَْيِه : بِِه الَْمْسجُِد َعرِيًشا ، َوكَانَ َيخْطُُب إِلَى ذَِلَك الْجِذْعِ ، فَقَالَ َرُجلٌ ِمْن أَْصحَا

فَصََنَع لَُه ثَالَثَ َدَرَجاٍت ، فَهَِي الَِّتي َعلَى الِْمنَْبرِ ، ، َنَعْم : َحتَّى َيرَاَك النَّاُس َوُتْسِمعَُهْم ُخطْبََتَك ؟ قَالَ ، َيْوَم الُْجُمَعِة 
،  وُه ِفي مَْوِضِعِه الَِّذي ِفيِه ، فَلَمَّا أََراَد َرسُولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أَنْ َيقُوَم إِلَى الِْمنَْبرِفَلَمَّا ُوِضَع الِْمْنَبُر ، َوَضُع

َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا  َزلََمرَّ إِلَى الْجِذْعِ الَِّذي كَانَ َيْخطُُب إِلَْيِه ، فَلَمَّا َجاَوَز الْجِذَْع ، َخارَ َحتَّى َتَصدََّع َواْنَشقَّ ، فََن
 إِذَا َصلَّى ، صَلَّى إِلَْيِه َعلْيِه وَسلََّم لَمَّا َسِمَع صَْوَت الْجِذْعِ ، فََمَسَحُه بَِيِدِه حَتَّى َسكََن ، ثُمَّ َرَجَع إِلَى الِْمْنَبرِ ، َوكَانَ

يُّ ْبُن كَْعبٍ ، َوكَانَ ِعْنَدُه ِفي بَْيِتِه حَتَّى َبِلَي ، فَأَكَلَْتُه اَألَرَضةُ َوَعاَد أََخذَ ذَِلَك الْجِذْعَ أَُب، ، فَلَمَّا ُهِدَم الَْمْسجُِد َوغُيَِّر 
  .ُرفَاًتا

ي َعمَّارٍ ،  َعمَّارِ ْبنِ أَبَِحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن َخالٍَّد الَْباِهِليُّ ، َحدَّثََنا َبْهُز ْبُن أََسٍد ، َحدَّثََنا َحمَّادُ ْبُن َسلََمةَ ، َعْن -١٤١٥
، فَلَمَّا اتََّخذَ الِْمْنَبَر ،  َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َوَعْن ثَابٍِت ، َعْن أََنسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم كَانَ َيْخطُُب إِلَى جِذْعٍ

  .لَْو لَْم أَحَْتِضْنُه لََحنَّ إِلَى َيْومِ الِْقَيامَِة: فَقَالَ  ،فَأََتاُه فَاْحَتَضَنُه فََسكََن ، فََحنَّ الْجِذُْع ، ذََهَب إِلَى الْمِْنَبرِ 

اْخَتلََف النَّاُس ِفي مِْنَبرِ : َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ثَابٍِت الَْجْحَدرِيُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ  -١٤١٦
َما بَِقَي أََحٌد ِمَن النَّاسِ : فَقَالَ ، ِمْن أَيِّ َشْيٍء ُهَو ؟ فَأََتْوا َسْهلَ ْبَن َسْعٍد فَسَأَلُوُه ، ِه وَسلََّم َرسُولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْي

، ُوِضَع ، فَاْسَتقَْبلَ الِْقْبلَةَ ُهَو ِمْن أَثْلِ الغَاَبِة َعِملَُه فُالَنٌ َمْولَى فُالََنةَ َنجَّاٌر فََجاَء بِِه ، فَقَاَم َعلَْيِه ِحَني ، أَْعلَُم بِِه ِمنِّي 
فَقََرأَ ثُمَّ ، فََرَجَع الْقَهْقََرى حَتَّى َسَجدَ بِاَألْرضِ ، ثُمَّ َعاَد إِلَى الِْمنَْبرِ ، َوقَاَم النَّاُس َخلْفَُه ، فَقََرأَ ثُمَّ َركََع ثُمَّ َرفََع َرأَْسُه 

  .َسَجَد بِاَألْرضِ َحتَّى، َركََع فَقَاَم ثُمَّ َرَجَع الْقَْهقََرى 

َرةَ ، َعْن َجابِرِ ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو بِْشرٍ َبكُْر ْبُن َخلٍَف ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي َعِديٍّ ، َعْن ُسلَْيَمانَ التَّيِْميِّ ، َعْن أَبِي َنْض -١٤١٧
إِلَى جِذْعٍ ، ثُمَّ اتََّخذَ ِمْنبًَرا ، : إِلَى أَْصلِ َشَجَرٍة ، أَْو قَالَ كَانَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقُوُم : َعْبِد اِهللا ، قَالَ 

، فََمَسَحُه ، َحتَّى َسِمَعُه أَْهلُ الَْمْسجِِد ، َحتَّى أََتاهُ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : فََحنَّ الْجِذُْع ، قَالَ َجابٌِر : قَالَ 
  .لَْو لَْم يَأِْتِه لََحنَّ إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة: ُضُهْم فََسكََن ، فَقَالَ َبْع



  َباُب َما َجاَء ِفي طُولِ الْقَِيامِ ِفي الصَّالَِة -٢٠٠
َألْعَمشِ ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمْسهِرٍ ، َعنِ ا: َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َعاِمرِ ْبنِ ُزَراَرةَ ، َوُسوَْيُد ْبُن َسعِيٍد ، قَاالَ  -١٤١٨

فَلَْم َيَزلْ قَاِئًما َحتَّى َهَمْمتُ ، َصلَّْيُت ذَاَت لَْيلٍَة َمَع َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : أَبِي َواِئلٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا ، قَالَ 
  .وَأَْتُركَُهَهَمْمُت أَنْ أَْجِلَس : َوَما ذَاَك اَألْمُر ؟ قَالَ : بِأَْمرِ َسْوٍء ، قُلُْت 

قَاَم َرسُولُ اِهللا : قُولُ َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن زَِيادِ ْبنِ ِعالَقَةَ ، َسِمَع الُْمِغَريةَ َي -١٤١٩
اِهللا ، قَْد غَفََر اللَُّه لََك َما َتقَدََّم ِمْن ذَنْبَِك َوَما تَأَخََّر ، َيا َرُسولَ : َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم حَتَّى تََورََّمْت قََدَماُه ، فَِقيلَ 

  .أَفَالَ أَكُونُ عَْبًدا َشكُوًرا: قَالَ 

بِي َصاِلحٍ ، َعْن  أََحدَّثََنا أَُبو ِهَشامٍ الرِّفَاِعيُّ ُمَحمَّدُ ْبُن َيزِيَد ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َيَماٍن ، َحدَّثََنا اَألْعَمُش ، َعْن -١٤٢٠
إِنَّ اللََّه قَْد غَفََر لَكَ : كَانَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ُيَصلِّي َحتَّى تََورََّمْت قََدمَاُه ، فَِقيلَ لَُه : أَبِي ُهَرْيَرةَ ، قَالَ 

  .ا َشكُوًراأَفَالَ أَكُونُ عَْبًد: َما َتقَدََّم ِمْن ذَْنبَِك َوَما َتأَخََّر ، قَالَ 

ابِرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا َحدَّثََنا َبكُْر ْبُن َخلٍَف أَُبو بِْشرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِصمٍ ، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ ، َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ ، َعْن َج -١٤٢١
  .طُولُ الْقُنُوِت: قَالَ أَيُّ الصَّالَِة أَفَْضلُ ؟ : ُسِئلَ النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ، قَالَ 

  َباُب َما َجاَء ِفي كَثَْرةِ السُّجُوِد -٢٠١
َحدَّثََنا الَْولِيُد ْبُن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا : َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َوَعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن إِْبَراِهيَم الدَِّمْشِقيَّاِن ، قَاالَ  -١٤٢٢

َيا : قُلُْت : بِِت ْبنِ ثَوَْبانَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َمكُْحولٍ ، َعْن كَِثريِ ْبنِ ُمرَّةَ ، أَنَّ أََبا فَاِطَمةَ َحدَّثَُه قَالَ َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن ثَا
إِالَّ َرفََعكَ ، ْسُجُد ِللَِّه َسْجَدةً َعلَْيَك بِالسُُّجوِد ؛ فَإِنََّك الَ َت: َرسُولَ اِهللا ، أَخْبِرْنِي بَِعَملٍ أَْسَتقِيُم َعلَْيِه َوأَْعَملُُه ، قَالَ 

  .اللَُّه بَِها َدَرَجةً ، َوَحطَّ َعْنَك بَِها َخِطيئَةً

ْمرٍو أَُبو َعْمرٍو َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن إِْبَراِهيَم ، َحدَّثََنا الَْولِيُد ْبُن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َع -١٤٢٣
، لَِقيُت ثَْوَبانَ : َحدَّثَنِي الَْوِليدُ ْبُن ِهَشامٍ الُْمَعيِْطيُّ ، َحدَّثَنِي َمْعَدانُ ْبُن أَبِي طَلَْحةَ الَْيْعُمرِيُّ ، قَالَ : َزاِعيُّ ، قَالَ األَْو

قُلُْت ثَالَثَ ، ُعْدُت فَقُلُْت ِمثْلََها ، فََسكََت فََسكََت ، ثُمَّ : َحدِّثْنِي َحِديثًا َعَسى اللَُّه أَنْ َيْنفَعَنِي بِِه ، قَالَ : فَقُلُْت لَُه 
َما ِمْن َعْبٍد َيْسُجدُ ِللَِّه : َعلَْيَك بِالسُّجُوِد ِللَِّه ، فَإِنِّي َسِمْعتُ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقُولُ : َمرَّاٍت ، فَقَالَ 

  .َجةً ، َوَحطَّ َعْنُه بَِها خَِطيئَةًإِالَّ َرفََعُه اللَُّه بَِها َدَر، َسْجَدةً 
  .فَقَالَ ِمثْلَ ذَِلَك، ثُمَّ لَقِيُت أََبا الدَّرَْداِء فََسأَلُْتُه : قَالَ َمْعَدانُ 

ُمرِّيِّ ، َعْن ُيوُنَس ْبنِ َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن ُعثَْمانَ الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا الَْولِيُد ْبُن ُمْسِلمٍ ، َعْن َخاِلِد ْبنِ يَزِيدَ الْ -١٤٢٤
َما : لْيِه وَسلََّم َيقُولُ َمْيَسَرةَ ْبنِ َحلَْبسٍ ، َعنِ الصَُّنابِِحيِّ ، َعْن ُعَباَدةَ ْبنِ الصَّاِمِت ، أَنَّهُ َسِمَع َرسُولَ اِهللا صَلَّى اهللا َع

َحَسَنةً ، َوَمَحا َعْنُه بَِها َسيِّئَةً ، َوَرفَعَ لَُه بَِها َدَرَجةً ، فَاْسَتكِْثُروا ِمَن  إِالَّ كََتبَ اللَُّه لَُه بَِها، ِمْن َعْبٍد َيْسُجُد ِللَِّه َسْجَدةً 
  .السُّجُوِد



  َباُب َما َجاَء ِفي أَوَّلُ َما ُيَحاَسُب بِِه الَْعْبُد الصَّالَةُ -٢٠٢
َحدَّثََنا يَزِيدُ ْبُن َهاُرونَ ، َعْن ُسفَْيانَ ْبنِ ُحَسْينٍ ، : ارٍ ، قَاالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، وَُمَحمَُّد ْبُن َبشَّ -١٤٢٥

فَأَْخبِرُْهْم أَنِّي ، إِذَا أََتْيَت أَْهلَ ِمصْرَِك : قَالَ ِلي أَُبو ُهرَْيَرةَ : َعْن َعِليِّ ْبنِ َزْيٍد ، َعْن أََنسِ ْبنِ َحِكيمٍ الضَّبِّيِّ ، قَالَ 
إِنَّ أَوَّلَ َما ُيَحاَسُب بِِه الَْعْبدُ الُْمسِْلُم َيْوَم الِْقَياَمِة ، الصَّالَةُ الَْمكْتُوَبةُ : ِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم يَقُولُ َسِمْعُت َرسُول ا

ِملَِت الْفَرِيَضةُ ِمْن َتطَوُِّعِه ، ثُمَّ ُيفَْعلُ أُكْ، انْظُُروا َهلْ لَُه ِمْن َتطَوُّعٍ ؟ فَإِنْ كَانَ لَُه َتطَوٌُّع : ، فَإِنْ أََتمََّها ، وَإِالَّ ِقيلَ 
  .بِسَاِئرِ اَألْعَمالِ الَْمفُْروَضِة مِثْلُ ذَِلَك

ي  َداُوَد ْبنِ أَبَِحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َسعِيٍد الدَّارِِميُّ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن حَْربٍ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ ، َعْن -١٤٢٦
لَْحَسُن ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ ِهْنٍد ، َعْن ُزرَاَرةَ ْبنِ أَْوفَى ، َعْن َتِميمٍ الدَّارِيِّ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َوَحدَّثََنا ا

ْن َرُجلٍ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، وََداُوُد ْبُن أَبِي الصَّبَّاحِ ، َحدَّثََنا َعفَّانُ ، َحدَّثََنا َحمَّاٌد ، أَْخَبرََنا ُحَمْيٌد ، َعنِ الَْحَسنِ ، َع
أَوَّلُ َما ُيحَاَسُب بِِه الَْعْبدُ َيْوَم : ِهْنٍد ، َعْن ُزرَاَرةَ ْبنِ أَْوفَى ، َعْن َتِميمٍ الدَّارِيِّ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 

انْظُُروا ، َهلْ : َملََها كُِتَبتْ لَُه َناِفلَةً ، فَإِنْ لَْم َيكُْن أَكَْملََها ، قَالَ اللَُّه سُْبحَاَنُه لَِمالَِئكَِتِه الِْقَياَمةِ َصالَُتُه ، فَإِنْ أَكْ
  .ذَِلَك َتجُِدونَ ِلعَْبِدي ِمْن َتطَوُّعٍ ؟ فَأَكِْملُوا بَِها َما َضيََّع ِمْن فَرِيَضِتِه ، ثُمَّ تُْؤَخذُ اَألْعَمالُ َعلَى َحَسبِ

  َباُب َما َجاَء ِفي َصالَةِ النَّاِفلَِة َحْيثُ ُتصَلَّى الَْمكُْتوبَةُ -٢٠٣
ْيٍد ، َعْن إِبَْراهِيَم َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ اْبُن ُعلَيَّةَ ، َعْن لَْيٍث ، َعْن َحجَّاجِ ْبنِ ُعَب -١٤٢٧

أَيَْعجُِز أََحدُكُْم إِذَا صَلَّى أَنْ َيتَقَدََّم أَْو َيتَأَخََّر ، : ل ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ ْبنِ إِْسَماعِي
  .َيْعنِي السُّْبحَةَ، أَْو َعْن َيِمينِِه ، أَْو َعْن ِشَماِلِه 

، َحدَّثََنا قَُتْيَبةُ ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ ، َعْن ُعثَْمانَ ْبنِ َعطَاٍء ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ الُْمِغَريِة ْبنِ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى -١٤٢٨
وَبةَ َحتَّى يََتَنحَّى الَ ُيَصلِّي اِإلَماُم ِفي ُمقَاِمِه الَِّذي صَلَّى ِفيِه الَْمكُْت: ُشْعَبةَ ، أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 

  ).١(َعْنُه 
  __________حاشية_
َحدَّثََنا كَِثُري ْبُن ُعَبْيٍد الْحِْمِصيُّ ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ ، َعْن  -م١٤٢٨: جاءيف املطبوع بعد هذا : تنبيه : "قال حمققه ) ١(

  ".َنْحَوُه، َعْن أَبِيِه ، َعنِ الُْمِغَريِة ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أَبِي َعْبِد الرَّْحَمنِ التَِّميِميِّ ، َعْن ُعثَْمانَ ْبنِ َعطَاٍء ، 
، وزاده حمققه  ١١٥١٧" حتفة األشراف"وليس هذا اإلسناد يف شيء من أصولنا اخلطية ، ومل يذكره املزي يف : قلنا 

  .وعاألستاذ َعْبد الصََّمد بني حاصرتني معتمًدا يف ذلك على املطب

  َباُب َما َجاَء ِفي َتْوِطنيِ الَْمكَاِن ِفي الَْمْسجِِد ُيَصلَّى ِفيِه -٢٠٤
حَْيى ْبُن َسِعيٍد ، قَاالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع َوَحدَّثََنا أَُبو بِْشرٍ َبكْرُ ْبُن َخلٍَف ، َحدَّثََنا َي -١٤٢٩

َنَهى َرسُولُ اِهللا : ُد الَْحِميِد ْبُن َجعْفَرٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َتِميمِ ْبنِ َمْحُموٍد ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ ِشْبلٍ ، قَالَ َحدَّثََنا َعْب: 
الرَُّجلُ الَْمكَانَ الَِّذي ُيصَلِّي ِفيِه َعْن َنقَْرِة الْغَُرابِ ، َوَعْن فَْرَشِة السَُّبعِ ، َوأَنْ ُيوِطَن : َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َعْن ثَالٍَث 

  .كََما ُيوِطُن الَْبعُِري



يَد ْبنِ أَبِي ُعبَْيٍد َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيِد ْبنِ كَاِسبٍ ، َحدَّثََنا الُْمِغَريةُ ْبُن َعْبدِ الرَّْحَمنِ الَْمْخُزوِميُّ ، َعْن يَزِ -١٤٣٠
فََيْعِمُد إِلَى اُألْسطُوَاَنِة ، ُدونَ الُْمْصَحِف ، فَُيَصلِّي قَرِيًبا ، ، أَنَُّه كَانَ َيأِْتي إِلَى سُْبَحِة الضَُّحى  ، َعْن َسلََمةَ ْبنِ اَألكَْوعِ

ولَ اهللاِ َصلَّى اهللا إِنِّي رَأَْيُت َرُس: أَالَ ُتَصلِّي َهاُهَنا ؟ َوأُِشُري إِلَى َبْعضِ نََواِحي الَْمْسجِِد ، فََيقُولُ : ِمْنَها ، فَأَقُولُ لَُه 
  .َعلْيِه وَسلََّم َيَتَحرَّى َهذَا الُْمقَاَم

  َباُب َما َجاَء ِفي أَْيَن ُتوَضُع النَّْعلُ إِذَا ُخِلَعْت ِفي الصَّالَِة -٢٠٥
َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعبَّاٍد ، َعْن َعْبِد اهللاِ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َسِعيٍد ، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ ، -١٤٣١

فَجََعلَ َنْعلَْيهِ ، رَأَْيُت َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َصلَّى َيْوَم الْفَْتحِ : ْبنِ ُسفَْيانَ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ السَّاِئبِ ، قَالَ 
  .َعْن َيَسارِِه

َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ الُْمَحارِبِيُّ ، َعْن : إِبَْراِهيَم ْبنِ َحبِيبٍ ، وَُمَحمَُّد ْبُن إِْسَماِعيلَ ، قَاالَ  َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن -١٤٣٢
أَلْزِْم : وَسلََّم  قَالَ َرسُولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه: َعْبِد اهللاِ ْبنِ َسِعيدِ ْبنِ أَبِي َسعِيٍد ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، قَالَ 

فَاْجَعلُْهَما َبْيَن رِْجلَْيَك ، َوالَ َتْجَعلُْهَما َعْن َيِمينَِك ، َوالَ َعْن َيِمنيِ َصاحِبَِك ، َوالَ ، َنْعلَْيَك قََدمَْيَك ، فَإِنْ َخلَْعَتُهَما 
  .َوَراَءَك ، فَُتْؤِذَي َمْن َخلْفََك

  أَبَْواُب الَْجَنائِزِ
  ِفي ِعَياَدةِ الْمَرِيضِ َباُب َما َجاَء -١

قَالَ : الَ َحدَّثََنا َهنَّاُد ْبُن السَّرِيِّ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعنِ الْحَارِِث ، َعْن َعِليٍّ ، قَ -١٤٣٣
ُيَسلُِّم َعلَْيِه إِذَا لَِقَيُه ، َوُيجِيُبُه إِذَا َدَعاُه ، : الَْمْعُروِف ِللُْمْسِلمِ َعلَى الُْمْسِلمِ ِستَّةٌ بِ: َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

  .ِسِهَوُيَشمُِّتُه إِذَا َعطََس ، َوَيُعوُدُه إِذَا َمرَِض ، َوَيْتَبعُ جَِناَزَتُه إِذَا َماَت ، َوُيِحبُّ لَُه َما ُيِحبُّ ِلنَفْ

َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َسعِيٍد ، َحدَّثََنا َعْبدُ الَْحِميدِ ْبُن : قَاالَ ، ٍف ، وَُمَحمَُّد ْبُن َبشَّارٍ َحدَّثََنا أَُبو بِْشرٍ َبكُْر ْبُن َخلَ -١٤٣٤
لَى ِللُْمسِْلمِ َع: الَ َجْعفَرٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َحكِيمِ ْبنِ أَفْلََح ، َعْن أَبِي َمْسُعوٍد ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَ

  .ُيَشمُِّتُه إِذَا َعطََس ، وَُيجِيُبهُ إِذَا َدعَاُه ، َوَيْشَهُدُه إِذَا مَاَت ، َوَيُعوُدهُ إِذَا مَرَِض: الُْمْسِلمِ أَْرَبُع ِخالَلٍ 

و ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن بِْشرٍ ، َعْن ُمَحمَّدِ ْبنِ َعْمرٍ -١٤٣٥
َردُّ التَِّحيَِّة ، َوإِجَاَبةُ : خَْمٌس ِمْن َحقِّ الُْمْسِلمِ َعلَى الُْمْسِلمِ : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ُهَرْيَرةَ ، قَالَ 

  .وََتْشِميُت الَْعاِطسِ إِذَا َحِمَد اللََّه الدَّْعَوِة ، َوُشُهوُد الْجِنَاَزِة ، َوِعَياَدةُ الَْمرِيضِ ،

َسِمْعُت : َسِمْعُت ُمحَمََّد ْبَن الْمُْنكَِدرِ َيقُولُ : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا الصَّْنعَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، قَالَ  -١٤٣٦
  .َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َماِشًيا وَأَُبو َبكْرٍ ، َوأََنا ِفي َبنِي َسِلَمةََعاَدنِي َرُسولُ اهللاِ : َجابِرَ ْبَن َعْبِد اِهللا َيقُولُ 

، َعْن أََنسِ ْبنِ َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا َمْسلََمةُ ْبُن ُعلَيٍّ ، َحدَّثََنا اْبُن جَُرْيجٍ ، َعْن ُحَمْيدٍ الطَّوِيلِ  -١٤٣٧
  .إِالَّ بَْعَد ثَالٍَث، النَّبِيُّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم الَ َيُعوُد مَرِيًضا  كَانَ: َماِلٍك ، قَالَ 



 إِبَْراِهيمَ التَّْيِميِّ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُعقَْبةُ ْبُن َخاِلٍد السَّكُونِيُّ ، َعْن ُموَسى ْبنِ ُمَحمَِّد ْبنِ -١٤٣٨
إِذَا َدَخلُْتْم َعلَى الَْمرِيضِ ، فََنفُِّسوا : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : يِه ، َعْن أَبِي َسعِيٍد الُْخْدرِيِّ ، قَالَ َعْن أَبِ

  .لَُه ِفي اَألَجلِ ، فَإِنَّ ذَِلَك الَ َيُردُّ شَْيئًا ، َوُهَو ُيطَيُِّب نَفَْس الَْمرِيضِ

نِ اْبنِ ا الَْحَسُن ْبُن َعِليٍّ الَْخالَّلُ ، َحدَّثََنا َصفَْوانُ ْبُن ُهَبْيَرةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َمِكنيٍ ، َعْن ِعكْرَِمةَ ، َعَحدَّثََن -١٤٣٩
ُبرٍّ ، قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اهللا أَْشتَهِي ُخْبزَ : َما َتْشَتهِي ؟ قَالَ : َعبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َعاَد َرُجالً ، قَالَ 

إِذَا اْشتََهى َمرِيُض : ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َمْن كَانَ ِعْنَدُه ُخْبُز ُبرٍّ ، فَلَْيْبَعثْ إِلَى أَِخيِه : َعلْيِه وَسلََّم 
  .أََحِدكُْم شَْيئًا ، فَلُْيطِْعْمُه

انُ ْبُن َوِكيعٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن َيزِيَد الرَّقَاِشيِّ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َحدَّثََنا ُسفَْي -١٤٤٠
: هِي كَْعكًا ؟ قَالَ أََتشَْتهِي َشْيئًا ؟ أََتْشَت: َدَخلَ النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َعلَى َمرِيضٍ َيعُوُدُه ، فَقَالَ : َماِلٍك ، قَالَ 

  .َنَعْم ، فَطَلَُبوا لَُه

َحدَّثَنِي كَِثريُ ْبُن ِهَشامٍ ، َحدَّثََنا َجعْفَُر ْبُن ُبْرقَانَ ، َعْن َمْيُموِن ْبنِ ِمْهَرانَ ، َعْن ، َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن ُمَساِفرٍ  -١٤٤١
إِذَا َدَخلَْت َعلَى َمرِيضٍ ، فَُمْرُه أَنْ َيْدُعَو لََك ؛ : َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم  قَالَ ِلي َرُسولُ اِهللا: ُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ ، قَالَ 

  .فَإِنَّ ُدَعاَءُه كَُدَعاِء الَْمالَِئكَِة

  َباُب َما َجاَء ِفي ثََوابِ َمْن َعاَد َمرِيضًا -٢
َعاوَِيةَ ، َحدَّثََنا اَألْعَمُش ، َعنِ الَْحكَمِ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو ُم -١٤٤٢

َمْن أََتى أََخاهُ الُْمسِْلَم َعاِئًدا ، َمَشى ِفي : َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقُولُ : لَْيلَى ، َعْن َعِليٍّ ، قَالَ 
ى ُيْمِسيَ حَتَّى َيْجِلَس ، فَإِذَا َجلََس غََمَرْتُه الرَّْحَمةُ ، فَإِنْ كَانَ غُْدَوةً ، َصلَّى َعلَْيِه َسْبُعونَ أَلَْف َملٍَك حَتَّ َخَرافَِة الَْجنَِّة

  .، َوإِنْ كَانَ َمَساًء ، َصلَّى َعلَْيِه َسْبُعونَ أَلَْف َملٍَك حَتَّى ُيْصبَِح

ارٍ ، َحدَّثََنا ُيوُسُف ْبُن َيْعقُوَب ، َحدَّثََنا أَُبو ِسَناٍن الْقَْسَمِليُّ ، َعْن ُعثَْمانَ ْبنِ أَبِي سَْوَدةَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّ -١٤٤٣
ِطْبَت ، : ِء َمْن َعاَد َمرِيًضا ، َناَدى ُمَناٍد ِمَن السََّما: قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، قَالَ 

  .َوطَاَب َمْمَشاَك ، َوَتَبوَّأَْت ِمَن الَْجنَِّة َمنْزِالً

  َباُب َما َجاَء ِفي َتلِْقنيِ الَْميِِّت الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه -٣
َسانَ ، َعْن أَبِي حَازِمٍ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َخاِلٍد اَألْحَمُر ، َعْن َيزِيَد ْبنِ كَْي -١٤٤٤

  .الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه: لَقُِّنوا َموَْتاكُْم : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ُهَرْيَرةَ ، قَالَ 

ُسلَْيَمانَ ْبنِ بِالَلٍ ، َعْن ُعَماَرةَ ْبنِ غَزِيَّةَ ،  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َمْهِديٍّ ، َعْن -١٤٤٥
الَ إِلَهَ : لَقُِّنوا مَْوَتاكُْم : قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َعْن َيْحَيى ْبنِ ُعَماَرةَ ، َعْن أَبِي َسعِيٍد الُْخْدرِيِّ ، قَالَ 

  .إِالَّ اللَُّه



رٍ ، َعْن مَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِمرٍ ، َحدَّثََنا كَِثُري ْبُن زَْيٍد ، َعْن إِْسَحاقَ ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ َجْعفََحدَّثََنا ُمَح -١٤٤٦
الَْحلِيُم الْكَرُِمي ، سُْبَحانَ اِهللا َربِّ  ،الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه : لَقُِّنوا َموَْتاكُْم : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : أَبِيِه ، قَالَ 

  .أَْجَوُد ، َوأَْجوَُد: َيا َرُسولَ اِهللا ، كَْيَف ِلَألْحَياِء ؟ قَالَ : قَالُوا ، الْعَْرشِ الَْعِظيمِ ، الَْحْمُد ِللَِّه َربِّ الَْعالَِمَني 

  َباُب َما َجاَء ِفيَما ُيقَالُ ِعْنَد الَْمرِيضِ إِذَا ُحضَِر -٤
َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن َشِقيقٍ ، : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َوَعِليُّ ْبُن ُمحَمٍَّد ، قَاالَ  -١٤٤٧

مَرِيَض أَوِ الَْميَِّت ، فَقُولُوا َخيًْرا ، فَإِنَّ إِذَا َحضَْرُتمُ الْ: قَالَ َرُسولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َعْن أُمِّ َسلََمةَ ، قَالَْت 
  .الَْمالَِئكَةَ ُيَؤمُِّنونَ َعلَى َما َتقُولُونَ

: قُوِلي :  َيا َرسُولَ اِهللا ، إِنَّ أََبا َسلََمةَ قَْد َماَت ، قَالَ: أََتْيتُ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم فَقُلُْت ، فَلَمَّا َماَت أَُبو َسلََمةَ 
َصلَّى اهللا ، فَأَْعقََبنِي اللَُّه َمْن ُهَو َخْيٌر ِمْنُه ، ُمحَمٌَّد : فَفََعلُْت : قَالَْت ، اللَُّهمَّ اغِْفْر ِلي َولَُه ، َوأَْعِقبْنِي ِمْنُه ُعقَْبى َحَسَنةً 

  .َعلْيِه وَسلََّم

َنا َعِليُّ ْبُن الَْحَسنِ ْبنِ شَِقيقٍ ، َعنِ اْبنِ الُْمَباَرِك ، َعْن ُسلَْيَمانَ التَّْيِميِّ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثَ -١٤٤٨
: قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َعْن أَبِي ُعثَْمانَ ، َولَْيسَ بِالنَّْهِديِّ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َمْعِقلِ ْبنِ َيسَارٍ ، قَالَ 

  .ُؤوَها ِعْنَد َمْوَتاكُْم ، َيعْنِي يساقَْر

ُمحَارِبِيُّ ؛ َجِميًعا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن هَاُرونَ وَحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا الْ -١٤٤٩
، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ كَْعبِ ْبنِ َماِلٍك ، َعْن أَبِيِه ،  َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسحَاَق ، َعنِ الْحَارِِث ْبنِ فَُضْيلٍ

،  إِنْ لَِقيَت فُالًَنا، َيا أََبا َعْبدِ الرَّْحَمنِ : أََتْتُه أُمُّ بِْشرٍ بِْنُت الَْبَراِء ْبنِ َمْعرُورٍ ، فَقَالَْت ، لَمَّا َحَضَرْت كَْعًبا الَْوفَاةُ : قَالَ 
أََما ، َيا أََبا عَْبِد الرَّْحَمنِ : َنْحُن أَْشَغلُ ِمْن ذَِلَك ، قَالَْت ، غَفََر اللَُّه لَِك َيا أُمَّ بِْشرٍ : فَاقَْرأْ َعلَْيِه ِمنِّي السَّالََم ، قَالَ 

َبلَى :  ِفي طَْيرٍ ُخْضرٍ ، َتْعلُُق بَِشَجرِ الَْجنَِّة ؟ قَالَ إِنَّ أَْروَاَح الُْمْؤِمنَِني: َسِمْعَت َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم يَقُولُ 
  .فَُهَو ذَاَك: ، قَالَْت 

َحمَّدُ ْبُن َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن اَألْزَهرِ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ِعيَسى ، َحدَّثََنا ُيوُسفُ ْبُن الْمَاجُِشوِن ، َحدَّثََنا ُم -١٤٥٠
اقَْرأْ َعلَى َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َدَخلُْت َعلَى جَابِرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا َوُهَو َيُموُت ، فَقُلُْت : الَ الْمُْنكَِدرِ ، قَ

  .السَّالََم

  َباُب َما َجاَء ِفي الُْمْؤِمنِ ُيْؤَجُر ِفي النَّْزعِ -٥
لَْوِليُد ْبُن ُمسِْلمٍ ، َحدَّثََنا اَألْوَزاِعيُّ ، َعْن َعطَاٍء ، َعْن َعاِئَشةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا ا -١٤٥١

، ا بَِها َوِعْنَدَها َحمِيٌم لََها َيْخُنقُُه الْمَْوُت ، فَلَمَّا َرأَى النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َم، َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َدَخلَ َعلَْيَها 
  .الَ َتْبتَِئِسي َعلَى َحِميِمِك ، فَإِنَّ ذَِلَك ِمْن َحسََناِتِه: قَالَ لََها 

، َعنِ اْبنِ ُبرَْيَدةَ  َحدَّثََنا َبكُْر ْبُن َخلٍَف أَُبو بِْشرٍ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َسِعيٍد ، َعنِ الْمُثَنَّى ْبنِ َسعِيٍد ، َعْن قََتاَدةَ -١٤٥٢
  .الُْمْؤِمُن َيُموُت بِعََرقِ الَْجبِنيِ: بِيِه ؛ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ ، َعْن أَ



ْيسٍ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا َرْوحُ ْبُن الْفََرجِ ، َحدَّثََنا َنْصرُ ْبُن َحمَّاٍد ، َحدَّثََنا مُوَسى ْبُن كَْرَدمٍ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ قَ -١٤٥٣
: َمَتى َتْنقَِطُع َمْعرِفَةُ الْعَْبِد ِمَن النَّاسِ ، قَالَ : َسأَلُْت َرسُولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َدةَ ، َعْن أَبِي ُموَسى ، قَالَ ُبْر

  .إِذَا َعاَيَن

  َباُب َما َجاَء ِفي َتْغمِيضِ الْمَيِِّت -٦
دَّثََنا ُمَعاوَِيةُ ْبُن َعْمرٍو ، َحدَّثََنا أَُبو إِْسَحاقَ الْفََزارِيُّ ، َعْن َخاِلٍد الَْحذَّاِء ، َعْن َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن أََسٍد ، َح -١٤٥٤

، لََمةَ َدَخلَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َعلَى أَبِي َس: أَبِي ِقالََبةَ ، َعْن قَبِيَصةَ ْبنِ ذُؤَْيبٍ ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ ، قَالَْت 
  .َتبَِعُه الَْبَصُر، إِنَّ الرُّوَح إِذَا قُبَِض : فَأَغَْمَضُه ، ثُمَّ قَالَ ، َوقَْد َشقَّ َبَصُرُه 

اَألعَْرجِ ، ْن ُحَمْيدٍ َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد ُسلَْيَمانُ ْبُن تَْوَبةَ ، َحدَّثََنا َعاِصمُ ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا قََزَعةُ ْبُن ُسَوْيٍد ، َع -١٤٥٥
إِذَا َحضَْرُتمْ : قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َمْحُموِد ْبنِ لَبِيٍد ، َعْن َشدَّاِد ْبنِ أَْوسٍ ، قَالَ 
  .يًْرا ؛ فَإِنَّ الَْمالَِئكَةَ ُتَؤمُِّن َعلَى َما قَالَ أَْهلُ الَْبْيِتَمْوَتاكُْم ، فَأَغِْمُضوا الَْبَصَر ؛ فَإِنَّ الَْبَصرَ َيْتَبعُ الرُّوَح ، َوقُولُوا َخ

  َباُب َما َجاَء ِفي َتقْبِيلِ الَْميِِّت -٧
ْبنِ ُعَبْيدِ  َحدَّثََنا َوكِيٌع ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن َعاِصمِ: َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َوَعِليُّ ْبُن ُمحَمٍَّد ، قَاالَ  -١٤٥٦

قَبَّلَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ُعثَْمانَ ْبَن َمظُْعوٍن َوُهَو َميٌِّت : اِهللا ، َعنِ الْقَاِسمِ ْبنِ ُمَحمٍَّد ، َعْن َعاِئَشةَ ، قَالَْت 
  .، فَكَأَنِّي أَْنظُرُ إِلَى ُدُموِعِه َتسِيلُ َعلَى َخدَّْيِه

َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َسعِيٍد ، : حَْمُد ْبُن ِسَناٍن ، وَالَْعبَّاُس ْبُن َعْبدِ الَْعظِيمِ ، َوسَْهلُ ْبُن أَبِي سَْهلٍ ، قَالُوا َحدَّثََنا أَ -١٤٥٧
َبكْرٍ قَبَّلَ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا  َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن ُموَسى ْبنِ أَبِي َعاِئَشةَ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َوَعاِئَشةَ ، أَنَّ أََبا

  .َعلْيِه وَسلََّم َوُهَو َميٌِّت

  َباُب َما َجاَء ِفي غُْسلِ الْمَيِِّت -٨
، َعْن أُمِّ الثَّقَِفيُّ ، َعْن أَيُّوَب ، َعْن ُمَحمَّدِ ْبنِ ِسريِيَن [َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ  -١٤٥٨

اغِْسلَْنَها ثَالَثًا ، : فَقَالَ ، َدَخلَ َعلَْيَنا َرسُولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، وََنْحُن ُنَغسِّلُ اْبَنَتُه أُمَّ كُلْثُومٍ : َعِطيَّةَ ، قَالَْت 
َوِسْدرٍ ، وَاْجَعلَْن ِفي اآلِخَرِة كَافُوًرا ، أَْو شَْيئًا ِمْن ) ١(] أَْو َخْمًسا ، أَوْ أَكْثََر ِمْن ذَِلَك ، إِنْ رَأَْيُتنَّ ذَِلَك ، بَِماٍء

  .أَْشعِْرَنَها إِيَّاُه: فَلَمَّا فََرغَْنا آذَنَّاُه ، فَأَلْقَى إِلَيَْنا َحقَْوُه ، َوقَالَ ، كَافُورٍ ، فَإِذَا فََرغُْتنَّ فَآِذنَّنِي 
__________  

  .ملطبوع ، وأثبتناه عن طبعة حممد فؤاد عبد الباقيما بني املعقوفتني مل يرد يف ا) ١(

َحدَّثَْتنِي َحفَْصةُ ، َعْن أُمِّ َعِطيَّةَ ، ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ الثَّقَِفيُّ ، َعْن أَيُّوَب  -١٤٥٩
َوكَانَ ِفيِه ، اغِْسلْنََها ثَالَثًا ، أَوْ َخْمًسا : َوكَانَ ِفيِه ، اغِْسلَْنَها وِْتًرا : َحفَْصةَ  بِِمثْلِ َحدِيِث ُمَحمٍَّد ، َوكَانَ ِفي َحدِيِث

  .َوَمَشطَْناَها ثَالَثَةَ قُُروٍن: أَنَّ أُمَّ َعِطيَّةَ قَالَْت : َوكَانَ ِفيِه ، اْبَدؤُوا بَِمَياِمنَِها ، َوَموَاِضعِ الُْوُضوِء ِمْنَها : 



َعاِصمِ ْبنِ دَّثََنا بِْشُر ْبُن آَدَم ، َحدَّثََنا رَْوُح ْبُن ُعَباَدةَ ، َعنِ اْبنِ جَُرْيجٍ ، َعْن َحبِيبِ ْبنِ أَبِي ثَابٍِت ، َعْن َح -١٤٦٠
  .ْنظُرْ إِلَى فَِخِذ َحيٍّ ، َوالَ َميٍِّتالَ ُتْبرِْز فَِخذََك ، َوالَ َت: قَالَ ِلَي النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َضْمَرةَ ، َعْن َعِليٍّ ، قَالَ 

ْن زَْيِد ْبنِ أَسْلََم ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمصَفَّى الْحِْمِصيُّ ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ ْبُن الْوَِليِد ، َعْن ُمَبشِّرِ ْبنِ ُعَبْيٍد ، َع -١٤٦١
  .ِليَُغسِّلْ مَْوَتاكُمُ الَْمأْمُوُنونَ: هللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ َرُسولُ ا: َعْبِد اهللاِ ْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 

ْمرِو ْبنِ َخاِلٍد ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ الُْمحَارِبِيُّ ، َحدَّثََنا َعبَّاُد ْبُن كَِثريٍ ، َعْن َع -١٤٦٢
َمْن غَسَّلَ َميًِّتا : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ابٍِت ، َعْن َعاِصمِ ْبنِ َضْمَرةَ ، َعْن َعِليٍّ ، قَالَ َحبِيبِ ْبنِ أَبِي ثَ

  .مِثْلَ َيْوَم وَلََدْتُه أُمُُّه ، َوكَفََّنُه ، َوَحنَّطَُه ، َوَحَملَُه ، َوَصلَّى َعلَْيِه ، َولَْم يُفْشِ َعلَْيِه َما َرأَى ، َخَرَج ِمْن َخِطيئَِتِه ،

َهْيلِ ْبنِ أَبِي صَاِلحٍ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ أَبِي الشَّوَارِبِ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن الُْمْختَارِ ، َعْن ُس -١٤٦٣
  .َمْن غَسَّلَ َميًِّتا ، فَلَْيْغَتِسلْ: هللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ َرُسولُ ا: ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ ، قَالَ 

  َباُب َما َجاَء ِفي غَْسلِ الرَُّجلِ امَْرأََتُه َوغَْسلِ الْمَْرأَِة زَْوَجهَا -٩
َنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسحَاَق ، َعْن َيْحَيى ْبنِ َعبَّادِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن خَاِلٍد الَْوهْبِيُّ ، َحدَّثَ -١٤٦٤

لَْو كُْنُت اْسَتقَْبلُْت ِمْن أَْمرِي َما اسَْتدَْبْرُت ، َما غَسَّلَ النَّبِيَّ : ْبنِ َعْبِد اهللاِ ْبنِ الزَُّبْيرِ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعاِئَشةَ ، قَالَْت 
  .َساِئِهَصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم غَْيُر نِ

نِ إِْسحَاَق ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َحنَْبلٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َسلََمةَ ، َعْن ُمَحمَِّد ْب -١٤٦٥
َرَجعَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه : ِئَشةَ ، قَالَْت َيْعقُوَب ْبنِ ُعْتَبةَ ، َعنِ الزُّهْرِيِّ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ َعْبدِ اِهللا ، َعْن َعا

، َبلْ أََنا َيا َعاِئَشةُ َوا رَأَْساُه : َوا َرأْسَاُه ، فَقَالَ : وَسلََّم ِمَن الَْبقِيعِ ، فََوَجَدنِي وَأََنا أَجِدُ ُصَداًعا ِفي رَأِْسي ، َوأََنا أَقُولُ 
  .قَْبِلي ، فَقُْمُت َعلَْيِك ، فََغسَّلُْتِك ، َوكَفَّنُْتِك ، َوَصلَّْيُت َعلَْيِك ، َوَدفَنُْتِك َما َضرَِّك لَْو ِمتِّ: ثُمَّ قَالَ 

  َباُب َما َجاَء ِفي غَْسلِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم -١٠
ُبو ُمَعاوَِيةَ ، َحدَّثََنا أَُبو ُبْرَدةَ ، َعْن َعلْقََمةَ ْبنِ َمْرثٍَد ، َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن َيْحَيى ْبنِ اَألزَْهرِ الَْواسِِطيُّ ، َحدَّثََنا أَ -١٤٦٦

الَ : لَمَّا أََخذُوا ِفي غَْسلِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َناَداُهْم ُمنَاٍد ِمَن الدَّاِخلِ : َعنِ اْبنِ ُبَرْيَدةَ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 
  .لِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَِميَصُهَتْنزُِعوا َعْن َرسُو

ْبنِ الُْمَسيَّبِ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن ِخذَامٍ ، َحدَّثََنا َصفَْوانُ ْبُن ِعيَسى ، أَخَْبَرَنا َمْعَمٌر ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َسِعيِد  -١٤٦٧
ذََهَب َيلَْتِمُس ِمْنُه َما ُيلَْتَمُس ِمَن الَْميِِّت ، فَلَْم ، النَّبِيَّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم  لَمَّا غَسَّلَ: َعْن َعِليِّ ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ ، قَالَ 

  .بِأَبِي الطَّيُِّب ، ِطْبَت َحيا ، َوِطْبَت َميًْتا: َيجِْدُه ، فَقَالَ 

ْيِد ْبنِ َعِليِّ ْبنِ الُْحَسْينِ ْبنِ َعِليٍّ ، َعْن إِْسَماِعيلَ ْبنِ َعْبِد اهللاِ َحدَّثََنا َعبَّاُد ْبُن َيْعقُوَب ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن َز -١٤٦٨
فَاغِْسلُونِي بَِسْبعِ ِقَربٍ ، إِذَا أََنا ُمتُّ : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ْبنِ َجْعفَرٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعِليٍّ ، قَالَ 

  .بِئْرِ غَْرسٍ ِمْن بِئْرِي ،



  َباُب َما َجاَء ِفي كَفَنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم -١١
ْن َعاِئَشةَ ، أَنَّ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا حَفُْص ْبُن ِغَياٍث ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َع -١٤٦٩

إِنَُّهمْ : فَِقيلَ ِلعَاِئَشةَ ، َوالَ ِعَماَمةٌ ، اهللا َعلْيِه وَسلََّم كُفَِّن ِفي ثَالَثَةِ أَثَْوابٍ بِيضٍ َيمَانَِيٍة ، لَْيَس ِفيَها قَِميٌص  النَّبِيَّ صَلَّى
  .َبَرٍة ، فَلَْم ُيكَفُِّنوُهقَْد َجاُؤوا بُِبْرِد ِح: كَاُنوا َيْزُعُمونَ أَنَُّه قَْد كَانَ كُفَِّن ِفي ِحَبَرٍة ، فَقَالَْت َعاِئَشةُ 

َهذَا َما َسِمْعُت ِمْن أَبِي ُمَعْيدٍ : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َخلٍَف الَْعسْقَالَنِيُّ ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن أَبِي َسلََمةَ ، قَالَ  -١٤٧٠
كُفَِّن َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه : ِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر ، قَالَ َحفْصِ ْبنِ غَْيالَنَ ، َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ ُموَسى ، َعْن َناِفعٍ ، َعْن َعْب

  .وَسلََّم ِفي ثَالَِث رَِياطٍ بِيضٍ ُسحُوِليٍَّة

َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن إِْدرِيَس ، َعْن َيزِيدَ ْبنِ أَبِي زَِياٍد ، َعْن ِمقَْسمٍ  -١٤٧١
  .قَِميِصِه الَِّذي قُبَِض ِفيِه ، َوُحلٍَّة َنجَْرانِيٍَّة: كُفَِّن َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِفي ثَالَثَِة أَثْوَابٍ : قَالَ 

  َباُب َما َجاَء ِفيَما ُيْسَتَحبُّ ِمَن الْكَفَنِ -١٢
بَّاحِ ، أَخَْبَرَنا عَْبُد اِهللا ْبُن َرَجاٍء الَْمكِّيُّ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعثَْمانَ ْبنِ ُخثَْيمٍ ، َعْن َسِعيدِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الصَّ -١٤٧٢

فُِّنوا ِفيَها َموَْتاكُْم ، َخْيُر ِثَيابِكُُم الْبََياُض ، فَكَ: قَالَ َرُسولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ْبنِ ُجَبْيرٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ 
  .َوالَْبُسوَها

ي َنْصرٍ ، َعْن َحدَّثََنا ُيوُنُس ْبُن َعْبِد اَألْعلَى ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ ، أَْخبََرَنا ِهَشاُم ْبُن سَْعٍد ، َعْن َحاِتمِ ْبنِ أَبِ -١٤٧٣
  .َخْيُر الْكَفَنِ الُْحلَّةُ: اِمِت ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ ُعَباَدةَ ْبنِ ُنَسيٍّ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن ُعَباَدةَ ْبنِ الصَّ

 ْبُن َحسَّاٍن ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن يُوُنَس ، َحدَّثََنا ِعكْرَِمةُ ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم -١٤٧٤
إِذَا وَِلَي أََحدُكُْم أََخاُه ، فَلُْيْحِسنْ : قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ِد ْبنِ سِريِيَن ، َعْن أَبِي قََتاَدةَ ، قَالَ ُمَحمَّ
  .كَفََنُه

  َباُب َما َجاَء ِفي النَّظَرِ إِلَى الَْميِّتِ إِذَا أُْدرَِج ِفي أَكْفَانِِه -١٣
 َماِلٍك ، ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسَماعِيلَ ْبنِ َسُمَرةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الَْحَسنِ ، َحدَّثََنا أَُبو َشْيَبةَ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َحدَّثََنا -١٤٧٥

الَ ُتْدرُِجوُه ِفي :  َعلْيِه وَسلََّم اْبُن النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ لَُهُم النَّبِيُّ َصلَّى اهللا، لَمَّا قُبَِض إِْبَراِهيُم : قَالَ 
  .أَكْفَانِِه َحتَّى أَْنظَُر إِلَْيِه ، فَأَتَاُه ، فَاْنكَبَّ َعلَْيِه ، َوَبكَى

  َباُب َما َجاَء ِفي النَّْهيِ َعنِ النَّْعيِ -١٤
: َعْن َحبِيبِ ْبنِ ُسلَْيمٍ ، َعْن بِالَلِ ْبنِ َيْحَيى ، قَالَ  َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َراِفعٍ ، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن الْمَُباَرِك ، -١٤٧٦

الَ ُتْؤِذنُوا بِِه أََحًدا ، إِنِّي أََخاُف أَنْ َيكُونَ َنعًْيا ، إِنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ َصلَّى : كَانَ ُحذَْيفَةُ إِذَا مَاَت لَُه الَْميُِّت ، قَالَ 
  .يَّ َهاَتْينِ ، َيْنَهى َعنِ النَّْعيِاهللا َعلْيِه وَسلََّم بِأُذَُن

  َباُب َما َجاَء ِفي ُشهُوِد الْجََنائِزِ -١٥
َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َسعِيِد : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َوِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، قَاالَ  -١٤٧٧



، أَْسرُِعوا بِالْجِنَاَزِة ، فَإِنْ َتكُنْ َصاِلَحةً : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : يَّبِ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، قَالَ ْبنِ الُْمَس
  .فََشرٌّ َتَضعُوَنُه َعْن رِقَابِكُْم، فََخْيٌر تُقَدُِّمونََها إِلَْيِه ، َوإِنْ َتكُْن غَْيَر ذَِلَك 

بِي ُعبَْيَدةَ ، دَّثََنا ُحَمْيدُ ْبُن َمْسَعَدةَ ، َحدَّثََنا َحمَّادُ ْبُن َزْيٍد ، َعْن َمْنصُورٍ ، َعْن ُعَبْيِد ْبنِ نِْسطَاسٍ ، َعْن أََح -١٤٧٨
؛ فَإِنَُّه ِمَن السُّنَِّة ، ثُمَّ إِنْ َشاءَ َمنِ اتََّبَع جِنَاَزةً فَلَْيحِْملْ بَِجوَانِبِ السَّرِيرِ كُلَِّها : قَالَ َعْبُد اِهللا ْبُن َمْسُعوٍد : قَالَ 

  .فَلَْيَتطَوَّْع ، َوإِنْ َشاَء فَلَْيَدْع

بِي ُبْرَدةَ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُعَبْيِد ْبنِ َعِقيلٍ ، َحدَّثََنا بِْشُر ْبُن ثَابٍِت ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن لَْيٍث ، َعْن أَ -١٤٧٩
  .لَِتكُْن َعلَْيكُُم السَِّكيَنةُ: َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، أَنَُّه َرأَى جَِناَزةً ُيْسرُِعونَ بَِها ، قَالَ  ُموَسى ،

َمرَْيَم ، َعْن َراِشِد ْبنِ َسْعٍد ، َحدَّثََنا كَِثُري ْبُن ُعَبْيٍد الِْحْمِصيُّ ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ ْبُن الَْوِليِد ، َعْن أَبِي َبكْرِ ْبنِ أَبِي  -١٤٨٠
َرأَى َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم نَاًسا ُركْبَاًنا َعلَى : َمْولَى َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ ، َعْن ثَْوَبانَ 

  .ِئكَةَ اِهللا َيْمُشونَ َعلَى أَقَْدامِهِْم ، َوأَْنُتْم رُكَْبانٌ ؟أَالَ َتسَْتْحُيونَ أَنَّ َمالَ: َدَوابِّهِْم ِفي جَِناَزٍة ، فَقَالَ 

َحدَّثَنِي زَِياُد ، ْبنِ َحيَّةَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا َرْوُح ْبُن ُعَباَدةَ ، َحدَّثََنا سَِعيُد ْبُن ُعَبْيدِ اهللاِ ْبنِ ُجَبْيرِ  -١٤٨١
الرَّاِكُب َخلْفَ : َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقُولُ : يَّةَ ، َسِمَع الُْمِغَريةَ ْبَن ُشْعَبةَ َيقُولُ ْبُن ُجَبْيرِ ْبنِ َح

  .وَالَْماِشي ِمْنَها حَْيثُ َشاَء، الْجِنَاَزِة 

  َباُب َما َجاَء ِفي الَْمْشيِ أََماَم الْجِنَازَِة -١٦
َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، : يُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َوِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َوَسْهلُ ْبُن أَبِي َسْهلٍ ، قَالُوا َحدَّثََنا َعِل -١٤٨٢

  .أََماَم الْجَِنازَِة َيْمُشونَ، َوأََبا َبكْرٍ ، َوُعَمَر ، َرأَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َعْن َساِلمٍ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 

َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َبكْرٍ الُْبْرَسانِيُّ ، : َحدَّثََنا َنْصُر ْبُن َعِليٍّ الْجَْهَضِميُّ ، َوَهاُرونُ ْبُن َعْبدِ اهللاِ الَْحمَّالُ ، قَاالَ  -١٤٨٣
، كَانَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : سِ ْبنِ َماِلٍك ، قَالَ أَخَْبَرَنا يُوُنُس ْبُن َيزِيَد اَألْيِليُّ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن أََن

  .َيْمُشونَ أََماَم الْجَِنازَِة، َوأَُبو َبكْرٍ ، َوُعَمُر ، َوُعثَْمانُ 

َعْبِد اِهللا التَّْيِميِّ ، َعْن أَبِي مَاجَِدةَ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعْبَدةَ ، أَْخبََرَنا َعْبُد الْوَاِحدِ ْبُن زَِياٍد ، َعْن َيْحَيى ْبنِ  -١٤٨٤
الْجِنَاَزةُ َمْتُبوَعةٌ َولَْيَسْت بَِتابَِعٍة ، : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : الَْحنَِفيِّ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َمْسُعوٍد ، قَالَ 

  .لَْيَس َمَعَها َمْن تَقَدََّمَها

  َجاَء ِفي النَّْهيِ َعنِ التََّسلُّبِ َمَع الْجِنَازَِةَباُب َما  -١٧
عٍ ، َعْن ِعْمَرانَ ْبنِ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعْبَدةَ ، أَْخبََرنِي َعْمُرو ْبُن النُّْعَماِن ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن الَْحَزوَّرِ ، َعْن ُنفَْي -١٤٨٥

َرْجَنا َمَع َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِفي جِنَاَزٍة ، فَرَأَى قَْوًما قَْد طََرحُوا أَْرِدَيتَُهمْ َخ: الُْحَصْينِ ، َوأَبِي َبْرَزةَ ، قَاالَ 
اِهِليَّةِ أَبِفِْعلِ الَْجاِهِليَِّة َتأُْخذُونَ ؟ أَْو بِصَنِيعِ الَْج: َيْمُشونَ ِفي قُُمصٍ ، فَقَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، 

فَأََخذُوا أَْردَِيَتُهْم ، وَلَْم َيُعودُوا : قَالَ ، َتَشبَّهُونَ ؟ لَقَْد َهَمْمُت أَنْ أَْدُعَو َعلَْيكُْم َدْعَوةً َتْرجُِعونَ ِفي غَْيرِ ُصَورِكُْم 
  .ِلذَِلَك



  بِنَارٍ َباُب َما َجاَء ِفي الْجَِناَزِة الَ تَُؤخَُّر إِذَا َحَضَرْت َوالَ ُتْتَبُع -١٨
، أَنَّ ُمَحمََّد ْبنَ  َحدَّثََنا َحْرَملَةُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا َعْبدُ اِهللا ْبُن َوْهبٍ ، أَْخبََرنِي َسِعيدُ ْبُن َعْبِد اهللاِ الُْجهَنِيُّ -١٤٨٦

: أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ ، بِي طَاِلبٍ ُعَمَر ْبنِ َعِليِّ ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ َحدَّثَُه َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه َعِليِّ ْبنِ أَ
  .الَ ُتَؤخُِّروا الْجَِناَزةَ إِذَا َحَضَرْت

لِ ْبنِ َمْيَسَرةَ قَرَأُْت َعلَى الْفَُضْي: َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اَألْعلَى الصَّْنَعانِيُّ ، أَْخبََرَنا ُمْعَتِمُر ْبُن ُسلَْيَمانَ ، قَالَ  -١٤٨٧
الَ َتْتَبعُونِي : أَْوَصى أَُبو ُموَسى اَألْشَعرِيُّ ِحَني َحضََرُه الْمَْوُت ، فَقَالَ : ، َعْن أَبِي حَرِيزٍ ، أَنَّ أََبا بُْرَدةَ َحدَّثَُه قَالَ 

  .اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َنَعْم ، ِمْن َرُسولِ: أََوَسِمْعَت ِفيِه َشْيئًا ؟ قَالَ : بِِمْجَمرٍ ، قَالُوا لَُه 

  َباُب َما َجاَء ِفيَمْن َصلَّى َعلَْيِه َجَماَعةٌ ِمَن الُْمْسِلِمَني -١٩
ْن أَبِي ي صَاِلحٍ ، َعَحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ، أَْخبََرَنا َشْيَبانُ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِ -١٤٨٨

  .َمْن َصلَّى َعلَْيِه ِمئَةٌ ِمَن الُْمْسِلِمَني غُِفَر لَُه: ُهَرْيَرةَ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 

ُن زَِياٍد الَْخرَّاطُ ، َعْن َشرِيٍك ، َحدَّثَنِي ُحَمْيُد ْب، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن الُْمْنِذرِ الْحَِزاِميُّ ، َحدَّثََنا َبكُْر ْبُن ُسلَْيمٍ  -١٤٨٩
قُْم فَاْنظُْر َهلِ ، َيا كُرَْيُب : َهلََك اْبٌن لَِعْبِد اِهللا ْبنِ َعبَّاسٍ ، فَقَالَ ِلي : قَالَ ، َعْن كَُرْيبٍ ، َمْولَى َعْبِد اِهللا ْبنِ َعبَّاسٍ 

فَاْخُرجُوا : الَ ، َبلْ ُهمْ أَكْثَُر ، قَالَ : َحَك كَْم ُتَراُهْم ؟ أَْرَبِعَني ؟ قُلُْت وَْي: َنَعْم ، فَقَالَ : اْجَتَمَع ِالبْنِي أََحٌد ؟ فَقُلُْت 
َما ِمْن أَْرَبِعَني ِمْن ُمْؤِمنٍ َيْسَتْغِفُرونَ ِلُمْؤِمنٍ ، إِالَّ : بِابْنِي ، فَأَشَْهُد لََسِمْعُت َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم يَقُولُ 

  .ُهُم اللَُّهَشفََّع

َحدَّثََنا َعْبدُ اهللاِ ْبُن ُنَمْيرٍ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسحَاَق ، : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َوَعِليُّ ْبُن ُمحَمٍَّد ، قَاالَ  -١٤٩٠
: ْن َماِلِك ْبنِ ُهَبْيَرةَ الشَّاِميِّ ، َوكَاَنْت لَهُ ُصْحَبةٌ ، قَالَ َعْن َيزِيَد ْبنِ أَبِي َحبِيبٍ ، َعْن َمْرثَِد ْبنِ َعْبدِ اهللاِ الَْيزَنِيِّ ، َع

إِنَّ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا :  كَانَ إِذَا أُِتيَ بِجَِناَزٍة ، فََتقَالَّ َمْن َتبَِعَها ، َجزَّأَُهْم ثَالَثَةَ ُصفُوٍف ، ثُمَّ َصلَّى َعلَْيَها ، َوقَالَ
  .إِالَّ أَْوَجَب، َما َصفَّ ُصفُوفٌ ثَالَثَةٌ ِمَن الُْمْسِلِمَني َعلَى َميٍِّت : لَ َعلْيِه وَسلََّم قَا

  َباُب َما َجاَء ِفي الثََّناِء َعلَى الْمَيِِّت -٢٠
ُمرَّ َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى : قَالَ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعْبَدةَ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َزْيٍد ، َعْن ثَابٍِت ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ،  -١٤٩١

َوجََبْت : ثُمَّ ُمرَّ َعلَْيِه بِجِنَاَزٍة ، فَأُثْنَِي َعلَْيَها شَرا ، فَقَالَ ، َوَجَبْت : اهللا َعلْيِه وَسلََّم بِجَِناَزٍة ، فَأُثْنَِي َعلَْيَها خَْيًرا ، فَقَالَ 
َشَهاَدةُ الْقَْومِ ، وَالُْمْؤِمُنونَ ُشهُوُد اِهللا ِفي : َوَجَبْت ، َوِلَهِذِه َوَجَبْت ، فَقَالَ  َيا َرُسولَ اِهللا ، قُلَْت ِلَهِذِه: فَِقيلَ ، 

  .اَألْرضِ

أَبِي َمةَ ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمْسهِرٍ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْمرٍو ، َعْن أَبِي َسلَ -١٤٩٢
، َوَجَبْت : الَ ُمرَّ َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم بِجَِناَزٍة ، فَأُثْنَِي َعلَْيَها خَْيًرا ِفي َمَناِقبِ الَْخْيرِ ، فَقَ: ُهَرْيَرةَ ، قَالَ 

  .َوَجَبْت ، إِنَّكُْم ُشَهَداُء اِهللا ِفي اَألْرضِ: فَقَالَ  ثُمَّ َمرُّوا َعلَْيِه بِأُْخَرى ، فَأُثْنَِي َعلَْيَها َشرا ِفي َمَناِقبِ الشَّرِّ ،



  َباُب َما َجاَء ِفي أَْيَن َيقُوُم اِإلَماُم إِذَا َصلَّى َعلَى الْجِنَازَِة -٢١
نِي َعْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ ُبرَْيَدةَ الُْحَسْيُن ْبُن ذَكَْوانَ أَْخَبَر: َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ ، قَالَ  -١٤٩٣

َرأٍَة مَاَتْت ِفي نِفَاِسَها ، اَألْسلَِميِّ ، َعْن َسُمَرةَ ْبنِ ُجْنَدبٍ الْفَزَارِيِّ ، أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َصلَّى َعلَى اْم
  .فَقَاَم َوَسطََها

َرأَْيتُ أََنَس : ْهَضِميُّ ، َحدَّثََنا َسِعيدُ ْبُن َعاِمرٍ ، َعْن َهمَّامٍ ، َعْن أَبِي غَاِلبٍ ، قَالَ َحدَّثََنا َنْصُر ْبُن َعِليٍّ الَْج -١٤٩٤
ا ، َصلِّ َعلَْيَه، َيا أََبا َحْمَزةَ : ْبَن َماِلكٍ َصلَّى َعلَى جِنَاَزِة َرُجلٍ ، فَقَاَم ِحيَالَ َرأِْسِه ، فَجِيَء بِجَِناَزٍة أُْخَرى ، فَقَالُوا 

َهكَذَا رَأَْيَت َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَاَم ِمَن ، َيا أََبا َحمَْزةَ : فَقَالَ الَْعالَُء ْبُن زَِياٍد ، فَقَاَم ِحَيالَ َوَسِط السَّرِيرِ 
  .اْحفَظُوا: َنَعْم ، فَأَقَْبلَ َعلَْيَنا ، فَقَالَ : ِة ؟ قَالَ الْجِنَاَزِة َمقَاَمَك ِمَن الرَُّجلِ ، َوقَاَم ِمَن الَْمْرأَِة َمقَاَمَك ِمَن الَْمرْأَ

  َباُب َما َجاَء ِفي الِْقَراَءِة َعلَى الْجِنَازَِة -٢٢
َعْن ِمقَْسمٍ ، َعنِ   ،َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َمنِيعٍ ، َحدَّثََنا زَْيُد ْبُن الُْحَبابِ ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم ْبُن ُعثَْمانَ ، َعنِ الَْحكَمِ -١٤٩٥

  .اْبنِ َعبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قََرأَ َعلَى الْجَِناَزةِ بِفَاِتَحِة الْكَِتابِ

اِصمٍ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبنُ َحدَّثََنا أَُبو َع: َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن أَبِي عَاِصمٍ النَّبِيلِ ، وَإِبَْراِهيمُ ْبُن الُْمْسَتِمرِّ ، قَاالَ  -١٤٩٦
أَمََرَنا َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه : َحدَّثَْتنِي أُمُّ َشرِيٍك اَألْنَصارِيَّةُ ، قَالَْت ، َحدَّثَنِي َشْهُر ْبُن حَْوَشبٍ ، َجْعفَرٍ الَْعْبِديُّ 

  .وَسلََّم أَنْ َنقَْرأَ َعلَى الْجَِناَزِة بِفَاِتَحِة الْكَِتابِ

  َباُب َما َجاَء ِفي الدَُّعاِء ِفي الصَّالَِة َعلَى الْجَِنازَِة -٢٣
نِيُّ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو ُعبَْيٍد ُمحَمَُّد ْبُن ُعَبْيِد ْبنِ َمْيُموٍن الَْمِدينِيِّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َسلََمةَ الَْحرَّا -١٤٩٧

: ْبنِ إِْبَراهِيَم ْبنِ الْحَارِثِ التَّْيِميِّ ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، قَالَ  إِْسحَاَق ، َعْن ُمَحمَِّد
  .إِذَا َصلَّْيُتْم َعلَى الْمَيِِّت ، فَأَْخِلصُوا لَُه الدَُّعاَء: َسِمْعُت َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم يَقُولُ 

َراِهيَم ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُسوَْيُد ْبُن َسعِيٍد ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمْسهِرٍ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسحَاَق ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْب -١٤٩٨
اللَُّهمَّ اغِْفْر ِلَحيَِّنا : ى َعلَى جِنَاَزٍة َيقُولُ كَانَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم إِذَا َصلَّ: َسلََمةَ ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، قَالَ 

 ِمنَّا فَأَْحيِِه َعلَى اِإلْسالَمِ ، َوَمْن َوَميِِّتَنا ، َوَشاِهدَِنا َوغَاِئبَِنا ، َوَصِغريَِنا َوكَبِريَِنا ، َوذَكَرَِنا َوأُْنثَاَنا ، اللَُّهمَّ َمْن أَْحَيْيَتُه
  .َوفَُّه َعلَى اِإلَمياِن ، اللَُّهمَّ الَ َتْحرِْمَنا أَجَْرُه ، َوالَ ُتِضلََّنا َبْعَدُهَتَوفَّْيَتُه ِمنَّا فََت

َحدَّثَنِي ، ُن َجَناحٍ َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن إِْبَراِهيَم الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا الَْولِيُد ْبُن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا َمْرَوانُ ْب -١٤٩٩
َصلَّى َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َعلَى َرُجلٍ ِمَن : ْبُن َمْيَسَرةَ ْبنِ َحلَْبسٍ ، َعْن َواِثلَةَ ْبنِ اَألْسقَعِ ، قَالَ  ُيوُنُس

فَِقِه ِمْن ِفْتَنِة الْقَْبرِ ، َوَعذَابِ النَّارِ ،  اللَُّهمَّ إِنَّ فُالَنَ ْبَن فُالٍَن ِفي ِذمَِّتَك ، َوحَْبلِ جَِوارَِك ،: الُْمْسِلِمَني ، فَأَْسَمُعُه َيقُولُ 
  .َوأَْنَت أَْهلُ الَْوفَاِء َوالَْحقِّ ، فَاغِْفْر لَُه َواْرَحْمُه ، إِنََّك أَْنَت الْغَفُوُر الرَِّحيُم

َحدَّثَنِي ِعْصَمةُ ْبُن َراِشٍد ، ، فََرجُ ْبُن الْفََضالَِة َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َحكِيمٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد الطََّياِلِسيُّ ، َحدَّثََنا  -١٥٠٠
شَهِْدُت َرسُولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم صَلَّى َعلَى َرُجلٍ ِمَن : َعْن َحبِيبِ ْبنِ ُعَبْيٍد ، َعْن َعْوِف ْبنِ َماِلٍك ، قَالَ 



َعلَْيِه ، َواغِْفْر لَُه َواْرَحْمُه ، َوَعاِفِه َواْعُف َعْنُه ، َواغِْسلُْه بَِماٍء َوثَلْجٍ َوَبَرٍد ،  اللَُّهمَّ َصلِّ: فََسِمْعُتُه َيقُولُ ، اَألْنصَارِ 
خَْيًرا ِمْن أَْهِلِه  ْن دَارِِه ، َوأَْهالًَوَنقِِّه ِمَن الذُُّنوبِ وَالَْخطَاَيا كََما ُيَنقَّى الثَّْوُب اَألبَْيُض ِمَن الدََّنسِ ، َوأَْبِدلُْه بِدَارِِه َخْيًرا ِم

  .َوَعذَاَب النَّارِ، ، َوِقِه ِفْتَنةَ الْقَْبرِ 
  .أََتمَنَّى أَنْ أَكُونَ َمكَانَ ذَِلكَ الرَُّجلِ، فَلَقَْد َرأَيُْتنِي ِفي ُمقَاِمي ذَِلَك : قَالَ َعْوٌف 

َما : ، َعْن َحجَّاجٍ ، َعْن أَبِي الزُّبَْيرِ ، َعْن َجابِرٍ ، قَالَ  َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َسعِيٍد ، َحدَّثََنا َحفُْص ْبُن ِغَياٍث -١٥٠١
، َوالَ ُعَمُر ِفي َشْيٍء ، َما أََباحُوا ِفي الصَّالَِة َعلَى الَْميِِّت ، أَبَاَح لََنا َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َوالَ أَُبو َبكْرٍ 

  .َيْعنِي لَْم ُيَوقِّْت

  ُب َما َجاَء ِفي التَّكْبِريِ َعلَى الْجِنَاَزِة أَْربَعًاَبا -٢٤
لْيَاَس ، َعْن َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيِد ْبنِ كَاِسبٍ ، َحدَّثََنا الُْمِغَريةُ ْبُن َعْبدِ الرَّْحَمنِ ، َحدَّثََنا خَاِلدُ ْبُن إِ -١٥٠٢

صِ ، َعْن ُعثَْمانَ ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ الَْحكَمِ ْبنِ الَْحارِِث ، َعْن ُعثَْمانَ ْبنِ َعفَّانَ ، أَنَّ إِْسَماعِيلَ ْبنِ َعْمرِو ْبنِ َسِعيِد ْبنِ الَْعا
  .النَّبِيَّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َصلَّى َعلَى ُعثَْمانَ ْبنِ َمظُْعوٍن ، َوكَبََّر َعلَْيِه أَْرَبعًا

َصلَّْيُت َمَع عَْبِد اِهللا ْبنِ : ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ الُْمحَارِبِيُّ ، َحدَّثََنا الَْهجَرِيُّ ، قَالَ  َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد -١٥٠٣
ًعا ، فََمكَثَ بَْعدَ َصاِحبِ َرسُولِ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َعلَى جَِناَزةِ اْبَنةٍ لَُه ، فَكَبََّر َعلَْيَها أَْرَب، أَبِي أَْوفَى اَألْسلَِميِّ 
أَكُْنُتمْ َتَرْونَ أَنِّي ُمكَبٌِّر : ثُمَّ قَالَ ، فََسِمْعُت الْقَْوَم ُيَسبُِّحونَ بِِه ، ِمْن َنَواِحي الصُّفُوِف ، فََسلََّم : الرَّابَِعِة َشْيئًا ، قَالَ 

، َولَِكْن َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم كَانَ ُيكَبُِّر أَْرَبًعا ، ثُمَّ  لَْم أَكُْن َألفَْعلَ: َتَخوَّفَْنا ذَِلَك ، قَالَ : َخْمًسا ؟ قَالُوا 
  .َيْمكُثُ َساَعةً ، فََيقُولُ َما َشاَء اللَُّه أَنْ َيقُولَ ، ثُمَّ ُيَسلُِّم

َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن الَْيَماِن ، : كْرِ ْبُن َخالٍَّد ، قَالُوا َحدَّثََنا أَُبو ِهَشامٍ الرِّفَاِعيُّ ، َوُمَحمَّدُ ْبُن الصَّبَّاحِ ، َوأَُبو َب -١٥٠٤
  .وَسلََّم كَبََّر أَْرَبًعاَعنِ الِْمْنَهالِ ْبنِ َخِليفَةَ ، َعْن َحجَّاجٍ ، َعْن َعطَاٍء ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اهللا َعلْيِه 

  َخْمسًا َباُب َما َجاَء ِفيَمْن كَبََّر -٢٥
 ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َجعْفَرٍ ، َحدَّثََنا شُْعَبةُ وَحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َحِكيمٍ -١٥٠٥

كَانَ زَْيُد ْبُن أَْرقََم ُيكَبِّرُ : ْحَمنِ ْبنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ َعِديٍّ ، َوأَُبو َداُوَد ، َعْن ُشْعَبةَ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ُمرَّةَ ، َعْن َعْبِد الرَّ
  .كَانَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ُيكَبُِّرَها: فَقَالَ ، فَسَأَلُْتُه ، َعلَى َجَنائِزَِنا أَْربًَعا ، َوأَنَُّه كَبََّر َعلَى جَِناَزةٍ َخْمًسا 

، َعْن أَبِيِه ،  َراهِيُم ْبُن الُْمْنِذرِ الْحَِزاِميُّ ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم ْبُن َعِليٍّ الرَّاِفِعيُّ ، َعْن كَِثريِ ْبنِ َعْبِد اِهللاَحدَّثََنا إِْب -١٥٠٦
  .َعْن َجدِِّه ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم كَبََّر َخْمسًا

  ِة َعلَى الطِّفْلَِباُب َما َجاَء ِفي الصَّالَ -٢٦
َحدَّثَنِي َعمِّي ، ْبنِ َحيَّةَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا َرْوُح ْبُن ُعَباَدةَ ، َحدَّثََنا سَِعيُد ْبُن ُعَبْيدِ اهللاِ ْبنِ ُجَبْيرِ  -١٥٠٧

َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه : َسِمَع الُْمغَِريةَ ْبَن ُشْعَبةَ َيقُولُ  َحدَّثَنِي أَبِي ُجَبْيرُ ْبُن َحيَّةَ ، أَنَُّه، زَِيادُ ْبُن ُجَبْيرٍ 
  .الطِّفْلُ ُيصَلَّى َعلَْيِه: وَسلََّم َيقُولُ 



قَالَ : ْبنِ َعْبِد اِهللا ، قَالَ  َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا الرَّبِيُع ْبُن َبْدرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو الزُّبَْيرِ ، َعْن َجابِرِ -١٥٠٨
  .إِذَا اْستََهلَّ الصَّبِيُّ ، ُصلَِّي َعلَْيِه َوُورِّثَ: َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اهللا : ، قَالَ  َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا الَْبخَْترِيُّ ْبُن ُعَبْيٍد ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ -١٥٠٩
  .َصلُّوا َعلَى أَطْفَاِلكُْم ، فَإِنَُّهْم ِمْن أَفَْراِطكُْم: َعلْيِه وَسلََّم 

  َباُب َما َجاَء ِفي الصَّالَِة َعلَى اْبنِ َرسُولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َوِذكْرِ َوفَاتِِه -٢٧
قُلُْت : ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن بِْشرٍ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن أَبِي َخاِلٍد ، قَالَ  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد -١٥١٠

ُهَو َصِغٌري ، َولَْو قُِضَي أَنْ َماَت َو: َرأَْيتَ إِبَْراهِيَم اْبَن َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ؟ قَالَ : ِلَعْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي أَْوفَى 
  .َيكُونَ بَْعَد ُمَحمَّدٍ َنبِيٌّ ، لَعَاَش اْبُنُه ، َولَِكْن الَ َنبِيَّ بَْعَدُه

، َحدَّثََنا الَْحكَُم  ثَْمانََحدَّثََنا َعْبُد الْقُدُّوسِ ْبُن ُمحَمٍَّد ، َحدَّثََنا َداُوُد ْبُن شَبِيبٍ الَْباِهِليُّ ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن ُع -١٥١١
اْبُن َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َصلَّى َعلَْيِه ، لَمَّا َماَت إِبَْراِهيُم : ْبُن ُعَتْيَبةَ ، َعْن ِمقَْسمٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ 

ًعا ِفي الَْجنَِّة ، َولَْو عَاَش لَكَانَ ِصدِّيقًا َنبِيا ، َولَْو عَاَش لََعتَقَْت إِنَّ لَُه ُمْرِض: َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َوقَالَ 
  .أَخَْوالُُه الِْقْبطُ ، َوَما اْستُرِقَّ ِقْبِطيٌّ

َعْن أُمِِّه ، َعْن فَاِطَمةَ بِْنِت َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ِعْمَرانَ ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن أَبِي الَْولِيِد ،  -١٥١٢
قَالَْت َخِدَجيةُ ، اْبُن َرسُولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، لَمَّا ُتُوفَِّي الْقَاِسُم : الُْحَسْينِ ، َعْن أَبِيَها الُْحَسْينِ ْبنِ َعِليٍّ ، قَالَ 

ْو كَانَ اللَُّه أَْبقَاُه َحتَّى َيسَْتكِْملَ َرَضاَعُه ، فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه َيا َرسُولَ اِهللا ، َدرَّْت لُبَْيَنةُ الْقَاِسمِ ، فَلَ: 
صَلَّى لَْو أَْعلَُم ذَِلَك َيا َرسُولَ اِهللا ، لََهوَّنَ َعلَيَّ أَمَْرُه ، فَقَالَ َرسُولُ اِهللا : قَالَْت ، إِنَّ َتَماَم َرَضاِعِه ِفي الَْجنَِّة : وَسلََّم 

  .َيا َرُسولَ اِهللا ، َبلْ َصَدَق اللَُّه َوَرسُولُُه: قَالَْت ، فَأَْسَمَعكِ َصْوَتُه ، إِنْ ِشئِْت َدَعْوُت اللََّه َتعَالَى : اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

  َباُب َما َجاَء ِفي الصَّالَِة َعلَى الشَُّهَداِء َوَدفْنِهِْم -٢٨
َعْبِد اِهللا ْبنِ ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن َعيَّاشٍ ، َعْن َيزِيَد ْبنِ أَبِي زَِياٍد ، َعْن ِمقَْسمٍ ، َعنِ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن -١٥١٣

َعَشَرٍة ، َوَحْمَزةُ هُوَ أُِتَي بِهِْم َرسُولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيْوَم أُُحٍد ، فََجَعلَ ُيَصلِّي َعلَى َعَشَرٍة : اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ 
  .َوُهَو كََما ُهَو َمْوُضوٌع، كََما ُهَو ، ُيْرفَُعونَ 

بِ ْبنِ َماِلٍك ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُرْمحٍ ، أَْخبََرَنا اللَّْيثُ ْبُن سَْعٍد ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ كَْع -١٥١٤
ٍد ِفي ثَْوبٍ اِهللا ، أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم كَانَ َيْجَمُع َبْيَن الرَُّجلَْينِ وَالثَّالَثَِة ِمْن قَْتلَى أُُح َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد

أََنا َشهِيٌد َعلَى : ِفي اللَّْحِد َوقَالَ  قَدََّمُه، أَيُُّهمْ أَكْثَُر أَْخذًا ِللْقُْرآِن ؟ فَإِذَا أُِشَري لَُه إِلَى أََحدِِهْم : ثُمَّ َيقُولُ ، َواِحٍد 
  .َهُؤالَِء ، َوأََمَر بَِدفْنِهِْم ِفي ِدمَائِهِْم ، َولَْم ُيَصلِّ َعلَْيهِْم ، َولَمْ ُيَغسَّلُوا

َسعِيِد ْبنِ ُجبَْيرٍ ، َعنِ اْبنِ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن زِيَاٍد ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعاِصمٍ ، َعْن َعطَاِء ْبنِ السَّاِئبِ ، َعْن -١٥١٥
لُوُد ، َوأَنْ ُيْدفَُنوا ِفي ِثَيابِهِمْ َعبَّاسٍ ، أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أََمرَ بِقَْتلَى أُُحٍد أَنْ ُينَْزَع َعْنُهمُ الَْحِديُد َوالُْج

  .بِِدمَاِئهِْم



َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعنِ اَألْسَوِد ْبنِ قَْيسٍ ، : ، َوسَْهلُ ْبُن أَبِي سَْهلٍ ، قَاالَ  َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ -١٥١٦
لَى أُُحٍد أَنْ إِنَّ َرُسولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أََمَر بِقَْت: َسِمْعُت َجابَِر ْبَن َعْبِد اِهللا َيقُولُ : َسِمَع ُنبَْيًحا الَْعنْزِيَّ َيقُولُ 

  .ُيَردُّوا إِلَى َمصَارِِعهِْم ، َوكَاُنوا ُنِقلُوا إِلَى الَْمِدينَِة

  َباُب َما َجاَء ِفي الصَّالَِة َعلَى الَْجَناِئزِ ِفي الَْمْسجِِد -٢٩
حٍ ، َمْولَى التَّْوأََمِة ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعنِ اْبنِ أَبِي ِذئْبٍ ، َعْن صَاِل -١٥١٧

  .َمْن َصلَّى َعلَى جَِناَزٍة ِفي الَْمْسجِِد ، فَلَْيَس لَُه َشْيٌء: قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَ 

ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا فُلَْيُح ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن َصاِلحِ ْبنِ َعْجالَنَ ،  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا يُوُنُس ْبُن -١٥١٨
وَاللَِّه َما َصلَّى َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َعلَى ُسهَْيلِ اْبنِ : َعْن َعبَّاِد ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ الزُّبَْيرِ ، َعْن َعاِئَشةَ ، قَالَْت 

  .إِالَّ ِفي الَْمْسجِِد ،َبْيَضاَء 
  .َحِديثُ َعاِئَشةَ أَقَْوى: قَالَ اْبُن َماَجةَ 

  َباُب َما َجاَء ِفي اَألْوقَاِت الَِّتي الَ ُيَصلَّى ِفيَها َعلَى الْمَيِِّت َوالَ ُيْدفَُن -٣٠
َراِفعٍ ، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن الُْمبَاَرِك ؛ َجِميًعا َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع وَحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن  -١٥١٩

ثَالَثُ َساعَاٍت كَانَ : َسِمْعُت ُعقَْبةَ ْبَن َعاِمرٍ الُْجهَنِيَّ َيقُولُ : َسِمْعتُ أَبِي َيقُولُ : ُموَسى ْبنِ ُعلَيِّ ْبنِ رََباحٍ ، قَالَ 
ِحنيَ َتطْلُُع الشَّْمُس بَازِغَةً ، َوِحنيَ : أَْو َنقُْبَر ِفيهِنَّ َمْوتَاَنا ، يَْنَهاَنا أَنْ ُنَصلَِّي ِفيهِنَّ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

  .َيقُوُم قَاِئُم الظَّهَِريِة َحتَّى َتمِيلَ الشَّْمُس ، َوِحَني َتَضيَُّف ِللُْغُروبِ َحتَّى َتْغُرَب

بَّاحِ ، أَخَْبَرَنا َيْحَيى ْبُن الَْيَماِن ، َعْن ِمْنَهالِ ْبنِ َخِليفَةَ ، َعْن َعطَاٍء ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الصَّ -١٥٢٠
  .أَنَّ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أَْدَخلَ َرُجالً قَْبَرهُ لَْيالً ، َوأَْسَرَج ِفي قَْبرِِه

َعْبِد اهللاِ اَألوِْديُّ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن إِْبَراهِيَم ْبنِ يَزِيَد الَْمكِّيِّ ، َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ ، َعْن  َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن -١٥٢١
  . أَنْ ُتْضطَرُّواالَ َتْدِفنُوا َمْوَتاكُْم بِاللَّْيلِ ، إِالَّ: قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ، قَالَ 

ي الزَُّبْيرِ ، َعْن َجابِرِ َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن ُعثَْمانَ الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا الَْولِيُد ْبُن ُمْسِلمٍ ، َعنِ اْبنِ لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِ -١٥٢٢
  .َصلُّوا َعلَى َمْوَتاكُْم بِاللَّْيلِ َوالنَّهَارِ: ْبنِ َعْبِد اِهللا ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 

  ِفي الصَّالَِة َعلَى أَْهلِ الِْقْبلَِة: َباٌب  -٣١
:  ُعَمَر ، قَالَ َحدَّثََنا أَُبو بِْشرٍ َبكُْر ْبُن َخلٍَف ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َسِعيٍد ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ -١٥٢٣

َيا َرسُولَ اِهللا ، أَْعِطنِي قَِميَصَك أُكَفِّْنهُ : َجاَء اْبُنهُ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَقَالَ ، مَّا ُتُوفَِّي َعْبُد اِهللا ْبُن أَُبيٍّ لَ
َراَد النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أَنْ ُيَصلَِّي َعلَْيِه ، قَالَ فَلَمَّا أَ، آِذنُونِي بِِه : ِفيِه ، فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

: َم َما ذَاَك لََك ، فَصَلَّى َعلَْيِه النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَقَالَ لَُه النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ: لَُه ُعَمُر ْبُن الْخَطَّابِ 
َوالَ ُتَصلِّ َعلَى أََحٍد ِمْنُهْم مَاَت أََبًدا َوالَ {: فَأَْنَزلَ اللَُّه سُْبَحاَنُه ، اْسَتغِْفْر لَُهْم ، أَْو الَ َتْسَتْغِفْر لَُهْم : يََرَتْينِ أََنا َبْيَن ِخ

  .}َتقُْم َعلَى قَْبرِِه
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بن ماجة: كتاب    سنن ا
لقزويينِ : املؤلف  ا يزيد  بن  اهللا حممد  عبد  و  بن ماجة أب  ا

َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َسعِيٍد ، َعْن ُمَجاِلٍد ، َعْن : َحدَّثََنا َعمَّاُر ْبُن َخاِلٍد الْوَاِسِطيُّ ، َوَسْهلُ ْبُن أَبِي سَْهلٍ ، قَاالَ  -١٥٢٤
نْ َماَت رَأُْس الُْمَناِفِقَني بِالَْمِديَنِة ، َوأَْوَصى أَنْ ُيَصلَِّي َعلَْيِه النَّبِيُّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َوأَ :َعاِمرٍ ، َعْن َجابِرٍ ، قَالَ 

 ُتَصلِّ َعلَى أََحٍد ِمنُْهْم َماتَ َوالَ{: ُيكَفَِّنُه ِفي قَِميِصِه ، فََصلَّى َعلَْيِه ، َوكَفََّنُه ِفي قَِميِصِه ، َوقَاَم َعلَى قَْبرِِه ، فَأَْنَزلَ اللَُّه 
  .}أََبًدا َوالَ تَقُْم َعلَى قَْبرِِه

، َحدَّثََنا ُعْتَبةُ ْبُن َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُيوُسفَ السُّلَِميُّ ، َحدَّثََنا ُمسِْلُم ْبُن إِبَْراهِيَم ، َحدَّثََنا الَْحارِثُ ْبُن نَْبَهانَ  -١٥٢٥
َصلُّوا : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ي سَِعيٍد ، َعْن َمكْحُولٍ ، َعْن َواِثلَةَ ْبنِ اَألْسقَعِ ، قَالَ َيقْظَانَ ، َعْن أَبِ

  .َعلَى كُلِّ َميٍِّت ، َوَجاِهدُوا َمَع كُلِّ أَِمريٍ

رِيُك ْبُن َعْبِد اِهللا ، َعْن ِسَماِك ْبنِ َحْربٍ ، َعْن جَابِرِ ْبنِ َسُمَرةَ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َعاِمرِ ْبنِ ُزَراَرةَ ، َحدَّثََنا َش -١٥٢٦
، َص ، فَذََبَح بَِها َنفَْسُه ، أَنَّ َرُجالً ِمْن أَْصحَابِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ُجرَِح ، فَآذَْتُه الْجَِراَحةُ ، فََدبَّ إِلَى َمَشاِق

  .َوكَانَ ذَِلَك ِمْنُه أََدًبا: قَالَ ، ْيِه النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم فَلَْم ُيَصلِّ َعلَ

  َباُب َما َجاَء ِفي الصَّالَِة َعلَى الْقَبْرِ -٣٢
َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ ، أَنَّ امَْرأَةً َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعْبَدةَ ، أَْخبََرَنا َحمَّادُ ْبُن زَْيٍد ، َحدَّثََنا ثَابٌِت ، َعْن أَبِي َراِفعٍ ،  -١٥٢٧

إِنََّها مَاَتْت ، : امٍ ، فَِقيلَ لَُه َسْوَداَء كَاَنْت َتقُمُّ الَْمْسجَِد ، فَفَقََدَها َرُسولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فََسأَلَ َعْنَها بَْعَد أَيَّ
  .، فََصلَّى َعلَْيَها فََهالَّ آذَْنُتمُونِي ، فَأََتى قَْبَرَها: قَالَ 

ْبُن زَْيِد ْبنِ ثَابٍِت ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُهشَْيٌم ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن َحِكيمٍ ، َحدَّثََنا خَارَِجةُ  -١٥٢٨
فَإِذَا ُهوَ ، ا َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَلَمَّا َوَرَد الَْبِقيَع َخَرْجَن: َعْن َيزِيَد ْبنِ ثَابٍِت ، َوكَانَ أَكَْبَر ِمْن َزْيٍد ، قَالَ 

كُْنَت قَاِئالً صَاِئًما ، : أَالَ آذَْنُتُمونِي بَِها ؟ قَالُوا : َوقَالَ ، فََعَرفََها : فُالََنةُ ، قَالَ : بِقَْبرٍ َجدِيٍد ، فََسأَلَ َعْنُه ، فَقَالُوا 
إِالَّ آذَْنُتُمونِي بِِه ؛ فَإِنَّ ، فَالَ َتفَْعلُوا ، الَ أَْعرِفَنَّ َما َماَت ِمْنكُْم َميٌِّت َما كُْنُت َبْيَن أَظُْهرِكُْم : َنا أَنْ نُْؤذَِيَك ، قَالَ فَكَرِْه

  .ْيِه أَْرَبًعاثُمَّ أََتى الْقَْبَر ، فََصفََّنا َخلْفَُه ، فَكَبََّر َعلَ، َصالَِتي َعلَْيِه لَُه َرْحَمةٌ 

ِد ْبنِ َزْيدِ ْبنِ َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيِد ْبنِ كَاِسبٍ ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْعزِيزِ ْبُن ُمَحمٍَّد الدََّراَوْرِديُّ ، َعْن ُمَحمَّ -١٥٢٩
؛ أَنَّ امَْرأَةً َسوَْداَء َماَتْت ، وَلَْم ُيْؤذَنْ بَِها النَّبِيُّ َصلَّى اهللا  الُْمهَاجِرِ ْبنِ قُْنفٍُذ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعاِمرِ ْبنِ َربِيَعةَ ، َعْن أَبِيِه

  .ُصفُّوا َعلَْيَها ، فََصلَّى َعلَْيَها: َهالَّ آذَْنُتُمونِي بَِها ؟ ثُمَّ قَالَ َألْصحَابِِه : َعلْيِه وَسلََّم ، فَأُْخبَِر بِذَِلَك ، فَقَالَ 

 ، ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق الشَّْيبَانِيِّ ، َعنِ الشَّعْبِيِّ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َحدَّثََنا َعِليُّ -١٥٣٠
َما : َح أَْعلَُموُه ، فَقَالَ َماَت َرُجلٌ ، َوكَانَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيُعوُدُه ، فََدفَُنوُه بِاللَّْيلِ ، فَلَمَّا أَصَْب: قَالَ 

  .كَانَ اللَّْيلُ ، َوكَاَنِت الظُّلَْمةُ ، فَكَرِْهَنا أَنْ َنُشقَّ َعلَْيَك ، فَأََتى قَْبَرُه ، فََصلَّى َعلَْيِه: َمَنَعكُْم أَنْ ُتْعِلُمونِي ؟ قَالُوا 



َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن حَْنَبلٍ ، َحدَّثََنا غُْنَدٌر ، : ، َوُمحَمَُّد ْبُن َيْحَيى ، قَاالَ َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن َعْبِد الْعَِظيمِ الَْعنَْبرِيُّ  -١٥٣١
ى َعلَى قَْبرٍ َبْعَد َما َعْن ُشْعَبةَ ، َعْن َحبِيبِ ْبنِ الشَّهِيِد ، َعْن ثَابٍِت ، َعْن أََنسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َصلَّ

  .قُبَِر

ٍد ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا ِمْهَرانُ ْبُن أَبِي ُعَمَر ، َعْن أَبِي ِسَناٍن ، َعْن َعلْقََمةَ ْبنِ َمْرثَ -١٥٣٢
  .ِفَنُبرَْيَدةَ ، َعْن أَبِيِه ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َصلَّى َعلَى َميٍِّت بَْعَد َما ُد

 ، َعْن أَبِي الَْهيْثَمِ َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن شَُرْحبِيلَ ، َعنِ اْبنِ لَهِيَعةَ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ الُْمِغَريِة -١٥٣٣
، فَلَمَّا أَصَْبَح َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ،  كَاَنتْ َسْوَداُء تَقُمُّ الَْمْسجَِد ، فَُتُوفَِّيْت لَْيالً: ، َعْن أَبِي َسعِيٍد ، قَالَ 

 ، أَالَ آذَْنُتُمونِي بَِها ؟ فَخََرَج بِأَْصَحابِِه ، فََوقََف َعلَى قَْبرَِها ، فَكَبََّر َعلَْيَها ، َوالنَّاُس ِمْن َخلِْفِه: أُخْبَِر بَِمْوِتَها ، فَقَالَ 
  .َرَفَوَدَعا لََها ، ثُمَّ اْنَص

  َباُب َما َجاَء ِفي الصَّالَِة َعلَى النََّجاِشيِّ -٣٣
ْبنِ الُْمَسيَّبِ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اَألْعلَى ، َعْن َمْعَمرٍ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َسِعيِد  -١٥٣٤

فََخَرَج َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه ، إِنَّ النََّجاِشيَّ قَْد َماَت : َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، أَنَّ َرُسولَ اهللاِ 
  .بَِرياٍتبََّر أَْرَبَع َتكْوَسلََّم وَأَْصَحاُبُه إِلَى الْبَِقيعِ ، فََصفََّنا َخلْفَُه ، َوتَقَدََّم َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَكَ

َحدَّثََنا بِْشُر ْبُن الْمُفَضَّلِ وَحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َراِفعٍ ، َحدَّثََنا : َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َخلٍَف ، َوُمَحمَُّد ْبُن زَِياٍد ، قَاالَ  -١٥٣٥
ِعْمَرانَ ْبنِ الُْحَصْينِ ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا صَلَّى اهللا  ُهَشْيٌم ؛ َجِميًعا َعْن ُيوُنَس ، َعْن أَبِي ِقالََبةَ ، َعْن أَبِي الُْمَهلَّبِ ، َعْن

فََصلَّْيَنا َخلْفَُه ، َوإِنِّي لَِفي الصَّفِّ الثَّانِي ، فَقَاَم : قَالَ ، إِنَّ أََخاكُُم النََّجاِشيَّ قَْد َماَت ، فََصلُّوا َعلَْيِه : َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 
  .، فََصلَّى َعلَْيِه

أَْعَيَن ، َعْن أَبِي دَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ ْبُن ِهَشامٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن ُحْمَرانَ ْبنِ َح -١٥٣٦
إِنَّ أََخاكُُم النَّجَاِشيَّ قَْد مَاَت : ، قَالَ  الطُّفَْيلِ ، َعْن ُمَجمِّعِ ْبنِ َجارَِيةَ األَْنَصارِيِّ ، أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم

  .فََصفََّنا َخلْفَُه َصفَّْينِ، ، فَقُوُموا فََصلُّوا َعلَْيِه 

، َعْن أَبِي َتاَدةَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َمْهِديٍّ ، َعنِ الُْمثَنَّى ْبنِ َسعِيٍد ، َعْن قَ -١٥٣٧
َصلُّوا َعلَى أَخٍ لَكُْم مَاَت بِغَْيرِ : الطُّفَْيلِ ، َعْن ُحذَْيفَةَ ْبنِ أَسِيٍد ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َخَرَج بِهِْم فَقَالَ 

  .النَّجَاِشيُّ: َمْن ُهَو ؟ قَالَ : قَالُوا ، أَْرِضكُْم 

أَبِي سَْهلٍ ، َحدَّثََنا َمكِّيُّ ْبُن إِبَْراِهيمَ أَُبو السَّكَنِ ، َعْن َماِلٍك ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َحدَّثََنا سَْهلُ ْبُن  -١٥٣٨
  .أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َصلَّى َعلَى النَّجَاِشيِّ ، فَكَبَّرَ أَْرَبًعا

  لَّى َعلَى جَِناَزٍة َوَمنِ اْنَتظََر َدفْنَهَاَباُب َما َجاَء ِفي ثََوابِ َمْن َص -٣٤
ْبنِ الُْمَسيَّبِ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اَألْعلَى ، َعْن َمْعَمرٍ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َسِعيِد  -١٥٣٩



َمْن َصلَّى َعلَى جَِناَزٍة فَلَُه ِقَرياطٌ ، َوَمنِ اْنتَظََر حَتَّى ُيفَْرغَ ِمْنَها : ِه وَسلََّم قَالَ َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْي
  .ِمثْلُ الَْجَبلَْينِ: َوَما الْقَِرياطَاِن ؟ قَالَ : قَالُوا ، فَلَُه ِقَرياطَاِن 

َحدَّثَنِي سَاِلمُ ْبُن أَبِي ، ُن الَْحارِِث ، َحدَّثََنا َسِعيٌد ، َعْن قََتاَدةَ َحدَّثََنا ُحَمْيدُ ْبُن َمْسَعَدةَ ، َحدَّثََنا خَاِلُد ْب -١٥٤٠
َمْن َصلَّى َعلَى جِنَاَزةٍ : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : الَْجْعِد ، َعْن َمْعَدانَ ْبنِ أَبِي طَلَْحةَ ، َعْن ثَْوَبانَ ، قَالَ 

  .ِمثْلُ أُُحٍد: فَُسِئلَ النَّبِيُّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َعنِ الِْقَرياِط ؟ فَقَالَ : قَالَ ، َمْن َشهَِد َدفَْنَها فَلَُه ِقَرياطَاِن فَلَُه ِقَرياطٌ ، َو

أَرْطَاةَ ، َعْن َعِديِّ ْبنِ ثَابٍِت ،  َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َسعِيٍد ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ الُْمَحارِبِيُّ ، َعْن َحجَّاجِ ْبنِ -١٥٤١
َمْن َصلَّى َعلَى جِنَاَزٍة فَلَُه : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َعْن زِرِّ ْبنِ ُحَبْيشٍ ، َعْن أَُبيِّ ْبنِ كَْعبٍ ، قَالَ 

  .الِْقريَاطُ أَْعظَُم ِمْن أُُحٍد َهذَا، ِذي َنفُْس ُمَحمٍَّد بَِيِدِه ِقَرياطٌ ، َوَمْن َشهَِدَها َحتَّى ُتْدفََن فَلَُه ِقَرياطٌ ، َوالَّ

  َباُب َما َجاَء ِفي الِْقَيامِ لِلَْجَنائِزِ -٣٥
َعنِ النَّبِيِّ ، ةَ َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر َعْن َعاِمرِ ْبنِ َربِيَع، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُرْمحٍ ، أَْخبََرَنا اللَّْيثُ ْبُن سَْعٍد  -١٥٤٢

َعْن َعاِمرِ ْبنِ ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن سَاِلمٍ ، َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َوَحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ 
  .إِذَا رَأَيُْتُم الْجَِناَزةَ فَقُوُموا لََها حَتَّى ُتَخلِّفَكُْم ، أَْو تُوَضَع: لَ َربِيَعةَ َسِمَعُه ُيَحدِّثُ َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَا

َحدَّثََنا َعْبَدةُ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْمرٍو ، : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َوَهنَّاُد ْبُن السَّرِيِّ ، قَاالَ  -١٥٤٣
قُوُموا ؛ فَإِنَّ : َوقَالَ ، ُمرَّ َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم بِجِنَاَزٍة ، فَقَاَم : ي َسلََمةَ ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ ، قَالَ َعْن أَبِ

  .ِللَْمْوِت فََزًعا

مَِّد ْبنِ الْمُْنكَِدرِ ، َعْن َمْسُعوِد ْبنِ الَْحكَمِ ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن ُشْعَبةَ ، َعْن ُمَح -١٥٤٤
  .فََجلَْسنَا، فَقُْمَنا ، حَتَّى َجلََس ، قَاَم َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّمَ ِلجَِناَزٍة : َعِليِّ ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ ، قَالَ 

َحدَّثََنا َصفَْوانُ ْبُن ِعيَسى ، َحدَّثََنا بِْشُر ْبُن َراِفعٍ ، َعْن : ةُ ْبُن ُمكَْرمٍ ، قَاالَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َوُعقَْب -١٥٤٥
َصلَّى  كَانَ النَّبِيُّ: ِت ، قَالَ َعْبِد اهللاِ ْبنِ ُسلَْيَمانَ ْبنِ ُجَناَدةَ ْبنِ أَبِي أَُميَّةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، َعْن ُعَباَدةَ ْبنِ الصَّاِم

، َهكَذَا َنصَْنُع َيا ُمَحمَُّد : فََعَرضَ لَُه َحْبٌر ، فَقَالَ ، لَمْ َيقُْعْد حَتَّى تُوَضَع ِفي اللَّْحِد ، اهللا َعلْيِه وَسلََّم إِذَا اتََّبَع جَِناَزةً 
  .خَاِلفُوُهْم: َوقَالَ ، فََجلََس َرُسولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

  َما َجاَء ِفيَما ُيقَالُ إِذَا َدَخلَ الَْمقَابَِر َباُب -٣٦
ِهللا ْبنِ َعاِمرِ َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا َشرِيُك ْبُن َعْبِد اِهللا ، َعْن َعاِصمِ ْبنِ ُعَبْيدِ اِهللا ، َعْن َعْبِد ا -١٥٤٦

السَّالَُم َعلَْيكُمْ : ، َتعْنِي النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَإِذَا ُهَو بِالَْبقِيعِ ، فَقَالَ فَقَْدُتُه : ْبنِ َربِيَعةَ ، َعْن َعاِئَشةَ ، قَالَْت 
  .ْمَتفِْتنَّا بَْعَدُه َداَر قَْومٍ ُمْؤِمنَِني ، أَنُْتْم لََنا فََرطٌ ، َوإِنَّا بِكُْم الَِحقُونَ ، اللَُّهمَّ الَ َتْحرِْمَنا أَْجرَُهْم ، َوالَ

ٍد ، َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعبَّاِد ْبنِ آَدَم ، َحدَّثََنا أَُبو أَْحَمَد ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن َعلْقََمةَ ْبنِ َمْرثَ -١٥٤٧
: ُمُهْم إِذَا َخَرجُوا إِلَى الَْمقَابِرِ ، كَانَ قَاِئلُُهْم َيقُولُ كَانَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ُيَعلِّ: ُبرَْيَدةَ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 

  .، َنْسأَلُ اللََّه لََنا َولَكُُم الَْعاِفَيةَالسَّالَُم َعلَْيكُمْ أَْهلَ الدِّيَارِ ِمَن الُْمْؤِمنَِني وَالُْمْسِلِمَني ، َوإِنَّا إِنْ َشاَء اللَُّه بِكُْم الَِحقُونَ 



  ا َجاَء ِفي الُْجلُوسِ ِفي الَْمقَابِرَِباُب َم -٣٧
رٍو ، َعْن َزاذَانَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن زِيَاٍد ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن زَْيٍد ، َعْن ُيوُنَس ْبنِ َخبَّابٍ ، َعنِ الْمِْنَهالِ ْبنِ َعْم -١٥٤٨

  .اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِفي جِنَاَزٍة ، فَقََعَد حَِيالَ الِْقْبلَِةخََرْجَنا َمَع َرُسولِ : ، َعنِ الَْبَراِء ْبنِ َعازِبٍ ، قَالَ 

َعْن َزاذَانَ ،  َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َخاِلٍد اَألْحَمُر ، َعْن َعْمرِو ْبنِ قَْيسٍ ، َعنِ الِْمْنَهالِ ْبنِ َعْمرٍو ، -١٥٤٩
فََجلََس ، ، خََرْجَنا َمَع َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِفي جِنَاَزٍة ، فَاْنَتَهْيَنا إِلَى الْقَْبرِ : ، قَالَ  َعنِ الَْبَراِء ْبنِ َعازِبٍ

  .َوَجلَْسَنا ، كَأَنَّ َعلَى ُرُؤوِسَنا الطَّْيَر

  َباُب َما َجاَء ِفي إِْدخَالِ الْمَيِِّت الْقَبَْر -٣٨
ُعَمَر ،  اُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن َعيَّاشٍ ، َحدَّثََنا لَْيثُ ْبُن أَبِي ُسلَْيمٍ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنَِحدَّثََنا ِهَش -١٥٥٠

، َحدَّثََنا الَْحجَّاُج ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم وَحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن َسِعيٍد ، َحدَّثََنا أَُبو خَاِلٍد اَألْحَمُر 
بِْسمِ اِهللا ، َوَعلَى ِملَِّة َرُسولِ : كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم إِذَا أَْدَخلَ الَْميَِّت الْقَْبَر ، قَالَ : َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 

  .اِهللا
  .بِْسمِ اِهللا ، َوَعلَى ُسنَّةِ َرسُولِ اِهللا: َميَِّت ِفي لَْحِدِه ، قَالَ إِذَا َوَضعَ الْ: َوقَالَ أَُبو َخاِلٍد َمرَّةً 

  .بِْسمِ اِهللا ، َوِفي َسبِيلِ اِهللا ، َوَعلَى ِملَِّة َرسُولِ اللَِّه: َوقَالَ ِهَشاٌم ِفي َحِديِثِه 

ْبُد الَْعزِيزِ ْبُن الَْخطَّابِ ، َحدَّثََنا مَْنَدلُ ْبُن َعِليٍّ ، أَْخبََرنِي َحدَّثََنا َعْبُد الَْمِلِك ْبُن ُمَحمٍَّد الرَّقَاِشيُّ ، َحدَّثََنا َع -١٥٥١
َسلَّ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيهِ : ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ أَبِي َراِفعٍ ، َعْن َداُوَد ْبنِ الُْحَصْينِ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي َراِفعٍ ، قَالَ 

  .َرشَّ َعلَى قَْبرِِه َماًءوَسلََّم َسْعًدا ، َو

يٍد ، أَنَّ َحدَّثََنا َهاُرونُ ْبُن إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا الُْمَحارِبِيُّ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ قَْيسٍ ، َعْن َعِطيَّةَ ، َعْن أَبِي َسِع -١٥٥٢
  .بِلَ اْستِقَْباالًَرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أُِخذَ ِمْن ِقَبلِ الِْقْبلَِة ، َواْسُتقْ

 ، َعْن َسِعيِد ْبنِ َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ الْكَلْبِيُّ ، َحدَّثََنا إِْدرِيُس اَألوِْديُّ -١٥٥٣
بِْسمِ اِهللا ، َوِفي َسبِيلِ اِهللا ، َوَعلَى : اللَّْحِد ، قَالَ  َحَضْرتُ اْبَن ُعَمَر ِفي جَِناَزٍة ، فَلَمَّا َوَضَعَها ِفي: الُْمسَيَّبِ ، قَالَ 
اللَُّهمَّ أَجِرَْها ِمَن الشَّيْطَاِن ، َوِمْن َعذَابِ الْقَْبرِ ، : قَالَ ، فَلَمَّا أََخذَ ِفي َتْسوَِيةِ اللَّبِنِ َعلَى اللَّْحِد ، ِملَِّة َرُسولِ اِهللا 

أََشْيٌء َسِمْعَتُه ِمْن ، َيا اْبَن ُعَمَر : قُلُْت ، َجْنبَْيَها ، َوصَعِّْد ُروَحَها ، َولَقَِّها ِمْنَك رِْضوَاًنا اللَُّهمَّ َجاِف اَألْرَض َعْن 
ْعُتُه ِمْن َرُسولِ اهللاِ إِنِّي إِذًا لَقَاِدٌر َعلَى الْقَْولِ ، َبلْ َشْيٌء َسِم: َرسُولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، أَْم قُلَْتُه بِرَأْيَِك ؟ قَالَ 

  .َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم

  َباُب َما َجاَء ِفي اسِْتْحبَابِ اللَّْحِد -٣٩
َعْن  ْبِد اَألْعلَى َيذْكُُرَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا َحكَّاُم ْبُن سَلْمٍ الرَّازِيُّ ، َسِمْعُت َعِليَّ ْبَن َع -١٥٥٤

  .اللَّْحُد لََنا ، َوالشَّقُّ ِلَغيْرَِنا: قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : أَبِيِه ، َعْن َسِعيدِ ْبنِ ُجَبْيرٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ 



الَْيقْظَاِن ، َعْن َزاذَانَ ، َعْن َجرِيرِ ْبنِ َعْبِد اهللاِ  َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن ُموَسى السُّدِّيُّ ، َحدَّثََنا َشرِيٌك ، َعْن أَبِي -١٥٥٥
  .اللَّْحُد لََنا ، َوالشَّقُّ ِلَغيْرَِنا: قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : الَْبَجِليِّ ، قَالَ 

ثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َجْعفَرٍ الزُّهْرِيُّ ، َعْن إِْسَماِعيلَ ْبنِ ُمَحمَّدِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِمرٍ ، َحدَّ -١٥٥٦
الَْحدُوا ِلي لَْحًدا ، َواْنِصبُوا َعلَيَّ اللَّبِنِ َنْصًبا ، كََما فُِعلَ بَِرُسولِ : ْبنِ َسْعٍد ، َعْن َعاِمرِ ْبنِ َسْعٍد ، َعْن َسْعٍد ، أَنَُّه قَالَ 

  . َعلْيِه وَسلََّماهللاِ َصلَّى اهللا

  َباُب َما َجاَء ِفي الشَّقِّ -٤٠
َحدَّثَنِي ُحمَْيٌد الطَّوِيلُ ، َعْن ، َحدَّثََنا َمْحُموُد ْبُن غَْيالَنَ ، َحدَّثََنا هَاِشُم ْبُن الْقَاِسمِ ، َحدَّثََنا ُمَباَرُك ْبُن فََضالَةَ  -١٥٥٧

  َرُسولُ اِهللا لَمَّا ُتُوفَِّي: أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، قَالَ 
َنسَْتِخريُ َربََّنا ، َوَنْبَعثُ إِلَْيهَِما ، فَأَيُُّهَما ُسبِقَ : َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم كَانَ بِالَْمدِيَنِة َرُجلٌ يَلَْحُد ، َوآَخرُ َيضَْرُح ، فَقَالُوا 

  .دُوا ِللنَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّمفَلََح، َتَركَْناُه ، فَأُْرِسلَ إِلَْيهَِما ، فََسَبَق صَاِحُب اللَّْحِد 

الرَّْحَمنِ ْبُن أَبِي ُملَْيكَةَ  َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن َشبَّةَ ْبنِ َعبِيَدةَ ْبنِ َزْيٍد ، َحدَّثََنا ُعَبْيدُ ْبُن طُفَْيلٍ الُْمقْرُِئ ، َحدَّثََنا َعْبُد -١٥٥٨
اْخَتلَفُوا ِفي ، لَمَّا َماتَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : كَةَ ، َعْن َعاِئَشةَ ، قَالَْت الْقَُرِشيُّ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي ُملَْي

 َعلْيِه الَ َتْصَخبُوا ِعْنَد َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا: اللَّْحِد وَالشَّقِّ ، حَتَّى َتكَلَُّموا ِفي ذَِلَك ، َواْرَتفََعْت أَْصوَاتُُهْم ، فَقَالَ ُعَمُر 
لالَِّحُد ، فَلََحَد لَِرُسولِ اهللاِ وَسلََّم َحيا َوالَ َميًِّتا ، أَْو كَِلَمةً َنْحوََها ، فَأَْرَسلُوا إِلَى الشَّقَّاقِ ، َوالالَِّحِد َجِميًعا ، فََجاَء ا

  .َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، ثُمَّ ُدِفَن صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم

  َما َجاَء ِفي َحفْرِ الْقَبْرِ َباُب -٤١
َحدَّثَنِي َسِعيُد ْبُن أَبِي ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َزْيُد ْبُن الُْحَبابِ ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن ُعَبْيَدةَ  -١٥٥٩

ُس النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَإِذَا َرُجلٌ قَِراَءُتُه َعاِلَيةٌ ، فََخَرجَ جِئُْت لَْيلَةً أَحُْر: َسِعيٍد ، َعنِ األَْدَرعِ السُّلَِميِّ ، قَالَ 
فََماَت بِالَْمِديَنِة ، فَفََرغُوا ِمْن جِهَازِِه ، : َيا َرُسولَ اِهللا ، َهذَا مَُراٍء ، قَالَ : النَّبِيُّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَقُلُْت 

: قَالَ ، اْرفُقُوا بِِه ، َرفََق اللَُّه بِِه ، إِنَُّه كَانَ ُيِحبُّ اللََّه َوَرُسولَُه : ْعَشُه ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم فََحَملُوا َن
َيا َرُسولَ اِهللا ، لَقَْد َحزِْنَت َعلَْيِه ، فَقَالَ : فَقَالَ َبْعضُ أَْصحَابِِه ، أَْوِسعُوا لَُه ، أَْوَسَع اللَُّه َعلَْيِه : فَقَالَ ، َوَحَضرَ ُحفَْرَتُه 

  .أََجلْ ، إِنَُّه كَانَ ُيِحبُّ اللََّه َوَرُسولَُه: 

بِي لٍ ، َعْن أََحدَّثََنا أَزَْهُر ْبُن َمْرَوانَ ، َحدَّثََنا َعْبُد الْوَارِِث ْبُن سَِعيٍد ، َحدَّثََنا أَيُّوُب ، َعْن ُحَمْيِد ْبنِ ِهالَ -١٥٦٠
  .اْحِفرُوا ، َوأَْوِسُعوا ، وَأَْحِسُنوا: قَالَ َرُسولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : الدَّْهَماِء ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ َعاِمرٍ ، قَالَ 

  َباُب َما َجاَء ِفي الَْعالََمِة ِفي الْقَبْرِ -٤٢
َحمَّدُ ْبُن أَيُّوَب أَُبو هَُرْيَرةَ الْوَاِسِطيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الْعَزِيزِ ْبُن ُمحَمٍَّد ، َعْن َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن َجْعفَرٍ ، َحدَّثََنا ُم -١٥٦١

َمانَ ْبنِ َم أَْعلََم قَْبَر ُعثْكَِثريِ ْبنِ زَْيٍد ، َعْن َزْيَنَب بِْنِت ُنَبْيٍط ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ
  .َمظُْعوٍن بَِصْخَرٍة



  َباُب َما َجاَء ِفي النَّْهيِ َعنِ الْبَِناِء َعلَى الْقُُبورِ وََتْجِصيِصَها وَالْكَِتاَبِة َعلَْيهَا -٤٣
يُّوَب ، َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ ، َعْن َحدَّثََنا َعْبُد الْوَارِِث ، َعْن أَ: َحدَّثََنا أَزَْهُر ْبُن َمْرَوانَ ، وَُمَحمَُّد ْبُن زَِياٍد ، قَاالَ  -١٥٦٢

  .نََهى َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َعْن َتقْصِيصِ الْقُُبورِ: َجابِرٍ ، قَالَ 

ُموَسى ، َعْن َجابِرٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َسعِيٍد ، َحدَّثََنا َحفُْص ْبُن ِغَياٍث ، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ ، َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ  -١٥٦٣
  .َنَهى َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أَنْ ُيكَْتَب َعلَى الْقَْبرِ َشْيٌء: قَالَ 

الرَّْحَمنِ ْبُن َيزِيَد ْبُد َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا الرَّقَاِشيُّ ، َحدَّثََنا ُوَهْيٌب ، َحدَّثََنا َع -١٥٦٤
  .نْ ُيبَْنى َعلَى الْقَبْرِْبنِ َجابِرٍ ، َعنِ الْقَاِسمِ ْبنِ ُمَخْيِمَرةَ ، َعْن أَبِي َسعِيٍد ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َنَهى أَ

  َباُب َما َجاَء ِفي َحثْوِ التُّرَابِ ِفي الْقَبْرِ -٤٤
ْوَزاِعيُّ ، بَّاُس ْبُن الَْوِليدِ الدَِّمشِْقيُّ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا َسلََمةُ ْبُن كُلْثُومٍ ، َحدَّثََنا اَألَحدَّثََنا الَْع -١٥٦٥

ِه وَسلََّم صَلَّى َعلَى جَِناَزٍة ، ثُمَّ َعْن َيْحَيى ْبنِ أَبِي كَِثريٍ ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ ، أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْي
  .أََتى قَْبَر الَْميِِّت ، فََحثَى َعلَْيِه ِمْن ِقَبلِ رَأِْسِه ثَالَثًا

  َباُب َما َجاَء ِفي النَّْهيِ َعنِ الَْمْشيِ َعلَى الْقُبُورِ َوالُْجلُوسِ َعلَْيَها -٤٥
: ا عَْبُد الَْعزِيزِ ْبُن أَبِي َحازِمٍ ، َعْن ُسهَْيلٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، قَالَ َحدَّثََنا ُسوَْيُد ْبُن َسعِيٍد ، َحدَّثََن -١٥٦٦

  .َخْيٌر لَُه ِمْن أَنْ َيْجِلَس َعلَى قَْبرٍ، َألنْ َيجِْلَس أََحُدكُْم َعلَى َجمَْرٍة ُتْحرِقُُه : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

ْبنِ أَبِي َحبِيبٍ ،  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسَماعِيلَ ْبنِ َسُمَرةَ ، َحدَّثََنا الُْمحَارِبِيُّ ، َعنِ اللَّْيِث ْبنِ َسْعٍد ، َعْن يَزِيَد -١٥٦٧
َألنْ : َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم  قَالَ: َعْن أَبِي الْخَْيرِ َمرْثَِد ْبنِ َعْبِد اِهللا الَْيزَنِيِّ ، َعْن ُعقَْبةَ ْبنِ َعاِمرٍ ، قَالَ 

ِلمٍ ، َوَما أُبَاِلي أََوْسطَ أَْمِشَي َعلَى َجمَْرٍة ، أَْو َسْيٍف ، أَوْ أَْخِصَف َنْعِلي بِرِْجِلي ، أََحبُّ إِلَيَّ ِمْن أَنْ أَْمِشَي َعلَى قَْبرِ ُمْس
  .وقِالْقُبُورِ قََضْيُت َحاجَِتي ، أَْو َوَسطَ السُّ

  َباُب َما َجاَء ِفي َخلْعِ النَّْعلَْينِ ِفي الَْمقَابِرِ -٤٦
َعْن َبِشريِ ْبنِ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا اَألْسَوُد ْبُن شَْيَبانَ ، َعْن َخاِلدِ ْبنِ ُسَمْيرٍ ،  -١٥٦٨

َيا اْبَن : َبْيَنَما أََنا أَْمِشي َمَع َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ : َيِة ، قَالَ َنهِيٍك ، َعْن َبِشريِ اْبنِ الَْخصَاِص
لَّ َيا َرُسولَ اِهللا ، َما أَْنِقُم َعلَى اِهللا َشيْئًا ، كُ: فَقُلُْت ، َما َتْنِقُم َعلَى اِهللا ؟ أَْصَبْحَت ُتَماِشي َرُسولَ اِهللا ، الَْخصَاِصيَِّة 

َوَمرَّ َعلَى َمقَابِرِ الُْمْشرِِكَني ، ، أَْدَرَك َهُؤالَِء خَْيًرا كَثًِريا : َخْيرٍ قَْد آتَانِيِه اللَُّه ، فََمرَّ َعلَى َمقَابِرِ الُْمْسِلِمَني ، فَقَالَ 
َيا َصاِحَب : ي َبْيَن الَْمقَابِرِ ِفي َنْعلَْيِه ، فَقَالَ فَالَْتفََت ، فَرَأَى َرُجالً يَْمِش: قَالَ ، َسَبَق َهُؤالَِء َخيًْرا كَِثًريا : فَقَالَ 

  .السِّْبِتيََّتْينِ أَلِْقهِمَا
َحدِيثٌ جَيٌِّد َوَرُجلٌ : كَانَ َعْبُد اِهللا ْبُن ُعثَْمانَ َيقُولُ : َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َمْهِديٍّ ، قَالَ 

  .قَةٌِث



  َباُب َما َجاَء ِفي زَِياَرِة الْقُُبورِ -٤٧
ازِمٍ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن ُعَبْيٍد ، َعْن َيزِيَد ْبنِ كَْيَسانَ ، َعْن أَبِي َح -١٥٦٩

  .زُوُروا الْقُبُوَر ؛ فَإِنََّها ُتذَكِّرُكُُم اآلخَِرةَ: َعلْيِه وَسلََّم قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا : ُهَرْيَرةَ ، قَالَ 

َسِمْعُت أََبا التَّيَّاحِ ، : َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن َسعِيٍد الَْجوَْهرِيُّ ، َحدَّثََنا َرْوٌح ، َحدَّثََنا بِسْطَاُم ْبُن ُمْسِلمٍ ، قَالَ  -١٥٧٠
  .ي ُملَْيكَةَ ، َعْن َعاِئَشةَ ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َرخََّص ِفي زِيَاَرِة الْقُبُورَِسِمْعُت اْبَن أَبِ: قَالَ 

ْسرُوقِ ، َعْن َمَحدَّثََنا ُيوُنُس ْبُن َعْبِد اَألْعلَى ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ ، أَْخبََرَنا اْبُن ُجرَْيجٍ ، َعْن أَيُّوبَ ْبنِ َهانٍِئ  -١٥٧١
كُْنُت نََهْيُتكُْم َعْن زِيَاَرِة الْقُُبورِ ، : ْبنِ اَألْجَدعِ ، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد ، أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ 

  .فَُزوُروَها ؛ فَإِنََّها ُتَزهُِّد ِفي الدُّْنَيا ، َوُتذَكِّرُ اآلِخَرةَ

  َياَرِة قُُبورِ الُْمْشرِكَِنيَباُب َما َجاَء ِفي زِ -٤٨
بِي حَازِمٍ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن ُعَبْيٍد ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن كَْيَسانَ ، َعْن أَ -١٥٧٢

اْسَتأْذَْنُت رَبِّي ِفي أَنْ : قَْبَر أُمِِّه ، فََبكَى َوأَْبكَى َمْن حَْولَُه ، فَقَالَ زَاَر النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ُهَرْيَرةَ ، قَالَ 
  .، فَإِنََّها ُتذَكُِّركُُم الَْمْوَتأَْسَتْغِفرَ لََها ، فَلَْم َيأْذَنْ ِلي ، وَاْستَأْذَْنتُ رَبِّي ِفي أَنْ أَزُوَر قَْبَرَها فَأَِذنَ ، فَُزورُوا الْقُُبوَر 

َم ْبنِ سَْعٍد ، َعنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسَماعِيلَ ْبنِ الَْبْخَترِيِّ الْوَاِسِطيُّ ، َحدَّثََنا يَزِيدُ ْبُن َهاُرونَ ، َعْن إِْبَراِهي -١٥٧٣
َيا َرسُولَ اِهللا ، إِنَّ أَبِي : ِه وَسلََّم فَقَالَ َجاَء أَْعرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْي: الزُّْهرِيِّ ، َعْن َساِلمٍ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 

َيا َرسُولَ اِهللا ، : فَكَأَنَُّه َوَجَد ِمْن ذَِلَك ، فَقَالَ : قَالَ ، ِفي النَّارِ : كَانَ َيِصلُ الرَِّحَم ، َوكَانَ َوكَانَ ، فَأَْيَن ُهَو ؟ قَالَ 
فَأَْسلَمَ : قَالَ ، فََبشِّْرُه بِالنَّارِ ، َحْيثَُما مََرْرَت بِقَْبرِ ُمشْرٍِك : اهللا َعلْيِه وَسلََّم فَأَْيَن أَُبوَك ؟ فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى 

  .ُتُه بِالنَّارِلَقَْد كَلَّفَنِي َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َتعًَبا ، َما َمَرْرتُ بِقَْبرِ كَاِفرٍ إِالَّ َبشَّْر: اَألعَْرابِيُّ َبْعُد ، َوقَالَ 

  َباُب َما َجاَء ِفي النَّْهيِ َعْن زَِياَرِة النَِّساِء الْقُُبوَر -٤٩
َحدَّثََنا قَبِيَصةُ وَحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد ْبُن سَِعيدٍ : قَاالَ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، وَأَُبو بِْشرٍ  -١٥٧٤
ِد اِهللا ْبنِ ُعثَْمانَ ْبنِ َنا ُمحَمَُّد ْبُن َخلٍَف الَْعسْقَالَنِيُّ ، َحدَّثََنا الْفِْرَيابِيُّ ، َوقَبِيَصةُ ؛ كُلُُّهْم َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن َعْبوَحدَّثَ

لََعَن َرُسولُ اهللاِ َصلَّى : ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ  ُخثَْيمٍ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َبْهَمانَ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َحسَّانَ ْبنِ ثَابٍِت
  .اهللا َعلْيِه وَسلََّم زَوَّاَراتِ الْقُبُورِ

، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ َحدَّثََنا أَزَْهُر ْبُن َمْرَوانَ ، َحدَّثََنا َعْبُد الْوَارِِث ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُجَحاَدةَ ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ  -١٥٧٥
  .لََعَن َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم زَوَّاَراتِ الْقُبُورِ: قَالَ ، 

ْبنِ أَبِي َسلََمةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َخلٍَف أَُبو َنْصرٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن طَاِلبٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َعَواَنةَ ، َعْن ُعَمَر  -١٥٧٦
  .لََعَن َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َزوَّارَاِت الْقُُبورِ: بِي ُهرَْيَرةَ ، قَالَ َعْن أَبِيِه ، َعْن أَ



  َباُب َما َجاَء ِفي اتِّبَاعِ النَِّساِء الَْجنَائَِز -٥٠
ُنهِيَنا : ْن َحفَْصةَ ، َعْن أُمِّ َعِطيَّةَ ، قَالَْت َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ ، َعْن ِهَشامٍ ، َع -١٥٧٧

  .َعنِ اتَِّباعِ الَْجنَاِئزِ ، وَلَْم ُيْعَزْم َعلَْيَنا

ْن ِديَنارٍ لَْمانَ ، َعَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمصَفَّى ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ ْبُن َخاِلٍد ، َحدَّثََنا إِسَْراِئيلُ ، َعْن إِْسَماعِيلَ ْبنِ َس -١٥٧٨
: َخَرَج َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَإِذَا نِسَْوةٌ ُجلُوٌس ، فَقَالَ : أَبِي ُعَمَر ، َعنِ اْبنِ الَْحنَِفيَِّة ، َعْن َعِليٍّ ، قَالَ 

َهلْ : الَ ، قَالَ : َهلْ َتْحِملَْن ؟ قُلَْن : الَ ، قَالَ : َهلْ تَْغِسلَْن ؟ قُلَْن : َنْنَتِظُر الْجَِناَزةَ ، قَالَ : َما ُيْجِلُسكُنَّ ؟ قُلَْن 
  .فَاْرجِْعَن َمأُْزوَراٍت غَْيَر مَأُْجوَراٍت: الَ ، قَالَ : ُتْدِلَني ِفيَمْن ُيْدِلي ؟ قُلَْن 

  َباُب َما َجاَء ِفي النَّْهيِ َعنِ النِّيَاحَِة -٥١
َعْن َشْهرِ ْبنِ حَْوَشبٍ ، َبةَ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن َيزِيَد ْبنِ َعْبِد اِهللا ، َمْولَى الصَّْهَباِء َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْي -١٥٧٩

  .النَّْوُح: قَالَ } َوالَ َيْعصِيَنَك ِفي َمْعُروٍف{: ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

َموْلَى ُمَعاوَِيةَ ، ُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن َعيَّاشٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن دِيَنارٍ ، َحدَّثََنا حَرِيٌز َحدَّثََنا ِهَشا -١٥٨٠
  .َهى َعنِ النَّْوحِفَذَكََر ِفي ُخطَْبِتِه ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َن، َخطََب ُمَعاوَِيةُ بِحِْمَص : قَالَ ، 

َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، أَْخبََرَنا َمْعَمٌر ، : َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن َعْبِد الْعَِظيمِ الَْعنَْبرِيُّ ، َوُمحَمَُّد ْبُن َيْحَيى ، قَاالَ  -١٥٨١
قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا : ، َعْن أَبِي مَاِلٍك اَألشَْعرِيِّ ، قَالَ  َعْن َيْحَيى ْبنِ أَبِي كَِثريٍ ، َعنِ اْبنِ ُمعَانِقٍ أَْو أَبِي ُمَعانِقٍ

ِمْن قَِطَراٍن ، َوِدْرًعا  النِّيَاَحةُ ِمْن أَْمرِ الَْجاِهِليَِّة ، َوإِنَّ النَّاِئَحةَ إِذَا َماَتْت ، َولَمْ َتُتْب ، قَطََع اللَُّه لََها ِثيَاًبا: َعلْيِه وَسلََّم 
  .َهبِ النَّارِِمْن لَ

ْحَيى ْبنِ أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُيوُسَف ، َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن َراِشٍد الَْيَماِميُّ ، َعْن َي -١٥٨٢
النِّيَاَحةُ َعلَى الْمَيِِّت ِمْن أَْمرِ : لْيِه وَسلََّم قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َع: كَِثريٍ ، َعْن ِعكْرَِمةَ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ 

ا سََرابِيلُ ِمْن قَِطَراٍن ، ثُمَّ ُيْعلَى َعلَْيَها الَْجاِهِليَِّة ، فَإِنَّ النَّاِئَحةَ إِنْ لَْم تَُتْب قَْبلَ أَنْ َتمُوَت ، فَإِنََّها ُتْبَعثُ َيْوَم الِْقَياَمِة َعلَْيَه
  .َهبِ النَّارِبِِدْرعٍ ِمْن لَ

، َعنِ اْبنِ ُعَمَر  َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُيوُسَف ، َحدَّثََنا ُعَبْيدُ اِهللا ، أَخَْبَرَنا إِسَْرائِيلُ ، َعْن أَبِي َيْحَيى ، َعْن ُمَجاِهٍد -١٥٨٣
  .ا رَانَّةٌَنَهى َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أَنْ ُتْتَبَع جَِناَزةٌ َمَعَه: ، قَالَ 

  َباُب َما َجاَء ِفي النَّْهيِ َعْن َضْربِ الُْخُدوِد َوَشقِّ الُْجيُوبِ -٥٢
، َوَعْبُد الرَّْحَمنِ ؛ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع وَحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َسعِيٍد  -١٥٨٤

: ٍد ، قَاالَ ُسفَْيانَ ، َعْن ُزَبْيٍد ، َعْن إِبَْراهِيَم ، َعْن َمْسُروقٍ وَحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، وَأَُبو َبكْرِ ْبُن َخالَّ َجِميًعا َعْن
قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا : قَالَ  َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا اَألعَْمُش ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمرَّةَ ، َعْن َمْسرُوقٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا ،

  .لَْيَس ِمنَّا َمْن َشقَّ الُْجيُوَب ، َوَضَرَب الُْخُدوَد ، َوَدَعا بَِدْعَوى الَْجاِهِليَِّة: َعلْيِه وَسلََّم 



ثََنا أَُبو أَُساَمةَ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َحدَّ: َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َجابِرٍ الُْمَحارِبِيُّ ، وَُمَحمَُّد ْبُن كََراَمةَ ، قَاالَ  -١٥٨٥
 لََعَن الَْخاِمَشةَ َوْجَهَها َيزِيَد ْبنِ جَابِرٍ ، َعْن َمكْحُولٍ ، َوالْقَاِسمِ ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم

  .لَْوْيلِ وَالثُّبُورِ، َوالشَّاقَّةَ َجْيبََها ، َوالدَّاِعَيةَ بِا

َسِمْعُت أََبا :  َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُعثَْمانَ ْبنِ َحكِيمٍ األَْوِديُّ ، َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن َعْوٍن ، َعْن أَبِي الُْعَمْيسِ ، قَالَ -١٥٨٦
أَقَْبلَِت امَْرأَُتُه أُمُّ َعْبِد اِهللا َتصِيحُ ، لَمَّا ثَقُلَ أَُبو ُموَسى : َصْخَرةَ َيذْكُُر َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َيزِيَد ، وَأَبِي ُبْرَدةَ ، قَاالَ 

 أََوَما َعِلْمِت أَنِّي َبرِيٌء ِممَّْن َبرَِئ ِمْنُه َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ؟ َوكَانَ ُيَحدِّثَُها أَنَّ: بَِرنٍَّة ، فَأَفَاَق ، فَقَالَ لََها 
  .أََنا َبرِيٌء ِممَّْن َحلََق ، َوَسلََق ، َوَخَرَق: ِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ َرسُولَ ا

  َباُب َما َجاَء ِفي الُْبكَاِء َعلَى الَْميِِّت -٥٣
ْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ ، َعْن َوْهبِ ْبنِ َحدَّثََنا َوكِيٌع ، َع: َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َوَعِليُّ ْبُن ُمحَمٍَّد ، قَاالَ  -١٥٨٧

كَانَ ِفي جِنَاَزٍة ، فََرأَى كَْيَسانَ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْمرِو ْبنِ َعطَاٍء ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 
َدْعَها َيا ُعَمُر ، فَإِنَّ الَْعْيَن َداِمَعةٌ ، َوالنَّفَْس ُمصَاَبةٌ ، : لَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ُعَمُر اْمَرأَةً ، فَصَاَح بَِها ، فَقَالَ النَّبِيُّ َص

  .َوالْعَْهَد قَرِيٌب
، َعْن َوْهبِ ْبنِ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعفَّانُ ، َعْن َحمَّاِد ْبنِ َسلََمةَ ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ -م١٥٨٧

،  َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم كَْيَسانَ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْمرِو ْبنِ َعطَاٍء ، َعْن َسلََمةَ ْبنِ اَألْزَرقِ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، َعنِ النَّبِيِّ
  .بَِنْحوِِه

ارِبِ ، َحدَّثََنا َعْبُد الْوَاِحِد ْبُن زَِياٍد ، َحدَّثََنا َعاِصٌم اَألحَْولُ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ أَبِي الشََّو -١٥٨٨
كَانَ اْبٌن ِلبَْعضِ بََناِت َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم يَقِْضي ، فَأَْرَسلَْت إِلَْيِه : أَبِي ُعثَْمانَ ، َعْن أَُساَمةَ ْبنِ َزْيٍد ، قَالَ 

، ى ، فَلَْتْصبِْر وَلَْتْحَتِسْب أِْتَيَها ، فَأَْرَسلَ إِلَْيَها أَنَّ ِللَِّه َما أََخذَ ، َولَُه َما أَعْطَى ، َوكُلُّ َشْيٍء ِعْنَدُه إِلَى أََجلٍ ُمَسمأَنْ َي
َوقُْمُت َمَعُه ، َوَمَعُه ُمَعاذُ ْبُن َجَبلٍ ، وَأَُبيُّ ْبُن ،  فَأَْرَسلَْت إِلَْيِه ، فَأَقَْسَمْت َعلَْيِه ، فَقَاَم َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم

َناَولُوا الصَّبِيَّ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َورُوُحُه َتقَلْقَلُ ِفي ، كَْعبٍ ، َوُعَباَدةُ ْبُن الصَّاِمِت ، فَلَمَّا َدَخلَْنا 
فََبكَى َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَقَالَ لَُه ُعَباَدةُ ْبُن الصَّاِمِت : كَأَنََّها َشنَّةٌ ، قَالَ  :َحِسْبُتُه قَالَ : َصْدرِِه ، قَالَ 

  .اِدِه الرَُّحَماَءالرَّْحَمةُ الَِّتي َجَعلََها اللَُّه ِفي َبنِي آَدَم ، وَإِنََّما يَْرَحُم اللَُّه ِمْن ِعَب: َما َهذَا َيا َرسُولَ اِهللا ، ؟ قَالَ : 

أَْسَماَء بِْنِت َحدَّثََنا ُسوَْيُد ْبُن َسعِيٍد ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن ُسلَْيمٍ ، َعنِ اْبنِ ُخثَْيمٍ ، َعْن َشْهرِ ْبنِ َحْوَشبٍ ، َعْن  -١٥٨٩
َبكَى َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، ، إِْبَراِهيُم  ،لَمَّا ُتوُفَِّي اْبُن َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َيزِيَد ، قَالَْت 

: أَْنَت أََحقُّ َمْن َعظََّم ِهللا َحقَُّه ، قَالَ َرسُولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : إِمَّا أَُبو َبكْرٍ ، َوإِمَّا ُعَمُر : فَقَالَ لَُه الُْمعَزِّي 
ابِعٌ نُ الْقَلُْب ، َوالَ َنقُولُ َما ُيْسِخطُ الرَّبَّ ، لَْوالَ أَنَُّه َوْعٌد َصاِدٌق ، َوَمْوُعوٌد َجاِمٌع ، َوأَنَّ اآلِخَر َتَتْدَمُع الَْعْيُن ، وََيْحَز

  .ِلألَوَّلِ ، لََوَجدَْنا َعلَْيَك َيا إِْبَراِهيُم أَفَْضلَ ِممَّا َوَجْدَنا ، َوإِنَّا بَِك لََمْحزُوُنونَ

َراهِيَم ْبنِ ا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن ُمَحمٍَّد الْفَْروِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُعَمَر ، َعْن إِْبَحدَّثََن -١٥٩٠
َرِحَمُه اللَُّه ، : أَُخوِك ، فَقَالَْت قُِتلَ : ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ َجْحشٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َحْمَنةَ بِْنِت َجْحشٍ ، أَنَُّه ِقيلَ لََها 



إِنَّ : َواُحْزنَاُه ، فَقَالَ َرُسولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قُِتلَ زَْوُجِك ، قَالَْت : َوإِنَّا ِللَِّه وَإِنَّا إِلَْيِه َراجُِعونَ ، قَالُوا 
  .ٍءِللزَّْوجِ ِمَن الْمَْرأَِة لَُشْعَبةً ، َما ِهَي ِلَشْي

 َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا َهاُرونُ ْبُن سَِعيٍد الِْمصْرِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اهللاِ ْبُن َوْهبٍ ، أَْخبََرَنا أَُساَمةُ ْبُن َزْيٍد ، َعْن -١٥٩١
فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى ، َني َهلْكَاُهنَّ َيْوَم أُُحٍد ُعَمَر ، أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َمرَّ بِنَِساِء َعْبِد اَألشَْهلِ يَْبِك

فََجاَء نَِساُء اَألْنصَارِ يَْبِكَني َحْمَزةَ ، فَاْسَتْيقَظَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه ، لَِكنَّ َحْمَزةَ الَ بََواِكيَ لَُه : اهللا َعلْيِه وَسلََّم 
  .ا اْنقَلَْبَن بَْعُد ؟ ُمُروُهنَّ فَلَْيْنقَِلْبَن ، َوالَ َيْبِكَني َعلَى َهاِلٍك بَْعَد الَْيْومِوَْيَحُهنَّ َم: فَقَالَ ، وَسلََّم 

َنَهى َرُسولُ اهللاِ : َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن إِبَْراِهيمَ الَْهجَرِيِّ ، َعنِ اْبنِ أَبِي أَْوفَى ، قَالَ  -١٥٩٢
  .لَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َعنِ الَْمرَاِثيَص

  َباُب َما َجاَء ِفي الَْميِِّت يَُعذَُّب بَِما نِيَح َعلَْيِه -٥٤
َحدَّثََنا :  ِليِد ، قَاالََحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َشاذَانُ وَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َوُمَحمَّدُ ْبُن الَْو -١٥٩٣

َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن قََتاَدةَ ، : ُمَحمَُّد ْبُن َجْعفَرٍ وَحدَّثََنا َنْصُر ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا عَْبُد الصََّمِد ، َوَوْهُب ْبُن َجرِيرٍ ، قَالُوا 
الَْميِّتُ ُيَعذَُّب : ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ  َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيَّبِ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن ُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ

  .بَِما نِيَح َعلَْيِه

 أَِسيُد ْبُن أَبِي أَسِيٍدَحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيِد ْبنِ كَاِسبٍ ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْعزِيزِ ْبُن ُمَحمٍَّد الدََّراَوْرِديُّ ، َحدَّثََنا  -١٥٩٤
: الْمَيُِّت ُيَعذَُّب بُِبكَاِء الَْحيِّ ، إِذَا قَالُوا : ، َعْن ُموَسى اَألشَْعرِيِّ ، َعْن أَبِيِه ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 

  .أَْنَت كَذَِلَك ؟ أَْنَت كَذَِلَك ؟: الُ َوُيقَ، َواَعُضَداُه ، َواكَاِسيَاُه ، َواَناِصَراُه ، وَاجََبالَُه ، وََنْحَو َهذَا ، ُيَتعَْتُع 
أَُحدِّثَُك أَنَّ أََبا ، وَْيَحَك : قَالَ } َوالَ تَزُِر َوازَِرةٌ وِْزَر أُْخَرى{: ُسْبَحانَ اِهللا ، إِنَّ اللََّه َيقُولُ : فَقُلُْت : قَالَ أَسِيٌد 

لََّم ، فَُتَرى أَنَّ أََبا ُموَسى كَذََب َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ؟ أَْو ُموَسى َحدَّثَنِي َعْن َرسُولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَس
  .ُتَرى أَنِّي كَذَْبُت َعلَى أَبِي ُموَسى ؟

: كَةَ ، َعْن َعاِئَشةَ ، قَالَْت َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن َعْمرٍو ، َعنِ اْبنِ أَبِي ُملَْي -١٥٩٥
فَإِنَّ أَْهلََها َيْبكُونَ َعلَْيَها ، وَإِنَّهَا : إِنََّما كَاَنْت َيُهوِديَّةٌ َماَتْت ، فََسِمَعُهُم النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيْبكُونَ َعلَْيَها ، قَالَ 

  .ُتَعذَُّب ِفي قَْبرَِها

  ي الصَّْبرِ َعلَى الُْمِصيبَِةَباُب َما َجاَء ِف -٥٥
اٍن ، َعْن أََنسِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُرْمحٍ ، أَْخبََرَنا اللَّْيثُ ْبُن سَْعٍد ، َعْن َيزِيدَ ْبنِ أَبِي َحبِيبٍ ، َعْن َسْعِد ْبنِ ِسَن -١٥٩٦

  .نََّما الصَّْبُر عِْنَد الصَّْدَمةِ األُولَىإِ: قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ْبنِ َماِلٍك ، قَالَ 

 ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن َعيَّاشٍ ، َحدَّثََنا ثَابُِت ْبُن َعْجالَنَ ، َعنِ الْقَاِسمِ -١٥٩٧
إِنْ َصبَْرَت َواحَْتَسْبَت عِْنَد الصَّْدَمةِ األُولَى ، ، اْبَن آَدَم : َيقُولُ اللَُّه سُْبحَاَنُه : ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 

  .لَْم أَْرضَ ثَوَاًبا ُدونَ الَْجنَِّة



كِ ْبُن قَُداَمةَ الْجَُمِحيُّ ، َعْن أَبِيِه ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن هَاُرونَ ، أَْخَبرََنا َعْبُد الَْمِل -١٥٩٨
َما : أَنَُّه َسِمَع َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقُولُ ، َعْن ُعَمَر ْبنِ أَبِي َسلََمةَ ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ ، أَنَّ أََبا َسلََمةَ َحدَّثََها 

اللَُّهمَّ ِعْنَدَك اْحَتسَْبُت } إِنَّا ِللَِّه َوإِنَّا إِلَْيِه َراجُِعونَ{: إِلَى َما أََمَر اللَُّه بِِه ِمْن قَْوِلِه  ِمْن ُمْسِلمٍ ُيصَاُب بُِمصِيَبٍة ، فََيفَْزُع
  .ُمِصيبَِتي ، فَأْجُْرنِي ِفيَها ، َوُعضْنِي ِمْنَها ، إِالَّ آجََرُه اللَُّه َعلَْيَها ، َوَعاَضهُ َخيًْرا ِمْنَها

إِنَّا ِللَِّه وَإِنَّا إِلَْيهِ : ذَكَْرتُ الَِّذي َحدَّثَنِي َعْن َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَقُلُْت ، ا ُتُوفَِّي أَُبو َسلََمةَ فَلَمَّ: قَالَْت 
َوُعضْنِي َخيًْرا ِمْنَها ، قُلُْت : ُت أَنْ أَقُولَ رَاجُِعونَ ، اللَُّهمَّ ِعْنَدَك احَْتَسْبُت ُمِصيبَِتي َهِذِه ، فَأْجُْرنِي َعلَْيَها ، فَإِذَا أََرْد

ي ِفي أَُعاضُ َخيًْرا ِمْن أَبِي َسلََمةَ ؟ ثُمَّ قُلُْتَها ، فََعاَضنِي اللَُّه ُمَحمًَّدا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َوآَجرَنِ: ِفي َنفِْسي 
  .ُمِصيبَِتي

السُّكَْينِ ، َحدَّثََنا أَُبو َهمَّامٍ ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن ُعَبْيَدةَ ، َحدَّثََنا ُمصَْعُب ْبُن ُمَحمَّدٍ  َحدَّثََنا الَْولِيُد ْبُن َعْمرِو ْبنِ -١٥٩٩
َبْيَن النَّاسِ ، فََتَح َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم بَاًبا بَْيَنُه َو: ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن َعاِئَشةَ ، قَالَْت 

ْم ، َوَرَجا أَنْ َيْخلُفَهُ أَْو كََشَف ِستًْرا ، فَإِذَا النَّاُس ُيَصلُّونَ َوَراَء أَبِي َبكْرٍ ، فََحِمَد اللََّه َعلَى َما َرأَى ِمْن ُحْسنِ حَاِلهِ
ٍد ِمَن النَّاسِ ، أَْو ِمَن الُْمْؤِمنَِني أُِصيَب بُِمِصيَبٍة ، فَلَْيَتَعزَّ أَيَُّما أََح، َيا أَيَُّها النَّاُس : اللَُّه ِفيهِْم بِالَِّذي َرآُهْم ، فَقَالَ 

  .ِدي أََشدَّ َعلَْيِه ِمْن ُمِصيَبِتيبُِمِصيَبِتهِ بِي َعنِ الُْمِصيَبِة الَِّتي ُتصِيُبُه بَِغيْرِي ، فَإِنَّ أََحًدا ِمْن أُمَِّتي لَْن ُيصَاَب بُِمصِيَبٍة َبْع

فَاِطَمةَ بِْنِت َنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َوِكيُع ْبُن الَْجرَّاحِ ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ زَِياٍد ، َعْن أُمِِّه ، َعْن َحدَّثَ -١٦٠٠
ذَكََر ُمِصيَبَتُه ، فَأَْحَدثَ َمْن أُِصيَب بُِمِصيَبٍة ، فَ: قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : الُْحَسْينِ ، َعْن أَبِيَها ، قَالَ 

  .اسِْتْرَجاًعا ، َوإِنْ َتقَاَدَم َعْهُدَها ، كََتبَ اللَُّه لَُه ِمَن اَألْجرِ ِمثْلَُه َيْوَم أُِصيَب

  َباُب َما َجاَء ِفي ثََوابِ َمْن َعزَّى ُمصَابًا -٥٦
: قَالَ ، َحدَّثَنِي قَْيٌس أَُبو ُعَماَرةَ ، َموْلَى اَألْنَصارِ ، ِلُد ْبُن َمْخلٍَد َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا خَا -١٦٠١

النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه َسِمْعُت َعْبَد اِهللا ْبَن أَبِي َبكْرِ ْبنِ ُمحَمَِّد ْبنِ َعْمرِو ْبنِ َحْزمٍ ُيَحدِّثُ َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، َعنِ 
  .ِةَما ِمْن ُمْؤِمنٍ ُيَعزِّي أََخاُه بُِمِصيَبٍة ، إِالَّ كَسَاُه اللَُّه سُْبحَاَنُه ِمْن ُحلَلِ الْكََراَمِة َيْوَم الِْقَياَم: ُه قَالَ وَسلََّم أَنَّ

اِهيَم ، َعنِ اَألْسَوِد ، َعْن َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َراِفعٍ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن عَاِصمٍ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ ُسوقَةَ ، َعْن إِبَْر -١٦٠٢
  .فَلَُه ِمثْلُ أَْجرِِه، َمْن َعزَّى ُمَصاًبا : قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َعْبِد اِهللا ، قَالَ 

  َباُب َما َجاَء ِفي ثََوابِ َمْن أُِصيَب بَِولَدِِه -٥٧
ةَ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َسِعيدِ ْبنِ الُْمَسيَّبِ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَب -١٦٠٣

  .الْقََسمِ الَ َيُموتُ ِلَرُجلٍ ثَالَثَةٌ ِمَن الْوَلَِد فََيِلَج النَّاَر ، إِالَّ َتِحلَّةَ: ُهَرْيَرةَ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 

انَ ، َعْن ُشَرْحبِيلَ ْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا حَرِيُز ْبُن ُعثَْم -١٦٠٤
َما ِمْن ُمْسِلمٍ : سُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقُولُ َسِمْعتُ َر: لَِقيَنِي ُعْتَبةُ ْبُن َعْبٍد السُّلَِميُّ فَقَالَ : ُشفَْعةَ ، قَالَ 

  .، ِمْن أَيَِّها َشاَء َدَخلَ َيُموُت لَُه ثَالَثَةٌ ِمَن الْوَلَِد لَمْ َيْبلُُغوا الِْحْنثَ ، إِالَّ َتلَقَّْوُه ِمْن أَبَْوابِ الَْجنَِّة الثََّمانَِيِة



مَّاٍد الَْمْعنِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الْوَارِِث ْبُن سَِعيٍد ، َعْن َعْبِد الْعَزِيزِ ْبنِ ُصَهْيبٍ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َحدَّثََنا ُيوُسفُ ْبُن َح -١٦٠٥
َيْبلُُغوا الِْحْنثَ ، إِالَّ  َما ِمْن ُمْسِلَمْينِ ُيَتَوفَّى لَُهَما ثَالَثَةٌ ِمَن الْوَلَِد لَْم: َماِلٍك ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 
  .أَْدَخلَُهُم اللَُّه الَْجنَّةَ ، بِفَْضلِ َرْحَمِة اِهللا إِيَّاُهْم

ي ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َنْصُر ْبُن َعِليٍّ الْجَْهَضِميُّ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن يُوُسَف ، َعنِ الَْعوَّامِ ْبنِ َحْوَشبٍ ، َعْن أَبِ -١٦٠٦
َمْن قَدََّم ثَالَثَةً : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َعْن أَبِي ُعبَْيَدةَ ، َعْن َعْبِد اِهللا ، قَالَ ، َمَر ْبنِ الَْخطَّابِ َمْولَى ُع

فَقَالَ ، وَاثَْنْينِ : قَدَّْمُت اثَْنْينِ ، قَالَ : رٍّ فَقَالَ أَُبو ذَ، ِمَن الَْولَدِ لَْم َيْبلُُغوا الِْحْنثَ ، كَانُوا لَُه ِحْصًنا َحِصيًنا ِمَن النَّارِ 
  .َووَاِحًدا: قَدَّْمُت وَاِحًدا ، قَالَ : سَيُِّد الْقُرَّاِء ، أَُبيُّ ْبُن كَْعبٍ أَُبو الُْمْنِذرِ 

  َباُب َما َجاَء ِفيَمْن أُصِيَب بِِسقٍْط -٥٨
، َحدَّثََنا خَاِلُد ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن َعْبِد الَْمِلِك النَّْوفَِليُّ ، َعْن َيزِيدَ ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ  -١٦٠٧

يَّ ِمْن فَارِسٍ أََحبُّ إِلَ، لَِسقْطٌ أُقَدُِّمُه َبْيَن َيَديَّ : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ُروَمانَ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، قَالَ 
  .أَُخلِّفُُه َخلِْفي

َحدَّثََنا أَُبو غَسَّانَ ، َحدَّثََنا مَِْنَدلٌ ، : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َوُمحَمَُّد ْبُن إِْسحَاَق أَُبو َبكْرٍ الَْبكَّاِئيُّ ، قَاالَ  -١٦٠٨
قَالَ َرسُولُ اهللاِ : بِْنِت َعابِسِ ْبنِ َربِيَعةَ ، َعْن أَبِيَها ، َعْن َعِليٍّ ، قَالَ  َعنِ الَْحَسنِ ْبنِ الَْحكَمِ النَّخَِعيِّ ، َعْن أَْسَماَء

ِخلْ أَْد، أَيَُّها السِّقْطُ الْمَُراِغُم َربَُّه : إِنَّ السِّقْطَ لَُيَراِغُم َربَُّه ، إِذَا أَْدَخلَ أََبَوْيِه النَّاَر ، فَُيقَالُ : َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 
  ).١(أَبََوْيَك الَْجنَّةَ ، فََيُجرُُّهَما بِسََررِِه ، حَتَّى ُيْدِخلَُهَما الَْجنَّةَ 

  __________حاشية_
ومل ترد هذه " ُيَراِغمُ َربَُّه ، يَُغاِضُب: قَالَ أَُبو َعِليٍّ : "زاد يف املطبوع بعد هذا احلديث : تنبيه : "قال حمققه ) ١(

  .لنا اخلطيةالعبارة يف شيء من أصو

، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َهاِشمِ ْبنِ مَْرُزوقٍ ، َحدَّثََنا َعبِيَدةُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن ُعَبْيِد اِهللا  -١٦٠٩
إِنَّ السِّقْطَ لََيُجرُّ ، َوالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه : ِه وَسلََّم قَالَ ُمْسِلمٍ الَْحْضَرِميِّ ، َعْن ُمَعاِذ ْبنِ جََبلٍ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْي

  .إِذَا اْحَتَسَبْتُه، أُمَُّه بِسََررِِه إِلَى الَْجنَِّة 

  َباُب َما َجاَء ِفي الطََّعامِ ُيْبَعثُ إِلَى أَْهلِ الَْميِِّت -٥٩
َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن َجْعفَرِ ْبنِ خَاِلٍد ، َعْن : ُن الصَّبَّاحِ ، قَاالَ َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َوُمَحمَّدُ ْب -١٦١٠

 اْصَنُعوا آللِ َجْعفَرٍ: قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، لَمَّا َجاَء َنْعُي َجعْفَرٍ : أَبِيِه ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َجْعفَرٍ ، قَالَ 
  .طََعاًما ، فَقَْد أََتاُهْم َما َيْشَغلُُهْم ، أَْو أَْمٌر َيْشَغلُُهْم

َحدَّثَنِي عَْبُد اِهللا ْبُن أَبِي ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َخلٍَف أَُبو َسلََمةَ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اَألْعلَى ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسحَاَق  -١٦١١
َحدَّثَْتنِي أُمُّ َعْوٍن اْبَنةُ ُمحَمَِّد ْبنِ َجْعفَرٍ ، َعْن َجدَِّتَها أَْسَماَء بِْنِت ُعَمْيسٍ ، قَالَتْ : َجزَّارِ ، قَالَْت َبكْرٍ ، َعْن أُمِّ ِعيَسى الْ

قَْد ُشِغلُوا بَِشأِْن مَيِِّتهِْم ،  إِنَّ آلَ َجْعفَرٍ: فَقَالَ ، َرَجعَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم إِلَى أَْهِلِه ، لَمَّا أُِصيَب َجْعفٌَر : 



  .فَاْصَنُعوا لَُهْم طََعاًما
  .فََما َزالَْت ُسنَّةً حَتَّى كَانَ َحِديثًا ، فَُترَِك: قَالَ َعْبُد اِهللا 

  َباُب َما َجاَء ِفي النَّْهيِ َعن اِالْجِتمَاعِ إِلَى أَْهلِ الَْميِِّت َوَصْنَعِة الطََّعامِ -٦٠
َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن َمْنصُورٍ ، َحدَّثََنا ُهَشْيٌم وَحدَّثََنا ُشجَاُع ْبُن َمْخلَدٍ أَُبو : ا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، قَالَ َحدَّثََن -١٦١٢

َعْبِد اِهللا الَْبجَِليِّ ، قَالَ الْفَْضلِ ، َحدَّثََنا ُهشَْيٌم ، َعْن إِْسَماِعيلَ ْبنِ أَبِي َخاِلٍد ، َعْن قَْيسِ ْبنِ أَبِي َحازِمٍ ، َعْن َجرِيرِ ْبنِ 
  .كُنَّا َنَرى اِالْجِتَماعَ إِلَى أَْهلِ الَْميِِّت َوَصْنَعةَ الطََّعامِ ِمَن النَِّياَحِة: 

  َباُب َما َجاَء ِفيَمْن َماَت غَرِيبًا -٦١
ُن الَْحكَمِ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن أَبِي رَوَّاٍد ، َعْن َحدَّثََنا َجِميلُ ْبُن الَْحَسنِ ، َحدَّثََنا أَُبو الْمُْنِذرِ الُْهذَْيلُ ْب -١٦١٣

  .َمْوُت غُْرَبٍة َشَهادَةٌ: قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ِعكْرَِمةَ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ 

 ْبُن َوْهبٍ ، َحدَّثَنِي ُحَييُّ ْبُن َعْبِد اِهللا الَْمَعاِفرِيُّ ، َعْن أَبِي َعْبدِ َحدَّثََنا َحْرَملَةُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا َعْبدُ اِهللا -١٦١٤
ى ُتُوفَِّي َرُجلٌ بِالَْمِديَنِة ِممَّْن ُوِلَد بِالَْمدِيَنِة ، فََصلَّى َعلَْيِه النَّبِيُّ صَلَّ: الرَّْحَمنِ الُْحُبِليِّ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْمرٍو ، قَالَ 

إِنَّ الرَُّجلَ إِذَا : ِلَم َيا َرسُولَ اِهللا ؟ قَالَ : فَقَالَ َرُجلٌ ِمَن النَّاسِ ، َيا لَْيَتُه مَاَت ِفي غَْيرِ َمْوِلِدِه : اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَقَالَ 
  .نَِّةَماَت ِفي غَْيرِ َمْوِلِدِه ، ِقيَس لَُه ِمْن َمْوِلِدهِ إِلَى ُمْنقَطَعِ أَثَرِِه ِفي الَْج

  َباُب َما َجاَء ِفيَمْن َماَت َمرِيضًا -٦٢
ُن أَبِي السَّفَرِ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُيوُسَف ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، أَْخبََرَنا اْبُن ُجرَْيجٍ وَحدَّثََنا أَُبو ُعبَْيَدةَ ْب -١٦١٥

أَْخبََرنِي إِبَْراِهيمُ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ أَبِي َعطَاٍء ، َعْن ُموَسى ْبنِ َورَْدانَ ، َعْن : ُن ُجرَْيجٍ قَالَ اْب: َحجَّاُج ْبُن ُمحَمٍَّد ، قَالَ 
غُِديَ َمْن َماَت َمرِيًضا مَاَت شَهِيًدا ، َوُوِقَي ِفْتَنةَ الْقَْبرِ ، َو: قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : أَبِي ُهَرْيَرةَ ، قَالَ 

  .َورِيَح َعلَْيِه بِرِْزِقِه ِمَن الَْجنَِّة

  ِفي النَّْهيِ َعْن كَْسرِ ِعظَامِ الَْميِِّت: َباٌب  -٦٣
َرةَ ، يٍد ، َعْن َعْمَحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْعزِيزِ ْبُن ُمَحمٍَّد الدََّراَوْرِديُّ ، َحدَّثََنا سَْعُد ْبُن َسِع -١٦١٦

  .كَْسُر َعظْمِ الَْميِِّت كَكَْسرِِه حَيا: قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َعْن َعاِئَشةَ ، قَالَْت 

ي أَُبو ُعبَْيَدةَ ْبُن َعْبِد اهللاِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْعَمرٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن زَِياٍد ، أَْخبََرنِ -١٦١٧
كَْسُر َعظْمِ الْمَيِِّت كَكَْسرِ َعظْمِ الَْحيِّ ِفي : ْبنِ َزْمَعةَ ، َعْن أُمِِّه ، َعْن أَمِّ َسلََمةَ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 

  .اِإلثْمِ

   َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّمَباُب َما َجاَء ِفي ِذكْرِ مََرضِ َرُسولِ اِهللا -٦٤
: ِد اِهللا ، قَالَ َحدَّثََنا سَْهلُ ْبُن أَبِي سَْهلٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ َعْب -١٦١٨

اْشَتكَى ، فََعِلَق : َرسُولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَْت أَْي أُمَّْه ، أَْخبِرِينِي َعْن َمَرضِ : فَقُلُْت ، َسأَلُْت عَاِئَشةَ 
اسَْتأْذََنُهنَّ أَنْ َيكُونَ ِفي َبْيتِ ، َيْنفُثُ ، فََجَعلَْنا ُنَشبُِّه نَفْثَُه َنفْثَ آِكلِ الزَّبِيبِ ، َوكَانَ َيُدوُر َعلَى نِسَاِئِه ، فَلَمَّا ثَقُلَ 



  .ْرنَ َعلَْيِهَعاِئَشةَ َوأَنْ َيُد
  .َحُدُهَما الَْعبَّاُسفََدَخلَ َعلَيَّ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َوُهَو َبْيَن َرُجلَْينِ ، َورِْجالَُه َتُخطَّانِ بِاَألْرضِ ، أَ: قَالَْت 

  .ُتَسمِِّه َعاِئَشةُ ؟ ُهَو َعِليُّ ْبُن أَبِي طَاِلبٍأََتْدرِي َمنِ الرَُّجلُ الَِّذي لَْم : فَقَالَ ، فََحدَّثُْت بِِه اْبَن َعبَّاسٍ 

، َعْن َعاِئَشةَ ،  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن ُمْسِلمٍ ، َعْن َمْسُروقٍ -١٦١٩
أَذِْهبِ الْبَاَس ، َربَّ النَّاسِ ، وَاْشِف أَْنَت الشَّاِفي ، : لََّم َيَتعَوَّذُ بَِهُؤالَِء الْكَِلمَاِت كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَس: قَالَْت 

يِه ، أََخذْتُ فَلَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِفي مََرِضِه الَِّذي َماَت ِف، الَ ِشفَاَء إِالَّ ِشفَاُؤَك ، ِشفَاًء الَ ُيَغاِدُر َسقًَما 
: قَالَْت ، اللَُّهمَّ اغِْفْر ِلي ، وَأَلْحِقْنِي بِالرَِّفيقِ اَألْعلَى : بَِيِدِه ، فََجَعلُْت أَْمَسُحُه َوأَقُولَُها ، فَنََزَع َيَدُه ِمْن َيِدي ، ثُمَّ قَالَ 

  .َمَصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ، فَكَانَ َهذَا آِخَر َما َسِمْعُت ِمْن كَالَِمِه 

َسِمْعتُ : ةَ ، قَالَْت َحدَّثََنا أَُبو َمرَْوانَ الُْعثَْمانِيُّ ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم ْبُن َسْعٍد ، َعْن أَبِيِه ، َعْن ُعْرَوةَ ، َعْن َعاِئَش -١٦٢٠
فَلَمَّا كَانَ َمَرُضُه : قَالَْت ، ْيَن الدُّْنَيا وَاآلخَِرِة َما ِمْن َنبِيٍّ َيمَْرُض إِالَّ ُخيِّرَ َب: َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقُولُ 

َمَع الَِّذيَن أَنَْعَم اللَُّه َعلَْيهِْم ِمَن النَّبِيَِّني وَالصِّدِّيِقَني وَالشَُّهَداِء : الَِّذي قُبَِض ِفيِه ، أََخذَْتهُ ُبحَّةٌ ، فََسِمْعُتُه َيقُولُ 
  .نَُّه خُيَِّرفََعِلْمُت أَ، َوالصَّاِلِحَني 

اِمرٍ ، َعْن َمْسُروقٍ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُنَمْيرٍ ، َعْن َزكَرِيَّا ، َعْن ِفَراسٍ ، َعْن َع -١٦٢١
كَأَنَّ ، َم ، فَلَْم ُتَغاِدْر ِمْنُهنَّ اْمرَأَةٌ ، فََجاَءْت فَاِطَمةُ اْجَتَمْعَن نَِساُء النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ: ، َعْن َعاِئَشةَ ، قَالَْت 

ثُمَّ أَْجلََسَها َعْن ِشَماِلِه ، ثُمَّ إِنَُّه أََسرَّ إِلَْيَها ، َمْرحًَبا بِاْبَنِتي : ِمْشَيَتَها ِمْشَيةُ َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَقَالَ 
َما كُْنُت ُألفِْشَي ِسرَّ : َما ُيْبِكيِك ؟ قَالَْت : كَْت فَاِطَمةُ ، ثُمَّ إِنَّهُ َسارََّها ، فََضِحكَْت أَْيًضا ، فَقُلُْت لََها فََب، َحِديثًا 

  َرسُولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ،

أََخصَِّك َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّمَ : َها ِحَني َبكَْت َما َرأَْيُت كَالَْيْومِ فََرًحا أَقَْرَب ِمْن ُحْزٍن ، فَقُلُْت لَ: فَقُلُْت 
َما كُْنُت ألُفِْشَي ِسرَّ َرسُولِ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َحتَّى : بَِحدِيٍث ُدوَنَنا ، ثُمَّ َتْبِكَني ؟ َوَسأَلُْتَها َعمَّا قَالَ ، فَقَالَْت 

إِنَُّه كَانَ ُيَحدِّثُنِي ، أَنَّ جِبَْرائِيلَ كَانَ ُيعَارُِضُه بِالْقُْرآِن ِفي كُلِّ َعامٍ َمرَّةً ، َوأَنَّهُ : ا َعمَّا قَالَ ، فَقَالَْت َسأَلُْتَه، إِذَا قُبَِض 
فََبكَْيتُ ، وقًا بِي ، َونِْعَم السَّلَُف أََنا لَِك َعاَرَضُه بِهِ الَْعاَم مَرََّتْينِ ، َوالَ أَُرانِي إِالَّ قَْد َحَضَر أَجَِلي ، َوأَنَِّك أَوَّلُ أَْهِلي لُُح

  .أَالَ تَْرَضْيَن أَنْ َتكُونِي سَيَِّدةَ نَِساِء الُْمْؤِمنَِني ، أَوْ نَِساِء َهِذهِ اُألمَِّة ؟ فََضِحكُْت ِلذَِلَك: فَقَالَ ، ، ثُمَّ إِنَُّه سَارَّنِي 

ْبنِ ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا ُمْصَعُب ْبُن الِْمقَْدامِ ، َحدَّثََنا ُسفْيَانُ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن َشِقيقٍ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا -١٦٢٢
  .َما رَأَْيُت أََحًدا أََشدَّ َعلَْيِه الَْوَجُع ِمْن َرسُولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم: قَالَْت َعاِئَشةُ : ، َعْن َمْسُروقٍ ، قَالَ 

 ْبنِ أَبِي َحبِيبٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا يُوُنُس ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا لَْيثُ ْبُن سَْعٍد ، َعْن َيزِيَد -١٦٢٣
اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َوُهَو  رَأَْيُت َرسُولَ: َعْن ُموَسى ْبنِ َسْرجَِس ، َعنِ الْقَاِسمِ ْبنِ ُمحَمٍَّد ، َعْن َعاِئَشةَ ، قَالَْت 

اللَُّهمَّ أَِعنِّي َعلَى : ثُمَّ َيقُولُ ، َوِعْنَدُه قََدٌح ِفيِه َماٌء ، فَُيْدِخلُ َيَدُه ِفي الْقََدحِ ، ثُمَّ َيْمَسُح َوْجَههُ بِالَْماِء ، َيُموُت 
  .َسكََراتِ الَْمْوِت



آِخُر نَظَْرةٍ : رٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َسِمَع أََنَس ْبَن مَاِلٍك ، َيقُولُ َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّا -١٦٢٤
ُه َوَرقَةُ ُمْصَحفٍ فََنظَْرُت إِلَى َوْجهِِه ، كَأَنَّ، َنظَرُْتَها إِلَى َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، كََشَف السِّتَاَرةَ َيْوَم االِثَْنْينِ 

سِّْجَف ، َوَماَت ِمْن آِخرِ ، َوالنَّاُس َخلَْف أَبِي َبكْرٍ ِفي الصَّالَِة ، فَأََرادَ أَنْ يََتَحرََّك ، فَأََشاَر إِلَْيِه أَنِ اثُْبْت ، َوأَلْقَى ال
  .ذَِلَك الَْيْومِ

ا يَزِيُد ْبُن هَاُرونَ ، َحدَّثََنا َهمَّاٌم ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن َصاِلحٍ أَبِي الَْخلِيلِ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََن -١٦٢٥
 الصَّالَةَ ، َوَما: ُوفَِّي ِفيِه َعْن َسِفيَنةَ ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ ، أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم كَانَ َيقُولُ ِفي َمَرِضهِ الَِّذي ُت

  .فََما َزالَ يَقُولَُها ، َحتَّى َما يُِفيُض بَِها ِلَسانُُه، َملَكَْت أَْيمَاُنكُْم 

، َعنِ اَألْسَوِد ، قَالَ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ اْبُن ُعلَيَّةَ ، َعنِ اْبنِ َعْوٍن ، َعْن إِْبَراهِيَم -١٦٢٦
َمَتى أَْوَصى إِلَْيِه ؟ فَلَقَْد كُْنُت ُمْسنَِدَتهُ إِلَى َصْدرِي ، أَْو إِلَى : ِعْنَد َعاِئَشةَ ، أَنَّ َعِليا كَانَ َوِصيا ، فَقَالَْت ذَكَُروا : 

  .لَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ؟َحْجرِي ، فََدَعا بِطَْسٍت ، فَلَقَِد اْنَخَنثَ ِفي ِحجْرِي ، فََماَت ، َوَما َشَعْرتُ بِِه ، فََمَتى أَْوَصى َص

  َباُب ِذكْرِ َوفَاِتِه َوَدفْنِهِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم -٦٥
ي ُملَْيكَةَ ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي َبكْرٍ ، َعنِ اْبنِ أَبِ -١٦٢٧
، فََجَعلُوا لَمَّا قُبَِض َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َوأَُبو َبكْرٍ ِعْندَ اْمرَأَِتِه ، اْبَنِة خَارَِجةَ بِالْعََواِلي : ةَ ، قَالَْت َعاِئَش

ذُُه ِعْنَد الَْوْحيِ ، فََجاَء أَُبو َبكْرٍ ، فَكََشفَ لَْم َيُمِت النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، إِنََّما ُهَو َبْعُض َما كَانَ يَأُْخ: َيقُولُونَ 
أَْنَت أَكَْرُم َعلَى اِهللا أَنْ ُيِميَتَك َمرََّتْينِ ، قَْد وَاللَِّه َماَت َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا : َوقَالَ ، َوقَبَّلَ َبْيَن َعْيَنْيِه ، َعْن َوْجهِِه 

َواللَِّه َما َماتَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َوالَ َيُموُت حَتَّى : ِة الَْمْسجِِد َيقُولُ َوُعَمُر ِفي َناِحَي، َعلْيِه وَسلََّم 
فَإِنَّ اللََّه ، اللََّه  َمْن كَانَ َيْعُبُد: َيقْطََع أَْيِدَي أُنَاسٍ ِمَن الُْمَناِفِقَني كَِثريٍ وَأَْرُجلَُهْم ، فَقَاَم أَُبو َبكْرٍ ، فََصِعدَ الِْمنَْبَر فَقَالَ 

َوَما ُمَحمٌَّد إِالَّ َرُسولٌ قَْد َخلَْت ِمْن قَْبِلِه الرُُّسلُ أَفَإِنْ {فَإِنَّ ُمَحمًَّدا قَْد مَاَت ، َحيٌّ لَْم َيُمْت ، َوَمْن كَانَ َيْعُبُد ُمَحمًَّدا 
  .}ْب َعلَى َعِقَبْيِه فَلَْن َيُضرَّ اللََّه شَْيئًا َوسََيْجزِي اللَُّه الشَّاِكرِيَنَماَت أَْو قُِتلَ اْنقَلَبُْتْم َعلَى أَْعقَابِكُْم َوَمْن َيْنقَِل

  .فَلَكَأَنِّي لَْم أَقَْرأَْها إِالَّ َيوَْمِئٍذ: قَالَ ُعَمُر 

َحدَّثَنِي ، َعْن ُمَحمَّدِ ْبنِ إِْسحَاَق  َحدَّثََنا َنْصُر ْبُن َعِليٍّ الْجَْهَضِميُّ ، َحدَّثََنا َوْهبُ ْبُن َجرِيرٍ ، َحدَّثََنا أَبِي ، -١٦٢٨
لَمَّا أَرَاُدوا أَنْ َيحِْفُروا ِلَرسُولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، : ُحَسْيُن ْبُن َعْبِد اِهللا ، َعْن ِعكْرَِمةَ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ 

َوكَانَ ُهَو الَِّذي َيْحِفرُ ، انَ َيْضَرُح كََضرِيحِ أَْهلِ َمكَّةَ ، َوبََعثُوا إِلَى أَبِي طَلَْحةَ َبَعثُوا إِلَى أَبِي ُعَبْيَدةَ ْبنِ الْجَرَّاحِ ، َوكَ
يَء بِِه ، اللَُّهمَّ ِخْر لَِرُسوِلَك ، فََوَجدُوا أََبا طَلَْحةَ ، فَجِ: َألْهلِ الَْمِديَنِة ، َوكَانَ َيلَْحُد ، فََبَعثُوا إِلَْيهَِما َرسُولَْينِ ، فَقَالُوا 
  .َولَْم يُوَجْد أَُبو ُعَبْيَدةَ ، فَلُِحَد لَِرسُولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم

 ولِ اِهللا َصلَّى اهللافَلَمَّا فََرغُوا ِمْن جَِهازِِه َيْوَم الثُّالَثَاِء ، ُوِضَع َعلَى سَرِيرِِه ِفي َبْيِتِه ، ثُمَّ َدَخلَ النَّاُس َعلَى َرُس: قَالَ 
أَْدَخلُوا الصِّْبَيانَ ، وَلَْم َيُؤمَّ ، أَْدَخلُوا النَِّساَء ، َحتَّى إِذَا فََرغُوا ، َعلْيِه وَسلََّم أَْرَساالً ُيَصلُّونَ َعلَْيِه ، َحتَّى إِذَا فََرغُوا 
  .النَّاَس َعلَى َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أََحٌد

ُيْدفَُن َمَع : ُيْدفَُن ِفي َمْسجِِدِه ، َوقَالَ قَاِئلُونَ : ُمونَ ِفي الَْمكَانِ الَِّذي ُيْحفَُر لَُه ، فَقَالَ قَاِئلُونَ لَقَِد اْخَتلََف الُْمْسِل
، الَّ ُدِفَن َحْيثُ ُيقَْبُض إِ، َما قُبَِض َنبِيٌّ : إِنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقُولُ : أَْصحَابِِه ، فَقَالَ أَُبو َبكْرٍ 



ى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فََرفَُعوا ِفَراشَ َرسُولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم الَِّذي ُتُوفَِّي َعلَْيِه ، فََحفَُروا لَُه ، ثُمَّ ُدِفَن َصلَّ: قَالَ 
، َوُشقَْرانُ ، ِتِه َعِليُّ ْبُن أَبِي طَاِلبٍ ، َوالْفَْضلُ ْبُن الْعَبَّاسِ ، َوقُثَُم أَخُوُه َوَسطَ اللَّْيلِ ِمْن لَْيلَِة اَألْربَِعاِء ، َونََزلَ ِفي ُحفَْر

،  أَْنُشُدَك اللََّه: َوُهَو أَُبو لَْيلَى ، ِلعَِليِّ ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ ، َمْولَى َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َوقَالَ أَْوُس ْبُن خَْوِليٍّ 
انْزِلْ ، َوكَانَ ُشقَْرانُ مَْوالَُه ، أََخذَ قَِطيفَةً كَانَ َرُسولُ اهللاِ : َوَحظََّنا ِمْن َرسُولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ لَُه َعِليٌّ 

َيلَْبُسَها أََحدٌ َبْعَدكَ أََبًدا ، فَُدِفَنْت َمَع َرسُولِ اهللاِ  َواللَِّه الَ: َوقَالَ ، َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيلَْبُسَها ، فََدفََنَها ِفي الْقَْبرِ 
  .َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم

ٍك ، قَالَ  ، َعْن أََنسِ ْبنِ مَاِلَحدَّثََنا َنْصُر ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن الزَُّبْيرِ أَُبو الزُّبَْيرِ ، َحدَّثََنا ثَابِتٌ الُْبَنانِيُّ -١٦٢٩
َواكَْرَب أَبََتاُه ، فَقَالَ َرُسولُ : لَمَّا َوَجَد َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِمْن كَُربِ الَْمْوِت َما َوَجَد ، قَالَْت فَاِطَمةُ : 

َحَضَر ِمْن أَبِيِك َما لَْيسَ بِتَارٍِك ِمْنُه أََحًدا ، الُْمَوافَاةُ  الَ كَْرَب َعلَى أَبِيِك َبْعَد الَْيْومِ ، إِنَُّه قَْد: اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 
  .َيْوَم الِْقَيامَِة

َحدَّثَنِي ثَابٌِت ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ ، َحدَّثَنِي َحمَّاُد ْبُن زَْيٍد ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ  -١٦٣٠
  .كَْيَف َسَخْت أَْنفُُسكُْم أَنْ َتْحثُوا التَُّراَب َعلَى َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ؟، َيا أََنُس : لَْت ِلي فَاِطَمةُ قَا: 
َواأََبتَاُه ، إِلَى جِبَْراِئيلَ : َم َوَحدَّثََنا ثَابٌِت ، َعْن أََنسٍ ، أَنَّ فَاِطَمةَ ، قَالَْت ِحَني قُبَِض َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ -

  .َربا َدَعاُه أَْنَعاُه ، َواأََبَتاُه ، ِمْن َربِِّه َما أَْدنَاُه ، َواأََبتَاُه ، َجنَّةُ الِْفْردَْوسِ َمأْوَاُه ، َواأََبَتاهُ أَجَاَب
  .حَتَّى َرأَْيتُ أَْضالََعُه َتْخَتِلُف،  فَرَأَْيُت ثَابًِتا ِحنيَ َحدَّثَ بَِهذَا الَْحِديِث َبكَى: قَالَ َحمَّاٌد 

لَمَّا : َنسٍ ، قَالَ َحدَّثََنا بِْشُر ْبُن ِهالَلٍ الصَّوَّاُف ، َحدَّثََنا َجعْفَُر ْبُن ُسلَْيَمانَ الضُّبَِعيُّ ، َحدَّثََنا ثَابٌِت ، َعْن أَ -١٦٣١
أََضاَء ِمْنَها كُلُّ َشْيٍء ، فَلَمَّا كَانَ الَْيْوُم الَِّذي ،  َعلْيِه وَسلََّم الَْمدِيَنةَ كَانَ الَْيْوُم الَِّذي َدَخلَ ِفيِه َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا

  .لُوَبَناأَظْلََم ِمْنَها كُلُّ َشْيٍء ، َوَما نَفَْضَنا َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم اَألْيِدَي حَتَّى أَْنكَْرَنا قُ، َماَت ِفيِه 

نِ دِيَنارٍ ، َعنِ اْبنِ دَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َمْهِديٍّ ، َحدَّثََنا ُسفْيَانُ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبَح -١٦٣٢
لَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ؛ َمَخافَةَ أَنْ ُينَزَّلَ ِفينَا كُنَّا َنتَِّقي الْكَالََم َواِالنْبَِساطَ إِلَى نِسَاِئَنا َعلَى َعْهِد َرُسولِ اهللاِ َص: ُعَمَر ، قَالَ 

  .الْقُْرآنُ ، فَلَمَّا َماَت َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َتكَلَّْمَنا

نِ َعْوٍن ، َعنِ الَْحَسنِ ، َعْن أَُبيِّ َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن مَْنُصورٍ ، أَْخبََرَنا َعْبُد الَْوهَّابِ ْبُن َعطَاٍء الِْعجِْليُّ ، َعنِ اْب -١٦٣٣
  .كَذَاكُنَّا َمَع َرسُولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، وَإِنََّما َوجُْهَنا َواِحٌد ، فَلَمَّا قُبَِض َنظَْرَنا َهكَذَا َوَه: ْبنِ كَْعبٍ ، قَالَ 

، َحدَّثََنا خَاِلي ُمَحمَُّد ْبُن إِْبَراِهيَم ْبنِ الُْمطَِّلبِ ْبنِ السَّاِئبِ ْبنِ أَبِي  َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن الُْمْنِذرِ الْحَِزاِميُّ -١٦٣٤
َحدَّثَنِي ُمْصَعُب ْبُن َعْبدِ اِهللا ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ ، َحدَّثَنِي ُموَسى ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي أَُميَّةَ الَْمْخُزوِميُّ ، َوَداَعةَ السَّْهِميُّ 

كَانَ النَّاُس ِفي َعْهِد َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّمَ : أَنََّها قَالَْت ، بِْنِت أَبِي أَُميَّةَ ، َزْوجِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 
فَِّي َرُسولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَكَانَ النَّاُس ، إِذَا قَاَم الُْمَصلِّي ُيَصلِّي ، لَمْ َيْعُد َبَصُر أََحدِِهْم َمْوِضَع قََدَمْيِه ، فَُتُو

فَكَانَ ُعَمُر ، فَكَانَ النَّاسُ إِذَا قَامَ ، إِذَا قَاَم أََحُدُهمْ ُيَصلِّي ، لَْم يَْعُد َبَصُر أََحِدِهْم مَْوِضَع َجبِينِِه ، فَُتُوفَِّي أَُبو َبكْرٍ 



َيِميًنا ْعدُ َبَصرُ أََحِدِهْم مَْوِضَع الِْقْبلَِة ، َوكَانَ ُعثَْمانُ ْبُن َعفَّانَ ، فَكَاَنِت الِْفْتَنةُ ، فََتلَفََّت النَّاسُ أََحُدُهْم ُيَصلِّي ، لَْم َي
  .َوِشَماالً

ْبُن الُْمِغَريِة ، َعْن ثَابٍِت ، َعْن  َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليٍّ الَْخالَّلُ ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َعاِصمٍ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ -١٦٣٥
اْنطَِلْق بَِنا إِلَى أُمِّ أَْيَمَن َنُزوُرَها ، كََما : َبْعَد َوفَاِة َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِلُعَمَر ، قَالَ أَُبو َبكْرٍ : أََنسٍ ، قَالَ 

َما ُيْبكِيِك ؟ فََما ِعْنَد اهللاِ : فَلَمَّا انَْتَهْيَنا إِلَيَْها َبكَْت ، فَقَاالَ لََها : وُرَها ، قَالَ كَانَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيُز
قَالَ ، َن السََّماِء إِنِّي َألْعلَُم أَنَّ َما عِْنَد اِهللا َخْيٌر ِلَرسُوِلِه ، َولَِكنِّي أَْبِكي َألنَّ الَْوْحَي قَِد اْنقَطََع ِم: َخْيٌر لَِرُسوِلِه ، قَالَْت 

  .فََهيََّجْتُهَما َعلَى الُْبكَاِء ، فََجَعالَ َيْبِكَياِن َمَعَها: 

َجابِرٍ ، َعْن أَبِي  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن َعِليٍّ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ يَزِيَد ْبنِ -١٦٣٦
إِنَّ ِمْن أَفَْضلِ أَيَّاِمكُْم َيْومَ : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : لصَّْنعَانِيِّ ، َعْن أَْوسِ ْبنِ أَْوسٍ ، قَالَ اَألْشَعِث ا

، ِفيِه ، فَإِنَّ َصالََتكُْم َمْعرُوَضةٌ َعلَيَّ  الُْجُمَعِة ، ِفيِه ُخِلَق آَدُم ، َوِفيِه النَّفَْخةُ ، َوِفيِه الصَّْعقَةُ ، فَأَكِْثُروا َعلَيَّ ِمَن الصَّالَِة
إِنَّ اللََّه َحرََّم َعلَى : َيا َرُسولَ اِهللا ، كَْيفَ ُتعَْرُض َصالَتَُنا َعلَْيَك َوقَْد أَرَْمَت ، َيْعنِي ، َبِليَت ، قَالَ : فَقَالَ َرُجلٌ 

  .اَألْرضِ أَنْ َتأْكُلَ أَْجَساَد األَْنبَِياِء

ْبنِ أَبِي ثََنا َعْمُرو ْبُن َسوَّاٍد الِْمصْرِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اهللاِ ْبُن َوْهبٍ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ الَْحارِِث ، َعْن َسِعيِد َحدَّ -١٦٣٧
:  َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ َرسُولُ اِهللا: ِهالَلٍ ، َعْن زَْيِد ْبنِ أَْيَمَن ، َعْن ُعَباَدةَ ْبنِ ُنَسيٍّ ، َعْن أَبِي الدَّرَْداِء ، قَالَ 

لَِّي َعلَيَّ ، إِالَّ ُعرَِضْت َعلَيَّ أَكِْثرُوا الصَّالَةَ َعلَيَّ َيْوَم الُْجُمَعِة ؛ فَإِنَُّه َمْشُهوٌد ، َتشَْهُدُه الَْمالَِئكَةُ ، َوإِنَّ أََحًدا لَْن ُيَص
َوَبْعَد الَْمْوِت ، إِنَّ اللََّه َحرََّم َعلَى اَألْرضِ أَنْ َتأْكُلَ : َوَبْعَد الْمَْوِت ؟ قَالَ : قُلُْت : قَالَ ، َصالَُتُه ، حَتَّى َيفُْرغَ ِمنَْها 

  .أَْجَساَد اَألنْبَِياِء ، فََنبِيُّ اِهللا َحيٌّ يُْرَزُق

  أَبَْواُب الصَِّيامِ
  َباُب َما َجاَء ِفي الصَِّيامِ َوفَْضِلِه -١

ُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َوَوِكيٌع ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ ، َعْن أَبِي ُهرَْيرَةَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْب -١٦٣٨
إِلَى سَْبعِ ِمئَِة ،  كُلُّ َعَملِ اْبنِ آَدَم ُيَضاَعُف ، الَْحَسَنةُ بَِعْشرِ أَْمثَاِلَها: قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ، قَالَ 
َوطََعاَمُه ِمْن أَْجِلي ، ، إِالَّ الصَّْوَم ؛ فَإِنَّهُ ِلي وَأََنا أَْجزِي بِِه ، َيَدُع َشهَْوَتُه : إِلَى َما َشاَء اللَُّه ، َيقُولُ اللَُّه ، ِضْعٍف 

  .أَطَْيُب عِْنَد اِهللا ِمْن رِيحِ الِْمْسِك، وَلَُخلُوُف فَمِ الصَّاِئمِ ، َربِِّه  فَْرَحةٌ ِعْنَد ِفطْرِِه ، َوفَْرَحةٌ ِعْندَ ِلقَاِء: ِللصَّاِئمِ فَْرحََتاِن 

ِعيِد ْبنِ أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُرْمحٍ الِْمْصرِيُّ ، أَْخبََرَنا اللَّْيثُ ْبُن َسْعٍد ، َعْن َيزِيَد ْبنِ أَبِي َحبِيبٍ ، َعْن َس -١٦٣٩
أَنَّ ُعثَْمانَ ْبَن أَبِي الَْعاصِ الثَّقَِفيَّ َدَعا لَُه بِلََبنٍ َيسِْقيِه ، فَقَالَ ، فًا ، ِمْن َبنِي َعاِمرِ ْبنِ َصْعَصَعةَ َحدَّثَُه ِهْنٍد ، أَنَّ ُمطَرِّ

َياُم ُجنَّةٌ ِمَن النَّارِ ، كَُجنَّةِ الصِّ: َسِمْعُت َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقُولُ : إِنِّي صَاِئٌم ، فَقَالَ ُعثَْمانُ : ُمطَرٌِّف 
  .أََحِدكُْم ِمَن الْقَِتالِ



َحدَّثَنِي ِهَشاُم ْبُن َسْعٍد ، َعْن أَبِي حَازِمٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن إِْبَراِهيَم الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي فُدَْيٍك  -١٦٤٠
إِنَّ ِفي الَْجنَِّة بَاًبا يُقَالُ لَُه الرَّيَّانُ ، ُيْدَعى َيْوَم الِْقَياَمِة ، : نَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم قَالَ ، َعْن َسْهلِ ْبنِ َسْعٍد ، أَ

  .أَْيَن الصَّاِئُمونَ ؟ فََمْن كَانَ ِمَن الصَّاِئِمَني َدَخلَُه ، َوَمْن َدَخلَُه لَمْ َيظَْمأْ أََبدًا: ُيقَالُ 

  َباُب َما َجاَء ِفي فَْضلِ َشْهرِ َرَمَضانَ -٢
َمةَ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن فَُضْيلٍ ، َعْن َيْحَيى ْبنِ سَِعيٍد ، َعْن أَبِي َسلَ -١٦٤١

  .َمْن َصاَم رََمَضانَ إَِمياًنا َواْحِتسَاًبا ، غُِفَر لَُه َما َتقَدََّم ِمْن ذَْنبِِه: ِه وَسلََّم قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْي: ُهَرْيَرةَ ، قَالَ 

اِلحٍ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ُمَحمَُّد ْبُن الَْعالَِء ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن َعيَّاشٍ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي َص -١٦٤٢
إِذَا كَاَنْت أَوَّلُ لَْيلٍَة ِمْن َرَمَضانَ ، ُصفَِّدِت الشَّيَاِطُني ، َوَمَرَدةُ : ْيَرةَ ، َعْن َرسُولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ ُهَر

َيا : ِة ، فَلَْم ُيْغلَْق ِمْنَها َباٌب ، َونَاَدى ُمَناٍد الْجِنِّ ، َوغُلِّقَْت أَْبوَاُب النَّارِ ، فَلَْم ُيفَْتْح ِمنَْها َباٌب ، َوفُِتَحْت أَْبوَاُب الَْجنَّ
  .َباِغَي الَْخْيرِ أَقْبِلْ ، َوَيا َباِغَي الشَّرِّ أَقِْصْر ، َوِللَِّه ُعَتقَاُء ، َوذَِلَك ِفي كُلِّ لَْيلٍَة

قَالَ : ْعَمشِ ، َعْن أَبِي ُسفَْيانَ ، َعْن َجابِرٍ ، قَالَ َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن َعيَّاشٍ ، َعنِ اَأل -١٦٤٣
  .إِنَّ ِللَِّه َعزَّ َوَجلَّ ِعْنَد كُلِّ ِفطْرٍ ُعَتقَاَء ، َوذَِلَك ِفي كُلِّ لَْيلٍَة: َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

ثََنا ُمَحمَُّد ْبُن بِالَلٍ ، َحدَّثََنا ِعْمَرانُ الْقَطَّانُ ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َبْدرٍ َعبَّاُد ْبُن الَْولِيِد ، َحدَّ -١٦٤٤
إِنَّ َهذَا الشَّْهَر قَْد َحَضَركُْم ، َوِفيِه لَْيلَةٌ خَْيٌر : َدَخلَ َرَمَضانُ ، فَقَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َماِلٍك ، قَالَ 

  .فَقَْد ُحرَِم الْخَْيَر كُلَُّه ، َوالَ ُيْحَرُم َخْيَرَها إِالَّ َمْحُروٌم، ِمْن أَلِْف َشْهرٍ ، َمْن ُحرِمََها 

  َباُب َما َجاَء ِفي ِصَيامِ َيْومِ الشَّكِّ -٣
ُر ، َعْن َعْمرِو ْبنِ قَْيسٍ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َخاِلٍد اَألْحَم -١٦٤٥

َمْن :  كُنَّا ِعْنَد َعمَّارٍ ِفي الَْيْومِ الَِّذي ُيَشكُّ ِفيِه ، فَأُِتَي بَِشاٍة ، فََتَنحَّى بَْعُض الْقَْومِ ، فَقَالَ َعمَّاٌر: ِصلَةَ ْبنِ ُزفََر ، قَالَ 
  .َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم، َصى أََبا الْقَاِسمِ فَقَْد َع، َصاَم َهذَا الَْيْوَم 

، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا حَفُْص ْبُن ِغَياٍث ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ سَِعيٍد ، َعْن َجدِِّه  -١٦٤٦
  .وَسلََّم َعْن َتْعجِيلِ َصْومِ َيْومٍ قَْبلَ الرُّْؤَيِة َنَهى َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه: ، قَالَ 

ْيٍد ، َحدَّثََنا الَْعالَُء ْبُن َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن الَْوِليدِ الدَِّمشِْقيُّ ، َحدَّثََنا َمرَْوانُ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا الَْهيْثَُم ْبُن ُحَم -١٦٤٧
كَانَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى : بِي عَْبِد الرَّْحَمنِ ، أَنَُّه َسِمَع ُمَعاوَِيةَ ْبَن أَبِي ُسفَْيانَ َعلَى الِْمنَْبرِ َيقُولُ الَْحارِِث ، َعنِ الْقَاِسمِ أَ

ُمونَ ، فََمْن َشاَء فَلَْيَتقَدَّْم الصَِّياُم َيْوَم كَذَا َوكَذَا ، َوَنْحُن ُمتَقَدِّ: اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقُولُ َعلَى الِْمنَْبرِ ، قَْبلَ شَْهرِ َرَمَضانَ 
  .، َوَمْن َشاَء فَلَْيَتأَخَّْر

  َباُب َما َجاَء ِفي وَِصالِ شَْعَبانَ بِرََمَضانَ -٤
ْبنِ أَبِي الْجَْعدِ  مَِحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َزْيُد ْبُن الُْحَبابِ ، َعْن ُشْعَبةَ ، َعْن َمْنُصورٍ ، َعْن َساِل -١٦٤٨

  .كَانَ َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيِصلُ َشْعَبانَ بَِرَمَضانَ: ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ ، قَالَْت 



َيزِيَد ، َعْن َخاِلِد ْبنِ َمْعَدانَ ، َعْن َربِيَعةَ َحدَّثَنِي ثَْوُر ْبُن ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َحْمَزةَ  -١٦٤٩
كَانَ َيُصوُم َشْعَبانَ كُلَُّه َحتَّى َيِصلَُه : فَقَالَْت ، ْبنِ الْغَازِ ، أَنَّهُ َسأَلَ َعاِئَشةَ َعْن ِصَيامِ َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

  .بَِرَمَضانَ

  يِ أَنْ ُيتَقَدََّم َرَمَضانُ بَِصْومٍ ، إِالَّ َمْن َصاَم َصْوًما فََوافَقَُهَباُب َما َجاَء ِفي النَّْه -٥
 ، َعْن َيحَْيى ْبنِ َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْحمِيِد ْبُن َحبِيبٍ ، َوالَْوِليدُ ْبُن ُمْسِلمٍ ، َعنِ اَألْوَزاِعيِّ -١٦٥٠

الَ تَقَدَُّموا ِصَياَم رََمَضانَ : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : بِي َسلََمةَ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، قَالَ أَبِي كَِثريٍ ، َعْن أَ
  .بَِيْومٍ َوالَ َيْوَمْينِ ، إِالَّ َرُجلٌ كَانَ َيُصوُم َصْوًما فََيُصومُُه

ثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن ُمَحمٍَّد وَحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم ْبُن خَاِلٍد ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعْبَدةَ ، َحدَّ -١٦٥١
إِذَا : َسلََّم قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه و: َحدَّثََنا الَْعالَُء ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ ، قَالَ : قَاالَ 

  .فَالَ َصْوَم َحتَّى َيجِيَء َرَمَضانُ، كَانَ النِّْصُف ِمْن َشْعَبانَ 

  َباُب َما َجاَء ِفي الشََّهاَدِة َعلَى رُْؤَيِة الْهِالَلِ -٦
ا أَُبو أَُساَمةَ ، َحدَّثََنا زَاِئَدةُ ْبُن قَُداَمةَ َحدَّثََن: َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َعْبِد اهللاِ اَألوِْديُّ ، َوُمَحمَُّد ْبُن إِْسَماعِيلَ ، قَاالَ  -١٦٥٢

: َجاَء أَْعرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم فَقَالَ : ، َحدَّثََنا ِسَماكُ ْبُن َحْربٍ ، َعْن ِعكْرَِمةَ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ 
، قُْم َيا بِالَلُ : َنَعْم ، قَالَ : أََتشَْهُد أَنْ الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه ، َوأَنَّ ُمَحمًَّدا َرسُولُ اِهللا ؟ قَالَ : لَ أَْبَصْرتُ الْهِالَلَ اللَّْيلَةَ ، فَقَا

  .فَأَذِّنْ ِفي النَّاسِ أَنْ َيُصومُوا غًَدا

: ي بِْشرٍ ، َعْن أَبِي ُعَمْيرِ ْبنِ أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُهشَْيٌم ، َعْن أَبِ -١٦٥٣
أُغِْمَي َعلَْيَنا ِهالَلُ َشوَّالٍ ، : ِمْن أَْصَحابِ َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالُوا ، َحدَّثَنِي ُعُموَمِتي ِمَن اَألْنَصارِ 

آِخرِ النَّهَارِ ، فََشهِدُوا ِعْنَد النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أَنَُّهْم َرأَُوا الْهِالَلَ بِاألَْمسِ ،  فَأَصَْبْحَنا ِصَياًما ، فََجاَء َركٌْب ِمْن
  .فَأََمَرُهْم َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أَنْ ُيفِْطرُوا ، َوأَنْ َيخُْرُجوا إِلَى عِيِدِهْم ِمَن الَْغِد

  ُصومُوا ِلرُْؤَيِتِه َوأَفِْطرُوا ِلرُْؤَيتِِه: َجاَء ِفي َباُب َما  -٧
سَيَّبِ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا أَُبو َمرَْوانَ الُْعثَْمانِيُّ ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم ْبُن َسْعٍد ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْم -١٦٥٤

إِذَا َرأَْيُتُم الْهِالَلَ فَُصومُوا ، َوإِذَا رَأَْيُتُموُه فَأَفِْطُروا ، فَإِنْ غُمَّ : ى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّ: ُهَرْيَرةَ ، قَالَ 
  .فَُصوُموا ثَالَِثَني َيْوًما، َعلَْيكُْم 

يُم ْبُن سَْعٍد ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َساِلمِ ْبنِ َعْبدِ َحدَّثََنا أَُبو َمرَْوانَ ُمحَمَُّد ْبُن ُعثَْمانَ الُْعثْمَانِيُّ ، َحدَّثََنا إِْبَراِه -١٦٥٥
إِذَا رَأَْيُتُم الْهِالَلَ فَُصومُوا ، َوإِذَا َرأَْيُتُموُه فَأَفِْطرُوا : قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : اِهللا ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 

  .اقُْدُروا لَُهفَ، ، فَإِنْ غُمَّ َعلَْيكُْم 
  .َوكَانَ اْبُن ُعَمَر َيُصوُم قَْبلَ الْهِالَلِ بَِيْومٍ



  الشَّْهُر ِتْسٌع َوِعْشُرونَ: َباُب َما َجاَء ِفي  -٨
: بِي ُهَريَْرةَ ، قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ ، َعْن أَ -١٦٥٦

اثَْناِن َوِعْشُرونَ ، َوَبِقَيتْ ثََماٍن ، فَقَالَ : قُلَْنا : كَْم َمَضى ِمَن الشَّْهرِ ؟ قَالَ : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 
  .ا ، َوالشَّْهُر َهكَذَا ، ثَالَثَ مَرَّاٍت ، َوأَْمَسَك َواِحَدةًالشَّْهُر َهكَذَا ، وَالشَّْهُر َهكَذَ: َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

 ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن بِْشرٍ ، َعْن إِْسَماعِيلَ ْبنِ أَبِي خَاِلٍد -١٦٥٧
، الشَّْهُر َهكَذَا ، َوَهكَذَا ، َوَهكَذَا : قَالَ َرسُولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : أَبِيِه ، قَالَ  َسْعِد ْبنِ أَبِي َوقَّاصٍ ، َعْن

  .َوَعقََد ِتْسًعا َوِعشْرِيَن ِفي الثَّاِلثَِة

ثََنا الْجَُرْيرِيُّ ، َعْن أَبِي َنضَْرةَ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُمَجاِهُد ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا الْقَاِسُم ْبُن َماِلٍك الُْمزَنِيُّ ، َحدَّ -١٦٥٨
  .َما ُصْمَنا َعلَى َعْهِد َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِتْسًعا َوِعْشرِيَن ، أَكْثَُر ِممَّا ُصْمَنا ثَالَثَِني: قَالَ ، ُهَرْيَرةَ 

  َباُب َما َجاَء ِفي شَْهَريِ الِْعيِد -٩
ْبنِ أَبِي َبكَْرةَ ، ثََنا ُحَمْيدُ ْبُن َمْسَعَدةَ ، َحدَّثََنا يَزِيدُ ْبُن ُزَرْيعٍ ، َحدَّثََنا َخاِلٌد الَْحذَّاُء ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ َحدَّ -١٦٥٩

  .، َوذُو الِْحجَِّة َرَمَضانُ: شَْهَرا ِعيدٍ الَ َينْقَُصاِن : َعْن أَبِيِه ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 

وَب ، َعْن ُمَحمَّدِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُعَمَر الُْمقْرُِئ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن ِعيَسى ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن زَْيٍد ، َعْن أَيُّ -١٦٦٠
الِْفطُْر َيْوَم ُتفِْطُرونَ ، َواَألْضَحى َيْوَم : لْيِه وَسلََّم قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َع: ْبنِ ِسريِيَن ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، قَالَ 

  .ُتَضحُّونَ

  َباُب َما َجاَء ِفي الصَّْومِ ِفي السَّفَرِ -١٠
: اسٍ ، قَالَ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن َمْنُصورٍ ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َعنِ اْبنِ َعبَّ -١٦٦١

  .َصاَم َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِفي السَّفَرِ ، َوأَفْطََر

ِه ، َعْن َعاِئَشةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُنَمْيرٍ ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِي -١٦٦٢
إِنِّي أَُصوُم ، أَفَأَُصوُم ِفي السَّفَرِ ؟ فَقَالَ صَلَّى : أَلَ َحْمَزةُ اَألْسلَِميُّ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم فَقَالَ َس: قَالَْت 

  .إِنْ ِشئَْت فَُصْم ، َوإِنْ ِشئَْت فَأَفِْطْر: اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

َحدَّثََنا أَُبو َعاِمرٍ وَحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن إِْبَراِهيَم ، َوَهاُرونُ ْبُن َعْبِد اِهللا الَْحمَّالُ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ،  -١٦٦٣
أُمُّ الدَّْرَداِء ، َعْن  َحدَّثَْتنِي، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي فُدَْيٍك ؛ َجِميًعا َعْن ِهَشامِ ْبنِ َسْعٍد ، َعْن ُعثَْمانَ ْبنِ َحيَّانَ الدَِّمشِْقيِّ : قَاالَ 

ِفي الَْيْومِ الْحَارِّ الشَّدِيِد ، لَقَْد َرأَْيُتَنا َمَع َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِفي بَْعضِ أَْسفَارِِه : أَبِي الدَّرَْداِء ، أَنَُّه قَالَ 
ِشدَِّة الَْحرِّ ، َوَما ِفي الْقَْومِ أََحدٌ َصاِئٌم إِالَّ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه الَْحرِّ ، َوإِنَّ الرَُّجلَ لََيَضُع َيَدُه َعلَى َرأِْسِه ِمْن 

  .وَسلََّم ، َوَعْبُد اِهللا ْبُن رََواَحةَ

  َباُب َما َجاَء ِفي اِإلفْطَارِ ِفي السَّفَرِ -١١
َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن : الصَّبَّاحِ ، قَاالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، وَُمَحمَُّد ْبُن  -١٦٦٤



لَْيَس ِمَن : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َصفَْوانَ ْبنِ َعْبِد اِهللا ، َعْن أُمِّ الدَّْرَداِء ، َعْن كَْعبِ ْبنِ َعاِصمٍ ، قَالَ 
  .اُم ِفي السَّفَرِالْبِرِّ الصَِّي

 َناِفعٍ ، َعنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمصَفَّى الْحِْمِصيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َحْربٍ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر ، َعْن -١٦٦٥
  .بِرِّ الصَِّياُم ِفي السَّفَرِلَْيَس ِمَن الْ: قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 

نِ َزْيٍد ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن الُْمْنِذرِ الْحَِزاِميُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُموَسى التَّْيِميُّ ، َعْن أَُساَمةَ ْب -١٦٦٦
قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه : َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َعْوٍف ، قَالَ ِشَهابٍ ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن أَبِيِه 

  .صَاِئمُ َرَمَضانَ ِفي السَّفَرِ ، كَالُْمفِْطرِ ِفي الَْحضَرِ: وَسلََّم 

  َباُب َما َجاَء ِفي اِإلفْطَارِ لِلَْحاِملِ َوالْمُْرضِعِ -١٢
َحدَّثََنا َوكِيٌع ، َعْن أَبِي ِهالَلٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ : ي َشْيَبةَ ، َوَعِليُّ ْبُن ُمحَمٍَّد ، قَاالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِ -١٦٦٧

: بٍ ، قَالَ ِمْن بَنِي َعْبِد اِهللا ْبنِ كَْع: َرُجلٍ ِمْن بَنِي َعْبِد اَألشَْهلِ ، َوقَالَ َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َسَواَدةَ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك 
: فَقَالَ ، َوُهَو َيَتَغدَّى  أَغَاَرْت َعلَْيَنا َخْيلُ َرسُولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَأَتَْيُت َرسُولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم

وِ الصَِّيامِ ، إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َوَضَع َعنِ الُْمَساِفرِ اجِْلْس أَُحدِّثَْك َعنِ الصَّْومِ أَ: إِنِّي َصاِئٌم ، قَالَ : قُلُْت ، اْدنُ فَكُلْ 
َواللَِّه لَقَْد قَالَُهَما النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّمَ ، َشطَْر الصَّالَِة ، َوَعنِ الُْمَساِفرِ َوالَْحاِملِ أَوِ الُْمْرِضعِ الصَّْوَم ، أَوِ الصَِّياَم 

  .إِْحَداُهَما ، فََيا لَْهفَ َنفِْسي ، فََهالَّ كُْنُت طَِعْمُت ِمْن طََعامِ َرسُولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، ِكلَْتاُهَما أَْو

أََنسِ ْبنِ َماِلكٍ  َعْنَحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ الدَِّمشِْقيُّ ، َحدَّثََنا الرَّبِيعُ ْبُن َبْدرٍ ، َعنِ الُْجَريْرِيِّ ، َعنِ الَْحَسنِ ،  -١٦٦٨
الَِّتي َتخَاُف  َرخََّص َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّمَ ِللُْحْبلَى الَِّتي َتَخاُف َعلَى نَفِْسَها أَنْ ُتفِْطَر ، َوِللْمُْرِضعِ: ، قَالَ 

  .َعلَى َولَِدَها

  َباُب َما َجاَء ِفي قََضاِء رََمَضانَ -١٣
ي ْبُن الْمُْنِذرِ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ ، َوَعْن َيْحَيى ْبنِ َسِعيٍد ، َعْن أَبِ َحدَّثََنا َعِليُّ -١٦٦٩

  .َحتَّى شَْعَبانَ إِنْ كَانَ لََيكُونُ َعلَيَّ الصَِّياُم ِمْن َشْهرِ رََمَضانَ ، فََما أَقِْضيِه: َسِمْعُت َعاِئَشةَ َتقُولُ : َسلََمةَ ، قَالَ 

َوِد ، َعْن َعاِئَشةَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُنَمْيرٍ ، َعْن ُعَبْيَدةَ ، َعْن إِبَْراِهيَم ، َعنِ اَألْس -١٦٧٠
  .ُرَنا بِقََضاِء الصَّْومِكُنَّا َنحِيُض ِعْنَد النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فََيأُْم: قَالَْت 

  َباُب َما َجاَء ِفي كَفَّاَرِة َمْن أَفْطََر َيْوًما ِمْن َرَمَضانَ -١٤
ْبدِ الرَّْحَمنِ ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُحَمْيِد ْبنِ َع -١٦٧١

َوقَْعُت َعلَى : َوَما أَْهلَكََك ؟ قَالَ : َهلَكُْت ، قَالَ : أََتى النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َرُجلٌ فَقَالَ : بِي ُهَرْيَرةَ ، قَالَ أَ
، ُصْم َشْهَرْينِ ُمتََتابَِعْينِ :  أَجُِد ، قَالَ الَ: قَالَ ، أَْعِتْق َرقََبةً : اْمرَأَِتي ِفي رََمَضانَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

إِذْ أُِتَي ، فََجلََس ، فََبْيَنَما ُهَو كَذَِلَك ، اجِْلْس : الَ أَجُِد ، قَالَ : قَالَ ، أَطِْعْم ِستَِّني ِمْسِكيًنا : الَ أُِطيُق ، قَالَ : قَالَ 
َيا َرُسولَ اِهللا ، َوالَِّذي َبعَثََك بِالَْحقِّ ، َما َبْيَن الََبتَْيَها : قَالَ ، ، فََتَصدَّْق بِِه اذَْهْب : بِِمكَْتلٍ ، ُيدَْعى الَْعَرَق ، فَقَالَ 



  .فَأَطِْعْمُه ِعَيالََك، فَاْنطَِلْق : أَْهلُ َبْيٍت أَْحَوُج إِلَْيِه ِمنَّا ، قَالَ 
َحدَّثَنِي َيْحَيى ْبُن سَِعيدٍ ،  ْبُن َوْهبٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الْجَبَّارِ ْبُن ُعَمَر َحدَّثََنا َحْرَملَةُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا -م١٦٧١

  .َوُصْم َيْوًما َمكَانَُه: َوقَالَ ، ، َعنِ َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيَّبِ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، َعْن َرسُولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم بِذَِلَك 

َحدَّثََنا َوكِيٌع ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن َحبِيبِ ْبنِ أَبِي : دَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َوَعِليُّ ْبُن ُمحَمٍَّد ، قَاالَ َح -١٦٧٢
َمْن : َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم  قَالَ َرسُولُ اِهللا: ثَابٍِت ، َعنِ اْبنِ الُْمطَوِّسِ ، َعْن أَبِيِه الُْمطَوِّسِ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، قَالَ 

  .أَفْطََر َيْوًما ِمْن َرَمَضانَ ِمْن غَْيرِ ُرْخَصٍة ، لَْم ُيْجزِهِ ِصَياُم الدَّهْرِ

  َباُب َما َجاَء ِفيَمْن أَفْطََر َناِسيًا -١٥
َعْوٍف ، َعْن ِخالَسٍ ، وَُمَحمَِّد ْبنِ سِريِيَن ، َعْن أَبِي  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ ، َعْن -١٦٧٣

فَلُْيِتمَّ َصْوَمُه ، فَإِنََّما أَطَْعَمُه اللَُّه ، َمْن أَكَلَ َناِسًيا َوُهَو صَاِئٌم : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ُهَرْيَرةَ ، قَالَ 
  .َوَسقَاُه

َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ ، َعْن : أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َوَعِليُّ ْبُن ُمحَمٍَّد ، قَاالَ َحدَّثََنا  -١٦٧٤
ى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِفي َيْومِ أَفْطَْرَنا َعلَى َعْهِد َرُسولِ اهللاِ َصلَّ: فَاِطَمةَ بِْنِت الْمُْنِذرِ ، َعْن أَْسَماَء بِْنِت أَبِي َبكْرٍ ، قَالَْت 

  .غَْيمٍ ، ثُمَّ طَلََعِت الشَّْمُس
  .ُبدٌّ ِمْن ذَِلَك: أُِمرُوا بِالْقََضاِء ؟ قَالَ : قُلُْت ِلهَِشامٍ 

  َباُب َما َجاَء ِفي الصَّاِئمِ َيِقيُء -١٦
َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسَحاقَ : وَُمَحمَُّد اْبَنا ُعبَْيٍد الطََّناِفِسيِّ ، قَاالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َيْعلَى ،  -١٦٧٥

َسِمْعُت فَضَالَةَ ْبَن ُعَبْيٍد األَْنصَارِيَّ ُيَحدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا : ، َعْن َيزِيَد ْبنِ أَبِي َحبِيبٍ ، َعْن أَبِي مَْرزُوقٍ ، قَالَ 
َيا َرُسولَ اِهللا ، إِنَّ َهذَا َيْوٌم كُْنَت : لََّم َخَرَج َعلَْيهِْم ِفي َيْومٍ كَانَ َيُصوُمُه ، فََدَعا بِإَِناٍء ، فََشرَِب ، فَقُلَْنا َعلْيِه وَس

  .أََجلْ ، َولَكِنِّي ِقئُْت: َتُصوُمُه ، قَالَ 

ا الَْحكَُم ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا ِعيَسى ْبُن ُيوُنَس وَحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن َعْبِد الْكَرِميِ ، َحدَّثََن -١٦٧٦
، َعنِ اْبنِ ِسريِيَن ، َعْن  َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن الَْحَسنِ ْبنِ ُسلَْيَمانَ أَُبو الشَْعثَاِء ، َحدَّثََنا حَفُْص ْبُن ِغَياٍث ؛ َجِميًعا َعْن ِهَشامٍ

  .فََعلَْيِه الْقََضاُء، فَالَ قََضاَء َعلَْيِه ، َوَمنِ اْسَتقَاَء ، َمْن ذََرَعُه الْقَْيُء : ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ  أَبِي ُهَرْيَرةَ

  َباُب َما َجاَء ِفي السَِّواِك وَالْكُْحلِ ِللصَّاِئمِ -١٧
أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو إِْسَماعِيلَ الُْمؤَدُِّب ، َعْن ُمَجاِلٍد ، َعنِ الشَّعْبِيِّ ، َعْن  َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ -١٦٧٧

  .ِمْن َخْيرِ ِخَصالِ الصَّاِئمِ السِّوَاُك: قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َمْسرُوقٍ ، َعْن َعاِئَشةَ ، قَالَْت 

نِ ُعْرَوةَ ، ُبو التَِّقيِّ ِهَشاُم ْبُن َعْبِد الَْمِلِك الْحِْمِصيُّ ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ ، َحدَّثََنا الزُّبَْيِديُّ ، َعْن ِهَشامِ ْبَحدَّثََنا أَ -١٦٧٨
  .اكَْتَحلَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َوُهَو َصاِئٌم: َعْن أَبِيِه ، َعْن َعاِئَشةَ ، قَالَْت 



  َباُب َما َجاَء ِفي الِْحَجاَمةِ ِللصَّاِئمِ -١٨
َحدَّثََنا ُمَعمَُّر ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اِهللا ْبُن بِشْرٍ : َحدَّثََنا أَيُّوُب ْبُن ُمحَمٍَّد الرَّقِّيُّ ، َوَداُوُد ْبُن ُرشَْيٍد ، قَاالَ  -١٦٧٩

أَفْطََر الَْحاجِمُ : قَالَ َرسُولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : أَبِي هَُرْيَرةَ ، قَالَ  ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ ، َعْن
  .َوالَْمْحُجوُم

دَّثَنِي أَُبو َح، ِثريٍ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُيوُسفَ السُّلَِميُّ ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اِهللا ، أَخَْبَرَنا َشْيَبانُ ، َعْن َيْحَيى ْبنِ أَبِي كَ -١٦٨٠
  .أَفْطَرَ الْحَاجُِم وَالَْمْحُجوُم: َسِمْعُت النَّبِيَّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقُولُ : ِقالََبةَ ، أَنَّ أََبا أَْسَماَء َحدَّثَُه َعْن ثَْوَبانَ ، قَالَ 

دَّاَد ْبَن أَْوسٍ َبْيَنَما ُهَو يَْمِشي َمَع َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه أَنَّ َش، َوبِإِْسنَاِدِه ، َعْن أَبِي ِقالََبةَ ، أَنَُّه أَْخَبَرُه  -١٦٨١
بَْعَد َما َمَضى ِمَن الشَّْهرِ ثََمانَِي َعْشَرةَ لَْيلَةً ، فَقَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه ، وَسلََّم بِالَْبِقيعِ ، فََمرَّ َعلَى َرُجلٍ َيحَْتجُِم 

  .فْطََر الَْحاجُِم َوالَْمْحُجوُمأَ: وَسلََّم 

نِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن فَُضْيلٍ ، َعْن َيزِيَد ْبنِ أَبِي زَِياٍد ، َعْن ِمقَْسمٍ ، َع -١٦٨٢
  .ِئٌم ُمْحرٌِماحَْتَجَم َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َوُهَو َصا: قَالَ 

  َباُب َما َجاَء ِفي الْقُْبلَِة ِللصَّاِئمِ -١٩
َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ ، َعْن زَِياِد ْبنِ ِعالَقَةَ ، : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َوَعْبدُ اهللاِ ْبُن الْجَرَّاحِ ، قَاالَ  -١٦٨٣

  .كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ُيقَبِّلُ ِفي َشْهرِ الصَّْومِ: ِئَشةَ ، قَالَْت َعْن َعْمرِو ْبنِ َمْيُموٍن ، َعْن َعا

: َعاِئَشةَ ، قَالَْت  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمْسهِرٍ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ، َعنِ الْقَاِسمِ ، َعْن -١٦٨٤
 َصلَّى اهللا َعلْيِه َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ُيقَبِّلُ َوُهَو صَاِئٌم ، َوأَيُّكُْم َيْمِلكُ إِْرَبُه ، كََما كَانَ َرُسولُ اِهللا كَانَ

  .وَسلََّم َيْمِلُك إِْرَبُه ؟

َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن ُمْسِلمٍ ، : ، قَاالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َوَعِليُّ ْبُن ُمحَمٍَّد  -١٦٨٥
  .َعْن ُشَتْيرِ ْبنِ َشكَلٍ ، َعْن َحفَْصةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم كَانَ ُيقَبِّلُ َوُهَو صَاِئٌم

َنا الْفَْضلُ ْبُن ُدكَْينٍ ، َعْن إِْسرَائِيلَ ، َعْن َزْيِد ْبنِ جَُبْيرٍ ، َعْن أَبِي َيزِيَد َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثَ -١٦٨٦
 سُِئلَ النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َعْن َرُجلٍ قَبَّلَ: الضِّنِّيِّ ، َعْن َمْيُموَنةَ ، َمْوالَِة النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَْت 

  .قَْد أَفْطَرَا: اْمرَأََتُه َوُهَما صَاِئَماِن ، قَالَ 

  َباُب َما َجاَء ِفي الُْمَباَشَرِة ِللصَّاِئمِ -٢٠
لَ َدَخ: ، قَالَ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ اْبُن ُعلَيَّةَ ، َعنِ اْبنِ َعْوٍن ، َعْن إِْبَراهِيَم -١٦٨٧

كَانَ : كَانَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم يَُباِشُر َوُهوَ َصاِئٌم ؟ قَالَْت : اَألْسَوُد ، َوَمْسرُوٌق َعلَى َعاِئَشةَ ، فَقَاالَ 
  .َيفَْعلُ ، َوكَانَ أَْملَكَكُمْ ِإلْربِِه



ِسِطيُّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َعْن َعطَاِء ْبنِ السَّاِئبِ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ جَُبْيرٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َخاِلِد ْبنِ َعْبِد اِهللا الْوَا -١٦٨٨
  .ُرخَِّص ِللْكَبِريِ الصَّاِئمِ ِفي الُْمبَاَشَرِة ، َوكُرَِه لِلشَّابِّ: َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ 

  َباُب َما َجاَء ِفي الِْغيَبِة وَالرَّفَِث لِلصَّاِئمِ -٢١
رِيِّ ، َعْن أَبِيِه ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َراِفعٍ ، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن الْمَُباَرِك ، َعنِ اْبنِ أَبِي ِذئْبٍ ، َعْن َسِعيٍد الَْمقُْب -١٦٨٩

الزُّورِ ، َوالْجَْهلَ ، وَالَْعَملَ بِِه ، فَالَ  َمْن لَْم َيَدْع قَْولَ: قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، قَالَ 
  .َحاَجةَ ِللَِّه ِفي أَنْ َيَدَع طََعاَمُه َوشََرابَُه

بِي قُْبرِيِّ ، َعْن أََحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َراِفعٍ ، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن الْمَُباَرِك ، َعْن أَُساَمةَ ْبنِ زَْيٍد ، َعْن َسِعيٍد الَْم -١٦٩٠
ُربَّ َصاِئمٍ لَْيَس لَُه ِمْن ِصَياِمِه إِالَّ الْجُوُع ، َوُربَّ قَاِئمٍ لَْيَس لَُه : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ُهَرْيَرةَ ، قَالَ 

  .ِمْن ِقَياِمِه إِالَّ السََّهُر

قَالَ : رِيٌر ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي َصاِلحٍ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الصَّبَّاحِ ، أَخَْبَرَنا َج -١٦٩١
إِذَا كَانَ َيْوُم َصْومِ أََحدِكُْم ، فَالَ َيْرفُثْ ، َوالَ َيْجَهلْ ، فَإِنْ َجهِلَ َعلَْيِه أََحٌد ، فَلَْيقُلْ : َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

  .ْمُرٌؤ َصاِئٌمإِنِّي ا: 

  َباُب َما َجاَء ِفي السَُّحورِ -٢٢
:  َماِلٍك ، قَالَ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعْبَدةَ ، أَْخبََرَنا َحمَّادُ ْبُن زَْيٍد ، َعْن َعْبِد الَْعزِيزِ ْبنِ صَُهْيبٍ ، َعْن أََنسِ ْبنِ -١٦٩٢

  .حَُّروا ؛ فَإِنَّ ِفي السَُّحورِ َبَركَةًَتَس: قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

َمةَ ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِمرٍ ، َحدَّثََنا َزْمَعةُ ْبُن صَاِلحٍ ، َعْن َسلََمةَ ، َعْن ِعكْرِ -١٦٩٣
  .اْستَِعيُنوا بِطََعامِ السََّحرِ َعلَى ِصَيامِ النََّهارِ ، َوبِالْقَْيلُولَِة َعلَى ِقَيامِ اللَّْيلِ: َعبَّاسٍ ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 

  َباُب َما َجاَء ِفي تَأِْخريِ السَُّحورِ -٢٣
اَدةَ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، َعْن َزْيدِ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن ِهَشامٍ الدَّْستَُواِئيِّ ، َعْن قََت -١٦٩٤

قَْدرُ : كَْم بَْيَنُهَما ؟ قَالَ : َتَسحَّْرَنا َمَع َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ثُمَّ قُْمَنا إِلَى الصَّالَِة ، قُلُْت : ْبنِ ثَابٍِت ، قَالَ 
  .ِقَراَءِة َخْمِسَني آَيةً

َتَسحَّْرُت : ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن َعيَّاشٍ ، َعْن َعاِصمٍ ، َعْن زِرٍّ ، َعْن ُحذَْيفَةَ ، قَالَ  َحدَّثََنا َعِليُّ -١٦٩٥
  .َمَع َرسُولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ُهَو النَّهَاُر ، إِالَّ أَنَّ الشَّْمَس لَْم َتطْلُْع

ُن َحكِيمٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن سَِعيٍد ، وَاْبُن أَبِي َعِديٍّ ، َعْن ُسلَْيَمانَ التَّيِْميِّ ، َعْن أَبِي ُعثَْمانَ َحدَّثََنا َيْحَيى ْب -١٦٩٦
ْم أَذَانُ بِالَلٍ ِمنْ الَ َيْمَنَعنَّ أََحدَكُ: النَّْهِديِّ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َمْسُعوٍد ، أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 

، َولَِكْن َهكَذَا ، َيْعتَرُِض ِفي  َسحُورِِه ، فَإِنَُّه يَُؤذِّنُ ِليَْنَتبَِه نَاِئُمكُْم ، َوِليَْرجَِع قَاِئُمكُْم ، َولَْيَس الْفَْجُر أَنْ َيقُولَ َهكَذَا
  .أُفُقِ السََّماِء



  َباُب َما َجاَء ِفي تَْعجِيلِ اِإلفْطَارِ -٢٤
َحدَّثََنا َعْبدُ الْعَزِيزِ ْبُن أَبِي َحازِمٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن : َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َوُمَحمَّدُ ْبُن الصَّبَّاحِ ، قَاالَ  -١٦٩٧

  .جَّلُوا اِإلفْطَاَرالَ يََزالُ النَّاُس بِخَْيرٍ َما َع: َسْهلِ ْبنِ َسْعٍد ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 

َمةَ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن بِْشرٍ ، َعْن ُمَحمَّدِ ْبنِ َعْمرٍو ، َعْن أَبِي َسلَ -١٦٩٨
النَّاُس بَِخْيرٍ َما َعجَّلُوا الْفِطَْر ، َعجِّلُوا الِْفطَْر ؛ فَإِنَّ الَ َيزَالُ : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ُهَرْيَرةَ ، قَالَ 

  .الْيَُهوَد ُيَؤخُِّرونَ

  َباُب َما َجاَء َعلَى َما ُيْسَتَحبُّ الْفِطُْر -٢٥
ُد ْبُن فُضَْيلٍ وَحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَِّحيمِ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، وَُمَحمَّ -١٦٩٩

 الرَّاِئحِ بِْنِت ُصلَْيعٍ ، َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن فَُضْيلٍ ، َعْن َعاِصمٍ اَألحَْولِ ، َعْن َحفَْصةَ بِْنِت ِسريِيَن ، َعنِ الرَّبَابِ أُمِّ
فَلُْيفِْطْر َعلَى َتْمرٍ ، فَإِنْ ، إِذَا أَفْطََر أََحدُكُْم : قَالَ َرسُولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَ ، َعْن َعمَِّها َسلَْمانَ ْبنِ َعاِمرٍ 

  .فَلُْيفِْطْر َعلَى الَْماِء ؛ فَإِنَُّه طَُهوٌر، لَْم َيجِْد 

  وْمَِباُب َما َجاَء ِفي فَْرضِ الصَّْومِ ِمَن اللَّْيلِ وَالِْخيَارِ ِفي الصَّ -٢٦
، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا خَاِلُد ْبُن َمْخلٍَد الْقَطَوَانِيُّ ، َعْن إِْسحَاَق ْبنِ حَازِمٍ  -١٧٠٠

: قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : لَْت أَبِي َبكْرِ ْبنِ َعْمرِو ْبنِ َحْزمٍ ، َعْن َساِلمٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن َحفَْصةَ ، قَا
  .الَ ِصَياَم ِلَمْن لَْم َيفْرِْضُه ِمَن اللَّْيلِ

: لَْت َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا َشرِيٌك ، َعْن طَلَْحةَ ْبنِ َيْحَيى ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َعْن َعاِئَشةَ ، قَا -١٧٠١
فَُيقِيُم َعلَى ، إِنِّي صَاِئٌم : الَ ، فََيقُولُ : َهلْ ِعْندَكُْم َشْيٌء ؟ فََنقُولُ : لَيَّ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم فَقَالَ َدَخلَ َع

َمثَلُ ، إِنََّما َمثَلُ َهذَا : ذَا ؟ قَالَْت كَْيَف : َوُربََّما َصاَم َوأَفْطََر ، قُلُْت : َصْوِمِه ، ثُمَّ ُيْهَدى لََنا َشْيٌء ، فَُيفِْطُر ، قَالَْت 
  .الَِّذي َيخُْرُج بَِصَدقٍَة ، فَُيْعِطي َبْعًضا ، َوُيْمِسُك َبْعضًا

  َباُب َما َجاَء ِفي الرَُّجلِ ُيصْبُِح ُجنًُبا َوُهَو ُيرِيُد الصَِّياَم -٢٧
َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ ، : ْبُن الصَّبَّاحِ ، قَاالَ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، وَُمَحمَُّد -١٧٠٢

ُت َما أََنا قُلْ، الَ َوَربِّ الْكَْعَبِة : َسِمْعُت أََبا ُهرَْيَرةَ َيقُولُ : َعْن َيْحَيى ْبنِ جَْعَدةَ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْمرٍو الْقَارِيِّ ، قَالَ 
  .َمْن أَصَْبَح َوُهَو ُجُنٌب فَلُْيفِْطْر ، ُمحَمٌَّد َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَُه

َمْسُروقٍ ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن فَُضْيلٍ ، َعْن ُمطَرٍِّف ، َعنِ الشَّعْبِيِّ ، َعْن  -١٧٠٣
فََيْغَتِسلُ ، ، كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيبِيتُ ُجُنًبا ، فَيَأِْتيِه بِالَلٌ ، فَُيؤِْذُنُه بِالصَّالَِة ، فََيقُوُم : الَْت قَ، َعاِئَشةَ 

  .رِفَأَْسَمُع صَْوَتُه ِفي َصالَِة الْفَْج، فَأَْنظُُر إِلَى َتَحدُّرِ الَْماِء ِمْن َرأِْسِه ، ثُمَّ َيْخُرُج 
  .َرَمَضانُ َوغَْيُرُه سََواٌء: أَِفي رََمَضانَ ؟ قَالَ : فَقُلُْت ِلَعاِمرٍ : قَالَ ُمطَرٌِّف 



َسأَلُْت أُمَّ َسلََمةَ َعنِ : َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُنَمْيرٍ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ، َعْن َناِفعٍ ، قَالَ  -١٧٠٤
كَانَ َرسُولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ُيصْبُِح ُجنًُبا ِمَن الْوِقَاعِ ، الَ : الرَُّجلِ ُيصْبُِح َوُهَو جُُنٌب ، ُيرِيُد الصَّْوَم ، قَالَْت 

  .ِمَن اْحِتالَمٍ ، ثُمَّ َيغَْتِسلُ ، َوُيِتمُّ َصْوَمُه

  َباُب َما َجاَء ِفي ِصَيامِ الدَّهْرِ -٢٨
دَّثََنا َيزِيُد ْبُن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن سَِعيٍد وَحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َبشَّارٍ ، َح -١٧٠٥

قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى :  ْبنِ الشِّخِّريِ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن ُمطَرِِّف ْبنِ َعْبِد اِهللا: َوأَُبو دَاُوَد ، قَالُوا 
  .َمْن َصاَم األََبَد ، فَالَ َصاَم ، َوالَ أَفْطََر: اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

أَبِي ثَابٍِت ، َعْن أَبِي الَْعبَّاسِ  َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن ِمْسَعرٍ ، َوُسفَْيانَ ، َعْن َحبِيبِ ْبنِ -١٧٠٦
  .الَ َصاَم َمْن َصاَم األََبَد: قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : الَْمكِّيِّ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْمرٍو ، قَالَ 

  َباُب َما َجاَء ِفي ِصَيامِ ثَالَثَِة أَيَّامٍ ِمْن كُلِّ َشهْرٍ -٢٩
، َعْن َعْبِد ثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن هَاُرونَ ، أَْخَبرََنا ُشْعَبةُ ، َعْن أََنسِ ْبنِ ِسريِيَن َحدَّ -١٧٠٧

بِِصَيامِ الْبِيضِ ، ثَالَثَ َعْشَرةَ ،  أَنَُّه كَانَ َيأُْمُر، الَْمِلِك ْبنِ الِْمْنهَالِ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 
  .ُهَو كََصْومِ الدَّْهرِ ، أَْو كََهْيئَِة َصْومِ الدَّهْرِ: َوأَْرَبَع َعْشَرةَ ، َوخَْمَس َعْشَرةَ ، َوَيقُولُ 

َحدَّثَنِي : قَالَ ، ، َعْن أََنسِ ْبنِ سِريِيَن  َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن َمْنصُورٍ ، أَْخَبرََنا َحبَّانُ ْبُن ِهالَلٍ ، َحدَّثََنا َهمَّاٌم -م١٧٠٧
  .َنْحوَُه، َعْبُد الَْمِلِك ْبُن قََتاَدةَ ْبنِ َملَْحانَ الْقَْيِسيُّ ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

: ، َعْن َعاِصمٍ اَألحَْولِ ، َعْن أَبِي ُعثَْمانَ ، َعْن أَبِي ذَرٍّ ، قَالَ  َحدَّثََنا سَْهلُ ْبُن أَبِي سَْهلٍ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ -١٧٠٨
  .َمْن َصاَم ثَالَثَةَ أَيَّامٍ ِمْن كُلِّ شَْهرٍ ، فَذَِلَك َصْوُم الدَّهْرِ: قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 
  .فَالَْيْوُم بَِعْشَرِة أَيَّامٍ} َمْن َجاَء بِالَْحَسَنِة فَلَُه َعْشُر أَْمثَاِلهَا{: ِفي ِكَتابِِه  فَأَْنَزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َتْصِديَق ذَِلَك

لَْعَدوِيَِّة ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا غُْنَدٌر ، َعْن ُشْعَبةَ ، َعْن َيزِيَد الرِّْشِك ، َعْن ُمَعاذَةَ ا -١٧٠٩
: ِمْن أَيِِّه ؟ قَالَْت : قُلُْت ، كَانَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيُصوُم ثَالَثَةَ أَيَّامٍ ِمْن كُلِّ َشْهرٍ : َعاِئَشةَ ، أَنََّها قَالَْت 

  .لَْم َيكُْن ُيبَاِلي ِمْن أَيِِّه كَانَ

  َعلْيِه وَسلََّم َباُب َما َجاَء ِفي ِصَيامِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا -٣٠
سَأَلْتُ : لََمةَ ، قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعنِ اْبنِ أَبِي لَبِيٍد ، َعْن أَبِي َس -١٧١٠

قَدْ : قَْد َصاَم ، َوُيفِْطرُ َحتَّى َنقُولَ : َيُصوُم حَتَّى َنقُولَ  كَانَ: َعاِئَشةَ َعْن َصْومِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ؟ فَقَالَْت 
كَانَ َيُصوُم شَْعَبانَ إِالَّ  أَفْطََر ، َولَْم أََرهُ َصاَم ِمْن َشْهرٍ قَطُّ ، أَكْثََر ِمْن ِصَياِمِه ِمْن َشْعَبانَ ، كَانَ َيُصوُم َشْعَبانَ كُلَُّه ،

  .قَِليالً



َبْيرٍ ، َعنِ ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َجعْفَرٍ ، َحدَّثََنا شُْعَبةُ ، َعْن أَبِي بِْشرٍ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ ُجَحدَّثََنا  -١٧١١
الَ َيُصومُ : فِْطرُ َحتَّى َنقُولَ الَ ُيفِْطُر ، َوُي: كَانَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيُصوُم حَتَّى َنقُولَ : اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ 

  .إِالَّ َرَمضَانَ ُمْنذُ قَِدَم الَْمِدينَةَ، ، َوَما َصاَم َشهًْرا ُمَتتَابًِعا 

  َباُب َما َجاَء ِفي ِصَيامِ َداُوَد َعلَْيِه السَّالَُم -٣١
نِ الَْعبَّاسِ ، َحدَّثََنا ُسفْيَانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ ، َحدَّثََنا أَُبو إِْسحَاَق الشَّاِفِعيُّ إِبَْراهِيُم ْبُن ُمَحمَّدِ ْب -١٧١٢

: قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َسِمْعُت عَْبَد اِهللا ْبَن َعْمرٍو َيقُولُ : َسِمْعُت َعْمَرو ْبَن أَْوسٍ ، قَالَ : قَالَ 
َصالَةُ َداُوَد ، كَانَ ، ِصَياُم َداُوَد ، كَانَ َيُصوُم َيْوًما ، َوُيفِْطرُ َيْوًما ، وَأََحبُّ الصَّالَِة إِلَى اِهللا ،  أََحبُّ الصَِّيامِ إِلَى اِهللا

  .َيَناُم نِْصفَ اللَّْيلِ ، َوُيصَلِّي ثُلُثَُه ، َوَيَناُم ُسُدسَُه

ْبُن َزْيٍد ، َحدَّثََنا غَْيالَنُ ْبُن َجرِيرٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َمْعَبدٍ الزِّمَّانِيِّ ،  َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعْبَدةَ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد -١٧١٣
َوُيِطيُق : َيا َرسُولَ اِهللا ، كَْيَف بَِمْن َيُصوُم َيْوَمْينِ َوُيفِْطرُ َيْوًما ؟ قَالَ : قَالَ ُعَمُر ْبُن الْخَطَّابِ : َعْن أَبِي قََتاَدةَ ، قَالَ 

كَْيَف بَِمْن : قَالَ ، ذَِلَك َصْوُم َداُوَد : َيا َرسُولَ اِهللا ، كَْيَف بَِمْن َيُصوُم َيْوًما َوُيفِْطُر َيْوًما ؟ قَالَ : ذَِلَك أََحٌد ؟ قَالَ 
  .َوِدْدُت أَنِّي طُوِّقُْت ذَِلَك: َيُصوُم َيْوًما َوُيفِْطُر َيْوَمْينِ ؟ قَالَ 

  َيامِ ُنوحٍ َعلَْيِه السَّالَُمَباُب َما َجاَء ِفي ِص -٣٢
يَعةَ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا سَْهلُ ْبُن أَبِي سَْهلٍ ، َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن أَبِي َمرَْيَم ، َعنِ اْبنِ لَهِيَعةَ ، َعْن َجْعفَرِ ْبنِ رَبِ -١٧١٤

َصاَم ُنوحٌ الدَّْهَر ، إِالَّ : ولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقُولُ َسِمْعُت َرُس: ِفَراسٍ ، أَنَُّه َسِمَع َعْبدَ اهللاِ ْبَن َعْمرٍو َيقُولُ 
  .َيْوَم الِْفطْرِ َوَيْوَم اَألْضَحى

  َباُب ِصَيامِ ِستَِّة أَيَّامٍ ِمْن َشوَّالٍ -٣٣
: خَاِلٍد ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن الْحَارِثِ الذََّمارِيُّ ، قَالَ َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ ، َحدَّثََنا َصَدقَةُ ْبُن  -١٧١٥

 َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َسِمْعُت أََبا أَْسَماَء الرََّحبِيَّ ، َعْن ثَْوَبانَ ، َموْلَى َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َعْن َرُسولِ اِهللا
  .كَانَ َتَماَم السََّنِة ، َمْن َجاَء بِالَْحَسَنِة فَلَُه َعْشُر أَْمثَاِلَها، تَّةَ أَيَّامٍ بَْعَد الِْفطْرِ َمْن َصاَم ِس: أَنَُّه قَالَ 

بِي أَيُّوَب ٍت ، َعْن أََحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُنَمْيرٍ ، َعْن َسْعِد ْبنِ سَِعيٍد ، َعْن ُعَمَر ْبنِ ثَابِ -١٧١٦
  .َمْن َصاَم رََمَضانَ ، ثُمَّ أَْتَبَعُه بِِستٍّ ِمْن َشوَّالٍ ، كَانَ كََصْومِ الدَّْهرِ: قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ، قَالَ 

  ِفي ِصَيامِ َيْومٍ ِفي َسبِيلِ اللَِّه: َباٌب  -٣٤
نِ الُْمهَاجِرِ ، أَْخبََرَنا اللَّْيثُ ْبُن َسْعٍد ، َعنِ اْبنِ الَْهاِد ، َعْن ُسهَْيلِ ْبنِ أَبِي َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُرْمحِ ْب -١٧١٧

ْوًما ِفي َمْن َصاَم َي: قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َعنِ النُّْعَماِن ْبنِ أَبِي َعيَّاشٍ ، َعْن أَبِي َسعِيٍد الُْخْدرِيِّ ، قَالَ 
  .َسبِيلِ اِهللا ، َباَعَد اللَُّه بِذَِلكَ الَْيْومِ النَّاَر ِمْن َوْجهِِه َسْبِعَني َخرِيفًا



يِّ ، َعْن  ، َعنِ الَْمقْبُرَِحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا أََنُس ْبُن ِعَياضٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َعْبِد الْعَزِيزِ اللَّْيِثيُّ -١٧١٨
َمْن َصاَم َيْوًما ِفي َسبِيلِ اِهللا ، َزْحَزحَ اللَُّه َوْجَهُه َعنِ النَّارِ : قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : أَبِي ُهَرْيَرةَ ، قَالَ 

  .َسْبِعَني خَرِيفًا

  َباُب َما َجاَء ِفي النَّْهيِ َعْن ِصَيامِ أَيَّامِ التَّْشرِيقِ -٣٥
ْن أَبِي َسلََمةَ ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَِّحيمِ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْمرٍو ، َع -١٧١٩

  .اُم أَكْلٍ َوشُْربٍأَيَّاُم مًِنى أَيَّ: قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : أَبِي ُهَرْيَرةَ ، قَالَ 

َحدَّثََنا َوكِيٌع ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن َحبِيبِ ْبنِ أَبِي : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َوَعِليُّ ْبُن ُمحَمٍَّد ، قَاالَ  -١٧٢٠
َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َخطَبَ أَيَّاَم التَّْشرِيقِ  ثَابٍِت ، َعْن َناِفعِ ْبنِ جَُبْيرِ ْبنِ ُمطِْعمٍ ، َعْن بِْشرِ ْبنِ ُسحَْيمٍ ، أَنَّ

  .الَ َيْدُخلُ الَْجنَّةَ إِالَّ نَفٌْس ُمْسِلَمةٌ ، َوإِنَّ َهِذِه اَأليَّاَم أَيَّاُم أَكْلٍ َوشُْربٍ: فَقَالَ 

  ِفي النَّْهيِ َعْن ِصَيامِ َيْومِ الِْفطْرِ َواَألْضَحى: َباٌب  -٣٦
، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َيْعلَى التَّْيِميُّ ، َعْن َعْبِد الَْمِلكِ ْبنِ ُعَمْي -١٧٢١ رٍ ، َعْن قََزَعةَ 

  .الِْفطْرِ ، َوَيْومِ اَألْضَحى أَبِي َسِعيٍد ، َعْن َرسُولِ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، أَنَُّه نََهى َعْن َصْومِ َيْومِ

شَهِْدتُ الْعِيَد َمَع ُعَمَر ْبنِ : َحدَّثََنا سَْهلُ ْبُن أَبِي سَْهلٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن أَبِي ُعبَْيٍد ، قَالَ  -١٧٢٢
َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم نََهى َعْن ِصَيامِ َهذَْينِ الَْيْوَمْينِ ،  إِنَّ: الَْخطَّابِ ، فََبَدأَ بِالصَّالَِة قَْبلَ الْخُطَْبِة ، فَقَالَ 

َتأْكُلُونَ ِفيِه ِمْن لَْحمِ ، َيْومِ الِْفطْرِ َوَيْومِ اَألْضَحى ، أَمَّا َيْوُم الِْفطْرِ ، فََيْوُم ِفطْرِكُْم ِمْن ِصَياِمكُْم ، َوَيْوُم اَألْضَحى 
  .ُنُسِككُْم

  ِفي ِصَيامِ َيْومِ الُْجُمعَِة: َباٌب  -٣٧
بِي صَاِلحٍ ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َوحَفُْص ْبُن ِغَياٍث ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَ -١٧٢٣

  .إِالَّ َيْوٌم قَْبلَُه ، أَْو َيْوٌم َبْعَدُه، ِه وَسلََّم َعْن َصْومِ َيْومِ الُْجُمَعِة نََهى َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْي: أَبِي ُهَرْيَرةَ ، قَالَ 

، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعبَّادِ َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن َعْبِد الَْحِميدِ ْبنِ ُجَبْيرِ ْبنِ َشْيَبةَ  -١٧٢٤
أَنََهى النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َعْن ِصَيامِ َيْومِ : سَأَلُْت جَابَِر ْبَن َعْبدِ اِهللا ، وَأََنا أَطُوُف بِالْبَْيِت : نِ َجْعفَرٍ ، قَالَ ْب

  .َنَعْم ، َوَربِّ َهذَا الْبَْيِت: الُْجُمَعِة ؟ قَالَ 

، أَْخبََرَنا أَُبو َداُوَد ، َحدَّثََنا شَْيَبانُ ، َعْن َعاِصمٍ ، َعْن زِرٍّ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن مَْنُصورٍ  -١٧٢٥
  .قَلََّما َرأَْيتُ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ُيفِْطُر َيْوَم الُْجُمَعِة: َمْسُعوٍد ، قَالَ 

  ْبِتَباُب َما َجاَء ِفي ِصَيامِ َيْومِ السَّ -٣٨
ْعَدانَ ، َعْن َعْبدِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ِعيَسى ْبُن ُيوُنَس ، َعْن ثَْورِ ْبنِ يَزِيَد ، َعْن َخاِلِد ْبنِ َم -١٧٢٦

إِالَّ ِفيَما افْتُرَِض َعلَْيكُْم ، فَإِنْ ، ْوَم السَّْبِت الَ َتُصومُوا َي: قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : اِهللا ْبنِ ُبْسرٍ ، قَالَ 
  .فَلَْيَمصَُّه، لَْم َيجِدْ أََحُدكُْم إِالَّ ُعوَد ِعَنبٍ ، أَْو ِلَحاَء َشَجَرٍة 



َخاِلِد ْبنِ َمْعَدانَ ، َعْن َعْبِد  َحدَّثََنا ُحَمْيُد ْبُن َمسَْعَدةَ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن َحبِيبٍ ، َعْن ثَْورِ ْبنِ َيزِيَد ، َعْن -م١٧٢٦
  .قَالَ َرُسولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَذَكََر َنْحَوُه: قَالَْت ، اِهللا ْبنِ ُبْسرٍ ، َعْن أُْخِتِه 

  َباُب ِصَيامِ الَْعشْرِ -٣٩
َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن ُمْسِلمٍ الَْبِطنيِ ، َعْن َسِعيدِ ْبنِ ُجَبْيرٍ ، َعنِ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ،  -١٧٢٧

الَْعَملُ الصَّاِلُح ِفيَها أََحبُّ إِلَى اِهللا ، ِمْن َهِذهِ ، َما ِمْن أَيَّامٍ : قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ 
َوالَ الْجِهَاُد ِفي َسبِيلِ اِهللا ، إِالَّ َرُجلٌ : َيا َرُسولَ اِهللا ، َوالَ الْجَِهاُد ِفي َسبِيلِ اِهللا ؟ قَالَ : ي الَْعْشَر ، قَالُوا َيْعنِ، اَأليَّامِ 

  .َخَرَج بَِنفِْسِه َومَاِلِه ، فَلَْم َيْرجِْع ِمْن ذَِلَك بَِشْيٍء

ةَ ، َحدَّثََنا َمْسُعوُد ْبُن وَاِصلٍ ، َعنِ النَّهَّاسِ ْبنِ قَْهمٍ ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن َشبَّةَ ْبنِ َعبِيَد -١٧٢٨
لَى اهللاِ أَيَّاٌم أََحبُّ إِ، َما ِمْن أَيَّامِ الدُّْنَيا : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : الُْمسَيَّبِ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، قَالَ 

  .َولَْيلٍَة ِفيَها بِلَْيلَِة الْقَْدرِسُْبَحاَنُه أَنْ ُيَتعَبََّد لَُه ِفيَها ِمْن أَيَّامِ الَْعْشرِ ، َوإِنَّ صَِياَم َيْومٍ ِفيَها لََيْعِدلُ ِصَياَم َسَنٍة ، 

ْنصُورٍ ، َعْن إِْبَراهِيَم ، َعنِ اَألسَْوِد ، َعْن َعاِئَشةَ ، َحدَّثََنا َهنَّاُد ْبُن السَّرِيِّ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ ، َعْن َم -١٧٢٩
  .َما رَأَْيُت َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َصاَم الَْعْشَر قَطُّ: قَالَْت 

  َباُب ِصَيامِ َيْومِ َعَرفَةَ -٤٠
زَْيٍد ، َحدَّثََنا غَْيالَنُ ْبُن جَرِيرٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َمعَْبٍد الزِّمَّانِيِّ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعْبَدةَ ، أَْخبََرَنا َحمَّادُ ْبُن  -١٧٣٠

ُه ِصَياُم َيْومِ َعَرفَةَ ، إِنِّي أَحَْتِسُب َعلَى اِهللا السََّنةَ الَِّتي قَْبلَ: قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َعْن أَبِي قََتاَدةَ ، قَالَ 
  .، َوالَِّتي َبْعَدُه

ْبِد اِهللا ، َعْن َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َحْمَزةَ ، َعْن إِْسحَاَق ْبنِ َعْبِد اِهللا ، َعْن ِعَياضِ ْبنِ َع -١٧٣١
َمْن َصاَم َيْوَم : ُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقُولُ َسِمْعُت َر: أَبِي َسِعيدٍ الُْخْدرِيِّ ، َعْن قََتاَدةَ ْبنِ النُّْعَماِن ، قَالَ 

  .غُِفَر لَُه َسَنةٌ أََماَمُه ، َوَسَنةٌ بَْعَدُه، َعَرفَةَ 

َحدَّثَنِي ، بُ ْبُن َعِقيلٍ َحدَّثَنِي َحْوَش، َحدَّثََنا َوكِيٌع : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َوَعِليُّ ْبُن ُمحَمٍَّد ، قَاالَ  -١٧٣٢
فَقَالَ ، َدَخلُْت َعلَى أَبِي ُهَريَْرةَ ِفي َبْيِتِه ، فَسَأَلُْتُه َعْن َصْومِ َيْومِ َعَرفَةَ بَِعَرفَاٍت : َمْهِديٌّ الَْعْبِديُّ ، َعْن ِعكْرَِمةَ ، قَالَ 

  .َم َعْن َصْومِ َيْومِ َعَرفَةَ بَِعَرفَاٍتنََهى َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ: أَُبو ُهرَْيَرةَ 

  َباُب ِصَيامِ َيْومِ َعاُشوَراَء -٤١
، َعْن ُعْرَوةَ ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن هَاُرونَ ، َعنِ اْبنِ أَبِي ِذئْبٍ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ  -١٧٣٣

  .كَانَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيُصوُم َعاُشوَراَء َوَيأُْمُر بِِصَيامِِه :َعاِئَشةَ ، قَالَْت 

 اْبنِ َعبَّاسٍ ، َحدَّثََنا سَْهلُ ْبنِ أَبِي سَْهلٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن أَيُّوَب ، َعْن َسِعيِد ْبنِ جَُبْيرٍ ، َعنِ -١٧٣٤
َهذَا َيْوٌم أَْنَجى اللَّهُ : َما َهذَا ؟ قَالُوا : َم النَّبِيُّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّمَ الَْمِديَنةَ ، فََوَجدَ الَْيُهوَد ُصيَّاًما ، فَقَالَ قَِد: قَالَ 



َنْحُن أََحقُّ بِمُوَسى : لْيِه وَسلََّم ِفيِه ُموَسى ، َوأَغَْرَق ِفيِه ِفْرَعْونَ ، فََصاَم ُموَسى ُشكًْرا ، فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َع
  .ِمْنكُْم ، فََصاَمُه ، َوأََمَر بِِصَياِمِه

َحمَِّد ْبنِ َصْيِفيٍّ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن فَُضْيلٍ ، َعْن ُحَصْينٍ ، َعنِ الشَّْعبِيِّ ، َعْن ُم -١٧٣٥
ِمنَّا طَِعَم ، َوِمنَّا َمْن لَمْ : ِمْنكُْم أََحٌد طَِعمَ الَْيْوَم ؟ قُلَْنا : لََنا َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيْوَم َعاشُوَراَء  قَالَ: ، قَالَ 

لُوا إِلَى أَْهلِ الَْعرُوضِ ، فَلُْيِتمُّوا َبِقيَّةَ َيْوِمهِمْ فَأَِتمُّوا َبِقيَّةَ َيوِْمكُْم ، َمْن كَانَ طَِعَم ، َوَمْن لَْم َيطَْعْم ، وَأَْرِس: َيطَْعْم ، قَالَ 
  .َيْعنِي أَْهلَ الَْعرُوضِ حَْولَ الَْمِدينَِة: قَالَ ، 

اِهللا ْبنِ ُعَمْيرٍ ،  َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعنِ اْبنِ أَبِي ِذئْبٍ ، َعنِ الْقَاِسمِ ْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َعْبِد -١٧٣٦
لَِئْن َبِقيتُ إِلَى قَابِلٍ ، َألُصوَمنَّ الَْيْوَم : قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َمْولَى اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ 

  .التَّاِسَع

ْبُن سَْعٍد ، َعْن َناِفعٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر ، أَنَُّه ذُِكَر ِعْنَد َرسُولِ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُرْمحٍ ، أَْخبََرَنا اللَّْيثُ -١٧٣٧
كَانَ َيْوًما َيُصوُمُه أَْهلُ الَْجاِهِليَِّة ، : فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيْوُم َعاُشوَراَء 

  .فَلَْيَدْعُه، فَلَْيُصْمُه ، َوَمْن كَرَِهُه ، أََحبَّ ِمْنكُْم أَنْ َيُصوَمُه  فََمْن

ْبنِ َمعَْبٍد الزِّمَّانِيِّ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعْبَدةَ ، أَْخبََرَنا َحمَّادُ ْبُن زَْيٍد ، َحدَّثََنا غَْيالَنُ ْبُن جَرِيرٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا  -١٧٣٨
ِصَياُم َيْومِ َعاُشوَراَء ، إِنِّي أَْحَتِسُب َعلَى اِهللا أَنْ ُيكَفِّرَ : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َتاَدةَ ، قَالَ َعْن أَبِي قَ

  .السََّنةَ الَِّتي قَْبلَُه

  َباُب ِصَيامِ َيْومِ اِالثَْنْينِ وَالَْخمِيسِ -٤٢
َحدَّثَنِي ثَْوُر ْبُن َيزِيَد ، َعْن َخاِلِد ْبنِ َمْعَدانَ ، َعْن َربِيَعةَ ، ارٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َحْمَزةَ َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّ -١٧٣٩

االِثَْنْينِ  كَانَ يََتحَرَّى ِصَياَم: فَقَالَْت ، ْبنِ الْغَازِ ، أَنَّهُ َسأَلَ َعاِئَشةَ َعْن ِصَيامِ َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 
  .َوالَْخِميسِ

اَعةَ ، َعْن ُسَهْيلِ ْبنِ َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن َعْبِد الْعَِظيمِ الَْعنَْبرِيُّ ، َحدَّثََنا الضَّحَّاُك ْبُن َمخْلٍَد ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ رِفَ -١٧٤٠
َيا : َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم كَانَ َيُصوُم اِالثَْنْينِ وَالَْخِميَس ، فَِقيلَ  أَبِي صَاِلحٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ

إِنَّ َيْوَم اِالثَْنْينِ وَالَْخمِيَس َيْغِفرُ اللَُّه ِفيهَِما ِلكُلِّ ُمْسِلمٍ ، إِالَّ : َرسُولَ اِهللا ، إِنََّك َتُصوُم االِثَْنْينِ َوالَْخمِيَس ؟ فَقَالَ 
  .َدْعُهَما َحتَّى َيْصطَِلَحا: َرْينِ ، َيقُولُ ُمْهَتجِ

  َباُب ِصَيامِ أَْشُهرِ الُْحُرمِ -٤٣
لِ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعنِ الُْجرَْيرِيِّ ، َعْن أَبِي السَّلِي -١٧٤١

أََنا الرَُّجلُ ، َيا نَبِيَّ اِهللا : فَقُلُْت ، أََتْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ، َعْن أَبِيِه ، أَْو َعْن َعمِِّه ، قَالَ  ُمجِيَبةَ الَْباهِِليِّ
ا أَكَلُْت طََعاًما بِالنَّهَارِ ، َما َيا َرُسولَ اِهللا ، َم: فََما ِلي أََرى جِْسَمكَ َناِحالً ؟ قَالَ : الَِّذي أََتْيُتَك َعاَم اَألوَّلِ ، قَالَ 

ُصمْ َشْهَر الصَّْبرِ ، : َيا َرُسولَ اِهللا ، إِنِّي أَقَْوى ، قَالَ : َمْن أََمَرَك أَنْ تَُعذِّبَ َنفَْسَك ؟ قُلُْت : أَكَلُْتُه إِالَّ بِاللَّْيلِ ، قَالَ 



ُصْم شَْهَر الصَّبْرِ : إِنِّي أَقَْوى ، قَالَ : قُلُْت ، َشْهَر الصَّْبرِ ، َوَيْوَمْينِ بَْعَدُه  ُصْم: إِنِّي أَقَْوى ، قَالَ : قُلُْت ، َوَيْوًما َبْعَدُه 
  .، َوثَالَثَةَ أَيَّامٍ َبْعَدُه ، َوُصْم أَشُْهَر الُْحُرمِ

َزاِئَدةَ ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ ُعَمْيرٍ ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن َعِليٍّ ، َعْن  -١٧٤٢
َجاَء َرُجلٌ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اهللا : ُمَحمَِّد ْبنِ الُْمْنَتِشرِ ، َعْن ُحَمْيِد ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ الِْحْميَرِيِّ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، قَالَ 

  .الَِّذي َتْدُعوَنهُ الُْمَحرََّم، َشْهُر اِهللا : مِ أَفَْضلُ بَْعَد شَْهرِ َرَمَضانَ ؟ قَالَ أَيُّ الصَِّيا: َعلْيِه وَسلََّم فَقَالَ 

 َحدَّثَنِي َزْيُد ْبُن َعْبدِ الَْحِميدِ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن الُْمْنِذرِ الْحَِزاِميُّ ، َحدَّثََنا َداُوُد ْبُن َعطَاٍء  -١٧٤٣
  .َسلََّم نََهى َعْن ِصَيامِ َرَجبٍْبنِ َزْيدِ ْبنِ الَْخطَّابِ ، َعْن ُسلَْيَمانَ ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه و

، َعْن َيزِيَد ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ أَُساَمةَ ، َعْن ُمَحمَّدِ َوَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الصَّبَّاحِ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الْعَزِيزِ الدََّراَوْرِديُّ  -١٧٤٤
، ُصْم شَوَّاالً : ْيِه وَسلََّم ْبنِ إِبَْراِهيَم ، أَنَّ أَُساَمةَ ْبَن زَْيٍد كَانَ َيُصوُم أَْشُهرَ الُْحُرمِ ، فَقَالَ لَُه َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعل

  .لَْم يََزلْ َيُصوُم شَوَّاالً َحتَّى مَاَت فََتَرَك أَشُْهَر الُْحُرمِ ، ثُمَّ

  ِفي الصَّْومِ َزكَاةُ الَْجَسِد: َباٌب  -٤٤
ٍد َنا َعْبدُ الْعَزِيزِ ْبُن ُمحَمََّحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن الُْمبَاَرِك وَحدَّثََنا ُمحْرُِز ْبُن َسلََمةَ الَْعدَنِيُّ ، َحدَّثَ -١٧٤٥

ِلكُلِّ : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ؛ َجِميًعا َعْن ُموَسى ْبنِ ُعَبْيَدةَ ، َعْن ُجْمَهانَ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، قَالَ 
  .َشْيٍء َزكَاةٌ ، َوَزكَاةُ الَْجَسِد الصَّْوُم

  .الصَِّياُم نِْصُف الصَّْبرِ: ى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َوقَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّ: َزاَد ُمْحرٌِز ِفي َحِديِثِه 

  ِفي ثََوابِ َمْن فَطََّر َصاِئمًا: َباٌب  -٤٥
، ، وَأَُبو ُمَعاوَِيةَ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعنِ اْبنِ أَبِي لَْيلَى ، َوَخاِلي َيْعلَى ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك  -١٧٤٦

َمْن فَطََّر : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َعْن َحجَّاجٍ ، كُلُُّهْم َعْن َعطَاٍء ، َعْن َزْيِد ْبنِ َخاِلٍد الُْجَهنِيِّ ، قَالَ 
  .َصاِئًما كَانَ لَُه ِمثْلُ أَْجرِِهْم ، ِمْن غَْيرِ أَنْ َيْنقَُص ِمْن أُجُورِِهمْ َشْيٌء

َعبِ ْبنِ ثَابِتٍ دَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا َسِعيدُ ْبُن َيحَْيى اللَّْخِميُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َعْمرٍو ، َعْن ُمْصَوَح -١٧٤٧
أَفْطََر ِعْندَكُُم : ْبنِ ُمَعاٍذ ، فَقَالَ أَفْطََر َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِعْنَد سَْعِد : ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ الزُّبَْيرِ ، قَالَ 

  .الصَّاِئُمونَ ، َوأَكَلَ طََعاَمكُُم اَألبَْراُر ، َوَصلَّْت َعلَْيكُمُ الَْمالَِئكَةُ

  ِفي الصَّاِئمِ إِذَا أُِكلَ ِعْندَُه: َباٌب  -٤٦
َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن ُشْعَبةَ ، َعْن َحبِيبِ : ٍد ، َوسَْهلٌ ، قَالُوا َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َوَعِليُّ ْبُن ُمحَمَّ -١٧٤٨

، أَتَاَنا َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : لَيْلَى ، َعْن أُمِّ ُعَماَرةَ ، قَالَْت : ْبنِ َزْيدٍ اَألْنصَارِيِّ ، َعنِ اْمرَأٍَة ، ُيقَالُ لََها 
الصَّاِئمُ إِذَا أُِكلَ ِعْنَدُه : طََعاًما ، فَكَانَ َبْعُض َمْن ِعْنَدُه َصاِئًما ، فَقَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم  فَقَرَّْبَنا إِلَْيِه

  .َصلَّْت َعلَْيِه الَْمالَِئكَةُ، الطََّعاُم 



ثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبدِ الرَّْحَمنِ ، َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ ُبَرْيَدةَ ، َعْن أَبِيِه َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمصَفَّى ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ ، َحدَّ -١٧٤٩
إِنِّي صَاِئٌم ، قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا : فَقَالَ ، الَْغَداُء َيا بِالَلُ : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِلبِالَلٍ : ، قَالَ 
، َوَتْسَتغِْفُر لَهُ َنأْكُلُ أَْرَزاقََنا ، َوفَْضلُ رِْزقِ بِالَلٍ ِفي الَْجنَِّة ، أََشعَْرَت َيا بِالَلُ أَنَّ الصَّاِئَم ُتسَبُِّح ِعظَاُمُه : َسلََّم َعلْيِه و

  .الَْمالَِئكَةُ َما أُِكلَ ِعْنَدُه ؟

  َباُب َمْن ُدِعَي إِلَى طََعامٍ َوُهَو صَاِئٌم -٤٧
َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن أَبِي الزَِّناِد ، َعنِ : ثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، وَُمَحمَُّد ْبُن الصَّبَّاحِ ، قَاالَ َحدَّ -١٧٥٠

: ُدكُمْ إِلَى طََعامٍ َوُهَو َصاِئٌم ، فَلَْيقُلْ إِذَا دُِعَي أََح: اَألعَْرجِ ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 
  .إِنِّي صَاِئٌم

 ، َعْن َجابِرٍ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُيوُسفَ السُّلَِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِصمٍ ، أَْخَبرََنا اْبُن ُجرَْيجٍ ، َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ -١٧٥١
َمْن ُدِعَي إِلَى طََعامٍ َوُهَو َصاِئٌم ، فَلُْيجِْب ، فَإِنْ َشاَء طَِعَم ، َوإِنْ َشاَء :  َعلْيِه وَسلََّم قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا: قَالَ 
  .َتَرَك

  ِفي الصَّاِئمِ الَ ُتَردُّ َدْعَوتُُه: َباٌب  -٤٨
َوكَانَ ِثقَةً ، ، يِّ ، َعْن َسْعٍد أَبِي ُمَجاِهٍد الطَّاِئيِّ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن َسْعَدانَ الُْجهَنِ -١٧٥٢

ثَالَثَةٌ الَ ُتَردُّ َدْعوَُتُهْم ، : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َوكَانَ ِثقَةً ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ ، قَالَ ، َعْن أَبِي ُمِدلَّةَ 
َها أَبَْوابُ اِئُم ، حَتَّى ُيفِْطَر ، َوَدْعَوةُ الَْمظْلُومِ ، َيْرفَُعَها اللَُّه ُدونَ الَْغَمامِ َيْوَم الِْقَياَمِة ، َوُتفَتَُّح لَاِإلَماُم الَْعاِدلُ ، َوالصَّ

  .بِعِزَِّتي ألَْنُصرَنَِّك َولَْو بَْعَد ِحنيٍ: السََّماِء ، َوَيقُولُ 

َسِمْعُت عَْبَد : ثََنا الَْوِليُد ْبُن ُمسِْلمٍ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن ُعَبْيِد اِهللا الَْمَدنِيُّ ، قَالَ َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّ -١٧٥٣
إِنَّ : َم قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ: َسمِْعُت َعْبَد اِهللا ْبَن َعْمرِو ْبنِ الَْعاصِ َيقُولُ : اِهللا ْبَن أَبِي ُملَْيكَةَ َيقُولُ 

  .ِللصَّاِئمِ ِعْنَد ِفطْرِِه لََدْعَوةً َما ُترَدُّ
اللَُّهمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بَِرْحمَِتَك الَِّتي َوِسَعْت كُلَّ َشْيٍء : َسمِْعُت َعْبَد اِهللا ْبَن َعْمرٍو َيقُولُ إِذَا أَفْطََر : قَالَ اْبُن أَبِي ُملَْيكَةَ 

  .أَنْ َتْغِفَر ِلي

  ِفي اَألكْلِ َيْوَم الِْفطْرِ قَْبلَ أَنْ َيْخُرَج: َباٌب  -٤٩
كَانَ : ٍك ، قَالَ َحدَّثََنا ُجبَاَرةُ ْبُن الُْمَغلِّسِ ، َحدَّثََنا ُهَشْيٌم ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ أَبِي َبكْرٍ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِل -١٧٥٤

  .َيْوَم الِْفطْرِ َحتَّى َيطَْعَم َتمََراٍتالنَّبِيُّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم الَ َيْخُرجُ 

َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ  َحدَّثََنا ُجبَاَرةُ ْبُن الُْمَغلِّسِ ، َحدَّثََنا مَْنَدلُ ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن ُصْهَبانَ ، َعْن َناِفعٍ ، -١٧٥٥
  .َحتَّى يَُغدَِّي أَْصحَاَبُه ِمْن َصَدقَِة الْفِطْرِ، ْغُدو َيْوَم الِْفطْرِ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم الَ َي: 

ْبُن ُعْتَبةَ الَْمْهرِيُّ ، َعنِ اْبنِ بَُرْيَدةَ ، َعْن أَبِيِه ؛ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا أَُبو عَاِصمٍ ، َحدَّثََنا ثَوَّاُب  -١٧٥٦
  .ى َيْرجَِعَصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم كَانَ الَ َيْخُرُج َيْوَم الِْفطْرِ َحتَّى َيأْكُلَ ، َوكَانَ الَ َيأْكُلُ َيْوَم النَّْحرِ َحتَّ أَنَّ َرسُولَ اِهللا



  َباُب َمْن َماَت َوَعلَْيِه ِصَياُم رََمَضانَ قَْد فَرَّطَ ِفيِه -٥٠
، َعْن َناِفعٍ ، )١(ثََنا قَُتْيَبةُ ، َحدَّثََنا َعبْثَُر ، َعْن أَْشَعثَ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ ِسريِيَن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّ -١٧٥٧

َيْومٍ  َمْن َماَت َوَعلَْيِه ِصَياُم َشْهرٍ ، فَلُْيطَْعْم َعْنُه َمكَانَ كُلِّ: قَالَ َرُسولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 
  .ِمْسِكٌني

  __________حاشية_
  .ابن سريين: ، يعين يف قوله  ٨٤٢٣" حتفة األشراف. "وهو َوْهٌم: قال اِملزِّي ) ١(

والصَّحيح عن ابن ُعَمر َمْوقُوٌف ، حديثُ ابن ُعَمر ال نعرفُُه َمْرفُوًعا إال من هذا الوجه : قال أبو ِعيَسى التِّْرِمِذي  -
  .١٧٥٧" سنن الترمذي. "ابن َعْبد الرَّْحَمن بن أَبِي لَْيلَى، هو عندي ، وُمَحمد ، ث هو ابن َسوَّار قَْولُُه ، وأَْشَع

" صحيح ابن خزمية. "قاضي الكُوفَة، هذا عندي ُمَحمد بن َعْبد الرَّْحَمن بن أَبِي لَْيلَى : وقال أبو َبكْر بن خَُزْيَمة  -
٢٠٥٦.  

هذا احلديث ال أعلمه رواه عن أَْشَعث غري َعْبثَر ، وُمحَمد : وقال  ٢/٤٤" الكامل"وأورده ابن َعِدي ، يف  -
  .املذكور يف هذا اإلسناد ، هو ُمَحمد بن َعْبد الرَّْحمن بن أَبِي لَْيلَى

ُمَحمَِّد بنِ َعبدِ َرواُه ابُن ماَجة ِمن َهذا الوجِه ، ووقََع ِعنَدُه َعن ُمَحمَِّد بنِ ِسريِيَن ، َبَدلَ : قُلُت : وقال ابن َحَجر  -
  .٢/٢٠٨" تلخيص احلَبِري. "الرََّمحنِ ، وُهو وهٌم ِمنُه ، أَو ِمن شَيِخِه

  َباُب َمْن َماَت َوَعلَْيِه ِصَياٌم ِمْن َنذْرٍ -٥١
مٍ الَْبِطنيِ ، وَالَْحكَمِ ، َوَسلََمةَ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َسعِيٍد ، َحدَّثََنا أَُبو خَاِلدٍ اَألْحَمُر ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن ُمْسِل -١٧٥٨

َجاَءِت امَْرأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اهللا َعلْيهِ : ْبنِ كَُهْيلٍ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ ُجَبْيرٍ ، َوَعطَاٍء ، َوُمجاِهٍد ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ 
أََرأَْيتِ لَْو كَانَ َعلَى أُخِْتِك : َتْت َوَعلَْيَها ِصَياُم َشهَْرْينِ ُمَتَتابَِعْينِ ، قَالَ َيا َرسُولَ اِهللا ، إِنَّ أُْخِتي مَا: فَقَالَْت ، وَسلََّم 

  .فََحقُّ اِهللا أََحقُّ: بَلَى ، قَالَ : َدْيٌن ، أَكُْنِت تَقِْضيَنُه ؟ قَالَْت 

ْن ُسفَْيانَ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعطَاٍء ، َعنِ اْبنِ ُبَرْيَدةَ ، َعْن َحدَّثََنا ُزَهْيرُ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، َع -١٧٥٩
َيا َرسُولَ اِهللا ، إِنَّ أُمِّي مَاَتْت َوَعلَْيَها َصْوٌم ، : َجاَءِت امَْرأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَقَالَْت : أَبِيِه ، قَالَ 

  .َنَعْم: ؟ قَالَ أَفَأَُصوُم َعْنَها 

  ِفيَمْن أَْسلََم ِفي شَْهرِ َرَمَضانَ: َباٌب  -٥٢
 ِعيَسى ْبنِ َعْبدِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن خَاِلٍد الَْوهْبِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسحَاَق ، َعْن -١٧٦٠

َحدَّثََنا َوفُْدَنا الَِّذيَن قَِدُموا َعلَى َرسُولِ اِهللا صَلَّى اهللا : ْبنِ ُسفَْيانَ ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ رَبِيَعةَ ، قَالَ اِهللا ْبنِ مَاِلٍك ، َعْن َعِطيَّةَ 
َصامُوا ، ، فَلَمَّا أَْسلَُموا  َوقَِدمُوا َعلَْيِه ِفي َرَمَضانَ ، فَضََرَب َعلَْيهِْم قُبَّةً ِفي الَْمْسجِِد: قَالَ ، َعلْيِه وَسلََّم بِإِْسالَمِ ثَِقيٍف 
  .َما َبِقَي َعلَْيهِْم ِمَن الشَّْهرِ

  ِفي الَْمْرأَةِ َتُصوُم بِغَْيرِ إِذِْن زَْوجِهَا: َباٌب  -٥٣
ْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، َعنِ َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن أَبِي الزَِّناِد ، َعنِ اَألعَْرجِ ، َع -١٧٦١

  .الَ َتُصوُم الْمَْرأَةُ َوزَْوُجَها َشاِهٌد َيْوًما ِمْن غَْيرِ شَْهرِ َرَمَضانَ إِالَّ بِإِذْنِِه: النَّبِيِّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 



ثََنا أَُبو َعوَاَنةَ ، َعْن ُسلَْيَمانَ ، َعْن أَبِي َصاِلحٍ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َحمَّاٍد ، َحدَّ -١٧٦٢
  .نََهى َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم النَِّساَء أَنْ َيُصْمَن إِالَّ بِإِذْنِ أَزَْواجِهِنَّ: أَبِي َسِعيٍد ، قَالَ 

  بِإِذْنِهِْم ِفيَمْن َنَزلَ بِقَْومٍ فَالَ َيُصوُم إِالَّ: َباٌب  -٥٤
َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا مُوَسى ْبُن َداُوَد ، َوخَاِلُد ْبُن أَبِي َيزِيَد ، قَاالَ  -١٧٦٣

إِذَا نََزلَ الرَُّجلُ بِقَْومٍ : َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ  الَْمَدنِيُّ ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعاِئَشةَ ، َعنِ النَّبِيِّ
  .فَالَ َيُصوُم إِالَّ بِإِذْنِهِْم

  ِفيَمْن قَالَ الطَّاِعمُ الشَّاِكُر كَالصَّاِئمِ الصَّابِرِ: َباٌب  -٥٥
ُن َمْعنٍ ، َعْن أَبِيِه ، َوَعْبُد اِهللا ْبُن َعْبِد اِهللا اُألَموِيِّ ، َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيِد ْبنِ كَاِسبٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْب -١٧٦٤

: َعلْيِه وَسلََّم أَنَُّه قَالَ  َعْن َمْعنِ ْبنِ ُمَحمٍَّد ، َعْن َحْنظَلَةَ ْبنِ َعِليٍّ اَألْسلَِميِّ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا
  .بِمَْنزِلَِة الصَّاِئمِ الصَّابِرِالطَّاِعمُ الشَّاِكُر 

ْبُن ُمحَمٍَّد ، َعْن ُمَحمَِّد َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن َعْبِد اِهللا الرَّقِّيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َجعْفَرٍ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الْعَزِيزِ  -١٧٦٥
مِ ْبنِ أَبِي ُحرَّةَ ، َعْن ِسَناِن ْبنِ َسنَّةَ اَألْسلَِميِّ ، صَاِحبِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه ْبنِ َعْبِد اهللاِ ْبنِ أَبِي ُحرَّةَ ، َعْن َعمِِّه َحِكي

  .الطَّاِعُم الشَّاِكُر لَُه ِمثْلُ أَْجرِ الصَّاِئمِ الصَّابِرِ: قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : وَسلََّم قَالَ 

  لَِة الْقَْدرِِفي لَْي: َباٌب  -٥٦
َيحَْيى ْبنِ أَبِي كَِثريٍ ،  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ اْبُن ُعلَيَّةَ ، َعْن ِهَشامٍ الدَّْستَُواِئيِّ ، َعْن -١٧٦٦

َع َرسُولِ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم الَْعْشَر اَألْوَسطَ ِمْن اْعَتكَفَْنا َم: َعْن أَبِي َسلََمةَ ، َعْن أَبِي َسعِيٍد الُْخْدرِيِّ ، قَالَ 
  .فَأُْنِسيُتَها ، فَالَْتِمُسوَها ِفي الَْعْشرِ األََواِخرِ ِفي الَْوْترِ، إِنِّي أُرِيُت لَْيلَةَ الْقَْدرِ : َرَمَضانَ ، فَقَالَ 

  ْهرِ رََمَضانَِفي فَْضلِ الَْعْشرِ اَألوَاِخرِ ِمْن َش: َباٌب  -٥٧
قَاالَ ، اِهللا ْبنِ َحاِتمٍ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ أَبِي الشَّوَارِبِ ، وَأَُبو إِْسَحاَق الَْهَروِيُّ إِْبَراِهيُم ْبُن َعْبِد  -١٧٦٧

ِهللا ، َعْن إِبَْراهِيَم النَّخَِعيِّ ، َعنِ اَألْسَوِد ، َعْن َعاِئَشةَ ، قَالَْت َحدَّثََنا َعْبُد الْوَاِحدِ ْبُن زَِياٍد ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن ُعَبْيِد ا: 
  .كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيْجَتهُِد ِفي الَْعْشرِ األََواِخرِ ، َما الَ َيْجتَهُِد ِفي غَْيرِِه: 

يُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعنِ اْبنِ ُعَبْيدِ ْبنِ نِْسطَاسٍ ، َعْن أَبِي الضَُّحى ، َعْن َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمٍَّد الزُّْهرِ -١٧٦٨
أَْحَيا اللَّْيلَ ، َوَشدَّ الْمِئَْزَر ، ، كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم إِذَا َدَخلَِت الَْعْشُر : َمْسرُوقٍ ، َعْن َعاِئَشةَ ، قَالَْت 

  .ظَ أَْهلَُهَوأَْيقَ

  َباُب َما َجاَء ِفي اِالْعِتكَاِف -٥٨
أَبِي ُهَريَْرةَ ، َحدَّثََنا َهنَّاُد ْبُن السَّرِيِّ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن َعيَّاشٍ ، َعْن أَبِي َحِصنيٍ ، َعْن أَبِي َصاِلحٍ ، َعْن  -١٧٦٩

َيْعَتِكُف كُلَّ َعامٍ َعْشَرةَ أَيَّامٍ ، فَلَمَّا كَانَ الَْعاُم الَِّذي قُبَِض ِفيِه اْعَتكَفَ  كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ،: قَالَ 
  .ُعرَِض َعلَْيِه َمرََّتْينِ، ِه ِعْشرِيَن َيْوًما ، َوكَانَ يُْعَرُض َعلَْيِه الْقُْرآنُ ِفي كُلِّ َعامٍ َمرَّةً ، فَلَمَّا كَانَ الَْعاُم الَِّذي قُبَِض ِفي



، َعْن أَبِي َراِفعٍ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َمْهِديٍّ ، َعْن َحمَّاِد ْبنِ َسلََمةَ ، َعْن ثَابٍِت -١٧٧٠
األََواِخَر ِمْن رََمَضانَ ، فََسافََر َعاًما ، فَلَمَّا  ، َعْن أَُبيِّ ْبنِ كَْعبٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم كَانَ َيعَْتِكُف الَْعْشَر

  .اْعَتكََف ِعْشرِيَن َيْوًما، كَانَ ِمَن الَْعامِ الُْمقْبِلِ 

  َباُب َما َجاَء ِفيَمْن َيْبَتِدُئ اِالعِْتكَاَف َوقََضاِء اِالعِْتكَاِف -٥٩
َنا َيْعلَى ْبُن ُعبَْيٍد ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َسعِيٍد ، َعْن َعْمَرةَ ، َعْن َعاِئَشةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثَ -١٧٧١
 ي يُرِيُد أَنْ َيْعَتِكَفكَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم إِذَا أََراَد أَنْ َيْعَتِكفَ َصلَّى الصُّْبَح ، ثُمَّ َدَخلَ الَْمكَانَ الَِّذ: قَالَْت 

فَُضرَِب لََها ، ، فَُضرِبَ لَُه ِخَباٌء ، فَأََمَرْت عَاِئَشةُ بِخَِباٍء ، ِفيِه ، فَأََراَد أَنْ يَْعَتِكَف الَْعْشَر األََواِخَر ِمْن َرَمَضانَ ، فَأََمَر 
فَُضرَِب لََها ، فَلَمَّا َرأَى ذَِلَك َرُسولُ ، ِخَباٍء فَضُرَِب لََها ، فَلَمَّا َرأَْت َزْيَنُب ِخَباَءُهَما أََمَرتْ بِ، َوأََمَرتْ َحفَْصةُ بِِخَباٍء 

  .آلْبِرَّ ُترِْدنَ ؟ فَلَْم َيْعَتِكْف ِفي َرَمَضانَ ، َواعَْتكََف َعشًْرا ِمْن َشوَّالٍ: اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 

  ِفي اعِْتكَاِف َيْومٍ أَْو لَْيلٍَة: َباٌب  -٦٠
َعْن ْسحَاُق ْبُن ُموَسى الَْخطِْميُّ ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن أَيُّوَب ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َحدَّثََنا إِ -١٧٧٢

  .فَأََمَرُه أَنْ يَْعَتِكَف، َسلََّم ُعَمَر ، أَنَُّه كَانَ َعلَْيِه َنذُْر لَْيلٍَة ِفي الَْجاِهِليَِّة َيعَْتِكفَُها ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه و

  ِفي الُْمْعَتِكِف َيلَْزُم َمكَاًنا ِمَن الَْمْسجِِد: َباٌب  -٦١
اهللاِ َحدَّثَُه َعْن َعْبِد َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعْمرِو ْبنِ السَّْرحِ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َوْهبٍ ، أَْخَبرََنا ُيوُنُس ، أَنَّ َناِفًعا  -١٧٧٣

  .ْبنِ ُعَمَر ، أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم كَانَ َيعَْتِكُف الَْعْشَر اَألوَاِخَر ِمْن َرَمَضانَ
  .َمَوقَْد أَرَانِي َعْبُد اِهللا ْبُن ُعَمَر الَْمكَانَ الَِّذي َيْعَتِكُف ِفيِه َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ: قَالَ َناِفٌع 

َر ْبنِ ُموَسى ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا ُنعَْيُم ْبُن َحمَّاٍد ، َحدَّثََنا اْبُن الُْمَباَرِك ، َعْن ِعيَسى ْبنِ ُعَم -١٧٧٤
عَْتكََف طُرَِح لَُه فَِراُشُه ، أَوْ ُيوَضُع لَُه سَرِيُرهُ أَنَُّه كَانَ إِذَا ا، َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

  .َوَراَء أُْسطُوَاَنِة التَّْوَبِة

  َباُب اِالْعِتكَاِف ِفي َخْيَمِة الَْمْسجِِد -٦٢
] َحدَّثَنِي ُعَماَرةُ ْبُن غَزِيَّةَ ، َسِمْعُت ،َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اَألْعلَى الصَّْنعَانِيُّ ، َحدَّثََنا الُْمْعَتِمرُ ْبُن ُسلَْيَمانَ [ -١٧٧٥

وَسلََّم اْعَتكََف ِفي  ُمَحمََّد ْبَن إِبَْراِهيَم ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ، َعْن أَبِي َسعِيٍد الُْخْدرِيِّ ، أَنَّ َرُسولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه) ١(
فَكَلََّم ، فَأََخذَ الَْحِصَري بَِيِدِه ، فََنحَّاَها ِفي َناِحَيةِ الْقُبَِّة ، ثُمَّ أَطْلَعَ رَأَْسُه : ، قَالَ  قُبٍَّة ُتْرِكيٍَّة ، َعلَى ُسدَِّتَها ِقطَْعةُ َحِصريٍ

  .النَّاَس
__________  

  .ما بني املعقوفتني مل يرد يف املطبوع ، وأثبتناه عن طبعة حممد فؤاد عبد الباقي) ١(

  الْمَرِيَض َوَيشَْهُد الْجََنائَِز ِفي الُْمْعَتِكِف َيعُوُد: َباٌب  -٦٣
َوَعْمَرةَ بِْنِت َعْبدِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُرْمحٍ ، أَْخبََرَنا اللَّْيثُ ْبُن سَْعٍد ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ ، َعْن ُعْرَوةَ ْبنِ الزُّبَْيرِ ،  -١٧٧٦



إِالَّ وَأََنا َمارَّةٌ ، ، الَْبْيَت لِلَْحاَجِة ، وَالْمَرِيُض ِفيِه ، فََما أَسْأَلُ َعْنُه  إِنْ كُْنُت ألَْدُخلُ: الرَّْحَمنِ ، أَنَّ َعاِئَشةَ ، قَالَْت 
  .َوكَانَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّمَ الَ َيْدُخلُ الَْبْيَت إِالَّ ِلَحاَجٍة إِذَا كَاُنوا ُمعَْتِكِفَني: قَالَْت 

ْبُن َمْنصُورٍ أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا يُوُنُس ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا الَْهيَّاجُ الْخَُراسَانِيُّ ، َحدَّثََنا َعْنَبَسةُ  َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن -١٧٧٧
الُْمْعَتِكفُ َيْتَبعُ : َم قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ: َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن َعْبِد الَْخاِلقِ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، قَالَ 

  .الْجِنَاَزةَ ، َوَيُعودُ الْمَرِيَض

  َباُب َما َجاَء ِفي الُْمْعَتِكِف يَْغِسلُ رَأَْسُه َويَُرجِّلُُه -٦٤
كَانَ َرسُولُ : ةَ ، قَالَْت َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعاِئَش -١٧٧٨

ي ، َوأََنا َحاِئٌض ، َوُهَو ِفي اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ُيْدنِي إِلَيَّ رَأَْسُه َوُهَو ُمَجاوٌِر ، فَأَغِْسلُُه َوأَُرجِّلُُه َوأََنا ِفي ُحْجرَِت
  .الَْمْسجِِد

  َمْسجِِدِفي الُْمْعَتِكِف َيُزوُرهُ أَْهلُُه ِفي الْ: َباٌب  -٦٥
ِد اِهللا ْبنِ َمْعَمرٍ ، َعْن َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن الُْمْنِذرِ الْحَِزاِميُّ ، َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن ُعثَْمانَ ْبنِ ُعَمَر ْبنِ ُموَسى ْبنِ ُعَبْي -١٧٧٩

ِفيَّةَ بِْنِت حَُييٍّ ، َزْوجِ النَّبِيِّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، أَْخبََرنِي َعِليُّ ْبُن الُْحَسْينِ ، َعْن َص: أَبِيِه ، َعنِ اْبنِ شَِهابٍ ، قَالَ 
ِفي الَْعْشرِ اَألوَاِخرِ ِمْن َشْهرِ ، أَنََّها َجاَءْت إِلَى َرسُولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َتُزوُرُه َوُهَو ُمعَْتِكٌف ِفي الَْمْسجِِد 

ا ، هُ َساَعةً ِمَن الِْعَشاِء ، ثُمَّ قَاَمْت َتْنقَِلُب ، فَقَاَم َمَعَها َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقِْلُبَهَرَمَضانَ ، فََتَحدَّثَْت ِعْنَد
لََّم ، َمرَّ بِهَِما َرُجالَنِ وَسَحتَّى إِذَا َبلََغتْ َبابَ الَْمْسجِِد الَِّذي كَانَ ِعْنَد َمْسكَنِ أُمِّ َسلََمةَ ، َزْوجِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه 
:  صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِمَن األَْنَصارِ ، فََسلََّما َعلَى َرسُولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، ثُمَّ نَفَذَا ، فَقَالَ لَُهَما َرسُولُ اِهللا

َيا َرُسولَ اِهللا ، َوكَُبَر َعلَْيهَِما ذَِلَك ، فَقَالَ َرسُولُ اِهللا ، سُْبَحانَ اِهللا : قَاالَ ، َعلَى رِْسِلكَُما ، إِنََّها صَِفيَّةُ بِْنتُ ُحَييٍّ 
  .إِنَّ الشَّيْطَانَ َيْجرِي ِمَن اْبنِ آَدَم َمجَْرى الدَّمِ ، َوإِنِّي َخِشيُت أَنْ يَقِْذَف ِفي قُلُوبِكَُما َشْيئًا: َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

  َتحَاَضِة َتعَْتِكُفَباُب الُْمْس -٦٦
ذَّاِء ، َعْن ِعكْرَِمةَ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن ُمَحمٍَّد الصَّبَّاُح ، َحدَّثََنا َعفَّانُ ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن ُزَرْيعٍ ، َعْن َخاِلٍد الَْح -١٧٨٠

ِه وَسلََّم اْمَرأَةٌ ِمْن نَِساِئِه ، فَكَاَنْت َتَرى الُْحمَْرةَ َوالصُّفَْرةَ اْعَتكَفَْت َمعَ َرسُولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْي: قَالَْت َعاِئَشةُ : قَالَ 
  .، فَُربََّما َوَضَعْت َتحَْتَها الطَّْسَت

  ِفي ثََوابِ اِالْعِتكَاِف: َباٌب  -٦٧
َحدَّثََنا ِعيَسى ْبُن ُموَسى الُْبخَارِيُّ ، َعْن َعبِيَدةَ  َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن َعْبِد الْكَرِميِ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن أَُميَّةَ ، -١٧٨١

َعلْيِه وَسلََّم قَالَ ِفي  الَْعمِّيِّ ، َعْن فَْرقٍَد السََّبِخيِّ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ ُجَبْيرٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا صَلَّى اهللا
  .، وَُيجَْرى لَُه ِمَن الَْحَسَناِت كََعاِملِ الَْحَسنَاِت كُلَِّها ُهَو َيْعكُُِف الذُُّنوَب: الُْمعَْتِكِف 

  ِفيَمْن قَاَم ِفي لَْيلََتيِ الْعِيَديْنِ: َباٌب  -٦٨
يِد ، َعْن ثَْورِ ْبنِ َيزِيَد ِلَحدَّثََنا أَُبو أَْحَمدَ الْمَرَّاُر ْبُن َحمُّوَيه ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الُْمَصفَّى ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ ْبُن الَْو -١٧٨٢



لَْم ، َمْن قَاَم لَْيلََتيِ الِْعيَدْينِ ُمحَْتِسًبا ِللَِّه : ، َعْن َخاِلِد ْبنِ َمْعَدانَ ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 
  .َيُمْت قَلُْبُه َيْوَم َتُموُت الْقُلُوُب

  لثاجمللد الثا

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  أَبَْواُب الزَّكَاِة

  َباُب فَْرضِ الزَّكَاِة -١
َعْن َيْحَيى ْبنِ َعْبدِ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيُع ْبُن الَْجرَّاحِ ، َحدَّثََنا زَكَرِيَّا ْبُن إِْسحَاَق الَْمكِّيُّ ،  -١٧٨٣

َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َبَعثَ ُمَعاذًا إِلَى ، أَبِي َمْعَبٍد ، َموْلَى اْبنِ َعبَّاسٍ  اِهللا ْبنِ َصْيِفيٍّ ، َعْن
، َوأَنِّي َرُسولُ اِهللا ، فَإِنْ ُهمْ إِنََّك تَأِْتي قَْوًما أَْهلَ ِكتَابٍ ، فَاْدُعُهْم إِلَى َشَهاَدةِ أَنْ الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه : الَْيَمنِ ، فَقَالَ 

إِنْ ُهْم أَطَاعُوا ِلذَِلَك ، أَطَاُعوا ِلذَِلَك ، فَأَْعِلْمُهْم أَنَّ اللََّه قَِد افَْتَرَض َعلَيْهِْم َخْمسَ َصلََواٍت ِفي كُلِّ َيْومٍ َولَْيلٍَة ، فَ
ةً ِفي أَْموَالِهِْم ، ُتْؤَخذُ ِمْن أَغْنَِياِئهِْم فَُتَردُّ ِفي فُقََرائِهِْم ، فَإِنْ ُهْم أَطَاعُوا ِلذَِلكَ فَأَْعِلْمُهْم أَنَّ اللََّه قَِد افْتََرَض َعلَْيهِْم َصَدقَ

  .، فَإِيَّاَك َوكَرَاِئمَ أَْموَاِلهِْم ، َواتَّقِ َدْعَوةَ الَْمظْلُومِ ؛ فَإِنََّها لَْيسَ َبْيَنَها َوَبْيَن اِهللا ِحَجاٌب

  َء ِفي َمْنعِ الزَّكَاِةَباُب َما َجا -٢
َن ، َوَجاِمعِ ْبنِ أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَبِي ُعَمَر الَْعَدنِيُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ أَْعَي -١٧٨٤

َما ِمْن أََحدٍ : ْسُعوٍد ، َعْن َرسُولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ رَاِشٍد ، َسِمَعا شَِقيَق ْبَن َسلََمةَ ُيْخبُِر َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َم
 ثُمَّ قََرأَ َعلَْيَنا َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه، الَ ُيَؤدِّي زَكَاةَ َماِلِه ، إِالَّ مُثِّلَ لَُه َيْوَم الِْقَياَمِة ُشَجاًعا أَقَْرَع حَتَّى ُيطَوَِّق ُعُنقَُه 

  .اآليَةَ} َوالَ َيْحَسَبنَّ الَِّذيَن يَْبَخلُونَ بَِما آَتاُهُم اللَُّه ِمْن فَْضِلِه{: وَسلََّم ِمْصَداقَُه ِمْن ِكَتابِ اِهللا َتعَالَى 

قَالَ : ْن أَبِي ذَرٍّ ، قَالَ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعنِ الَْمْعُرورِ ْبنِ ُسوَْيٍد ، َع -١٧٨٥
َما ِمْن صَاِحبِ إِبِلٍ ، َوالَ غََنمٍ ، َوالَ َبقَرٍ ، الَ ُيَؤدِّي َزكَاَتَها ، إِالَّ َجاَءْت َيْوَم : َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

َوَتطَُؤُه بِأَْخفَافَِها ، كُلََّما َنِفَدْت أُخَْراَها ، َعاَدْت َعلَْيِه أُوالََها ، الِْقَياَمةِ أَْعظََم َما كَاَنْت َوأَْسَمَنُه ، َتْنطَُحهُ بِقُُرونَِها ، 
  .َحتَّى يُقَْضى َبْيَن النَّاسِ

الَِء ْبنِ َعْبدِ الَْعَحدَّثََنا أَُبو َمرَْوانَ ُمحَمَُّد ْبُن ُعثَْمانَ الُْعثْمَانِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن أَبِي حَازِمٍ ، َعنِ  -١٧٨٦
، تَأِْتي اإلِبِلُ الَِّتي لَْم ُتْعطَ الَْحقَّ ِمْنَها : الرَّْحَمنِ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ ، أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 

أُ َصاِحَبَها بِأَظْالَِفَها ، َوَتنْطَُحُه بِقُرُونَِها ، َوَيأِْتي الْكَْنزُ ُشَجاًعا أَقَْرَع ، َتطَ، َتطَأُ صَاِحبََها بِأَْخفَاِفَها ، َوتَأِْتي الَْبقَُر َوالْغََنُم 
أََنا كَْنُزَك ،  :فََيقُولُ ، َما ِلي َولََك :  فََيلْقَى َصاِحَبُه َيْوَم الِْقَياَمِة ، فََيِفرُّ ِمْنُه صَاِحُبُه َمرََّتْينِ ، ثُمَّ َيْسَتقْبِلُُه فََيِفرُّ ، فََيقُولُ

  .أََنا كَنُْزَك ، فََيَتِقيِه بَِيِدِه فََيلْقَُمَها

  َباُب َما أُدَِّي َزكَاُتهُ لَْيسَ بِكَنْزٍ -٣
نِ ِشَهابٍ َعنِ اْبَحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َسوَّاٍد الِْمصْرِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اهللاِ ْبُن َوْهبٍ ، َعنِ اْبنِ لَهِيَعةَ ، َعْن ُعقَْيلٍ ،  -١٧٨٧

: َعْبدِ اهللاِ ْبنِ ُعَمَر ، فَلَِحقَُه أَْعَرابِيٌّ ، فَقَالَ لَُه  خََرْجُت َمَع: َحدَّثَنِي َخاِلُد ْبُن أَسْلََم ، َمْولَى ُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ ، قَالَ ، 



َمْن كََنَزَها فَلَْم ُيَؤدِّ : قَالَ لَُه اْبُن ُعَمَر } وَالَِّذيَن َيكْنُِزونَ الذََّهَب وَالِْفضَّةَ َوالَ ُيْنِفقُوَنَها ِفي سَبِيلِ اِهللا{: قَْولُ اِهللا 
َما :  ، فَقَالَ ، إِنََّما كَانَ َهذَا قَْبلَ أَنْ ُتْنَزلَ الزَّكَاةُ ، فَلَمَّا أُْنزِلَْت َجَعلََها طَهُوًرا ِلَألمَْوالِ ، ثُمَّ الَْتفََتفََوْيلٌ لَُه ، َزكَاتََها 

  .َوَجلَّأُبَاِلي لَْو كَانَ ِلي أُُحٌد ذََهًبا ، أَْعلَُم َعَدَدُه َوأَُزكِّيِه ، َوأَعَْملُ ِفيِه بِطَاَعِة اِهللا َعزَّ 

دَّثََنا َعْمُرو ْبُن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َعْبِد الَْمِلِك ، َحدَّثََنا مُوَسى ْبُن أَْعَيَن ، َح[ -١٧٨٨
أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ ، )١(] الَْحارِِث ، َعْن َدرَّاجٍ أَبِي السَّْمحِ ، َعنِ اْبنِ ُحجَْيَرةَ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ

  .فَقَْد قََضْيَت َما َعلَْيَك، إِذَا أَدَّْيتَ َزكَاةَ مَاِلَك : 
__________  

  .ما بني املعقوفتني مل يرد يف املطبوع ، وأثبتناه عن طبعة حممد فؤاد عبد الباقي) ١(

، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن آَدَم ، َعْن َشرِيٍك ، َعْن أَبِي َحْمَزةَ ، َعنِ الشَّعْبِيِّ ، َعْن فَاِطَمةَ  َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد -١٧٨٩
  .لَْيَس ِفي الْمَالِ َحقٌّ ِسَوى الزَّكَاِة: َتعْنِي النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقُولُ ، بِْنِت قَْيسٍ ، أَْنَها َسِمَعْتُه 

  َزكَاِة الَْورِقِ َوالذََّهبَِباُب  -٤
:  ، قَالَ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعنِ الْحَارِِث ، َعْن َعِليٍّ -١٧٩٠

َصَدقَِة الْخَْيلِ وَالرَِّقيقِ ، َولَِكْن َهاتُوا ُرُبَع الُْعْشرِ ، ِمْن  إِنِّي قَْد َعفَْوتُ لَكُْم َعْن: قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 
  .كُلِّ أَْرَبِعَني ِدْرَهًما ِدْرَهًما

ُن إِْسَماعِيلَ َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن ُموَسى ، أَْخَبرََنا إِْبَراهِيُم ْب: َحدَّثََنا َبكُْر ْبُن َخلٍَف ، َوُمَحمَُّد ْبُن َيحَْيى ، قَاالَ  -١٧٩١
ُخذُ ِمْن كُلِّ ِعْشرِيَن دِيَناًرا ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َواِقٍد ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َوَعاِئَشةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم كَانَ َيأْ

  .فََصاِعًدا نِْصَف دِيَنارٍ ، َوِمَن اَألْرَبِعَني ِدينَاًرا ِدينَارًا

  َمنِ اْستَفَاَد َماالً َباُب -٥
ْن َعْمَرةَ ، َعْن َحدَّثََنا َنْصُر ْبُن َعِليٍّ الْجَْهَضِميُّ ، َحدَّثََنا ُشَجاعُ ْبُن الَْوِليِد ، َحدَّثََنا حَارِثَةُ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َع -١٧٩٢

  .الَ زَكَاةَ ِفي َمالٍ َحتَّى َيحُولَ َعلَْيِه الَْحْولُ: َسمِْعُت َرسُول اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقُولُ : َعاِئَشةَ ، قَالَْت 

  َباُب َما َتجُِب ِفيِه الزَّكَاةُ ِمَن اَألمَْوالِ -٦
الرَّْحَمنِ ْبنِ  َحدَّثَنِي الَْوِليدُ ْبُن كَِثريٍ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ  -١٧٩٣

لنَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه أَبِي صَْعَصَعةَ ، َعْن َيْحَيى ْبنِ ُعَماَرةَ ، َوَعبَّاِد ْبنِ َتِميمٍ ، َعْن أَبِي َسعِيٍد الُْخْدرِيِّ ، أَنَُّه َسِمعَ ا
الَ ِفيَما ُدونَ َخْمسِ أَوَاقٍ ، َوالَ ِفيَما ُدونَ َخْمسٍ ِمَن الَ َصَدقَةَ ِفيَما ُدونَ َخْمَسِة أَْوسَاقٍ ِمَن التَّْمرِ ، َو: وَسلََّم َيقُولُ 

  .اِإلبِلِ

بِرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ ُمْسِلمٍ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ ، َعْن َجا -١٧٩٤
لَْيَس ِفيَما ُدونَ َخْمسِ ذَْوٍد َصَدقَةٌ ، َولَْيَس ِفيَما ُدونَ خَْمسِ أَوَاقٍ :  َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ َرسُولُ اِهللا: ، قَالَ 

  .َصَدقَةٌ ، َولَْيَس ِفيَما ُدونَ َخْمَسِة أَْوسَاقٍ َصَدقَةٌ



  َباُب تَْعجِيلِ الزَّكَاِة قَْبلَ َمِحلِّهَا -٧
 ُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن َمْنصُورٍ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن َزكَرِيَّا ، َعْن َحجَّاجِ ْبنِ ِدينَارٍ ، َعنَِحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْب -١٧٩٥

وَسلََّم ِفي َتْعجِيلِ  لْيِهالَْحكَمِ ، َعْن ُحَجيَّةَ ْبنِ َعِديٍّ ، َعْن َعِليِّ ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ ، أَنَّ الْعَبَّاسَ َسأَلَ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َع
  .َصَدقَِتِه قَْبلَ أَنْ َتِحلَّ ، فََرخََّص لَُه ِفي ذَِلَك

  َباُب َما ُيقَالُ ِعْنَد إِْخرَاجِ الزَّكَاِة -٨
َعْبَد اِهللا ْبَن أَبِي  َسِمْعُت: َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن ُشْعَبةَ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ُمرَّةَ ، قَالَ  -١٧٩٦

 بَِصَدقَِة َماِلي ، كَانَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، إِذَا أََتاُه الرَُّجلُ بَِصَدقَِة َماِلِه ، َصلَّى َعلَْيِه ، فَأََتْيُتُه: أَْوفَى َيقُولُ 
  .اللَُّهمَّ َصلِّ َعلَى آلِ أَبِي أَْوفَى: فَقَالَ 

ي هَُرْيَرةَ ، قَالَ َنا ُسوَْيُد ْبُن َسعِيٍد ، َحدَّثََنا الَْوِليدُ ْبُن ُمْسِلمٍ ، َعنِ الَْبْخَترِيِّ ْبنِ ُعَبْيٍد ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبَِحدَّثَ -١٧٩٧
اللَُّهمَّ اْجَعلَْها َمْغَنًما ، َوالَ : ، أَنْ َتقُولُوا  إِذَا أَْعطَْيُتُم الزَّكَاةَ فَالَ تَْنَسْوا ثََواَبَها: قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : 

  .َتْجَعلَْها َمْغرًَما

  َباُب َصَدقَِة اِإلبِلِ -٩
اْبُن   ، َحدَّثََناَحدَّثََنا أَُبو بِْشرٍ َبكُْر ْبُن َخلٍَف ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َمْهِديٍّ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن كَِثريٍ -١٧٩٨

أَقْرَأَنِي َساِلٌم ِكتَاًبا كََتَبُه َرُسولُ : ِشَهابٍ ، َعْن سَاِلمِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ 
ِفي خَْمسٍ ِمَن اإلِبِلِ شَاةٌ ، َوِفي َعْشرٍ : َجْدُت ِفيِه اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِفي الصََّدقَاِت قَْبلَ أَنْ َيَتَوفَّاُه اللَُّه ، فََو

إِلَى َخْمسٍ  َشاَتاِن ، َوِفي َخْمَس َعْشَرةَ ثَالَثُ شَِياٍه ، َوِفي ِعْشرِيَن أَرَْبُع ِشيَاٍه ، َوِفي َخْمسٍ َوِعشْرِيَن بِْنُت َمخَاضٍ
ُن لَُبوٍن ذَكٌَر ، فَإِنْ زَاَدْت َعلَى َخْمسٍ َوثَالَِثَني وَاِحَدةً ، فَِفيَها بِْنُت لَُبوٍن إِلَى َوثَالَِثَني ، فَإِنْ لَْم تُوَجدْ بِْنُت َمَخاضٍ فَاْب

َعلَى ِستَِّني َواِحَدةً ،  َخْمسٍ وَأَْرَبِعَني ، فَإِنْ زَاَدْت َعلَى َخْمسٍ َوأَْرَبِعَني َواِحَدةً ، فَِفيَها ِحقَّةٌ إِلَى ِستَِّني ، فَإِنْ َزاَدْت
لَى ِتْسِعَني ، فَإِنْ َزاَدتْ فَِفيَها َجذََعةٌ إِلَى خَْمسٍ َوَسْبِعَني ، فَإِنْ َزاَدْت َعلَى خَْمسٍ َوَسْبِعَني وَاِحَدةً ، فَِفيَها اْبَنَتا لَُبونٍ إِ

لِّ َخْمِسنيَ ِحقَّةٌ ، َوِفي كُلِّ أَْرَبِعَني بِْنتُ فَِفيَها حِقََّتاِن إِلَى ِعشْرِيَن َوِمئٍَة ، فَإِذَا كَثَُرْت فَِفي كُ، َعلَى ِتْسِعَني َواِحَدةً 
  .لَُبوٍن

ثََنا إِْبَراِهيُم ْبنُ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعِقيلِ ْبنِ ُخَويِْلٍد النَّْيسَاُبورِيُّ ، َحدَّثََنا َحفُْص ْبُن َعْبِد اِهللا السُّلَِميُّ ، َحدَّ -١٧٩٩
قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه : ى ْبنِ ُعَماَرةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي َسعِيٍد الُْخْدرِيِّ ، قَالَ طَْهَمانَ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ َيْحَي

ى أَنْ َتْبلُغَ فَِفيَها شَاةٌ إِلَ، لَْيَس ِفيَما ُدونَ َخْمسٍ ِمَن اِإلبِلِ َصَدقَةٌ ، َوالَ ِفي اَألْرَبعِ َشْيٌء ، فَإِذَا َبلََغْت خَْمًسا : وَسلََّم 
إِلَى ، فَِفيَها ثَالَثُ ِشَياٍه ، فَِفيَها َشاَتاِن إِلَى أَنْ َتْبلُغَ أَْرَبَع َعْشَرةَ ، فَإِذَا َبلََغْت خَْمَس َعْشَرةَ ، ِتْسًعا ، فَإِذَا َبلََغْت َعْشًرا 

إِلَى أَنْ َتْبلُغَ أَْرَبًعا َوِعشْرِيَن ، فَإِذَا َبلََغْت خَْمًسا ، شَِياٍه  فَِفيَها أَْرَبُع، أَنْ َتْبلُغَ ِتْسَع َعْشَرةَ ، فَإِذَا َبلََغْت ِعشْرِيَن 
فَاْبُن لَُبوٍن ذَكٌَر ، فَإِنْ َزاَدْت َبِعًريا ، إِلَى خَْمسٍ وَثَالَِثَني ، فَإِذَا لَمْ َتكُْن بِْنُت َمخَاضٍ ، فَِفيَها بِْنُت َمخَاضٍ ، َوِعْشرِيَن 

إِلَى أَنْ َتْبلُغَ ِستَِّني ، فَإِنْ َزاَدتْ ، فَِفيَها ِحقَّةٌ ، إِلَى أَنْ َتْبلُغَ َخْمًسا وَأَْرَبِعَني ، فَإِنْ َزاَدتْ َبِعًريا ، وٍن فَِفيَها بِْنُت لَُب، 
إِلَى أَنْ َتْبلُغَ ِتْسِعَني ، فَإِنْ ، ا لَُبوٍن فَِفيَها بِنَْت، إِلَى أَنْ َتْبلُغَ َخْمًسا َوَسْبِعَني ، فَإِنْ َزاَدْت َبعًِريا ، فَِفيَها َجذََعةٌ ، َبِعًريا 

  .إِلَى أَنْ َتْبلُغَ ِعشْرِيَن َوِمئَةً ، ثُمَّ ِفي كُلِّ َخْمِسَني ِحقَّةٌ ، َوِفي كُلِّ أَْرَبِعَني بِْنتُ لَُبوٍن، فَِفيَها ِحقََّتاِن ، َزاَدْت َبعًِريا 



  ِسنٍّ أَْو فَْوقَ ِسنٍّ َباُب إِذَا أََخذَ الُْمَصدِّقُ ِسنا ُدونَ -١٠
َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َوُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، وَُمَحمَُّد ْبُن َمْرزُوقٍ ، قَالُوا  -١٨٠٠
بِْسمِ اِهللا الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ : ٍك ، أَنَّ أََبا َبكْرٍ الصِّدِّيَق كََتَب لَُه َحدَّثَنِي أََنسُ ْبُن َماِل، َحدَّثَنِي أَبِي ، َعْن ثَُماَمةَ ، الُْمثَنَّى 

 اللَُّه بَِها َرسُولَُه صَلَّى ، َهِذِه فَرِيَضةُ الصََّدقَِة الَِّتي فََرَض َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َعلَى الُْمْسِلِمَني ، الَِّتي أََمَر
 ، َولَْيَس ِعْنَدهُ وَسلََّم ، فَإِنَّ ِمْن أَْسَنانِ اِإلبِلِ ِفي فَرَاِئضِ الْغََنمِ ، َمْن َبلََغْت ِعْنَدُه ِمَن اِإلبِلِ َصَدقَةُ الَْجذََعِة اهللا َعلْيِه

  اسَْتْيسََرَتا ، أَْو ِعشْرِيَن ِدْرَهًما ، َجذََعةٌ ، َوِعْنَدُه ِحقَّةٌ ، فَإِنََّها ُتقَْبلُ ِمْنُه الِْحقَّةُ ، َوَيجَْعلُ َمكَاَنَها َشاَتْينِ إِِن

لَُبوٍن ، َوُيعِْطي َمَعَها شَاَتْينِ ، أَْو َوَمْن َبلََغْت ِعْنَدُه َصَدقَةُ الِْحقَِّة ، َولَْيَسْت ِعْنَدُه إِالَّ بِْنُت لَُبوٍن ، فَإِنََّها ُتقَْبلُ ِمْنُه بِْنتُ 
َدقَُتُه بِْنَت لَُبوٍن ، َولَْيَسْت ِعْنَدُه ، َوِعْنَدُه ِحقَّةٌ ، فَإِنََّها ُتقَْبلُ ِمْنُه الِْحقَّةُ ، َوُيعِْطيِه ِعْشرِيَن ِدْرَهًما ، َوَمْن َبلََغْت َص

َمَخاضٍ ، فَإِنََّها  هُ بِْنُتالُْمَصدُِّق ِعْشرِيَن ِدْرَهًما ، أَْو شَاَتْينِ ، َوَمْن َبلََغْت َصَدقَُتُه بِْنَت لَُبوٍن ، وَلَْيَسْت عِْنَدُه ، َوِعْنَد
اضٍ َولَْيَسْت ِعْنَدُه ، ُتقَْبلُ ِمْنُه اْبَنةُ َمخَاضٍ َوُيْعِطي َمعََها ِعْشرِيَن ِدْرَهًما أَْو شَاَتْينِ ، َوَمْن َبلََغْت َصَدقَُتُه بِْنَت َمَخ

الُْمَصدُِّق ِعْشرِيَن ِدْرَهًما أَْو شَاَتْينِ ، فََمْن لَْم َيكُْن ِعْنَدُه اْبَنةُ  َوِعْنَدُه اْبَنةُ لَُبوٍن ، فَإِنََّها ُتقَْبلُ ِمْنُه بِْنتُ لَُبوٍن ، َوُيْعِطيِه
  .َمخَاضٍ َعلَى َوْجهَِها ، َوعِْنَدُه اْبُن لَُبوٍن ذَكٌَر ، فَإِنَُّه ُيقَْبلُ ِمْنُه َولَْيَس َمَعُه َشْيٌء

  َباُب َما يَأُْخذُ الُْمَصدُِّق ِمَن اإلِبِلِ -١١
الِْكْنِديِّ ، َعْن دَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا َشرِيٌك ، َعْن ُعثَْمانَ الثَّقَِفيِّ ، َعْن أَبِي لَْيلَى َح -١٨٠١

الَ ُيْجَمُع َبْينَ : ِه َوقََرأُْت ِفي عَْهِدِه َجاَءَنا ُمَصدُِّق النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَأََخذْتُ بَِيِد: ُسوَْيِد ْبنِ غَفَلَةَ ، قَالَ 
فَأََبى أَنْ َيأُْخذََها ، فَأََتاهُ بِأُْخَرى ُمَتفَرِّقٍ ، َوالَ ُيفَرَُّق َبْيَن ُمْجَتِمعٍ ، َخْشَيةَ الصََّدقَِة ، فَأََتاهُ َرُجلٌ بَِناقٍَة َعِظيَمٍة ُملَْملََمٍة ، 

أَيُّ أَْرضٍ ُتِقلُّنِي ، َوأَيُّ َسَماٍء ُتِظلُّنِي ، إِذَا أََتْيُت َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َوقَْد : ُدوَنَها ، فَأََخذََها ، َوقَالَ 
  .أََخذُْت خَِياَر إِبِلِ َرُجلٍ ُمْسِلمٍ

، َعْن َعاِمرٍ ، َعْن َجرِيرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ، قَالَ  َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن إِسَْرائِيلَ ، َعْن َجابِرٍ -١٨٠٢
  .الَ َيْرجُِع الُْمَصدُِّق إِالَّ َعْن رًِضا: قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : 

  َباُب َصَدقَِة الَْبقَرِ -١٢
َيْحَيى ْبُن ِعيَسى الرَّْمِليُّ ، َحدَّثََنا اَألعَْمُش ، َعْن َشِقيقٍ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا  -١٨٠٣

َبعَثَنِي َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم إِلَى الَْيَمنِ ، َوأََمرَنِي أَنْ آُخذَ ِمَن الَْبقَرِ ، : َمْسرُوقٍ ، َعْن ُمَعاِذ ْبنِ َجَبلٍ ، قَالَ 
  .َني ُمِسنَّةً ، َوِمْن كُلِّ ثَالَِثَني تَبِيًعا ، أَْو تَبِيَعةًِمْن كُلِّ أَْرَبِع

ْبِد اِهللا ، أَنَّ َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن َوِكيعٍ ، َحدَّثََنا َعْبدُ السَّالَمِ ْبُن حَْربٍ ، َعْن ُخَصيٍف ، َعْن أَبِي ُعَبْيَدةَ ، َعْن َع -١٨٠٤
  .َتبِيٌع أَْو َتبِيَعةٌ ، َوِفي أَْرَبِعَني ُمِسنَّةٌ، ِفي ثَالَِثَني ِمَن الْبَقَرِ : قَالَ  النَّبِيَّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم

  َباُب َصَدقَِة الَْغَنمِ -١٣
ا اْبُن شَِهابٍ ، َعْن َحدَّثََنا َبكُْر ْبُن َخلٍَف ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ ْبُن َمْهِديٍّ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن كَِثريٍ ، َحدَّثََن -١٨٠٥

أَقَْرأَنِي سَاِلٌم ِكتَاًبا كََتَبُه َرُسولُ اهللاِ َصلَّى : َساِلمِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ 



ِفي أَْرَبِعَني َشاةً َشاةٌ إِلَى ِعشْرِيَن َوِمئٍَة ، فَإِذَا : ، فََوَجْدُت ِفيِه  اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِفي الصََّدقَاِت ، قَْبلَ أَنْ َيَتَوفَّاهُ اللَُّه
إِلَى ثَالَِث ِمئٍَة ، فَإِذَا كَثَُرْت ، فَِفي كُلِّ ، إِلَى ِمئََتْينِ ، فَإِنْ َزاَدْت ، فَِفيَها ثَالَثُ ِشَياٍه ، َزاَدْت وَاِحَدةً ، فَِفيَها َشاَتاِن 

الَ ُيْؤَخذُ ِفي الصََّدقَِة َتْيٌس ، : الَ ُيْجَمُع َبْيَن ُمَتفَرِّقٍ ، َوالَ يُفَرَّقُ َبْيَن ُمْجَتِمعٍ ، وََوَجْدُت ِفيِه : َوَوَجْدُت ِفيِه  ِمئٍَة َشاةٌ ،
  .َوالَ َهرَِمةٌ ، َوالَ ذَاُت َعَوارٍ

مَُّد ْبُن الْفَْضلِ ، َحدَّثََنا اْبُن الُْمَباَرِك ، َعْن أَُساَمةَ ْبنِ زَْيٍد ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َبْدرٍ َعبَّاُد ْبُن الَْولِيِد ، َحدَّثََنا ُمَح -١٨٠٦
ُتْؤَخذُ َصَدقَاُت الُْمْسِلِمَني َعلَى : قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : أَْسلََم ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 

  .ِمَياِههِْم

، َعْن َيزِيدَ ْبنِ  ثََنا أَحَْمُد ْبُن ُعثَْمانَ ْبنِ َحكِيمٍ األَْوِديُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد السَّالَمِ ْبُن حَْربٍَحدَّ -١٨٠٧
إِلَى ، ِفي أَْرَبِعَني َشاةً َشاةٌ : ِه وَسلََّم َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن أَبِي ِهْنٍد ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اهللا َعلْي

إِلَى ثَالَثِ ، إِلَى مِئََتْينِ ، فَإِنْ َزاَدْت َواِحَدةً ، فَِفيَها ثَالَثُ ِشيَاٍه ، ِعْشرِيَن َوِمئٍَة ، فَإِذَا َزاَدْت َواِحَدةً ، فَِفيَها َشاَتاِن 
َخْشَيةَ الصََّدقَِة ، َوكُلُّ ، ، الَ ُيفَرَُّق َبْيَن ُمْجَتِمعٍ ، َوالَ ُيْجَمُع َبْيَن ُمَتفَرِّقٍ  فَِفي كُلِّ ِمئٍَة َشاةٌ، ِمئٍَة ، فَإِنْ َزاَدْت 

  . َيَشاَء الُْمصَّدُِّقَخِليطَْينِ َيتََراَجَعانِ بِالسَّوِيَِّة ، وَلَْيَس ِللُْمَصدِّقِ َهرَِمةٌ ، َوالَ ذَاُت َعَوارٍ ، َوالَ تَْيٌس ، إِالَّ أَنْ

  َباُب َما َجاَء ِفي ُعمَّالِ الصََّدقَِة -١٤
ِد ْبنِ ِسَناٍن ، َحدَّثََنا ِعيَسى ْبُن َحمَّاٍد الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا اللَّْيثُ ْبُن َسْعٍد ، َعْن يَزِيَد ْبنِ أَبِي َحبِيبٍ ، َعْن َسْع -١٨٠٨

  .الُْمعَْتِدي ِفي الصََّدقَِة كََمانِِعَها:  َعلْيِه وَسلََّم قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا: َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، قَالَ 

ُمَحمَِّد ْبنِ  َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا َعْبَدةُ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، وَُمَحمَُّد ْبُن فُضَْيلٍ ، َوُيوُنُس ْبُن ُبكَْيرٍ ، َعْن -١٨٠٩
َسِمْعُت َرسُولَ اِهللا صَلَّى : َتاَدةَ ، َعْن َمْحُموِد ْبنِ لَبِيٍد ، َعْن َراِفعِ ْبنِ َخِديجٍ ، قَالَ إِْسحَاَق ، َعْن َعاِصمِ ْبنِ ُعَمَر ْبنِ قَ

  .كَالْغَازِي ِفي َسبِيلِ اِهللا ، َحتَّى َيْرجَِع إِلَى بَْيِتِه، الَْعاِملُ َعلَى الصََّدقَِة بِالَْحقِّ : اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقُولُ 

َبْيرٍ َنا َعْمُرو ْبُن َسوَّاٍد الِْمصْرِيُّ ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ ، أَْخَبرَنِي َعْمُرو ْبُن الْحَارِِث ، أَنَّ ُموَسى ْبَن ُجَحدَّثَ -١٨١٠
أَنَُّه َتذَاكََر ُهَو َوُعَمُر ، َنْيسٍ َحدَّثَُه أَنَّ َعْبَد اِهللا ْبَن أُ، أَنَّ َعْبَد اِهللا ْبَن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ الُْحَبابِ اَألْنصَارِيَّ َحدَّثَُه ، َحدَّثَُه 

أَلَْم َتْسَمْع َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِحَني َيذْكُُر غُلُولَ الصََّدقَِة ، أَنَُّه : ْبُن الَْخطَّابِ َيْوًما الصََّدقَةَ ، فَقَالَ ُعَمُر 
  .بَلَى: فَقَالَ َعْبُد اِهللا ْبُن أَُنْيسٍ : ِتَي بِِه َيْوَم الِْقَياَمةِ َيْحِملُُه ؟ قَالَ َمْن غَلَّ ِمْنَها َبِعًريا ، أَْو َشاةً ، أُ

 َحدَّثَنِي أَبِي، َحدَّثَنِي إِبَْراهِيُم ْبُن َعطَاٍء ، َمْولَى ِعْمَرانَ ، َحدَّثََنا أَُبو َبْدرٍ َعبَّاُد ْبُن الَْولِيِد ، َحدَّثََنا أَُبو َعتَّابٍ  -١٨١١
َوِللَْمالِ أَْرَسلْتَنِي ؟ أََخذْنَاُه : أَْيَن الَْمالُ ؟ قَالَ : ِقيلَ لَُه ، ، أَنَّ ِعْمَرانَ ْبَن الُْحَصْينِ اْسُتعِْملَ َعلَى الصََّدقَِة ، فَلَمَّا َرَجَع 

  .ضَْعَناُه َحْيثُ كُنَّا َنَضُعُهِمْن َحْيثُ كُنَّا نَأُْخذُُه َعلَى َعْهِد َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َوَو

  َباُب َصَدقَِة الْخَْيلِ وَالرَِّقيقِ -١٥
لَْيَمانَ ْبنِ َيسَارٍ ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ دِيَنارٍ ، َعْن ُس -١٨١٢



لَْيَس َعلَى الُْمْسِلمِ ِفي َعْبِدِه َوالَ ِفي : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ٍك ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، قَالَ ِعَراِك ْبنِ َماِل
  .فََرِسِه َصَدقَةٌ

اَق ، َعنِ الْحَارِِث ، َعْن َعِليٍّ ، َعنِ َحدَّثََنا سَْهلُ ْبُن أَبِي سَْهلٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن أَبِي إِْسَح -١٨١٣
  .َتَجوَّْزُت لَكُْم َعْن َصَدقَِة الْخَْيلِ وَالرَِّقيقِ: النَّبِيِّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ 

  َباُب َما َتجُِب ِفيِه الزَّكَاةُ ِمَن اَألمَْوالِ -١٦
، َحدَّثََنا َعْبدُ اهللاِ ْبُن َوْهبٍ ، أَخَْبرَنِي ُسلَْيَمانُ ْبُن بِالَلٍ ، َعْن َشرِيِك ْبنِ  َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َسوَّاٍد الِْمصْرِيُّ -١٨١٤

ذِ ُخ: هُ إِلَى الَْيَمنِ ، َوقَالَ أَبِي َنِمرٍ ، َعْن َعطَاِء ْبنِ َيَسارٍ ، َعْن ُمَعاِذ ْبنِ َجَبلٍ ، أَنَّ َرسُولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َبَعثَ
  .الَْحبَّ ِمَن الَْحبِّ ، وَالشَّاةَ ِمَن الْغََنمِ ، َوالَْبِعَري ِمَن اإلِبِلِ ، وَالَْبقََرةَ ِمَن الَْبقَرِ

ْيبٍ ، َعْن ْبنِ ُشَعَحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن َعيَّاشٍ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ ُعبَْيِد اِهللا ، َعْن َعْمرِو  -١٨١٥
ِفي الِْحْنطَِة ، وَالشَِّعريِ ، : إِنََّما َسنَّ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم الزَّكَاةَ ِفي َهِذِه الَْخْمَسِة : أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، قَالَ 

  .َوالتَّْمرِ ، وَالزَّبِيبِ ، وَالذَُّرِة

  َباُب َصَدقَِة الزُّرُوعِ وَالثَِّمارِ -١٧
ثََنا الَْحارِثُ َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن ُموَسى أَُبو ُموَسى األَْنصَارِيُّ ، َحدَّثََنا َعاِصُم ْبُن َعْبِد الَْعزِيزِ ْبنِ َعاِصمٍ ، َحدَّ -١٨١٦

َوَعْن ُبْسرِ ْبنِ َسِعيٍد ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ ، ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ َسْعِد ْبنِ أَبِي ذُبَابٍ ، َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ َيَسارٍ ، 
  .ِفيَما َسقَتِ السََّماُء َوالُْعُيونُ الُْعْشُر ، َوِفيَما ُسِقَي بِالنَّْضحِ نِْصفُ الُْعْشرِ: قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَ 

يُّ أَُبو َجعْفَرٍ ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ ، أَْخَبرَنِي يُوُنُس ، َعنِ اْبنِ شَِهابٍ ، َعْن َحدَّثََنا َهاُرونُ ْبُن سَِعيٍد الِْمصْرِ -١٨١٧
ِفيَما َسقَِت السََّماُء َواَألْنهَاُر وَالُْعُيونُ ، أَوْ : َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقُولُ : َساِلمٍ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 

  .ْعالً الُْعْشُر ، َوِفيَما ُسِقَي بِالسََّوانِي نِْصُف الُْعْشرِكَانَ َب

 َعاِصمِ ْبنِ أَبِي َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليِّ ْبنِ َعفَّانَ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن آَدَم ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن َعيَّاشٍ ، َعْن -١٨١٨
َبَعثَنِي َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم إِلَى الَْيَمنِ : َمْسُروقٍ ، َعْن ُمَعاِذ ْبنِ جََبلٍ ، قَالَ  النَُّجوِد ، َعْن أَبِي َواِئلٍ ، َعْن

  .رِ، َوأََمرَنِي أَنْ آُخذَ ِممَّا َسقَِت السََّماُء ، َوَما ُسِقَي بَْعالً الُْعْشَر ، َوَما ُسِقَي بِالدَّوَاِلي نِْصَف الُْعْش
َما يُْزَرعُ بِالسََّحابِ : الَْبْعلُ ، وَالَْعثَرِيُّ ، َوالَْعذُْي ُهَو الَِّذي ُيسْقَى بَِماِء السََّماِء ، َوالْعَثَرِيُّ : ْحَيى ْبُن آَدَم قَالَ َي

َهَبْت ُعُروقُُه ِفي اَألْرضِ إِلَى الَْماِء ، َما كَانَ ِمَن الْكُُرومِ قَْد ذَ: َوالَْمطَرِ خَاصَّةً ، لَْيَس ُيِصيُبهُ إِالَّ َماُء الْمَطَرِ ، َوالْبَْعلُ 
َماُء الَْواِدي إِذَا َسالَ :  فَالَ َيْحَتاجُ إِلَى السَّقْيِ ، الَْخْمَس ِسنَِني َوالسِّتَّ ، َيْحتَِملُ َتْركَ السَّقْيِ ، فََهذَا الَْبْعلُ ، وَالسَّْيلُ

  .سَْيلٌ ُدونَ سَْيلٍ: ، َوالْغَْيلُ 

  صِ النَّْخلِ َوالِْعَنبَِباُب َخْر -١٨
َحدَّثََنا اْبُن َناِفعٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن : َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن إِْبَراِهيَم الدَِّمْشِقيُّ ، وَالزَُّبْيُر ْبُن َبكَّارٍ ، قَاالَ  -١٨١٩



بِ ، َعْن َعتَّابِ ْبنِ أَسِيٍد ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم كَانَ َصاِلحٍ التَّمَّاُر ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َسِعيدِ ْبنِ الُْمَسيَّ
  .َيْبَعثُ َعلَى النَّاسِ َمْن َيْخُرُص َعلَْيهِْم كُُروَمُهْم َوِثمَاَرُهْم

َجْعفَرِ ْبنِ ُبْرقَانَ ، َعْن َمْيُموِن ْبنِ ِمْهَرانَ ، َعْن َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن َمْرَوانَ الرَّقِّيُّ ، َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن أَيُّوَب ، َعْن  -١٨٢٠
 أَنَّ لَُه اَألْرَض ، َوكُلَّ ِمقَْسمٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِحَني افْتََتَح َخْيَبَر ، اْشَتَرطَ َعلَيْهِْم

، َنْحُن أَْعلَُم بِاَألْرضِ ، فَأَْعِطَناَها َعلَى أَنْ َنْعلََمَها : َهَب َوالِْفضَّةَ ، َوقَالَ لَُه أَْهلُ خَْيَبَر َصفَْراَء َوَبْيَضاَء ، يَْعنِي الذَّ
ْخلُ ، َبَعثَ إِلَيْهُِم ابْنَ َرُم النََّوَيكُونَ لََنا نِْصفُ الثَّمََرِة َولَكُْم نِْصفَُها ، فََزَعَم أَنَُّه أَْعطَاُهْم َعلَى ذَِلَك ، فَلَمَّا كَانَ ِحَني ُيْص

أَكْثَْرَت َعلَْيَنا : ِفي ذَا كَذَا وَكَذَا ، فَقَالُوا : َروَاَحةَ ، فََحَزرَ النَّْخلَ ، َوُهَو الَِّذي َيْدُعوَنُه أَْهلُ الَْمِديَنةِ الَْخْرَص ، فَقَالَ 
َهذَا الَْحقُّ ، َوبِهِ َتقُوُم : فَقَالُوا : ِطيكُْم نِْصَف الَِّذي قُلُْت ، قَالَ فَأََنا أَْحزِرُ النَّْخلَ ، َوأُْع: َيا اْبَن رََواَحةَ ، فَقَالَ 

  .قَْد َرِضيَنا أَنْ نَأُْخذَ بِالَِّذي قُلَْت: السََّماُء وَاَألْرُض ، فَقَالُوا 

  َباُب النَّْهيِ أَنْ ُيخْرَِج ِفي الصََّدقَِة َشرَّ َمالِِه -١٩
َحدَّثَنِي َصاِلُح ْبنُ ، ْشرٍ َبكُْر ْبُن َخلٍَف ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َسِعيٍد ، َعْن َعْبِد الَْحمِيِد ْبنِ َجْعفَرٍ َحدَّثََنا أَُبو بِ -١٨٢١

ى اهللا َعلْيهِ خََرَج َرسُولُ اِهللا َصلَّ: أَبِي َعرِيبٍ ، َعْن كَِثريِ ْبنِ ُمرَّةَ الَْحْضَرِميِّ ، َعْن َعْوِف ْبنِ َماِلٍك اَألْشجَِعيِّ ، قَالَ 
لَْو َشاَء َربُّ : وِ َوَيقُولُ وَسلََّم ، َوقَْد َعلََّق َرُجلٌ أَقَْناًء ، أَْو ِقْنًوا ، َوبَِيِدِه َعًصا ، فَجََعلَ َيطُْعُن ُيدَقِْدُق ِفي ذَِلَك الِْقْن

  .أْكُلُ الَْحَشَف َيْوَم الِْقَياَمِةَهِذِه الصََّدقَِة َتَصدََّق بِأَطَْيَب مِْنَها ، إِنَّ َربَّ َهِذِه الصََّدقَِة َي

َحدَّثََنا أَْسَباطُ ْبنُ  َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ َيحَْيى ْبنِ َسعِيٍد الْقَطَّانُ ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن ُمحَمٍَّد الَْعْنقَزِيُّ ، -١٨٢٢
َوِممَّا أَخَْرْجَنا لَكُْم ِمَن اَألْرضِ {: الْبََراِء ْبنِ َعازِبٍ ، ِفي قَْوِلِه ُسْبَحاَنُه  َنْصرٍ ، َعنِ السُّدِّيِّ ، َعْن َعِديِّ ْبنِ ثَابٍِت ، َعنِ

َنزَلَْت ِفي اَألْنَصارِ ، كَاَنِت اَألْنَصاُر ُتخْرُِج إِذَا كَانَ جَِداُد النَّْخلِ ِمْن : ، قَالَ } َوالَ َتَيمَُّموا الَْخبِيثَ ِمْنُه ُتْنِفقُونَ
ِه وَسلََّم ، فََيأْكُلُ ِمْنهُ َها أَقَْناَء الُْبْسرِ ، فَُيَعلِّقُوَنُه َعلَى َحْبلٍ َبْيَن أُْسطَُواَنَتْينِ ِفي َمْسجِِد َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِحيطَانِ

جَاِئٌز ِفي كَثَْرِة َما ُيوَضُع ِمَن اَألقَْناِء ، فََنَزلَ فَُيْدِخلُ ِقْنَوا الَْحَشُف ، َيظُنُّ أَنَُّه ، فُقََراُء الُْمهَاجِرِيَن ، فََيْعِمُد أََحدُُهْم 
وَلَسُْتْم بِآِخِذيِه إِالَّ {الَ َتْعِمدُوا لِلَْحَشِف ِمْنُه ُتْنِفقُونَ ، : ، َيقُولُ } َوالَ َتَيمَُّموا الَْخبِيثَ ِمْنُه ُتْنِفقُونَ{: ِفيَمْن فََعلَ ذَِلَك 
َيكُْن لَْو أُْهِدَي لَكُْم َما قَبِلُْتُموُه إِالَّ َعلَى اسِْتْحَياٍء ِمْن َصاِحبِِه ، غَْيظًا أَنَُّه بََعثَ إِلَْيكُْم َما لَمْ :  َيقُولُ} ، أَنْ ُتْغِمضُوا ِفيِه

  .لَكُْم ِفيِه َحاَجةٌ ، َواْعلَُموا أَنَّ اللََّه غَنِيٌّ َعْن َصَدقَاِتكُْم

  َباُب َزكَاِة الَْعَسلِ -٢٠
َحدَّثََنا َوكِيٌع ، َعْن َسِعيِد ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َعْن : قَاالَ ، أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َوَعِليُّ ْبُن ُمحَمٍَّد  َحدَّثََنا -١٨٢٣

َيا : أَدِّ الُْعْشَر ، قُلُْت : قَالَ َيا َرُسولَ اِهللا ، إِنَّ ِلي َنْحالً ، : قُلُْت : ُسلَْيَمانَ ْبنِ ُموَسى ، َعْن أَبِي َسيَّاَرةَ الُْمَتِعيُّ ، قَالَ 
  .َرسُولَ اِهللا ، اْحِمَها ِلي ، فََحَماَها ِلي

ْبُن َزْيٍد ، َعْن َعْمرِو ْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا ُنعَْيُم ْبُن َحمَّاٍد ، َحدَّثََنا اْبُن الُْمَباَرِك ، َحدَّثََنا أَُساَمةُ  -١٨٢٤
  .أَنَُّه أََخذَ ِمَن الَْعَسلِ الُْعْشَر، ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه َعْبدِ اهللاِ ْبنِ َعْمرٍو ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم  ُشَعْيبٍ



  َباُب َصَدقَِة الْفِطْرِ -٢١
َسْعٍد ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُرْمحٍ الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا اللَّْيثُ ْبُن -١٨٢٥

  .َصاًعا ِمْن َتْمرٍ ، أَْو َصاًعا ِمْن َشِعريٍ، اهللا َعلْيِه وَسلََّم أََمَر بَِزكَاةِ الِْفطْرِ 
  .فََجَعلَ النَّاُس َعْدلَُه ُمدَّْينِ ِمْن ِحْنطٍَة: قَالَ َعْبُد اِهللا 

اْبنِ ُعَمَر  َنا َحفْصُ ْبُن َعْمرٍو ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َمْهِديٍّ ، َحدَّثََنا َماِلُك ْبُن أََنسٍ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنَِحدَّثَ -١٨٢٦
ْن َتْمرٍ ، َعلَى كُلِّ ُحرٍّ أَوْ َصاًعا ِمْن َشِعريٍ ، أَْو َصاًعا ِم، فََرَض َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َصَدقَةَ الِْفطْرِ : ، قَالَ 

  .َعْبٍد ، ذَكَرٍ أَْو أُْنثَى ِمَن الُْمْسِلِمَني

َحدَّثََنا َمرَْوانُ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثَنَا : َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن أَْحَمَد ْبنِ َبِشريِ ْبنِ ذَكَْوانَ ، وَأَْحَمُد ْبُن اَألْزَهرِ ، قَاالَ  -١٨٢٧
فََرضَ َرسُولُ اِهللا : يدَ الَْخْوالَنِيُّ ، َعْن َسيَّارِ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ الصََّدِفيِّ ، َعْن ِعكْرَِمةَ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ أَُبو يَزِ

َمَساِكنيِ ، فََمْن أَدَّاَها قَْبلَ الصَّالَِة فَهَِي َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َزكَاةَ الِْفطْرِ طُْهَرةً لِلصَّاِئمِ ِمَن اللَّْغوِ َوالرَّفَِث ، َوطُْعَمةً ِللْ
  .َزكَاةٌ َمقُْبولَةٌ ، َوَمْن أَدَّاَها بَْعَد الصَّالَِة فَهِيَ َصَدقَةٌ ِمَن الصََّدقَاِت

َعنِ الْقَاِسمِ ْبنِ ُمَخْيِمَرةَ ، َعْن  َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن َسلََمةَ ْبنِ كَُهْيلٍ ، -١٨٢٨
أَمََرَنا َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم بَِصَدقَِة الْفِطْرِ قَْبلَ أَنْ تَْنزِلَ الزَّكَاةُ ، : أَبِي َعمَّارٍ ، َعْن قَْيسِ ْبنِ َسْعٍد ، قَالَ 
  .َينَْهَنا ، وََنْحُن َنفَْعلُُه فَلَمَّا َنَزلَِت الزَّكَاةُ ، لَْم َيأْمُْرَنا ، وَلَْم

 ْبنِ أَبِي َسْرحٍ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن َداُوَد ْبنِ قَْيسٍ الْفَرَّاِء ، َعْن ِعَياضِ ْبنِ َعْبِد اِهللا -١٨٢٩
ِفطْرِ إِذْ كَانَ ِفيَنا َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َصاًعا ِمْن كُنَّا ُنْخرِجُ َزكَاةَ الْ: َعْن أَبِي َسعِيٍد الُْخْدرِيِّ ، قَالَ 

حَتَّى قَِدَم َعلَْيَنا ، طََعامٍ ، َصاًعا ِمْن َتْمرٍ ، َصاًعا ِمْن َشِعريٍ ، َصاًعا ِمْن أَِقٍط ، َصاًعا ِمْن َزبِيبٍ ، فَلَْم نََزلْ كَذَِلَك 
الَ أَُرى ُمدَّْينِ ِمْن َسْمَراِء الشَّامِ إِالَّ تَْعِدلُ َصاًعا ِمْن َهذَا ، : أَنْ قَالَ ، كَانَ ِفيَما كَلََّم بِِه النَّاَس ُمَعاوَِيةُ الَْمِديَنةَ ، فَ
  .فَأََخذَ النَّاُس بِذَِلَك

  .لَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أََبًدا َما ِعْشُتالَ أََزالُ أُخْرُِجُه كََما كُْنُت أُخْرُِجُه َعلَى َعْهِد َرُسولِ اهللاِ َص: قَالَ أَُبو سَِعيٍد 

ُن َحفْصٍ ، َعْن َعمَّارِ َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َسْعِد ْبنِ َعمَّارٍ الُْمَؤذِِّن ، َحدَّثََنا ُعَمُر ْب -١٨٣٠
َصاًعا ِمْن ، َعلْيِه وَسلََّم ، أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أََمَر بَِصَدقَِة الِْفطْرِ ُمَؤذِِّن َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا ، ْبنِ َسْعٍد 

  .َتْمرٍ ، أَْو َصاًعا ِمْن َشِعريٍ ، أَوْ َصاًعا ِمْن ُسلٍْت

  َباُب الُْعْشرِ َوالْخََراجِ -٢٢
َسِمْعتُ : قَالَ ، انِيُّ ، َحدَّثََنا َعتَّاُب ْبُن زَِياٍد الَْمْرَوزِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َحْمَزةَ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن ُجنَْيٍد الدَّامََغ -١٨٣١

اهللاِ  َبَعثَنِي َرسُولُ: قَالَ  ُمِغَريةَ اَألْزِديَّ ُيَحدِّثُ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َزْيٍد ، َعْن َحيَّانَ اَألْعَرجِ ، َعنِ الَْعالَِء ْبنِ الَْحْضَرِميِّ ،
ْسِلُم أََحدُُهْم ، فَآُخذُ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم إِلَى الَْبْحَرْينِ ، أَوْ إِلَى َهَجَر ، فَكُْنُت آِتي الْحَاِئطَ َيكُونُ َبْيَن اِإلْخَوِة ، ُي

  .ِمَن الُْمْسِلمِ الُْعْشَر ، َوِمَن الُْمْشرِِك الْخََراَج



  َباُب الَْوْسُق ِستُّونَ َصاعًا -٢٣
ِديِّ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َسعِيٍد الْكِْنِديُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعبَْيٍد الطََّناِفِسيُّ ، َعْن إِْدرِيَس اَألْو -١٨٣٢

  .الَْوْسُق ِستُّونَ َصاًعا: َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ ُمرَّةَ ، َعْن أَبِي الَْبْخَترِيِّ ، َعْن أَبِي َسعِيٍد ، َرفََعُه إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اهللا 

طَاِء ْبنِ أَبِي رََباحٍ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن الْمُْنِذرِ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن فَُضْيلٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُعَبْيِد اِهللا ، َعْن َع -١٨٣٣
  .الَْوْسُق ِستُّونَ َصاًعا: قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ِد اِهللا ، قَالَ َوأَبِي الزَُّبْيرِ ، َعْن جَابِرِ ْبنِ َعْب

  َباُب الصََّدقَِة َعلَى ِذي قََرابٍَة -٢٤
و ْبنِ الَْحارِِث ْبنِ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن َشِقيقٍ ، َعْن َعْمرِ -١٨٣٤

َسأَلُْت َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيهِ : الُْمْصطَِلقِ ، َعنِ اْبنِ أَِخي زَْيَنَب امَْرأَِة َعْبِد اِهللا ، َعْن َزيَْنَب امَْرأَِة َعْبِد اِهللا ، قَالَْت 
لَهَا : َوأَْيَتامٍ ِفي ِحْجرِي ؟ قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أَُيجْزُِئ َعنِّي ِمَن الصََّدقَِة النَّفَقَةُ َعلَى َزْوجِي ، : وَسلََّم 
  .أَْجُر الصََّدقَِة ، وَأَْجُر الْقََراَبِة: أَجَْراِن 
َعْن َشِقيقٍ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ الصَّبَّاحِ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َحدَّثََنا اَألْعَمُش ،  -م١٨٣٤

  .َنْحَوُه، الَْحارِِث ، اْبُن أَِخي زَْيَنَب ، َعْن َزْيَنَب اْمَرأَِة عَْبِد اِهللا ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

َنا َحفْصُ ْبُن ِغَياٍث ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن آَدَم ، َحدَّثَ -١٨٣٥
، قَالَْت  أََمَرَنا َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم بِالصََّدقَِة ، فَقَالَتْ : أَبِيِه ، َعْن َزيَْنَب بِْنتِ أُمِّ َسلََمةَ ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ 

هِْم ْجزِينِي ِمَن الصََّدقَِة أَنْ أََتَصدََّق َعلَى زَْوجِي َوُهَو فَِقٌري ، َوبَنِي أَخٍ ِلي أَْيَتامٍ ، وَأََنا أُْنِفُق َعلَْيأَُي: َزيَْنُب اْمرَأَةُ َعْبِد اِهللا 
  .َنَعْم: َهكَذَا َوَهكَذَا ، َوَعلَى كُلِّ حَالٍ ؟ قَالَ 

  .َوكَاَنتْ َصنَاَع الَْيَدْينِ: قَالَ 

  ْسأَلَِةَباُب كََراِهَيِة الَْم -٢٥
َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه : َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َوَعْمُرو ْبُن َعْبِد اِهللا األَْوِديُّ ، قَاالَ  -١٨٣٦

أََحدُكُْم أَْحُبلَُه ، فََيأِْتَي الْجََبلَ ، فََيجِيَء بُِحْزَمةِ َألنْ يَأُْخذَ : قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ، َعْن َجدِِّه ، قَالَ 
  .َنُعوُهَحطَبٍ َعلَى ظَْهرِِه فََيبِيَعَها ، فََيْسَتغْنَِي بِثَمَنَِها ، َخْيرٌ لَُه ِمْن أَنْ َيسْأَلَ النَّاَس ، أَْعطَْوُه أَْو َم

َوِكيٌع ، َعنِ اْبنِ أَبِي ِذئْبٍ ، َعْن ُمَحمَّدِ ْبنِ قَْيسٍ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا  -١٨٣٧
أََنا : َمْن َيَتقَبَّلُ ِلي بَِواِحَدٍة وَأََتقَبَّلُ لَُه بِالَْجنَِّة ؟ قُلُْت : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َيزِيَد ، َعْن ثَْوَبانَ ، قَالَ 

  .الَ َتسْأَلِ النَّاَس شَْيئًا: ، قَالَ 
  .َناوِلْنِيِه ، حَتَّى َينْزِلَ فََيأُْخذَُه: فَكَانَ ثَوَْبانُ َيقَُع َسْوطُُه َوُهَو َراِكٌب ، فَالَ َيقُولُ َألَحٍد : قَالَ 

  َباُب َمْن َسأَلَ َعْن ظَْهرِ ِغًنى -٢٦
َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن فَُضْيلٍ ، َعْن ُعَماَرةَ ْبنِ الْقَعْقَاعِ ، َعْن أَبِي ُزْرَعةَ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي  -١٨٣٨

َجْمَر جََهنََّم ، َمْن سَأَلَ النَّاسَ أَْموَالَُهمْ َتكَثًُّرا ، فَإِنََّما َيسْأَلُ : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ُهَرْيَرةَ ، قَالَ 
  .فَلَْيْسَتِقلَّ ِمْنُه أَْو ِلُيكِْثْر



الْجَْعِد ، َعْن  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الصَّبَّاحِ ، أَخَْبَرَنا أَُبو َبكْرِ ْبُن َعيَّاشٍ ، َعْن أَبِي َحِصنيٍ ، َعْن َساِلمِ ْبنِ أَبِي -١٨٣٩
  .الَ َتِحلُّ الصََّدقَةُ ِلغَنِيٍّ ، َوالَ ِلِذي ِمرٍَّة َسوِيٍّ: لَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ َرسُولُ اِهللا َص: أَبِي ُهَرْيَرةَ ، قَالَ 

ْيرٍ ، َعْن ُمَحمَّدِ َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليٍّ الَْخالَّلُ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن آَدَم ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ ، َعْن َحكِيمِ ْبنِ ُجَب -١٨٤٠
َمْن : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َيزِيَد ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ َمْسُعوٍد ، قَالَ ْبنِ َعْب

َيا َرُسولَ اِهللا ، َوَما : ِه ، ِقيلَ َسأَلَ ، َولَُه َما ُيْغنِيِه ، َجاَءْت َيْوَم الِْقَياَمِة ُخدُوًشا ، أَوْ ُخُموًشا ، أَْو كُدُوًحا ِفي َوْجهِ
  .َخْمُسونَ ِدْرَهًما ، أَْو ِقيَمُتَها ِمَن الذََّهبِ: ُيْغنِيِه ؟ قَالَ 

َحمَّدِ ْبنِ َعْبِد قَْد َحدَّثََناُه ُزَبْيٌد ، َعْن ُم: إِنَّ شُْعَبةَ الَ ُيَحدِّثُ َعْن َحِكيمِ ْبنِ ُجَبْيرٍ ، فَقَالَ ُسفَْيانُ : فَقَالَ َرُجلٌ ِلسُفَْيانَ 
  .الرَّْحَمنِ ْبنِ َيزِيَد

  َباُب َمْن َتِحلُّ لَُه الصََّدقَةُ -٢٧
طَاِء ْبنِ َيَسارٍ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، أَخَْبَرَنا َمْعَمٌر ، َعْن زَْيِد ْبنِ أَْسلََم ، َعْن َع -١٨٤١
لَِعاِملٍ َعلَْيَها ، : الَ َتِحلُّ الصََّدقَةُ ِلَغنِيٍّ إِالَّ ِلَخْمَسٍة : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : الُْخْدرِيِّ ، قَالَ  أَبِي َسِعيٍد

  .أَْهَداَها ِلغَنِيٍّ ، أَْو غَارِمٍأَْو ِلَغازٍ ِفي َسبِيلِ اِهللا ، أَْو غَنِيٍّ اْشتََراَها بِمَاِلِه ، أَْو فَِقريٍ ُتُصدَِّق َعلَْيِه فَ

  َباُب فَْضلِ الصََّدقَِة -٢٨
يِّ ، َعْن َسِعيدِ َحدَّثََنا ِعيَسى ْبُن َحمَّاٍد الِْمْصرِيُّ ، أَْخبََرَنا اللَّْيثُ ْبُن سَْعٍد ، َعْن َسِعيِد ْبنِ أَبِي سَِعيٍد الَْمقُْبرِ -١٨٤٢

َما َتَصدََّق أََحٌد بَِصَدقٍَة ِمْن طَيِّبٍ ، َوالَ : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ْيَرةَ َيقُولُ ْبنِ َيسَارٍ ، أَنَّهُ َسِمَع أََبا هَُر
نِ حَتَّى َتكُونَ أَْعظََم ِمَن َوإِنْ كَاَنتْ َتْمَرةً ، فََتْرُبو ِفي كَفِّ الرَّْحَم، َيقَْبلُ اللَُّه إِالَّ الطَّيَِّب ، إِالَّ أََخذََها الرَّْحَمُن بَِيِمينِِه 

  .الْجََبلِ ، َويَُربِّيَها كََما يَُربِّي أََحُدكُْم فُلُوَُّه ، أَْو فَِصيلَُه

الَ قَ: ، قَالَ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا اَألْعَمُش ، َعْن َخْيثََمةَ ، َعْن َعِديِّ ْبنِ َحاِتمٍ  -١٨٤٣
َما ِمْنكُْم ِمْن أََحٍد إِالَّ َسُيكَلُِّمُه َربُُّه ، لَْيسَ َبْيَنُه َوبَْيَنُه تُْرُجَمانٌ ، فََيْنظُُر أََماَمهُ : َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

فَالَ َيَرى إِالَّ شَْيئًا قَدََّمُه ، فََمنِ ، قَدََّمُه ، َوَيْنظُُر َعْن أَْشأََم ِمْنُه فَالَ َيَرى إِالَّ شَْيئًا ، فََتْسَتقْبِلُُه النَّاُر ، وََيْنظُُر َعْن أَْيَمَن ِمْنُه 
  .فَلَْيفَْعلْ، اْسَتطَاَع مِْنكُْم أَنْ َيتَِّقيَ النَّاَر َولَْو بِِشقِّ َتْمَرٍة 

َحدَّثََنا َوكِيٌع ، َعنِ اْبنِ َعْوٍن ، َعْن َحفَْصةَ بِْنِت : االَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َوَعِليُّ ْبُن ُمحَمٍَّد ، قَ -١٨٤٤
قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيهِ : ِسريِيَن ، َعنِ الرََّبابِ أُمِّ الرَّاِئحِ بِْنِت ُصلَْيعٍ ، َعْن َسلَْمانَ ْبنِ َعاِمرٍ الضَّبِّيِّ ، قَالَ 

  .َوِصلَةٌ، َصَدقَةٌ : ْسِكنيِ َصَدقَةٌ ، َوَعلَى ِذي الْقَرَاَبِة اثَْنَتاِن الصََّدقَةُ َعلَى الِْم: وَسلََّم 

  أَبَْواُب النِّكَاحِ
  َباُب َما َجاَء ِفي فَْضلِ النِّكَاحِ -١

إِْبَراِهيَم ، َعْن َعلْقََمةَ ْبنِ  َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َعاِمرِ ْبنِ ُزَراَرةَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمسْهِرٍ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن -١٨٤٥
َهلْ لََك أَنْ : فََجلَْسُت قَرِيًبا ، فَقَالَ لَُه ُعثَْمانُ ، كُْنُت َمَع َعْبِد اِهللا ْبنِ َمْسُعودٍ بِِمًنى ، فََخالَ بِِه ُعثَْمانُ : قَْيسٍ ، قَالَ 

َما قَْد َمَضى ؟ فَلَمَّا َرأَى َعْبُد اِهللا أَنَُّه لَْيَس لَُه حَاَجةٌ ِسَوى َهذَا ،  ُتذَكُِّرَك ِمْن َنفِْسَك بَْعَض، أُزَوَِّجَك جَارَِيةً بِكًْرا 



َيا َمْعَشَر الشََّبابِ ، : لَِئْن قُلَْت ذَِلَك ، لَقَْد قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : أَشَاَر إِلَيَّ بَِيِدِه ، فَجِئُْت َوُهَو َيقُولُ 
فََعلَْيِه بِالصَّْومِ ، فَإِنَّهُ لَُه  َتطَاَع ِمْنكُُم الَْباَءةَ فَلَْيَتَزوَّْج ، فَإِنَُّه أَغَضُّ ِللَْبَصرِ ، َوأَْحَصُن ِللْفَْرجِ ، َوَمْن لَمْ َيْستَِطْع ،َمنِ اْس
  .وَِجاٌء

قَالَ : ْبُن َمْيُموٍن ، َعنِ الْقَاِسمِ ، َعْن َعاِئَشةَ ، قَالَْت َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن اَألْزَهرِ ، َحدَّثََنا آَدُم ، َحدَّثََنا ِعيَسى  -١٨٤٦
فَلَْيَس ِمنِّي ، َوتََزوَّجُوا ، فَإِنِّي ُمكَاِثرٌ ، النِّكَاُح ِمْن ُسنَِّتي ، فََمْن لَْم َيْعَملْ بُِسنَِّتي : َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

  .ذَا طَْولٍ فَلَْيْنِكْح ، َوَمْن لَْم َيجِْد فََعلَْيِه بِالصَِّيامِ ، فَإِنَّ الصَّْوَم لَُه وَِجاٌء بِكُُم األَُمَم ، َوَمْن كَانَ

َرةَ ، َراِهيُم ْبُن مَْيَسَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا إِْب -١٨٤٧
  .لَمْ ُيَر ِللْمَُتَحابَّْينِ ِمثْلَُ النِّكَاحِ: قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َعْن طَاُووسٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ 

  َباُب النَّْهيِ َعنِ التَّبَتُّلِ -٢
مَانِيُّ ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن سَْعٍد ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َسِعيدِ ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َمرَْوانَ ُمحَمَُّد ْبُن ُعثَْمانَ الُْعثْ -١٨٤٨

لَقَدْ َردَّ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َعلَى ُعثَْمانَ ْبنِ َمظُْعوٍن التَّبَتُّلَ ، َولَْو أَِذنَ لَُه : الُْمسَيَّبِ ، َعْن َسْعٍد ، قَالَ 
  .نَاالَخَْتَصْي

َحدَّثََنا ُمَعاذُ ْبُن ِهَشامٍ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َعْن قََتاَدةَ ، َعنِ الَْحَسنِ : َحدَّثََنا بِْشُر ْبُن آَدَم ، َوَزْيدُ ْبُن أَْخَزَم ، قَاالَ  -١٨٤٩
  .، َعْن َسُمَرةَ ، أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم نََهى َعنِ التَّبَتُّلِ

  .}َولَقَْد أَْرَسلَْنا ُرُسالً ِمْن قَْبِلَك َوَجَعلَْنا لَُهْم أَزَْواًجا َوذُرِّيَّةً{: َوقََرأَ قَتَاَدةُ : َد َزْيدُ ْبُن أَْخَزَم َزا

  َباُب َحقِّ الَْمْرأَِة َعلَى الزَّْوجِ -٣
اُرونَ ، َعْن ُشْعَبةَ ، َعْن أَبِي قََزَعةَ ، َعْن َحِكيمِ ْبنِ ُمَعاوَِيةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن َه -١٨٥٠

أَنْ ُيطِْعَمَها إِذَا طَِعَم ، َوأَنْ : َما َحقُّ الَْمرْأَِة َعلَى الزَّْوجِ ؟ قَالَ : َعْن أَبِيِه ؛ أَنَّ َرُجالً َسأَلَ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 
  .إِذَا اكَْتَسى ، َوالَ َيضْرِبِ الَْوْجَه ، َوالَ يُقَبِّْح ، َوالَ يَْهُجْر إِالَّ ِفي الَْبْيِت َيكُْسَوَها

 َدةَ الْبَارِِقيِّ ، َعْنَحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن َعِليٍّ ، َعْن َزاِئَدةَ ، َعْن َشبِيبِ ْبنِ غَْرقَ -١٨٥١
َحدَّثَنِي أَبِي ، أَنَُّه شَهَِد َحجَّةَ الَْودَاعِ َمَع َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فََحِمدَ ، ُسلَْيَمانَ ْبنِ َعْمرِو ْبنِ اَألْحَوصِ 

فَإِنَُّهنَّ ِعْندَكُْم َعَواٍن ، لَْيَس َتْمِلكُونَ ِمْنُهنَّ  اْستَْوُصوا بِالنَِّساِء خَْيًرا ،: اللََّه ، َوأَثَْنى َعلَْيِه ، َوذَكََّر َوَوَعظَ ، ثُمَّ قَالَ 
فَاْهُجُروُهنَّ ِفي الَْمَضاجِعِ ، وَاْضرُِبوُهنَّ َضرًْبا غَْيَر ُمَبرِّحٍ ، ، َشْيئًا غَْيَر ذَِلَك ، إِالَّ أَنْ يَأِْتَني بِفَاِحَشٍة ُمبَيَِّنٍة ، فَإِنْ فََعلَْن 

َعلَى نِسَاِئكُْم ،  َتْبغُوا َعلَْيهِنَّ َسبِيالً ، إِنَّ لَكُْم ِمْن نِسَاِئكُْم َحقًّا ، َوِلنِسَاِئكُْم َعلَْيكُمْ َحقًّا ، فَأَمَّا َحقُّكُْم فَإِنْ أَطَْعَنكُْم فَالَ
َحقُُّهنَّ َعلَْيكُْم أَنْ ُتْحِسُنوا إِلَْيهِنَّ ِفي فَالَ ُيَوِطئَْن فُُرَشكُْم َمْن َتكَْرُهونَ ، َوالَ يَأْذَنَّ ِفي ُبُيوِتكُْم ِلَمْن َتكَْرُهونَ ، أَالَ َو

  .ِكْسَوِتهِنَّ َوطََعاِمهِنَّ

  َباُب َحقِّ الزَّْوجِ َعلَى الَْمرْأَِة -٤
ْيِد ْبنِ ُجْدَعانَ ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعفَّانُ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ ، َعْن َعِليِّ ْبنِ َز -١٨٥٢



لَْو أَمَْرُت أََحًدا أَنْ َيْسُجَد َألَحٍد ، : َسِعيِد ْبنِ الُْمسَيَّبِ ، َعْن َعاِئَشةَ ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ 
امَْرأََتُه أَنْ َتْنقُلَ ِمْن جََبلٍ أَْحَمَر إِلَى جََبلٍ أَْسَوَد ، َوِمْن َجَبلٍ َألَمْرُت الْمَْرأَةَ أَنْ َتْسُجَد ِلزَْوجَِها ، َولَْو أَنَّ َرُجالً أََمَر 

  .أَْسَوَد إِلَى جََبلٍ أَْحَمَر ، لَكَانَ نَْولَُها أَنْ َتفَْعلَ

مِ الشَّيَْبانِيِّ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي َحدَّثََنا أَزَْهُر ْبُن َمْرَوانَ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َزْيٍد ، َعْن أَيُّوَب ، َعنِ الْقَاِس -١٨٥٣
أََتْيتُ : َما َهذَا َيا ُمعَاذُ ؟ قَالَ : َسَجَد ِللنَّبِيِّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ ، لَمَّا قَِدَم ُمَعاذٌ ِمَن الشَّامِ : أَْوفَى ، قَالَ 

هِْم َوَبطَارِقَِتهِْم ، فََودِْدُت ِفي نَفِْسي أَنْ َنفَْعلَ ذَِلَك بَِك ، فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى فََوافَقُْتُهْم َيْسُجُدونَ َألَساِقفَِت، الشَّاَم 
ْوجَِها ، فَالَ َتفَْعلُوا ، فَإِنِّي لَْو كُْنُت آِمًرا أََحًدا أَنْ َيْسُجَد ِلغَْيرِ اِهللا ، َألمَْرُت الْمَْرأَةَ أَنْ َتْسُجَد ِلَز: اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

َها َنفْسََها َوِهَي َعلَى قََتبٍ لَمْ َوالَِّذي نَفُْس ُمَحمَّدٍ بَِيِدِه ، الَ ُتَؤدِّي الْمَْرأَةُ َحقَّ َربَِّها حَتَّى ُتؤَدَِّي َحقَّ َزْوجَِها ، َولَْو َسأَلَ
  .َتْمَنْعُه

ُد ْبُن فَُضْيلٍ ، َعْن أَبِي َنْصرٍ َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمحَمَّ -١٨٥٤
أَيَُّما : َسِمْعُت َرُسولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقُولُ : َسِمْعُت أُمَّ َسلََمةَ َتقُولُ : ُمَساوِرٍ الِْحْمَيرِيِّ ، َعْن أُمِِّه ، قَالَْت 

  .، َوزَْوُجَها َعْنَها رَاضٍ ، َدَخلَتِ الَْجنَّةَ اْمَرأٍَة مَاَتْت

  َباُب أَفَْضلِ النَِّساِء -٥
، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا عِيَسى ْبُن يُوُنَس ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن زَِياِد ْبنِ أَْنُعمٍ  -١٨٥٥

إِنََّما الدُّْنَيا مََتاٌع ، وَلَْيَس ِمْن َمتَاعِ الدُّْنَيا : ِد اِهللا ْبنِ َعْمرٍو ، أَنَّ َرُسولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ َيزِيَد ، َعْن َعْب
  .َشْيٌء أَفَْضلَ ِمَن الْمَْرأَِة الصَّاِلَحِة

دَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْمرِو ْبنِ ُمرَّةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َساِلمِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسَماعِيلَ ْبنِ َسُمَرةَ ، َح -١٨٥٦
 فَأََنا: فَأَيَّ الَْمالِ َنتَِّخذُ ؟ قَالَ ُعَمُر : لَمَّا نََزلَ ِفي الِْفضَِّة وَالذََّهبِ َما َنَزلَ ، قَالُوا : ْبنِ أَبِي الَْجْعِد ، َعْن ثَوَْبانَ ، قَالَ 

َيا َرُسولَ اِهللا ، أَيَّ : ِه ، فَقَالَ أَْعلَُم لَكُْم ذَِلَك ، فَأَْوَضَع َعلَى َبعِريِِه ، فَأَْدَرَك النَّبِيَّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َوأََنا ِفي أَثَرِ
  .ًرا ، َوزَْوَجةً ُمْؤِمَنةً ، ُتِعُني أََحدَكُْم َعلَى أَْمرِ اآلِخرَِةِليَتَِّخذْ أََحُدكُْم قَلًْبا َشاِكًرا ، وَِلسَاًنا ذَاِك: الَْمالِ نَتَِّخذُ ؟ فَقَالَ 

يِّ ْبنِ َيزِيَد ، َعنِ َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا َصَدقَةُ ْبُن خَاِلٍد ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَبِي الَْعاِتكَِة ، َعْن َعِل -١٨٥٧
َما اْسَتفَاَد الُْمْؤِمُن َبْعَد َتقَْوى اهللاِ َخيًْرا لَُه : اَمةَ ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، أَنَُّه كَانَ َيقُولُ الْقَاِسمِ ، َعْن أَبِي أَُم

ا أََبرَّْتُه ، َوإِنْ غَاَب َعْنَها َنَصَحْتُه ِفي ِمْن َزْوَجٍة صَاِلَحٍة ، إِنْ أََمَرَها أَطَاَعْتُه ، َوإِنْ نَظََر إِلَْيَها سَرَّْتُه ، َوإِنْ أَقَْسَم َعلَْيَه
  .َنفِْسَها َومَاِلِه

  َباُب َتزْوِيجِ ذَاِت الدِّينِ -٦
َسِعيٍد ، َعْن  َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َحكِيمٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن سَِعيٍد ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر ، َعْن َسِعيِد ْبنِ أَبِي -١٨٥٨

ِلمَاِلَها ، وَِلَحَسبَِها ، : تُْنكَُح النَِّساُء َألْرَبعٍ : بِيِه ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، أَنَّ َرُسولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ أَ
  .َوِلَجمَاِلَها ، وَِلدِينَِها ، فَاظْفَْر بِذَاِت الدِّينِ ، َترَِبْت َيَداَك



يَزِيدَ  َرْيبٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ الُْمحَارِيبُّ ، َوَجْعفَرُ ْبُن َعْوٍن ، َعنِ اِإلفْرِيِقيِّ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنَِحدَّثََنا أَُبو كُ -١٨٥٩
ُحْسنِهِنَّ ، فََعَسى ُحْسُنُهنَّ الَ َتَزوَّجُوا النَِّساَء ِل: قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْمرٍو ، قَالَ 

نَّ َعلَى الدِّينِ ، َوَألَمةٌ َخرَْماُء أَنْ ُيرِْدَيُهنَّ ، َوالَ َتزَوَُّجوُهنَّ َألْموَاِلهِنَّ ، فََعَسى أَْموَالُُهنَّ أَنْ ُتطْغَِيُهنَّ ، َولَِكْن َتزَوَُّجوُه
  .َسْوَداُء ذَاُت ِدينٍ أَفَْضلُ

  ْبكَارَِباُب َتزْوِيجِ اَأل -٧
رِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ، َحدَّثََنا َهنَّاُد ْبُن السَّرِيِّ ، َحدَّثََنا عَْبَدةُ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك ، َعْن َعطَاٍء ، َعْن َجابِ -١٨٦٠

: ِقيُت َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَقَالَ َتَزوَّْجُت امَْرأَةً َعلَى َعْهِد َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَلَ: قَالَ 
كُنَّ ِلي : فََهالَّ بِكًْرا ُتالَِعُبَها ؟ قُلُْت : ثَيًِّبا ، قَالَ : أَبِكًْرا أَوْ ثَيًِّبا ؟ قُلُْت : َنَعْم ، قَالَ : أََتزَوَّْجَت َيا َجابُِر ؟ قُلُْت 

  .فَذَاَك إِذَنْ: َبْينِي َوَبْيَنُهنَّ ، قَالَ أَخََواٌت ، فََخِشيُت أَنْ َتْدُخلَ 

َحدَّثَنِي عَْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َساِلمِ ْبنِ ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن الُْمْنِذرِ الْحَِزاِميُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن طَلَْحةَ التَّْيِميُّ  -١٨٦١
َعلَْيكُمْ : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : رِيُّ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، قَالَ ُعْتَبةَ ْبنِ ُعَوْيمِ ْبنِ َساِعَدةَ اَألْنَصا

  .بِاَألْبكَارِ ، فَإِنَُّهنَّ أَْعذَُب أَفَْواًها ، َوأَْنَتُق أَْرَحاًما ، وَأَْرَضى بِالَْيِسريِ

  َباُب َتزْوِيجِ الْحََراِئرِ َوالَْولُوِد -٨
: نِ مَُزاِحمٍ ، قَالَ َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا َسالَُّم ْبُن سَوَّارٍ ، َحدَّثََنا كَِثُري ْبُن ُسلَْيمٍ ، َعنِ الضَّحَّاِك ْب -١٨٦٢

أََراَد أَنْ َيلْقَى اللََّه طَاهًِرا ُمطَهًَّرا ، َمْن : َسِمْعُت َرسُولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقُولُ : َسِمْعُت أََنَس ْبَن َماِلٍك َيقُولُ 
  .فَلَْيَتَزوَّجِ الْحََراِئَر

ْن َعطَاٍء ، َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيِد ْبنِ كَاِسبٍ ، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن الْحَارِِث الَْمْخُزوِميُّ ، َعْن طَلَْحةَ ، َع -١٨٦٣
  .اْنِكُحوا ، فَإِنِّي ُمكَاِثٌر بِكُْم: قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، قَالَ 

  َباُب النَّظَرِ إِلَى الْمَْرأَِة إِذَا أََراَد أَنْ َيَتزَوََّجهَا -٩
اجٍ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ ُسلَْيَمانَ ، َعْن َعمِِّه َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا حَفُْص ْبُن ِغَياٍث ، َعْن َحجَّ -١٨٦٤

َخطَْبُت اْمَرأَةً ، فََجَعلْتُ أََتَخبَّأُ لََها ، حَتَّى َنظَْرُت إِلَْيَها ِفي َنْخلٍ : َسْهلِ ْبنِ أَبِي َحثَْمةَ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َمْسلََمةَ ، قَالَ 
َسِمْعُت َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا : أَْنتَ صَاِحُب َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ؟ فَقَالَ أََتفَْعلُ َهذَا َو: لََها ، فَِقيلَ لَُه 

  .إِذَا أَلْقَى اللَُّه ِفي قَلْبِ اْمرِئٍ ِخطَْبةَ امَْرأٍَة ، فَالَ بَأَْس أَنْ َيْنظُرَ إِلَْيَها: َعلْيِه وَسلََّم َيقُولُ 

َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ : ُن ْبُن َعِليٍّ الَْخالَّلُ ، َوُزَهْيرُ ْبُن ُمَحمٍَّد ، وَُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد الَْمِلِك ، قَالُوا َحدَّثََنا الَْحَس -١٨٦٥
أَةً ، فَقَالَ لَُه النَّبِيُّ َصلَّى اهللا ، َعْن َمْعَمرٍ ، َعْن ثابٍِت ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، أَنَّ الُْمِغَريةَ ْبَن ُشْعَبةَ أََراَد أَنْ يََتَزوََّج اْمَر

  .قَِتَهااذَْهْب فَاْنظُْر إِلَيَْها ، فَإِنَُّه أَْحَرى أَنْ يُْؤَدَم َبيَْنكَُما ، فَفََعلَ ، فََتَزوَّجََها ، فَذَكََر ِمْن ُمَوافَ: َعلْيِه وَسلََّم 

ا عَْبُد الرَّزَّاقِ ، َعْن َمْعَمرٍ ، َعْن ثَابٍِت الُْبَنانِيِّ ، َعْن َبكْرِ ْبنِ َعْبِد اهللاِ َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن أَبِي الرَّبِيعِ ، أَخَْبَرَن -١٨٦٦
ذَْهبْ ا: أَتَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم فَذَكَْرُت لَُه امَْرأَةً أَْخطُبَُها ، فَقَالَ : الْمَُزنِيِّ ، َعنِ الُْمِغَريِة ْبنِ ُشْعَبةَ ، قَالَ 



لَى أَبََوْيَها ، وَأَْخبَْرُتُهَما بِقَْولِ النَّبِيِّ فَاْنظُْر إِلَْيَها ، فَإِنَُّه أَْجَدُر أَنْ يُْؤَدَم َبيَْنكَُما ، فَأََتْيُت اْمَرأَةً ِمَن األَْنَصارِ ، فَخَطَْبُتَها إِ
إِنْ كَانَ : فََسِمَعْت ذَِلَك الَْمْرأَةُ ، وَِهَي ِفي ِخْدرَِها ، فَقَالَْت :  َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَكَأَنَُّهَما كَرَِها ذَِلَك ، قَالَ

فََنظَْرُت إِلَْيَها : ذَِلَك ، قَالَ  َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أَمََرَك أَنْ َتنْظَُر ، فَاْنظُْر ، وَإِالَّ فَأَْنُشُدَك ، كَأَنََّها أَْعظََمْت
  .ُتَها ، فَذَكََر ِمْن ُمَوافَقَِتَهافََتَزوَّْج

  َباُب الَ َيْخطُبِ الرَُّجلُ َعلَى خِطَْبِة أَِخيِه -١٠
َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َسِعيدِ ْبنِ : َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َوسَْهلُ ْبُن أَبِي سَْهلٍ ، قَاالَ  -١٨٦٧
  .الَ َيخْطُبِ الرَُّجلُ َعلَى ِخطَْبِة أَِخيِه: قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : يَّبِ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، قَالَ الُْمَس

، قَالَ َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َحكِيمٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن سَِعيٍد ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر ، َعْن َناِف -١٨٦٨ : عٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر 
  .الَ َيخْطُبِ الرَُّجلُ َعلَى ِخطَْبِة أَِخيِه: قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

َيانُ ، َعْن أَبِي َبكْرِ ْبنِ أَبِي َحدَّثََنا َوكِيٌع ، َحدَّثََنا سُفْ: َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َوَعِليُّ ْبُن ُمحَمٍَّد ، قَاالَ  -١٨٦٩
إِذَا : قَالَ ِلي َرسُولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َسِمْعُت فَاِطَمةَ بِْنَت قَْيسٍ َتقُولُ : الْجَْهمِ ْبنِ ُصَخْيرٍ الَْعدَوِيِّ ، قَالَ 

و الَْجْهمِ ْبُن ُصخَْيرٍ ، َوأَُساَمةُ ْبُن زَْيٍد ، فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َحلَلِْت فَآِذنِينِي ، فَآذََنْتُه ، فََخطَبََها ُمَعاوَِيةُ ، وَأَُب
ا ةُ ، فَقَالَْت بَِيِدَهأَمَّا ُمَعاوَِيةُ فََرُجلٌ تَرٌِب الَ َمالَ لَُه ، َوأَمَّا أَُبو الْجَْهمِ فََرُجلٌ ضَرَّابٌ ِللنَِّساِء ، وَلَِكْن أَُساَم: َعلْيِه وَسلََّم 

: طَاَعةُ اِهللا َوطَاَعةُ َرسُوِلِه خَْيٌر لَِك ، قَالَْت : أَُساَمةُ ، أَُساَمةُ ، فَقَالَ لََها َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َهكَذَا 
  .فََتَزوَّْجُتُه فَاغَْتَبطُْت بِِه

  َباُب اْسِتئْمَارِ الْبِكْرِ َوالثَّيِّبِ -١١
عِ َماعِيلُ ْبُن ُموَسى السُّدِّيُّ ، َحدَّثََنا مَاِلُك ْبُن أَنسٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ الْفَْضلِ الَْهاشِِميِّ ، َعْن َناِفَحدَّثََنا إِْس -١٨٧٠

ى بَِنفِْسَها ِمْن َوِليَِّها ، اَأليِّمُ أَوْلَ: قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ْبنِ ُجَبْيرِ ْبنِ ُمطِْعمٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ 
  .إِذُْنَها ُسكُوُتَها: َيا َرُسولَ اِهللا ، إِنَّ الْبِكَْر َتسَْتحْيِي أَنْ َتكَلََّم ، قَالَ : َوالْبِكُْر ُتْسَتأَْمُر ِفي َنفْسَِها ، ِقيلَ 

َحدَّثَنِي َيْحَيى ْبُن ، ا الَْولِيُد ْبُن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا اَألْوَزاِعيُّ َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن إِْبَراِهيَم الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََن -١٨٧١
الَ تُْنكَحُ الثَّيُِّب حَتَّى ُتْسَتأَْمَر ، : أَبِي كَِثريٍ ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ 

  .ُر َحتَّى ُتْستَأْذَنَ ، َوإِذُْنَها الصُّمُوُتَوالَ الْبِكْ

ْبنِ أَبِي ُحَسْينٍ ، َحدَّثََنا ِعيَسى ْبُن َحمَّاٍد الِْمْصرِيُّ ، أَْخبََرَنا اللَّْيثُ ْبُن سَْعٍد ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ  -١٨٧٢
الثَّيُِّب ُتعْرُِب َعْن َنفِْسَها ، : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ، قَالَ  َعْن َعِديِّ ْبنِ َعِديٍّ الْكِْنِديِّ ، َعْن أَبِيِه

  .َوالْبِكُْر رَِضاَها َصْمُتهَا

  َباُب َمْن َزوََّج اْبَنَتُه وَِهَي كَارِهَةٌ -١٢
، هَاُرونَ ، َعْن َيحَْيى ْبنِ َسِعيٍد ، أَنَّ الْقَاِسَم ْبَن ُمَحمٍَّد أَْخبََرُه َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا يزِيُد ْبُن  -١٨٧٣

أَنَّ َرُجالً ِمْنُهْم ُيْدَعى ِخذَاًما أَْنكََح اْبَنةً لَُه ، : أَنَّ َعْبَد الرَّْحَمنِ ْبَن يَزِيَد ، وَُمَجمَِّع ْبَن يَزِيَد األَْنصَارِيَّْينِ أَْخبََراُه 



، فََنكََحتْ أََبا  نِكَاَح أَبِيَها ، فَأََتْت َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَذَكََرتْ لَُه ، فََردَّ َعلَْيَها نِكَاَح أَبِيَها فَكَرَِهْت
  .لَُباَبةَ ْبَن َعْبِد الْمُْنِذرِ

  .َوذَكََر َيْحَيى أَنََّها كَاَنْت ثَيًِّبا

َجاَءتْ : السَّرِيِّ ، َحدَّثََنا َوكِيٌع ، َعْن كَْهَمسِ ْبنِ الَْحَسنِ ، َعنِ اْبنِ ُبرَْيَدةَ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ َحدَّثََنا َهنَّاُد ْبُن  -١٨٧٤
فََجَعلَ اَألْمرَ : قَالَ إِنَّ أَبِي َزوََّجنِي اْبَن أَِخيِه ، ِلَيْرفََع بِي َخِسيَسَتُه ، : فََتاةٌ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَقَالَْت 

  .قَْد أََجْزُت َما َصَنعَ أَبِي ، َولَِكْن أََرْدتُ أَنْ َتْعلََم النَِّساُء أَنْ لَْيَس إِلَى اآلَباِء ِمَن األَْمرِ َشْيٌء: إِلَيَْها ، فَقَالَْت 

َحدَّثَنِي جَرِيُر ْبنُ ، ا الُْحَسْيُن ْبُن ُمَحمَّدٍ املَْرَورُّوِذيُّ َحدَّثََنا أَُبو السَّقْرِ َيحَْيى ْبُن َيزَْداَد الَْعْسكَرِيُّ ، َحدَّثََن -١٨٧٥
ِه وَسلََّم ، فَذَكََرْت لَُه أَنَّ َحازِمٍ ، َعْن أَيُّوَب ، َعْن ِعكْرَِمةَ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، أَنَّ َجارَِيةً بِكًْرا أََتِت النَّبِيَّ صَلَّى اهللا َعلْي

  .ِهَي كَارَِهةٌ ، فََخيََّرَها النَّبِيُّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّمأََباَها َزوَّجََها َو
أَيُّوَب السَّْخِتيَانِيِّ ،  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الصَّبَّاحِ ، أَْخبََرَنا ُمَعمَُّر ْبُن ُسلَْيَمانَ الرَّقِّيُّ ، َعْن زَْيِد ْبنِ ِحبَّانَ ، َعْن -م١٨٧٥

  .ِمثْلَُه، اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم  َعْن ِعكْرَِمةَ ، َعنِ

  َباُب نِكَاحِ الصَِّغارِ ُيَزوُِّجُهنَّ اآلَباُء -١٣
: ْن َعاِئَشةَ ، قَالَْت َحدَّثََنا ُسوَْيُد ْبُن َسعِيٍد ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمْسهِرٍ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َع -١٨٧٦

ِفي َبنِي الَْحارِِث ْبنِ الَْخْزَرجِ  َتَزوََّجنِي َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َوأََنا بِْنتُ ِستِّ ِسنَِني ، فَقَِدمَْنا الَْمِديَنةَ ، فَنََزلَْنا
َوَمِعي َصوَاِحبَاٌت ، فَأَتَْتنِي أُمِّي أُمُّ ُروَمانَ ، وَإِنِّي لَِفي أُْرجُوَحٍة َحتَّى َوفَى ِلي ُجَمْيَمةً ، ، ، فَُوِعكُْت ، فََتَمرََّق َشَعرِي 

حَتَّى ، فَأَْوقَفَْتنِي َعلَى بَابِ الدَّارِ ، َوإِنِّي َألنَْهُج ، ِلي ، فَصََرَخْت بِي ، فَأََتيُْتَها َوَما أَْدرِي َما تُرِيُد ، فَأََخذَتْ بَِيِدي 
فََمَسَحْت بِِه َعلَى َوجْهِي َورَأِْسي ، ثُمَّ أَْدَخلَتْنِي الدَّاَر ، فَإِذَا نِْسَوةٌ ِمَن ، ِسي ، ثُمَّ أََخذَْت َشْيئًا ِمْن َماٍء َسكََن بَْعُض َنفَ

، فَأَصْلَْحَن ِمْن َشأْنِي ، فَلَمْ  َعلَى الَْخْيرِ وَالَْبَركَِة ، َوَعلَى َخْيرِ طَاِئرٍ ، فَأَْسلََمْتنِي إِلَْيهِنَّ: اَألْنصَارِ ِفي َبْيٍت ، فَقُلَْن 
  .وَأََنا َيْومَِئٍذ بِْنُت ِتْسعِ ِسنَِني، َيُرْعنِي إِالَّ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ُضًحى ، فَأَْسلََمْتنِي إِلَْيِه 

إِسَْرائِيلُ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن أَبِي ُعبَْيَدةَ ، َعْن َعْبِد  َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ِسَناٍن ، َحدَّثََنا أَُبو أَحَْمَد ، َحدَّثََنا -١٨٧٧
فَِّي َعْنَها َوِهيَ َتَزوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َعاِئَشةَ َوِهيَ بِْنُت َسْبعٍ ، َوبََنى بَِها وَِهَي بِْنتُ ِتْسعٍ ، َوُتُو: اِهللا ، قَالَ 

  .شَْرةَبِْنُت ثَمَانَِي َع

  َباُب نِكَاحِ الصَِّغارِ ُيَزوُِّجُهنَّ غَْيُر اآلَباِء -١٤
َحدَّثَنِي َعْبُد اِهللا ْبُن َناِفعٍ ، ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن إِْبَراِهيَم الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َناِفعٍ الصَّاِئغُ  -١٨٧٨

فََزوََّجنِيَها خَاِلي قَُداَمةُ ، : َتَرَك اْبَنةً لَُه ، قَالَ اْبُن ُعَمَر ، َمَر ، أَنَُّه ِحَني َهلََك ُعثَْمانُ ْبُن َمظُْعوٍن َعْن أَبِيِه ، َعنِ اْبنِ ُع
ةُ أَنْ ُيَزوَِّجَها الُْمِغَريةَ ْبَن َوُهَو َعمَُّها ، َولَْم ُيَشاوِْرَها ، َوذَِلَك بَْعَد َما َهلََك أَُبوَها ، فَكَرَِهْت نِكَاَحُه ، َوأَحَبَِّت الْجَارَِي

  .ُشْعَبةَ ، فََزوََّجَها إِيَّاُه

  َباُب الَ نِكَاَح إِالَّ بِوَِليٍّ -١٥
، َعنِ ْبنِ ُموَسى َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمَعاذُ ْبُن ُمَعاٍذ ، َحدَّثََنا اْبُن ُجرَْيجٍ ، َعْن ُسلَْيَمانَ  -١٨٧٩



أَيَُّما امَْرأٍَة لَْم يُْنِكْحَها الَْوِليُّ ، : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُعْرَوةَ ، َعْن َعاِئَشةَ ، قَالَْت 
لََها َمْهُرَها بَِما أَصَاَب ِمْنَها ، فَإِِن اْشَتَجُروا ، فَنِكَاحَُها َباِطلٌ ، فَنِكَاُحَها َباِطلٌ ، فَنِكَاُحَها بَاِطلٌ ، فَإِنْ أََصاَبَها ، فَ

  .فَالسُّلْطَانُ وَِليُّ َمْن الَ َوِليَّ لَُه

نِ ْن َعاِئَشةَ ، َعَحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن الُْمَباَرِك ، َعْن َحجَّاجٍ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُعْرَوةَ ، َع -١٨٨٠
الَ نِكَاحَ : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : النَّبِيِّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، وَعْن ِعكْرَِمةَ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَاالَ 

  .إِالَّ بَِوِليٍّ
  .َوالسُّلْطَانُ َوِليُّ َمْن الَ وَِليَّ لَُه: َوِفي َحِديِث َعاِئَشةَ 

َهْمدَانِيُّ ، َعْن أَبِي دَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ أَبِي الشَّوَارِبِ ، َحدَّثََنا أَُبو َعوَاَنةَ ، َحدَّثََنا أَُبو إِْسحَاَق الَْح -١٨٨١
  .الَّ بِوَِليٍّالَ نِكَاَح إِ: قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ُبْرَدةَ ، َعْن أَبِي ُموَسى ، قَالَ 

َحسَّانَ ، َعْن ُمَحمَِّد  َحدَّثََنا َجِميلُ ْبُن الَْحَسنِ الْعََتِكيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْرَوانَ الُْعقَْيِليُّ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن -١٨٨٢
الَ ُتَزوِّجُ الْمَْرأَةُ الَْمْرأَةَ ، َوالَ ُتَزوِّجُ الْمَْرأَةُ : لْيِه وَسلََّم قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َع: ْبنِ ِسريِيَن ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، قَالَ 

  .َنفَْسَها ، فَإِنَّ الزَّانَِيةَ ِهيَ الَِّتي ُتزَوُِّج نَفَْسَها

  َباُب النَّْهيِ َعنِ الشِّغَارِ -١٦
َنَهى َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا : سٍ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ َحدَّثََنا ُسوَْيُد ْبُن َسعِيٍد ، َحدَّثََنا مَاِلكُ ْبُن أََن -١٨٨٣

  .َعلْيِه وَسلََّم َعنِ الشَِّغارِ
ي ، َولَْيَس َزوِّجْنِي اْبنََتَك أَْو زَوِّْجنِي أُخَْتَك ، َعلَى أَنْ أُزَوَِّجكَ ابَْنِتي أَوْ أُخِْت: أَنْ َيقُولَ الرَُّجلُ ِللرَُّجلِ : َوالشَِّغاُر 

  .َبْيَنُهَما َصَداٌق

 أَبِي الزَِّناِد ، َعنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َسِعيٍد ، َوأَُبو أَُساَمةَ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ، َعْن -١٨٨٤
  .َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َعنِ الشِّغَارِ نََهى َرُسولُ اِهللا: اَألعَْرجِ ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ ، قَالَ 

: نِ َماِلٍك ، قَالَ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن َمْهِديٍّ ، أَْخبََرَنا َعْبدُ الرَّزَّاقِ ، أَْخبََرَنا َمْعَمٌر ، َعْن ثَابٍِت ، َعْن أََنسِ ْب -١٨٨٥
  .َغاَر ِفي اِإلْسالَمِالَ ِش: قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

  َباُب َصدَاقِ النَِّساِء -١٧
الْهَاِد ، َعْن ُمَحمَِّد  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الصَّبَّاحِ ، أَخَْبَرَنا عَْبُد الَْعزِيزِ الدََّراَورِْديُّ ، َعْن َيزِيَد ْبنِ َعْبدِ اهللاِ ْبنِ -١٨٨٦

كَانَ : كَْم كَانَ َصدَاُق النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ؟ قَالَْت : سَأَلُْت َعاِئَشةَ :  ْبنِ إِبَْراِهيَم ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ، قَالَ
  .َك َخْمُس ِمئَِة ِدْرَهمٍَصَداقُُه ِفي أَزَْواجِِه اثْنََتْي َعْشَرةَ أُوِقيَّةً َوَنشا ، َهلْ َتْدرِي َما النَّشُّ ؟ ُهَو نِْصُف أُوِقيٍَّة ، َوذَِل

ِليٍّ الَْجْهضَِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن هَاُرونَ ، َعنِ اْبنِ َعْوٍن وَحدَّثََنا َنْصُر ْبُن َع -١٨٨٧
قَالَ ُعَمُر ْبُن : الَْعْجفَاِء السُّلَِميِّ ، قَالَ َحدَّثََنا يَزِيدُ ْبُن ُزَرْيعٍ ، َحدَّثََنا اْبُن َعْوٍن ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ ِسريِيَن ، َعْن أَبِي 

الَكُْم َوأَحَقَّكُمْ الَ ُتغَالُوا َصَداقَ النَِّساِء ، فَإِنََّها لَْو كَاَنْت َمكُْرَمةً ِفي الدُّْنَيا ، أَْو َتقًْوى عِْنَد اِهللا ، كَانَ أَْو: الَْخطَّابِ 



َم ، َما أَْصَدَق اْمَرأَةً ِمْن نَِساِئِه ، َوالَ أُْصِدقَِت امَْرأَةٌ ِمْن َبنَاِتِه أَكْثََر ِمَن اثْنََتْي َعْشَرةَ بَِها ُمحَمٌَّد َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ
ُت إِلَْيِك َعلََق الِْقْرَبِة ، قَْد كَِلفْ: َحتَّى َيكُونَ لََها َعَداَوةٌ ِفي نَفِْسِه ، َوَيقُولُ ، أُوِقيَّةً ، َوإِنَّ الرَُّجلَ لَُيثَقِّلُ َصُدقَةَ امَْرأَِتِه 

  .أَْو َعَرَق الِْقْربَِة
  .َوكُْنُت َرُجالً َعَربِيا ُمَولَدا ، َما أَْدرِي َما َعلَُق الِْقْرَبِة ، أَْو عََرُق الِْقْربَِة

يٌع ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن َعاِصمِ ْبنِ ُعَبْيدِ اِهللا ، َحدَّثََنا َوِك: َحدَّثََنا أَُبو ُعَمَر الضَّرِيُر ، َوَهنَّادُ ْبُن السَّرِيِّ ، قَاالَ  -١٨٨٨
َتزَوََّج َعلَى َنْعلَْينِ ، فَأََجاَز النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعاِمرِ ْبنِ رَبِيَعةَ ، َعْن أَبِيِه ؛ أَنَّ َرُجالً ِمْن بَنِي فََزاَرةَ 

  .وَسلََّم نِكَاَحُه

لِ ْبنِ َسْعدٍ دَّثََنا َحفْصُ ْبُن َعْمرٍو ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َمْهِديٍّ ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن أَبِي حَازِمٍ ، َعْن َسْهَح -١٨٨٩
أََنا ، فَقَالَ لَُه النَّبِيُّ َصلَّى : َرُجلٌ  َمْن َيَتَزوَُّجَها ؟ فَقَالَ: َجاَءِت اْمَرأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَقَالَ : ، قَالَ 

  .قَْد زَوَّجُْتكََها َعلَى َما َمَعَك ِمَن الْقُْرآِن: لَْيَس َمِعي ، قَالَ : أَْعطَِها َولَْو خَاَتًما ِمْن َحدِيٍد ، فَقَالَ : اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

ْبُن َيزِيَد ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َيَماٍن ، َحدَّثََنا اَألغَرُّ الرَّقَاِشيُّ ، َعْن َعِطيَّةَ َحدَّثََنا أَُبو ِهَشامٍ الرِّفَاِعيُّ ُمَحمَّدُ  -١٨٩٠
 اعِ بَْيٍت ِقيَمُتُه َخْمُسونَالَْعْوِفيِّ ، َعْن أَبِي َسعِيٍد الُْخْدرِيِّ ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َتزَوََّج َعاِئَشةَ َعلَى َمَت

  .ِدْرَهًما

  َباُب الرَُّجلِ يََتَزوَُّج َوالَ َيفْرُِض لََها فََيُموُت َعلَى ذَِلَك -١٨
َعنِ الشَّعْبِيِّ ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َمْهِديٍّ ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن ِفَراسٍ ،  -١٨٩١

فَقَالَ : لََها ، قَالَ َعْن َعْبِد اِهللا ، أَنَُّه سُِئلَ َعْن َرُجلٍ َتَزوََّج اْمَرأَةً فََماَت َعْنَها ، َولَْم َيْدُخلْ بَِها ، َولَْم يَفْرِضْ َمْسرُوقٍ ، 
َشهِْدُت َرسُولَ اِهللا َصلَّى : اٍن اَألْشَجِعيُّ لََها الصَّدَاُق ، َولََها الْمَِرياثُ ، َوَعلَْيَها الِْعدَّةُ ، فَقَالَ َمْعِقلُ ْبُن سَِن: َعْبُد اِهللا 

  .اهللا َعلْيِه وَسلََّم قََضى ِفي بِرَْوَع بِْنِت َواِشقٍ بِمِثْلِ ذَِلَك
َعْن إِْبَراهِيَم ،  ،َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َمْهِديٍّ ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن َمْنُصورٍ  -م١٨٩١

  .ِمثْلَُه، َعْن َعلْقََمةَ ، َعْن َعْبِد اِهللا 

  َباُب ُخطَْبةِ النِّكَاحِ -١٩
َحدَّثَنِي أَبِي ، َعْن َجدِّي أَبِي إِْسَحاَق ، َعْن أَبِي اَألْحَوصِ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا عِيَسى ْبُن يُوُنَس  -١٨٩٢
فَوَاِتَح : أُوِتيَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم جََواِمَع الَْخْيرِ ، َوخََواِتَمُه ، أَْو قَالَ : اِهللا ْبنِ َمْسُعوٍد ، قَالَ  ، َعْن َعْبِد

ِه وَالصَّلَوَاُت وَالطَّيِّبَاُت ، السَّالَُم َعلَْيَك التَّحِيَّاُت ِللَّ: الَْخْيرِ ، فََعلََّمَنا ُخطَْبةَ الصَّالَِة ، َوخُطَْبةَ الْحَاَجِة ، ُخطَْبةُ الصَّالَِة 
للَُّه ، َوأَشَْهُد أَنَّ َوَرْحَمةُ اِهللا َوَبَركَاُتُه ، السَّالَُم َعلَْيَنا َوَعلَى ِعَباِد اِهللا الصَّاِلِحَني ، أَْشَهُد أَنْ الَ إِلَهَ إِالَّ ا، أَيَُّها النَّبِيُّ 

ِأنَّ الْحَْمَد ِللَِّه ، َنْحَمُدُه ، وََنْسَتِعيُنُه ، َوَنْسَتغِْفُرُه ، َوَنُعوذُ بِاللَِّه ِمْن ُشُرورِ : ولُُه ، َوخُطَْبةُ الْحَاَجِة ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُس
، ِدَي لَُه ، وَأَشَْهُد أَنْ الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه أَْنفُِسَنا ، َوِمْن َسيِّئَاِت أَْعَمالَِنا ، َمْن َيْهِدِه اللَُّه فَالَ ُمِضلَّ لَُه ، َوَمْن ُيْضِللْ فَالَ َها

َيا أَيَُّها {: ِكَتابِ اِهللا َوْحَدُه الَ َشرِيَك لَُه ، وَأَشَْهُد أَنَّ ُمحَمًَّدا َعْبُدُه َوَرسُولُُه ، ثُمَّ َتِصلُ ُخطْبََتَك بِثَالَِث آيَاٍت ِمْن 
إِلَى آِخرِ اآلَيِة ، وَ } َواتَّقُوا اللََّه الَِّذي َتَساَءلُونَ بِِه وَاَألْرَحاَم{إِلَى آِخرِ اآلَيِة ، } اِتِهالَِّذيَن آَمُنوا اتَّقُوا اللََّه َحقَّ ُتقَ

  .إِلَى آِخرِ اآليَِة} اتَّقُوا اللََّه َوقُولُوا قَْوالً َسدِيًدا ُيصِْلْح لَكُْم أَْعَمالَكُْم َوَيغِْفْر لَكُْم ذُنُوَبكُْم{



َحدَّثَنِي َعْمُرو ْبُن َسِعيدٍ ، ا َبكُْر ْبُن َخلٍَف أَُبو بِْشرٍ ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن ُزرَْيعٍ ، َحدَّثََنا َداُوُد ْبُن أَبِي هِْنٍد َحدَّثََن -١٨٩٣
ْمُد ِللَِّه َنْحَمُدُه ، وََنْسَتعِيُنُه ، الَْح: ، َعْن َسِعيِد ْبنِ ُجَبْيرٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ 

، ، وَأَشَْهُد أَنْ الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه َوَنُعوذُ بِاللَِّه ِمْن ُشُرورِ أَْنفُِسَنا ، َمْن يَْهِدِه اللَُّه فَالَ ُمِضلَّ لَُه ، َوَمْن ُيْضِللْ فَالَ هَاِدَي لَُه 
  .مًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه ، أَمَّا َبْعُدَوْحَدُه الَ َشرِيَك لَُه ، َوأَنَّ ُمَح

َحدَّثََنا ُعبَْيُد اِهللا : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، وَُمَحمَُّد ْبُن َيحَْيى ، َوُمَحمَُّد ْبُن َخلٍَف الَْعسْقَالَنِيُّ ، قَالُوا  -١٨٩٤
قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى : نِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، قَالَ ْبُن ُموَسى ، َعنِ اَألْوَزاِعيِّ ، َعْن قُرَّةَ ، َع

  .كُلُّ أَْمرٍ ِذي بَالٍ الَ ُيْبَدأُ ِفيِه بِالَْحْمِد ، أَقْطَُع: اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

  َباُب إِْعالَِن النِّكَاحِ -٢٠
َحدَّثََنا ِعيَسى ْبُن ُيوُنَس ، َعْن َخاِلِد ْبنِ : الْجَْهَضِميُّ ، وَالَْخلِيلُ ْبُن َعْمرٍو ، قَاالَ  َحدَّثََنا َنْصُر ْبُن َعِليٍّ -١٨٩٥

ْعِلنُوا أَ: ْيِه وَسلََّم قَالَ إِلْيَاَس ، َعْن َربِيَعةَ ْبنِ أَبِي َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعنِ الْقَاِسمِ ، َعْن َعاِئَشةَ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعل
  .النِّكَاَح ، َواْضرِبُوا َعلَْيِه بِالْغِْرَبالِ

قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى : َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َراِفعٍ ، َحدَّثََنا ُهَشْيٌم ، َعْن أَبِي َبلْجٍ ، َعْن ُمَحمَّدِ ْبنِ َحاِطبٍ ، قَالَ  -١٨٩٦
  .الْحََرامِ ، الدَّفُّ َوَرفُْع الصَّْوِت ِفي النِّكَاحِفَْصلٌ َبْيَن الَْحالَلِ َو: اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

  َباُب الِْغَناِء وَالدَّفِّ -٢١
: ي الُْحَسْينِ اْسُمُه َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن هَاُرونَ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ ، َعْن أَبِ -١٨٩٧
عِ بِْنِت ُمَعوٍِّذ ، كُنَّا بِالَْمِديَنةِ َيْوَم َعاُشوَراَء ، َوالَْجوَارِي َيضْرِْبَن بِالدَّفِّ َوَيتََغنَّْيَن ، فََدَخلَْنا َعلَى الرَُّبيِّ: ، قَالَ  الَْمَدنِيُّ

صَبِيَحةَ عُْرِسي ، َوِعْنِدي جَارَِيَتانِ َيَتَغنََّياِن ،  َدَخلَ َعلَيَّ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم: فَذَكَْرَنا ذَِلَك لََها ، فَقَالَْت 
أَمَّا َهذَا فَالَ َتقُولُوُه ، : َوِفيَنا َنبِيٌّ َيْعلَُم َما ِفي غَِد ، فَقَالَ : َوَتْنُدَباِن آبَاِئي الَِّذيَن قُِتلُوا َيْوَم َبْدرٍ ، َوَتقُوالَِن ِفيَما َتقُوالَِن 

  .ٍد إِالَّ اللَُّهَما َيْعلَُم َما ِفي غَ

: اِئَشةَ ، قَالَْت َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َع -١٨٩٨
: َيانِ بَِما َتقَاوَلَْت بِِه األَْنَصاُر ِفي َيْومِ ُبَعاٍث ، قَالَْت َدَخلَ َعلَيَّ أَُبو َبكْرٍ ، َوِعْنِدي َجارَِيَتاِن ِمْن َجوَارِي األَْنصَارِ ُتَغنِّ

أَبَِمْزُمورِ الشَّْيطَاِن ِفي بَْيِت النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ؟ َوذَِلَك ِفي َيْومِ ِعيِد الِْفطْرِ : َولَْيسََتا بُِمَغنِّيََتْينِ ، فَقَالَ أَُبو َبكْرٍ 
  .َيا أََبا َبكْرٍ ، إِنَّ ِلكُلِّ قَْومٍ ِعيًدا ، َوَهذَا ِعيُدَنا: لنَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَقَالَ ا

ْن أََنسِ ْبنِ َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا عِيَسى ْبُن يُوُنَس ، َحدَّثََنا َعْوٌف ، َعْن ثَُماَمةَ ْبنِ َعْبِد اِهللا ، َع -١٨٩٩
  :هِنَّ َوَيتََغنَّْيَن ، َوَيقُلَْن اِلٍك ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َمرَّ بَِبْعضِ الَْمِديَنِة ، فَإِذَا ُهَو بِجََوارٍ َيضْرِْبَن بُِدفَِّم

  َيا حَبَّذَا ُمَحمٌَّد ِمْن َجارِ... َنْحُن جََوارٍ ِمْن بَنِي النَّجَّارِ 
  .اللَُّه َيْعلَمُ إِنِّي ُألِحبُّكُنَّ: َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم  فَقَالَ النَّبِيُّ



نِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن مَْنُصورٍ ، أَْخبََرَنا َجْعفَرُ ْبُن َعْوٍن ، أَْخَبرََنا اَألْجلَُح ، َعْن أَبِي الزُّبَْيرِ ، َع -١٩٠٠
أَْهَدْيُتمُ الْفََتاةَ ؟ : قََراَبٍة لََها ِمَن األَْنصَارِ ، فََجاَء َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَقَالَ  أَْنكََحْت َعاِئَشةُ ذَاَت: قَالَ 

إِنَّ اَألْنصَاَر قَْوٌم : الَ ، فَقَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : أَْرَسلُْتْم َمعََها َمْن ُيَغنِّي ، قَالَْت : نََعْم ، قَالَ : قَالُوا 
  .فََحيَّاَنا َوَحيَّاكُْم، أََتْيَناكُمْ أَتَْيَناكُْم : ِفيهِْم غََزلٌ ، فَلَْو َبَعثُْتْم َمَعَها َمْن َيقُولُ 

يِّ ، َعْن لَْيٍث ، َعْن ُمَجاِهٍد ، قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا الِْفْريَابِيُّ ، َعْن ثَْعلََبةَ ْبنِ أَبِي َماِلٍك التَِّميِم -١٩٠١
ِلَك ثَالَثَ مَرَّاٍت ، ثُمَّ كُْنُت َمَع اْبنِ ُعَمَر ، فََسِمَع َصْوَت طَْبلٍ ، فَأَْدَخلَ إِْصبََعْيِه ِفي أُذَُنْيِه ، ثُمَّ تََنحَّى ، حَتَّى فََعلَ ذَ: 

  .ِه وَسلََّمَهكَذَا فََعلَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْي: قَالَ 

  ِفي الُْمخَنَّثَِني: َباٌب  -٢٢
ْنِت أُمِّ َسلََمةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن زْيَنَب بِ -١٩٠٢

إِنْ َيفَْتحِ : وَسلََّم َدَخلَ َعلَْيَها ، فََسِمَع ُمَخنَّثًا َوُهَو َيقُولُ ِلعَْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي أَُميَّةَ  َعْن أُمِّ َسلََمةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه
أَْخرُِجوهُ : وَسلََّم  ى اهللا َعلْيِهاللَُّه الطَّاِئَف غًَدا ، َدلَلُْتَك َعلَى اْمَرأَةٍ ُتقْبِلُ بِأَْرَبعٍ ، وَُتدْبُِر بِثََماٍن ، فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّ

  .ِمْن ُبُيوِتكُْم

يِه ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيِد ْبنِ كَاِسبٍ ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْعزِيزِ ْبُن أَبِي َحازِمٍ ، َعْن ُسهَْيلٍ ، َعْن أَبِ -١٩٠٣
  .َن الَْمرْأَةَ تََتَشبَُّه بِالرَِّجالِ ، وَالرَُّجلَ َيَتَشبَّهُ بِالنَِّساِءُهَرْيَرةَ ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم لََع

ةَ ، َعْن ِعكْرَِمةَ ، َعنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن َخالٍَّد الَْباِهِليُّ ، َحدَّثََنا َخاِلُد ْبُن الَْحارِِث ، َحدَّثََنا شُْعَبةُ ، َعْن قََتاَد -١٩٠٤
اِت ِمَن النَِّساءِ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم لََعَن الْمَُتَشبِّهَِني ِمَن الرَِّجالِ بِالنَِّساِء ، َولََعَن الْمَُتَشبَِّه اْبنِ َعبَّاسٍ ،
  .بِالرِّجَالِ

  َباُب تَْهنِئَِة النِّكَاحِ -٢٣
زِيزِ ْبُن ُمَحمٍَّد الدََّراَوْرِديُّ ، َعْن ُسهَْيلِ ْبنِ أَبِي َصاِلحٍ ، َعْن أَبِيِه ، َحدَّثََنا ُسوَْيُد ْبُن َسعِيٍد ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْع -١٩٠٥

َما َباَركَ اللَُّه لَكُْم ، َوبَاَرَك َعلَْيكُْم ، َوَجَمَع َبيَْنكُ: َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم كَانَ إِذَا َرفَّأَ ، قَالَ 
  .ِفي َخْيرٍ

يلِ ْبنِ أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا ، َحدَّثََنا أَْشَعثُ ، َعنِ الَْحَسنِ ، َعْن َعِق -١٩٠٦
الَ َتقُولُوا َهكَذَا ، وَلَِكْن قُولُوا كََما قَالَ :  ، فَقَالَ بِالرِّفَاِء وَالَْبنَِني: طَاِلبٍ ، أَنَُّه َتزَوََّج امَْرأَةً ِمْن َبنِي ُجَشَم ، فَقَالُوا 

  .اللَُّهمَّ َبارِكْ لَُهْم ، وََبارِْك َعلَيْهِْم: َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

  َباُب الَْوِليمَِة -٢٤
ٍد ، َحدَّثََنا ثَابٌِت الُْبنَانِيُّ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعْبَدةَ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َزْي -١٩٠٧

َيا َرُسولَ اِهللا ، إِنِّي : َما َهذَا ؟ أَْو َمْه ، فَقَالَ : اهللا َعلْيِه وَسلََّم َرأَى َعلَى َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َعْوٍف أَثََر ُصفَْرٍة ، فَقَالَ 
  .َباَرَك اللَُّه لََك ، أَوِْلْم َولَْو بَِشاٍة: امَْرأَةً َعلَى َوْزِن َنوَاٍة ِمْن ذََهبٍ ، فَقَالَ  َتَزوَّْجُت



 َما رَأَْيُت: قَالَ  َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعْبَدةَ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َزْيٍد ، َعْن ثَابٍِت الُْبنَانِيِّ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، -١٩٠٨
  . َشاةًَرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أَْولََم َعلَى َشْيٍء ِمْن نَِساِئِه َما أَْولََم َعلَى َزْيَنَب ، فَإِنَُّه ذََبَح

فَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُس: َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَبِي ُعَمَر الَْعَدنِيُّ ، َوِغيَاثُ ْبُن َجْعفَرٍ الرََّحبِيُّ ، قَاالَ  -١٩٠٩
لََّم أَْولََم َعلَى َصِفيَّةَ بِسَوِيقٍ َواِئلُ ْبُن َداُوَد ، َعنِ اْبنِِه ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَس

  .َوَتْمرٍ

و خَْيثََمةَ ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ ، َعْن َعِليِّ ْبنِ َزْيِد ْبنِ ُجْدَعانَ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، قَالَ َحدَّثََنا ُزَهْيرُ ْبُن َحْربٍ أَُب -١٩١٠
  .َشهِْدُت ِللنَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم وَِليَمةً ، َما ِفيَها لَْحٌم َوالَ خُْبٌز: 

  .َحدِّثْ بِِه إِالَّ اْبُن ُعَيْيَنةَلَْم ُي: قَالَ أَُبو َعْبدِ اهللاِ اْبُن َماَجَه 

وقٍ ، َعْن َعاِئَشةَ َحدَّثََنا ُسوَْيُد ْبُن َسعِيٍد ، َحدَّثََنا الُْمفَضَّلُ ْبُن َعْبِد اِهللا ، َعْن َجابِرٍ ، َعنِ الشَّعْبِيِّ ، َعْن َمْسُر -١٩١١
حَتَّى ُنْدِخلََها َعلَى َعِليٍّ ، فََعَمْدَنا إِلَى ،  َعلْيِه وَسلََّم أَنْ ُنَجهَِّز فَاِطَمةَ أََمرََنا َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا: ، َوأُمِّ َسلََمةَ ، قَالََتا 

َنا َتمًْرا َوزَبِيًبا ، ُه بِأَْيِديَنا ، ثُمَّ أُطِْعْمالْبَْيِت ، فَفََرْشنَاُه تَُراًبا لَيًِّنا ِمْن أَْعرَاضِ الْبَطَْحاِء ، ثُمَّ َحشَْوَنا ِمْرفَقََتْينِ ِليفًا ، فَنَفَْشَنا
َعلََّق َعلَْيِه السِّقَاُء ، فََما َوُسِقْيَنا َماًء َعذًْبا ، َوَعَمْدَنا إِلَى ُعوٍد ، فََعَرْضَناُه ِفي جَانِبِ الْبَْيِت ، ُيلْقَى َعلَْيِه الثَّْوُب ، َوُي

  .رَأَْيَنا ُعْرًسا أَْحَسَن ِمْن ُعْرسِ فَاِطَمةَ

َحدَّثَنِي أَبِي ، َعْن سَْهلِ ْبنِ َسْعٍد السَّاِعِديِّ ، ، َحمَّدُ ْبُن الصَّبَّاحِ ، أَخَْبَرَنا عَْبُد الَْعزِيزِ ْبُن أَبِي َحازِمٍ َحدَّثََنا ُم -١٩١٢
: ُهُم الَْعرُوُس ، قَالَْت َدَعا أَُبو أُسَْيٍد السَّاِعِديُّ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم إِلَى عُْرِسِه ، فَكَاَنْت َخاِدَم: قَالَ 

أَْنقَْعُت َتمََراٍت ِمَن اللَّْيلِ ، فَلَمَّا أَصَْبْحتُ َصفَّْيُتُهنَّ ، : َتْدرِي َما َسقَْيتُ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ؟ قَالَْت 
  .فَأَْسقَْيُتُهنَّ إِيَّاُه

  َباُب إَِجاَبةِ الدَّاِعي -٢٥
بِي هَُرْيرَةَ ِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ اَألعَْرجِ ، َعْن أََحدَّثََنا َع -١٩١٣
  .فَقَْد َعَصى اللََّه َوَرسُولَُه، ُيجِْب  َشرُّ الطََّعامِ طََعاُم الَْوِليَمِة ، ُيدَْعى لََها اَألغْنَِياُء وَُيْتَرُك الْفُقََراُء ، َوَمْن لَْم: ، قَالَ 

 اْبنِ ُعَمَر ، أَنَّ َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن مَْنُصورٍ ، أَْخبََرَنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اِهللا ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ -١٩١٤
  .ا ُدِعيَ أََحُدكُْم إِلَى وَِليَمِة ُعْرسٍ فَلُْيجِْبإِذَ: َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ 

نٍ أَُبو مَاِلكٍ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعَباَدةَ الَْواِسِطيُّ ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن َهارُونَ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الَْمِلِك ْبُن ُحَسْي -١٩١٥
الْوَِليَمةُ أَوَّلَ : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، قَالَ  النَّخَِعيُّ ، َعْن َمْنُصورٍ ، َعْن أَبِي حَازِمٍ ،

  .َيْومٍ َحقٌّ ، َوالثَّانَِي َمْعرُوٌف ، َوالثَّاِلثَ رَِياٌء َوُسْمَعةٌ

  َباُب اِإلقَاَمِة َعلَى الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ -٢٦
 ُن السَّرِيِّ ، َحدَّثََنا عَْبَدةُ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسحَاَق ، َعْن أَيُّوَب ، َعْن أَبِي ِقالََبةَ ،َحدَّثََنا َهنَّاُد ْب -١٩١٦

  .إِنَّ ِللثَّيِّبِ ثَالَثًا ، َوِللْبِكْرِ َسْبًعا: قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َعْن أََنسٍ ، قَالَ 



نِ أَبِي َبكْرٍ ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َسِعيدٍ الْقَطَّانُ ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن ُمَحمَِّد ْب -١٩١٧
َمةَ ، أَنَّ َرُسولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه يَْعنِي اْبَن أَبِي َبكْرِ ْبنِ الْحَارِثِ ْبنِ ِهَشامٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أُمِّ َسلَ، َعْبِد الَْمِلِك 

لَْيَس بِِك َعلَى أَْهِلِك هََوانٌ ، إِنْ شِئِْت َسبَّْعتُ لَِك ، َوإِنْ : أَقَاَم ِعْنَدَها ثَالَثًا ، َوقَالَ ، وَسلََّم لَمَّا َتزَوََّج أُمَّ َسلََمةَ 
  .َسبَّْعُت لَِك َسبَّْعتُ ِلنَِساِئي

  قُولُ الرَُّجلُ إِذَا َدَخلَْت َعلَْيِه أَْهلُُهَباُب َما َي -٢٧
َحدَّثََنا ُعَبْيدُ اهللاِ ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َوَصاِلُح ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َيْحَيى الْقَطَّانُ ، قَاالَ  -١٩١٨

رِو ْبنِ ُشَعْيبٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْمرٍو ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اهللا ُسفَْيانُ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْجالَنَ ، َعْن َعْم
نِّي أَْسأَلَُك ِمْن اللَُّهمَّ إِ: إِذَا أَفَاَد أََحُدكُمُ اْمرَأَةً ، أَْو َخادًِما ، أَْو دَابَّةً ، فَلَْيأُْخذْ بِنَاِصَيتَِها ، َولْيَقُلِ : َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ 

  .َخْيرَِها ، َوَخْيرِ َما ُجبِلَْت َعلَْيِه ، َوأَُعوذُ بَِك ِمْن َشرَِّها ، َوَشرِّ َما ُجبِلَْت َعلَْيِه

، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َراِفعٍ ، َحدَّثََنا َجرِيٌر ، َعْن َمْنُصورٍ ، َعْن َساِلمِ ْبنِ أَبِي الْجَْعِد ، َعْن كَُرْيبٍ  -١٩١٩
اللَُّهمَّ َجنِّبْنِي الشَّيْطَانَ ، : لَْو أَنَّ أََحدَكُْم إِذَا أََتى امَْرأََتُه ، قَالَ : َعبَّاسٍ ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ 

  .ِط اللَُّه َعلَْيِه الشَّْيطَانَ ، أَْو لَْم َيُضرَُّهَوَجنِّبِ الشَّيْطَانَ َما َرَزقَْتنِي ، ثُمَّ كَانَ َبيَْنُهَما َولٌَد ، لَْم ُيَسلِّ

  َباُب التََّستُّرِ ِعْنَد الْجَِماعِ -٢٨
يهِ َحدَّثََنا بَْهُز ْبُن َحِكيمٍ ، َعْن أَبِ: َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن هَاُرونَ ، َوأَُبو أَُساَمةَ ، قَاالَ  -١٩٢٠

اْحفَظْ َعْورََتَك إِالَّ ِمْن َزْوجَِتَك : َيا َرسُولَ اِهللا ، َعْوَراُتَنا ، َما نَأِْتي ِمنَْها ، َوَما َنذَُر ؟ قَالَ : قُلُْت : ، َعْن َجدِِّه ، قَالَ 
إِِن اْسَتطَْعتَ : ْوُم بَْعضُُهْم ِفي َبْعضٍ ؟ قَالَ َيا َرسُولَ اِهللا ، أََرأَْيَت إِنْ كَانَ الْقَ: قُلُْت : ، أَْو َما َملَكَْت َيِميُنَك ، قَالَ 

فَاللَُّه أََحقُّ أَنْ ُيْسَتْحَيا ِمْنُه ِمَن : َيا َرسُولَ اِهللا ، فَإِنْ كَانَ أََحُدَنا َخاِلًيا ؟ قَالَ : أَنْ الَ تُرَِيَها أََحًدا ، فَالَ تُرَِينََّها ، قُلُْت 
  .النَّاسِ

َعْن اُق ْبُن َوْهبٍ الْوَاِسِطيُّ ، َحدَّثََنا الَْولِيُد ْبُن الْقَاِسمِ الَْهْمدَانِيُّ ، َحدَّثََنا اَألْحَوصُ ْبُن َحكِيمٍ ، َحدَّثََنا إِْسَح -١٩٢١
ولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه قَالَ َرُس: أَبِيِه ، َوَراِشُد ْبُن سَْعٍد ، َوَعْبِد اَألْعلَى ْبُن َعِديٍّ ، َعْن ُعْتَبةَ ْبنِ َعْبٍد السُّلَِميِّ ، قَالَ 

  .إِذَا أََتى أََحدُكُْم أَْهلَُه فَلَْيْسَتِتْر ، َوالَ يََتَجرَّْد َتَجرُّدَ الْعَْيَرْينِ: وَسلََّم 

َعْبِد اِهللا ْبنِ َيزِيَد ،  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن َمْنُصورٍ ، َعْن ُموَسى ْبنِ -١٩٢٢
  .َما َنظَْرُت ، أَْو َما رَأَْيُت فَْرجَ َرسُولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَطُّ: َعْن َمْولًى ِلَعاِئَشةَ ، َعْن َعاِئَشةَ ، قَالَْت 

  .َعْن َمْوالٍَة ِلعَاِئَشةَ: قَالَ أَُبو ُنعَْيمٍ : قَالَ أَُبو َبكْرٍ 

  النَّْهيِ َعْن إِْتَياِن النَِّساِء ِفي أَدَْبارِهِنََّباُب  -٢٩
َهْيلِ ْبنِ أَبِي صَاِلحٍ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ أَبِي الشَّوَارِبِ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن الُْمْختَارِ ، َعْن ُس -١٩٢٣

الَ َينْظُُر اللَُّه إِلَى َرُجلٍ َجاَمعَ : ي هَُرْيَرةَ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ ، َعنِ الْحَارِِث ْبنِ ُمَخلٍَّد ، َعْن أَبِ
  .اْمرَأََتُه ِفي ُدُبرَِها



َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ ، َعْن  َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعْبَدةَ ، أَْخبََرَنا َعْبُد الْوَاِحدِ ْبُن زَِياٍد ، َعْن َحجَّاجِ ْبنِ أَْرطَاةَ ، -١٩٢٤
إِنَّ اللََّه الَ َيْسَتْحيِي ِمَن : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َعْبِد اهللاِ ْبنِ َهَرِميٍّ ، َعْن ُخَزْيَمةَ ْبنِ ثَابٍِت ، قَالَ 
  .ِهنَّالَْحقِّ ، ثَالَثَ َمرَّاٍت ، الَ تَأْتُوا النَِّساَء ِفي أَْدبَارِ

َحدَّثََنا سُفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ الُْمْنكَِدرِ ، : َحدَّثََنا سَْهلُ ْبُن أَبِي سَْهلٍ ، َوَجمِيلُ ْبُن الَْحَسنِ ، قَاالَ  -١٩٢٥
أََتُه ِفي قُُبِلَها ِمْن ُدُبرَِها ، كَانَ الَْولَدُ أَحَْولَ ، فَأَْنَزلَ َمْن أََتى امَْر: كَاَنْت َيهُوُد َتقُولُ : أَنَُّه َسِمَع َجابِرَ ْبَن َعْبِد اِهللا َيقُولُ 

  .}نَِساؤُكُْم حَْرثٌ لَكُْم فَأْتُوا َحرْثَكُْم أَنَّى ِشئُْتْم{: اللَُّه سُْبحَاَنُه 

  َباُب الَْعْزلِ -٣٠
َحدَّثَنِي ُعبَْيُد اهللاِ ، ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن سَْعٍد ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ  َحدَّثََنا أَُبو َمرَْوانَ ُمحَمَُّد ْبُن ُعثَْمانَ الُْعثْمَانِيُّ -١٩٢٦

: سَأَلَ َرُجلٌ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َعنِ الَْعْزلِ ، فَقَالَ : ْبُن َعْبِد اِهللا ، َعْن أَبِي َسعِيٍد الُْخْدرِيِّ ، قَالَ 
  .َعلَْيكُْم أَنْ الَ َتفَْعلُوا ، فَإِنَُّه لَْيَس َنَسَمةٌ قََضى اللَُّه لََها أَنْ َتكُونَ ، إِالَّ ِهَي كَاِئنَةٌأََوَتفَْعلُونَ ؟ الَ 

، َعْن َجابِرٍ ، قَالَ -١٩٢٧ ا َنْعزِلُ كُنَّ:  َحدَّثََنا َهاُرونُ ْبُن إِْسحَاَق الْهَْمدَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن َعْمرٍو ، َعْن َعطَاٍء 
  .َعلَى َعْهِد َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، وَالْقُْرآنُ َينْزِلُ

َحدَّثَنِي َجعْفَُر ْبُن َربِيَعةَ ، ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليٍّ الَْخالَّلُ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن ِعيَسى ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ  -١٩٢٨
َنَهى َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه : ْهرِيِّ ، َعْن الُْمَحرَّرِ ْبنِ أَبِي هَُرْيَرةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن ُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ ، قَالَ َعنِ الزُّ

  .وَسلََّم أَنْ ُيعَْزلَ َعنِ الُْحرَِّة إِالَّ بِإِذْنِهَا

  ا َوالَ َعلَى خَالَِتهَاَباُب الَ ُتْنكَُح الَْمْرأَةُ َعلَى َعمَِّتَه -٣١
ريِيَن ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ َحسَّاٍن ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ ِس -١٩٢٩

  .ُح الْمَْرأَةُ َعلَى َعمَِّتَها ، َوالَ َعلَى خَالَِتَهاالَ تُْنكَ: ُهَرْيَرةَ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ 

ةَ ، َعْن ُسلَْيَمانَ َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا َعْبَدةُ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسحَاَق ، َعْن َيْعقُوَب ْبنِ ُعْتَب -١٩٣٠
أَنْ ُيْجَمعَ : َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم يَْنَهى َعْن نِكَاَحْينِ : ، قَالَ  ْبنِ َيسَارٍ ، َعْن أَبِي سَِعيٍد الُْخْدرِيِّ

  .َبْيَن الْمَْرأَِة َوَعمَِّتَها ، َوَبْيَن الَْمرْأَِة َوَخالَِتَها

: َحدَّثَنِي أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي ُموَسى ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ ، يُّ َحدَّثََنا ُجبَاَرةُ ْبُن الُْمَغلِّسِ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ النَّْهَشِل -١٩٣١
  .الَ ُتْنكَُح الَْمرْأَِة َعلَى َعمَِّتَها ، َوالَ َعلَى َخالَتَِها: قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

  فَُيطَلِّقَُها قَْبلَ أَنْ َيْدُخلَ بَِها أَتَْرجُِع إِلَى األَوَّلِ َباُب الرَُّجلِ ُيطَلُِّق امَْرأََتُه ثَالَثًا فََتَتزَوَُّج -٣٢
، َعْن َعاِئَشةَ ، أَنَّ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، أَْخبََرنِي ُعْرَوةُ -١٩٣٢

فَطَلَّقَنِي فََبتَّ ، إِنِّي كُْنُت ِعْنَد رِفَاَعةَ : يِّ َجاَءْت إِلَى َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَقَالَْت اْمَرأَةَ رِفَاَعةَ الْقَُرِظ
يُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَقَالَ بِطَالَِقي ، فََتزَوَّْجُت َعْبَد الرَّْحَمنِ ْبَن الزَّبِريِ ، َوإِنَّ َما َمَعُه ِمثْلُ ُهْدَبِة الثَّْوبِ ، فَتََبسََّم النَّ

  .أَتُرِيِديَن أَنْ تَْرجِِعي إِلَى رِفَاَعةَ ؟ الَ ، َحتَّى َتذُوِقي ُعَسْيلََتُه ، وََيذُوَق ُعَسْيلََتِك: 



َسِمْعتُ : ْن َعلْقََمةَ ْبنِ َمْرثٍَد ، قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َجعْفَرٍ ، َحدَّثََنا شُْعَبةُ ، َع -١٩٣٣
بِيِّ صَلَّى اهللا َعلْيِه َساِلَم ْبَن َرزِينٍ ُيَحدِّثُ َعْن َساِلمِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ، َعْن َسعِيِد ْبنِ الُْمَسيَّبِ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعنِ النَّ

فَُيطَلِّقَُها قَْبلَ أَنْ َيْدُخلَ بَِها ، أَتَْرجُِع إِلَى اَألوَّلِ ؟ قَالَ ، لِّقَُها ، فََيَتزَوَُّجَها َرُجلٌ وَسلََّم ، ِفي الرَُّجلِ َتكُونُ لَُه الْمَْرأَةُ فَُيطَ
  .الَ ، َحتَّى َيذُوَق الُْعَسْيلَةَ: 
  __________حاشية_
  ".َسلْم بن َزرِير: "تصحف يف طبعة عبد الباقي إىل ) ١(

  لَّلِ لَُهَباُب الُْمَحلِّلِ َوالُْمَح -٣٣
ْن ِعكْرَِمةَ ، َعنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِمرٍ ، َعْن َزْمَعةَ ْبنِ صَاِلحٍ ، َعْن َسلََمةَ ْبنِ َوْهَرامٍ ، َع -١٩٣٤

  .الُْمَحلَّلَ لَُهلََعَن َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم الُْمحَلِّلَ ، َو: اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ 

ُمجاِلٍد ، َعنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسَماعِيلَ ْبنِ الَْبْخَترِيِّ الْوَاِسِطيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ ، َعنِ اْبنِ َعْوٍن ، َو -١٩٣٥
  .َعلْيِه وَسلََّم الُْمَحلِّلَ ، وَالُْمحَلَّلَ لَُه لََعَن َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا: الشَّْعبِيِّ ، َعنِ الْحَارِِث ، َعْن َعِليٍّ ، قَالَ 

قَالَ ِلي أَُبو : َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن ُعثَْمانَ ْبنِ َصاِلحٍ الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َسِمْعتُ اللَّْيثَ ْبَن َسْعٍد َيقُولُ  -١٩٣٦
أَالَ أُْخبِرُكُْم بِالتَّْيسِ : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : رٍ قَالَ ُعقَْبةُ ْبُن َعاِم: ُمْصَعبٍ ِمشَْرُح ْبُن َهاَعانَ 

  .ُهَو الُْمَحلِّلُ ، لََعَن اللَُّه الُْمَحلِّلَ ، وَالُْمَحلَّلَ لَُه: َبلَى ، َيا َرسُولَ اِهللا ، قَالَ : الُْمْستََعارِ ، قَالُوا 

  عِ َما َيْحُرُم ِمَن النََّسبَِيْحُرُم ِمَن الرَّضَا: َباُب  -٣٤
 ِعَراِك ْبنِ َماِلٍك َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُنَمْيرٍ ، َعنِ الَْحجَّاجِ ، َعنِ الَْحكَمِ ، َعْن -١٩٣٧

  .َيْحُرُم ِمَن الرَّضَاعِ َما َيْحُرُم ِمَن النََّسبِ: اهللا َعلْيِه وَسلََّم  قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى: ، َعْن ُعْرَوةَ ، َعْن َعاِئَشةَ ، قَالَْت 

َحدَّثََنا خَاِلُد ْبُن الَْحارِِث ، َحدَّثََنا َسِعيٌد ، َعْن قََتاَدةَ : َحدَّثََنا ُحَمْيدُ ْبُن َمْسَعَدةَ ، وَأَُبو َبكْرِ ْبُن َخالٍَّد ، قَاالَ  -١٩٣٨
ُمطَِّلبِ ، زَْيٍد ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أُرِيَد َعلَى اْبَنةِ َحْمَزةَ ْبنِ َعْبِد الْ، َعْن َجابِرِ ْبنِ 

  .إِنََّها اْبَنةُ أَِخي ِمَن الرََّضاَعِة ، وَإِنَُّه َيْحُرُم ِمَن الرََّضاَعِة َما َيْحُرُم ِمَن النََّسبِ: فَقَالَ 

َعْن ُعْرَوةَ ْبنِ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُرْمحٍ ، أَْخبََرَنا اللَّْيثُ ْبُن سَْعٍد ، َعْن َيزِيدَ ْبنِ أَبِي َحبِيبٍ ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، -١٩٣٩
اْنِكحْ : نََّها قَالَْت ِلَرسُولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أَنَّ أُمَّ حَبِيَبةَ َحدَّثَتَْها ، أَ، الزَُّبْيرِ ، أَنَّ َزيَْنَب بِْنتَ أَبِي َسلََمةَ َحدَّثَْتُه 

نََعْم َيا َرُسولَ اِهللا ، فَلَْسُت لََك بُِمْخِلَيٍة ، : أَُتِحبَِّني ذَِلِك ؟ قَالَْت : أُخِْتي َعزَّةَ ، قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 
فَإِنَّا : فَإِنَّ ذَِلَك الَ َيِحلُّ ِلي ، قَالَْت : َخْيرٍ أُخِْتي ، قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َوأََحقُّ َمْن َشرِكَنِي ِفي 

لُ اِهللا َصلَّى اهللا َنَعْم ، قَالَ َرسُو: بِْنَت أُمِّ َسلََمةَ ؟ قَالَْت : َنَتَحدَّثُ أَنََّك تُرِيُد أَنْ َتْنِكَح ُدرَّةَ بِْنَت أَبِي َسلََمةَ ، قَالَ 
ي وَأََباَها ثَُوْيَبةُ فَإِنََّها لَْو لَْم َتكُْن َربِيَبِتي ِفي َحجْرِي َما َحلَّْت ِلي ، إِنََّها الَْبَنةُ أَِخي ِمَن الرََّضاَعِة ، أَْرَضعَْتنِ: َعلْيِه وَسلََّم 

  .، فَالَ َتعْرِْضَن َعلَيَّ أََخوَاِتكُنَّ َوالَ َبنَاِتكُنَّ
ِه ، َعْن َزْيَنَب بِْنِت َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُنَمْيرٍ ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِي -م١٩٣٩

  .َنحَْوُه، أُمِّ َسلََمةَ ، َعْن أُمِّ َحبِيَبةَ ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 



  اُب الَ ُتَحرُِّم الَْمصَّةُ َوالَ الَْمصََّتاِنَب -٣٥
اَدةَ ، َعْن أَبِي الَْخلِيلِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن بِْشرٍ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي َعُروَبةَ ، َعْن قََت -١٩٤٠

الَ ُتَحرُِّم الرَّْضَعةُ َوالَ : مَّ الْفَْضلِ َحدَّثَْتُه ، أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ الْحَارِِث ، أَنَّ أُ
  .الرَّْضَعَتاِن ، أَوِ الَْمصَّةُ َوالَْمصََّتاِن

ْن أَيُّوَب ، َعنِ اْبنِ أَبِي ُملَْيكَةَ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َخاِلِد ْبنِ ِخدَاشٍ ، َحدَّثََنا اْبُن ُعلَيَّةَ ، َع -١٩٤١
  .الَ ُتَحرُِّم الَْمصَّةُ َوالَْمصََّتاِن: الزَُّبْيرِ ، َعْن َعاِئَشةَ ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ 

َعْبِد الْوَارِِث ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ ، َعْن َعْبِد  َحدَّثََنا َعْبُد الْوَارِِث ْبُن َعْبِد الصََّمِد ْبنِ -١٩٤٢
كَانَ ِممَّا أَنَْزلَ اللَُّه ِمَن الْقُْرآنِ ثُمَّ َسقَطَ ، الَ : الرَّْحَمنِ ْبنِ الْقَاِسمِ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعْمَرةَ ، َعْن َعاِئَشةَ ، أَنََّها قَالَْت 

  .ُم إِالَّ َعْشُر َرَضعَاٍت ، أَْو خَْمٌس َمْعلُوَماٌتُيَحرِّ

  َباُب رِضَاعِ الْكَبِريِ -٣٦
يِه ، َعْن َعاِئَشةَ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ الْقَاِسمِ ، َعْن أَبِ -١٩٤٣
َيا َرسُولَ اِهللا ، إِنِّي أََرى ِفي َوْجهِ أَبِي : َسْهلَةُ بِْنُت ُسهَْيلٍ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم فَقَالَْت  َجاَءْت: قَالَْت 

كَْيَف أُْرِضُعُه َوُهوَ : الَْت أَْرِضِعيِه ، قَ: ُحذَْيفَةَ الْكَرَاِهَيةَ ِمْن ُدُخولِ َساِلمٍ َعلَيَّ ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 
قَْد َعِلْمُت أَنَُّه َرُجلٌ كَبٌِري ، فَفََعلَْت ، فَأََتِت النَّبِيَّ َصلَّى : َرُجلٌ كَبٌِري ؟ فََتَبسََّم َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َوقَالَ 

  .ي ُحذَْيفَةَ َشْيئًا أَكَْرُهُه بَْعُد ، َوكَانَ َشهِدَ َبْدًراَما رَأَْيُت ِفي َوْجِه أَبِ: اهللا َعلْيِه وَسلََّم فَقَالَْت 

 ْبنِ أَبِي َبكْرٍ َحدَّثََنا أَُبو َسلََمةَ َيحَْيى ْبُن َخلٍَف ، َحدَّثََنا َعْبدُ اَألْعلَى ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسحَاَق ، َعْن َعْبِد اِهللا -١٩٤٤
لَقَدْ َنزَلَْت آَيةُ الرَّْجمِ ، : ْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ الْقَاِسمِ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعاِئَشةَ ، قَالَْت ، َعْن َعْمَرةَ ، َعْن َعاِئَشةَ ، وَع

َتَشاغَلَْنا ِه وَسلََّم َوَوَرَضاَعةُ الْكَبِريِ َعشًْرا ، َولَقَْد كَانَ ِفي َصِحيفٍَة َتْحَت سَرِيرِي ، فَلَمَّا َماَت َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْي
  .بَِمْوِتِه ، َدَخلَ دَاجٌِن فَأَكَلََها

  َباُب الَ َرضَاَع بَْعَد ِفَصالٍ -٣٧
ْن أَبِيِه ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن أَْشَعثَ ْبنِ أَبِي الشَّْعثَاِء ، َع -١٩٤٥

َهذَا : َمْن َهذَا ؟ قَالَْت : َعاِئَشةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َدَخلَ َعلَْيَها َوِعْنَدَها َرُجلٌ ، فَقَالَ  َمْسرُوقٍ ، َعْن
  .انْظُُروا َمْن ُتْدِخلَْن َعلَْيكُنَّ ، فَإِنَّ الرََّضاَعةَ ِمَن الَْمَجاَعِة: أَِخي ، قَالَ 

،  لَةُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا َعْبدُ اِهللا ْبُن َوْهبٍ ، أَْخبََرنِي اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي اَألْسَوِد ، َعْن ُعْرَوةََحدَّثََنا َحْرَم -١٩٤٦
  .ْمَعاَءالَ َرضَاَع إِالَّ َما فََتَق اَأل: َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ الزُّبَْيرِ ، أَنَّ َرُسولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 

َوُعقَْيلٍ ، َعنِ اْبنِ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُرْمحٍ الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن َيزِيَد ْبنِ أَبِي َحبِيبٍ  -١٩٤٧
بِْنِت أَبِي َسلََمةَ ، أَنََّها أَْخَبَرْتُه ، أَنَّ أَزَْواجَ النَّبِيِّ  ِشَهابٍ ، أَخَْبرَنِي أَُبو ُعبَْيَدةَ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ َزْمَعةَ ، َعْن أُمِِّه زَْيَنَب



سَاِلمٍ ، َموْلَى أَبِي ُحذَْيفَةَ ، َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم كُلَُّهنَّ َخالَفَْن َعاِئَشةَ ، َوأََبْيَن أَنْ َيْدُخلَ َعلَْيهِنَّ أََحٌد بِمِثْلِ َرَضاَعِة 
  .ْدرِيَنا ؟ لََعلَّ ذَِلَك كَاَنْت ُرْخَصةً ِلسَاِلمٍ َوْحدَُهَوَما ُي: َوقُلَْن 

  َباُب لََبنِ الْفَْحلِ -٣٨
: َعاِئَشةَ ، قَالَْت  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُعْرَوةَ ، َعْن -١٩٤٨
لَُه ، حَتَّى َدَخلَ  مِّي ِمَن الرََّضاَعِة أَفْلَُح ْبُن أَبِي قَُعْيسٍ َيْسَتأِْذنُ َعلَيَّ بَْعَد َما ضُرَِب الِْحجَاُب ، فَأَبَْيُت أَنْ آذَنَأَتَانِي َع

َما أَْرضََعْتنِي الْمَْرأَةُ ، َولَمْ يُْرِضْعنِي إِنَّ: إِنَُّه َعمُِّك ، فَأْذَنِي لَُه ، فَقُلُْت : َعلَيَّ النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَقَالَ 
  .َترَِبْت َيَداِك ، أَوْ َيِميُنِك: الرَُّجلُ ، قَالَ 

ةَ ، ِه ، َعْن َعاِئَشَحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُنَمْيرٍ ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِي -١٩٤٩
فَلَْيِلْج : وَسلََّم َجاَء َعمِّي ِمَن الرََّضاَعِة َيْسَتأِْذنُ َعلَيَّ ، فَأََبْيتُ أَنْ آذَنَ لَُه ، فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه : قَالَْت 

  .إِنَُّه َعمُِّك ، فَلَْيِلْج َعلَْيِك: ، قَالَ  إِنََّما أَْرضََعْتنِي الْمَْرأَةُ ، وَلَْم يُْرِضعْنِي الرَُّجلُ: َعلَْيِك َعمُِّك ، فَقُلُْت 

  َباُب الرَُّجلِ ُيْسِلُم َوِعْنَدهُ أُخَْتاِن -٣٩
 أَبِي فَْرَوةَ ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد السَّالَمِ ْبُن حَْربٍ ، َعْن إِْسَحاَق ْبنِ َعْبدِ اهللاِ ْبنِ -١٩٥٠

قَِدْمُت َعلَى َرسُولِ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، : أَبِي َوْهبٍ الْجَْيَشانِيِّ ، َعْن أَبِي ِخرَاشٍ الرَُّعيْنِيِّ ، َعنِ الدَّْيلَِميِّ ، قَالَ 
  .اُهَماإِذَا َرَجْعَت فَطَلِّْق إِْحَد: َوِعْنِدي أُْخَتاِن َتزَوَّْجُتُهَما ِفي الَْجاِهِليَِّة ، فَقَالَ 

، انِيِّ َحدَّثَُه َحدَّثََنا ُيوُنُس ْبُن َعْبِد اَألْعلَى ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ ، أَْخبََرنِي اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي َوْهبٍ الْجَْيَش -١٩٥١
َيا َرسُولَ اهللاِ : ُت النَّبِيَّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم فَقُلُْت أََتْي: أَنَُّه َسِمَع الضَّحَّاَك ْبَن فَْيُروَز الدَّْيلَِميَّ ُيَحدِّثُ َعْن أَبِيِه ، قَالَ 

  .طَلِّْق أَيََّتُهَما شِئَْت: ، إِنِّي أَْسلَْمُت وََتحِْتي أُْخَتاِن ، قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِلي 

  َبعِ نِْسوٍَةَباُب الرَُّجلِ ُيْسِلُم َوِعْنَدهُ أَكْثَُر ِمْن أَْر -٤٠
 الشََّمرَْدلِ ، َعْن َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن إِْبَراهِيَم الدَّْوَرِقيُّ ، َحدَّثََنا ُهَشْيٌم ، َعنِ اْبنِ أَبِي لَْيلَى ، َعْن ُحَمْيَضةَ بِْنِت -١٩٥٢

: فَقُلُْت ذَِلَك لَُه ، فَقَالَ ، بِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أَْسلَْمُت َوِعْنِدي ثََمانِ نِْسَوٍة ، فَأََتْيُت النَّ: قَْيسِ ْبنِ الْحَارِِث ، قَالَ 
  .اخَْتْر ِمْنُهنَّ أَْرَبًعا

، َعنِ اْبنِ ُعَمَر  َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َحكِيمٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َجعْفَرٍ ، َحدَّثََنا َمْعَمٌر ، َعنِ الزُّهْرِيِّ ، َعْن َساِلمٍ -١٩٥٣
  .ُخذْ ِمْنُهنَّ أَْرَبعًا: أَْسلََم غَْيالَنُ ْبُن َسلََمةَ َوَتْحَتُه َعْشُر نِْسَوٍة ، فَقَالَ لَُه النَّبِيُّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : الَ ، قَ

  َباُب الشَّْرِط ِفي النِّكَاحِ -٤١
َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ ، َعْن َعْبِد الَْحمِيِد ْبنِ َجْعفَرٍ ، : لَ ، قَاالَ َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َعْبِد اِهللا ، وَُمَحمَُّد ْبُن إِْسَماِعي -١٩٥٤

إِنَّ : َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ َعْن َيزِيَد ْبنِ أَبِي َحبِيبٍ ، َعْن َمْرثَِد ْبنِ َعْبدِ اِهللا ، َعْن ُعقَْبةَ ْبنِ َعاِمرٍ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا 
  .أَنْ ُيوفَى بِِه ، َما اسَْتْحلَلُْتْم بِهِ الْفُرُوَج أََحقَّ الشَّْرِط



: َجدِِّه ، قَالَ  َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َخاِلٍد ، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن -١٩٥٥
قَْبلَ ِعْصَمِة النِّكَاحِ فَُهَو لََها ، َوَما ، َما كَانَ ِمْن َصدَاقٍ ، أَْو ِحَباٍء ، أَْو ِهَبٍة :  قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم

  .ْو أُْخُتُهكَانَ َبْعَد ِعْصَمِة النِّكَاحِ فَُهَو ِلَمْن أُْعِطَيُه ، أَْو ُحبَِيُه ، َوأََحقُّ َما ُيكَْرُم الرَُّجلُ بِِه اْبَنُتُه أَ

  رَُّجلِ ُيْعِتُق أََمَتُه ثُمَّ َيَتزَوَُّجهَاَباُب ال -٤٢
حِ ْبنِ َحيٍّ ، َعنِ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َسعِيٍد أَُبو َسِعيدٍ اَألَشجُّ ، َحدَّثََنا َعْبَدةُ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن َصاِلحِ ْبنِ صَاِل -١٩٥٦

َمْن كَاَنْت لَُه جَارَِيةٌ فَأَدََّبَها : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَ الشَّْعبِيِّ ، َعْن أَبِي ُبرَْدةَ ، َعْن أَبِي ُموَسى ، 
آَمَن بَِنبِيِّهِ  ا َرُجلٍ ِمْن أَْهلِ الْكَِتابِفَأَْحَسَن أََدَبَها ، َوَعلََّمَها فَأَْحَسَن َتْعِليَمَها ، ثُمَّ أَْعَتقََها َوَتزَوََّجَها ، فَلَُه أَجَْراِن ، َوأَيَُّم

  .ُه أَْجَراِن، َوآَمَن بُِمَحمٍَّد ، فَلَُه أَْجَراِن ، وَأَيَُّما َعْبٍد َمْملُوٍك أَدَّى َحقَّ اِهللا َعلَْيِه ، َوَحقَّ َمَواِليِه ، فَلَ
  .لََيْركَُب ِفيَما ُدوَنَها إِلَى الَْمِدينَِة قَدْ أَْعطَْيُتكََها بَِغْيرِ َشْيٍء ، إِنْ كَانَ الرَّاِكُب: قَالَ الشَّْعبِيُّ : قَالَ صَاِلٌح 

صَاَرتْ : ، قَالَ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعْبَدةَ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َزْيٍد ، َحدَّثََنا ثَابٌِت ، َوَعْبُد الْعَزِيزِ ، َعْن أََنسٍ  -١٩٥٧
  .اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َبْعُد ، فََتزَوََّجَها َوجََعلَ ِعْتقََها َصَداقََها َصِفيَّةُ ِلِدْحَيةَ الْكَلْبِيِّ ، ثُمَّ صَاَرتْ ِلَرسُولِ

  .أَْمَهَرَها نَفَْسهَا: َيا أََبا ُمَحمٍَّد ، أَْنَت َسأَلْتَ أََنًسا َما أَْمَهرََها ؟ قَالَ : فَقَالَ َعْبُد الْعَزِيزِ لِثَابٍِت : قَالَ َحمَّاٌد 

َمةَ ، َعْن ا ُحبَْيُش ْبُن ُمَبشِّرٍ ، َحدَّثََنا يُوُنسُ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َزْيٍد ، َعْن أَيُّوَب ، َعْن ِعكْرَِحدَّثََن -١٩٥٨
  .وَّجََهاَوَجَعلَ ِعْتقََها َصَداقََها ، وََتَز، َعاِئَشةَ ، أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أَْعَتَق صَِفيَّةَ 

  َباُب َتزْوِيجِ الَْعْبِد بَِغْيرِ إِذِْن َسيِّدِِه -٤٣
، َعْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ  َحدَّثََنا أَزَْهُر ْبُن َمْرَوانَ ، َحدَّثََنا َعْبُد الْوَارِِث ْبُن سَِعيٍد ، َحدَّثََنا الْقَاِسُم ْبُن َعْبِد الَْواِحِد -١٩٥٩

إِذَا َتَزوَّجَ الْعَْبُد بَِغْيرِ إِذِْن سَيِِّدِه كَانَ : قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : نِ ُعَمَر ، قَالَ ُمَحمَِّد ْبنِ َعِقيلٍ ، َعنِ اْب
  .َعاِهًرا

ُبو غَسَّانَ َماِلُك ْبُن َحدَّثََنا أَ: َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َوَصاِلُح ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َيْحَيى ْبنِ َسِعيٍد ، قَاالَ  -١٩٦٠
قَالَ َرُسولُ اهللاِ : الَ إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا مَِْنَدلٌ ، َعنِ اْبنِ جُرَْيجٍ ، َعْن ُموَسى ْبنِ ُعقَْبةَ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَ

  .ِليِه فَُهَو َزاٍنأَيَُّما عَْبٍد َتزَوََّج بَِغْيرِ إِذِْن َموَا: َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

  َباُب النَّْهيِ َعْن نِكَاحِ الُْمْتعَِة -٤٤
 َعْبِد اِهللا ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا بِْشُر ْبُن ُعَمَر ، َحدَّثََنا َماِلُك ْبُن أََنسٍ ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ ، َعْن -١٩٦١

، َعْن أَبِيهَِما ، َعْن َعِليِّ ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َنَهى َعْن َوالَْحَسنِ اْبَنْي ُمَحمَِّد ْبنِ َعِليٍّ 
  .ُمْتَعِة النَِّساِء َيْوَم َخيَْبَر ، َوَعْن لُُحومِ الُْحُمرِ اإلِْنِسيَِّة

ْبَدةُ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن َعْبِد الَْعزِيزِ ْبنِ ُعَمَر ، َعنِ الرَّبِيعِ ْبنِ سَْبَرةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َع -١٩٦٢
 َيا َرُسولَ اِهللا ، إِنَّ الْعُْزَبةَ قَِد: خََرْجَنا َمَع َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِفي َحجَِّة الَْودَاعِ ، فَقَالُوا : َعْن أَبِيِه ، قَالَ 

إِالَّ أَنْ َنجَْعلَ َبْيَنَنا وََبْيَنُهنَّ أََجالً ، ، فَأََبْيَن أَنْ َيْنِكْحنََنا ، فَاْسَتْمِتُعوا ِمْن َهِذِه النَِّساِء ، فَأََتْيَناُهنَّ : اشَْتدَّْت َعلَْيَنا ، قَالَ 



وا َبيَْنكُْم وََبْيَنُهنَّ أََجالً ، فََخَرْجتُ أََنا َواْبُن َعمٍّ ِلي ، َمَعُه ُبْردٌ اْجَعلُ: فَذَكَُروا ذَِلَك ِللنَّبِيِّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَقَالَ 
 ُبْرٌد كَبُْرٍد ، فََتَزوَّْجتَُها ، فََمكَثُْت: َوَمِعي ُبْرٌد ، وَُبْرُدُه أَْجَوُد ِمْن ُبرِْدي ، َوأََنا أََشبُّ ِمْنُه ، فَأََتْيَنا َعلَى امَْرأٍَة ، فَقَالَْت 

أَيَُّها النَّاُس ، :  ، َوُهَو َيقُولُ ِعْنَدَها ِتلَْك اللَّْيلَةَ ، ثُمَّ غَدَْوُت َوَرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَاِئٌم َبْيَن الرُّكْنِ وَالْبَابِ
َمَها إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة ، فََمْن كَانَ ِعْنَدُه ِمْنُهنَّ َشْيءٌ إِنِّي قَْد كُْنُت أَِذْنُت لَكُْم ِفي اِالْسِتْمتَاعِ ، أَالَ َوإِنَّ اللََّه قَْد َحرَّ

  .فَلُْيَخلِّ َسبِيلََها ، َوالَ تَأُْخذُوا ِممَّا آَتْيُتُموُهنَّ شَْيئًا

ي حَازِمٍ ، َعْن أَبِي َبكْرِ ْبنِ حَفْصٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َخلٍَف الَْعسْقَالَنِيُّ ، َحدَّثََنا الِْفرَْيابِيُّ ، َعْن أََبانَ ْبنِ أَبِ -١٩٦٣
إِنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أَِذنَ لََنا : خَطََب النَّاَس فَقَالَ ، لَمَّا َوِلَي ُعَمُر ْبُن الْخَطَّابِ : َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 

الَ أَْعلَُم أََحًدا َيَتَمتَُّع َوُهَو ُمْحَصٌن إِالَّ َرَجْمُتهُ بِالِْحَجاَرِة ، إِالَّ أَنْ يَأِْتيَنِي بِأَْرَبَعةٍ  ِفي الُْمْتَعِة ثَالَثًا ، ثُمَّ َحرََّمَها ، وَاللَِّه
  .َيشَْهُدونَ أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أََحلََّها َبْعدَ إِذْ َحرَّمََها

  َباُب الُْمْحرِمِ َيَتَزوَُّج -٤٥
زَْيٍد ، َعنِ اْبنِ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن َخالٍَّد ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ ، َعْن َجابِرِ ْبنِ -١٩٦٤

  .َعبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّمَ َنكََح َوُهَو ُمْحرٌِم

َيزِيَد رِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن آَدَم ، َحدَّثََنا جَرِيُر ْبُن حَازِمٍ ، َحدَّثََنا أَُبو فَزَاَرةَ ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْ -١٩٦٥
  .َوُهَو َحالَلٌ َحدَّثَْتنِي َمْيمُوَنةُ بِْنتُ الْحَارِِث ، أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َتزَوََّجَها، ْبنِ اَألَصمِّ 

  .َوكَاَنْت َخالَِتي َوخَالَةَ اْبنِ َعبَّاسٍ: قَالَ 

اِفعٍ ، َعْن ُنَبْيِه ْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الصَّبَّاحِ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اهللاِ ْبُن َرَجاٍء الَْمكِّيُّ ، َعْن َماِلِك ْبنِ أََنسٍ ، َعْن َن -١٩٦٦
الُْمْحرُِم الَ َيْنِكُح ، : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ثَْمانَ ْبنِ َعفَّانَ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ َوْهبٍ ، َعْن أََبانَ ْبنِ ُع
  .َوالَ ُيْنِكُح ، َوالَ َيخْطُُب

  َباُب اَألكْفَاِء -٤٦
دَّثََنا َعْبُد الَْحمِيِد ْبُن ُسلَْيَمانَ األَْنصَارِيُّ ، أَُخو فُلَْيحٍ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ َسابُورٍ الرَّقِّيُّ ، َح -١٩٦٧

إِذَا : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ُمَحمَِّد ْبنِ َعْجالَنَ ، َعنِ اْبنِ َوِثيَمةَ النَّْصرِيِّ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، قَالَ 
  .ْونَ ُخلُقَُه َوِديَنُه فََزوِّجُوُه ، إِالَّ َتفَْعلُوا َتكُْن ِفْتَنةٌ ِفي اَألْرضِ َوفََساٌد عَرِيٌضأََتاكُْم َمْن َتْرَض

 أَبِيِه ، َعْن َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َسعِيٍد ، َحدَّثََنا الْحَارِثُ ْبُن ِعْمَرانَ الَْجعْفَرِيُّ ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ ، َعْن -١٩٦٨
  .َتخَيَُّروا ِلُنطَِفكُْم ، َواْنِكُحوا اَألكْفَاَء ، َوأَْنِكُحوا إِلَيْهِْم: قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ِئَشةَ ، قَالَْت َعا

  َباُب الِْقْسَمِة َبْيَن النَِّساِء -٤٧
ٌع ، َعْن َهمَّامٍ ، َعْن قََتاَدةَ ، َعنِ النَّْضرِ ْبنِ أََنسٍ ، َعْن َبِشريِ ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َوِكي -١٩٦٩

َمْن كَاَنْت لَُه اْمرَأََتاِن ، َيمِيلُ َمَع إِْحَداُهَما : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َنهِيٍك ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ ، قَالَ 
  .اَء َيْوَم الِْقَياَمِة وَأََحُد شِقَّْيِه َساِقطٌَعلَى اُألخَْرى ، َج



َوةَ ، َعْن َعاِئَشةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َيَماٍن ، َعْن َمْعَمرٍ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُعْر -١٩٧٠
  .أَقَْرعَ َبْيَن نَِساِئِه، كَانَ إِذَا َسافََر  أَنَّ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم

َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن َهاُرونَ ، أَْخبََرَنا َحمَّادُ ْبُن َسلََمةَ ، : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، وَُمَحمَُّد ْبُن َيحَْيى ، قَاالَ  -١٩٧١
كَانَ َرُسولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقِْسُم : ْبِد اِهللا ْبنِ َيزِيَد ، َعْن َعاِئَشةَ ، قَالَْت َعْن أَيُّوَب ، َعْن أَبِي ِقالََبةَ ، َعْن َع

  .اللَُّهمَّ َهذَا ِفْعِلي ِفيَما أَْمِلُك ، فَالَ َتلُْمنِي ِفيَما َتْمِلُك َوالَ أَمِْلُك: َبْيَن نِسَاِئِه فََيْعِدلُ ، ثُمَّ َيقُولُ 

  الَْمْرأَةِ َتَهُب َيوَْمَها ِلَصاحَِبِتهَا َباُب -٤٨
َرَنا عَْبُد الْعَزِيزِ ْبنُ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُعقَْبةُ ْبُن َخاِلٍد وَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الصَّبَّاحِ ، أَخَْب -١٩٧٢

َوَهَبْت َيْومََها ، لَمَّا أَنْ كَبَِرْت سَْوَدةُ بِْنُت َزْمَعةَ : َعْن أَبِيِه ، َعْن َعاِئَشةَ ، قَالَْت  ُمَحمٍَّد ؛ َجِميًعا َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ ،
  .ِلَعاِئَشةَ ، فَكَانَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقِْسُم ِلعَاِئَشةَ بَِيْومِ َسْوَدةَ

َحدَّثََنا َعفَّانُ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ ، َعْن ثَابِتٍ : َشْيَبةَ ، وَُمَحمَُّد ْبُن َيحَْيى ، قَاالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي  -١٩٧٣
: قَالَتْ َصِفيَّةُ ي َشْيٍء ، فَ، َعْن ُسَميَّةَ ، َعْن َعاِئَشةَ ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َوَجَد َعلَى صَِفيَّةَ بِْنِت ُحَييٍّ ِف

َنَعْم ، فَأََخذَتْ ِخَماًرا لََها : َيا َعاِئَشةُ ، َهلْ لَكِ أَنْ تُْرِضي َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َعنِّي ، وَلَِك َيوِْمي ؟ قَالَْت 
إِلَى َجْنبِ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَقَالَ النَّبِيُّ  َمْصُبوغًا بَِزْعفََراٍن ، فََرشَّْتُه بِالَْماِء ِلَيفُوَح رُِحيُه ، ثُمَّ قََعَدْت

ذَِلَك فَْضلُ اِهللا ُيؤِْتيِه َمْن َيَشاُء ، فَأَْخبََرْتهُ : َيا َعاِئَشةُ ، إِلَْيِك َعنِّي ، إِنَُّه لَْيَس َيوَْمِك ، فَقَالَْت : َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 
  .َرِضَي َعنَْهابِاَألْمرِ ، فَ

: ، أَنََّها قَالَْت َحدَّثََنا َحفْصُ ْبُن َعْمرٍو ، َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن َعِليٍّ ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعاِئَشةَ  -١٩٧٤
ْد طَالَتْ ُصْحَبُتَها ، وََولََدْت ِمْنُه أَْوالًَدا ، فَأََراَد أَنْ ، ِفي َرُجلٍ كَاَنْت َتْحَتُه اْمَرأَةٌ قَ} وَالصُّلُْح َخيٌْر{َنزَلَْت َهِذِه اآلَيةُ 

  .َيْستَْبِدلَ بَِها ، فَرَاَضْتُه َعلَى أَنْ يُِقيَم ِعْندََها َوالَ َيقِْسَم لََها

  َباُب الشَّفَاَعِة ِفي التَّزْوِيجِ -٤٩
ةُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ ْبُن َيزِيَد ، َعْن َيزِيَد ْبنِ أَبِي َحبِيبٍ ، َعْن َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِي -١٩٧٥

ِمْن أَفَْضلِ الشَّفَاَعِة ، أَنْ ُيْشفَعَ َبْيَن اِالثَْنْينِ : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : أَبِي الَْخْيرِ ، َعْن أَبِي رُْهمٍ ، قَالَ 
  .ي النِّكَاحِِف

: ِئَشةَ ، قَالَْت َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا شَرِيٌك ، َعنِ الْعَبَّاسِ ْبنِ ذَرِيحٍ ، َعنِ الْبَهِيِّ ، َعْن َعا -١٩٧٦
أَِميِطي َعْنُه اَألذَى ، فََتقَذَّْرُتُه ، : اهللا َعلْيِه وَسلََّم َعثََر أَُساَمةُ بَِعَتَبِة الَْبابِ ، فَُشجَّ ِفي َوْجهِِه ، فَقَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى 

  .لَْو كَانَ أَُساَمةُ جَارَِيةً لََحلَّْيُتُه َوكَسَْوُتُه حَتَّى أَُنفِّقَُه: فََجَعلَ يَُمصُّ َعْنُه الدََّم َوَيُمجُُّه َعْن َوْجهِِه ، ثُمَّ قَالَ 

  اِءَباُب ُحْسنِ ُمَعاَشَرِة النَِّس -٥٠
َحدَّثََنا أَُبو َعاِصمٍ ، َعْن َجْعفَرِ ْبنِ َيْحَيى ْبنِ : وَُمَحمَُّد ْبُن َيحَْيى ، قَاالَ ، َحدَّثََنا أَُبو بِْشرٍ َبكُْر ْبُن َخلٍَف  -١٩٧٧

َخْيُركُمْ : لَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ ثَْوَبانَ ، َعْن َعمِِّه ُعَماَرةَ ْبنِ ثَْوَبانَ ، َعْن َعطَاٍء ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعنِ النَّبِيِّ َص



  .، وَأََنا خَْيُركُْم َألْهِلي)١(َخْيرُكُْم َألْهِلِه 
  __________حاشية_
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نِ َعْمرٍو ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َخاِلٍد ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن َشِقيقٍ ، َعْن َمْسُروقٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْب -١٩٧٨
  .ِخَيارُكُْم خَِيارُكُْم لِنَِسائِهِْم: قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَ 

: ْت اُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعاِئَشةَ ، قَالََحدَّثََنا ِهَش -١٩٧٩
  .َساَبقَنِي النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم فََسبَقُْتُه

ثََنا َحبَّانُ ْبُن ِهالَلٍ ، َحدَّثََنا مَُباَركُ ْبُن فََضالَةَ ، َعْن َعِليِّ ْبنِ َزْيٍد ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبْدرٍ َعبَّاُد ْبُن الَْولِيِد ، َحدَّ -١٩٨٠
،  لَمَّا قَِدَم َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم الَْمِديَنةَ َوُهَو َعرُوٌس بَِصِفيَّةَ بِْنتِ ُحَييٍّ: أُمِّ ُمَحمٍَّد ، َعْن َعاِئَشةَ ، قَالَْت 

فََتَنكَّْرُت َوَتنَقَّْبُت فَذََهْبُت ، فََنظَرَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم إِلَى : جِئَْن نَِساُء األَْنصَارِ فَأَْخَبْرنَ َعْنَها ، قَالَْت 
: قُلُْت : كَْيَف َرأَْيِت ؟ قَالَْت : َضنَنِي ، فَقَالَ فَالَْتفََت ، فَأَْسَرْعتُ الَْمْشَي ، فَأَْدَركَنِي فَاحَْت: َعْينِي فََعَرفَنِي ، قَالَْت 

  .أَْرِسلْ ، َيُهوِديَّةٌ َوْسطَ َيُهوِديَّاٍت

ْن ، َعنِ الَْبهِيِّ ، َع َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن بِْشرٍ ، َعْن َزكَرِيَّا ، َعْن َخاِلدِ ْبنِ َسلََمةَ -١٩٨١
َيا : َما َعِلْمُت َحتَّى َدَخلَْت َعلَيَّ َزيَْنُب بَِغْيرِ إِذٍْن َوِهَي غَضَْبى ، ثُمَّ قَالَْت : قَالَْت َعاِئَشةُ : ُعْرَوةَ ْبنِ الزَُّبْيرِ ، قَالَ 

لَْت َعلَيَّ ، فَأَْعَرْضُت َعنَْها ، حَتَّى قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى َرسُولَ اِهللا ، أَْحَسُبكَ إِذَا قَلََبْت لََك ُبَنيَّةُ أَبِي َبكْرٍ ذَُرْيَعْيَها ، ثُمَّ أَقََب
َشْيئًا ، دُوَنِك ، فَانَْتِصرِي ، فَأَقَْبلُْت َعلَْيَها ، حَتَّى رَأَْيتَُها َوقَْد يَبَِس رِيقَُها ِفي ِفيَها ، َما تَُردُّ َعلَيَّ : اهللا َعلْيِه وَسلََّم 
  .ى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيَتَهلَّلُ َوْجُهُهفََرأَْيُت النَّبِيَّ صَلَّ

َعْن َعاِئَشةَ ،  َحدَّثََنا َحفْصُ ْبُن َعْمرٍو ، َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن حَبِيبٍ الْقَاِضي ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، -١٩٨٢
  .اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَكَانَ ُيَسرِّبُ إِلَيَّ صََواحَِباِتي ُيالَِعْبنَنِي كُْنُت أَلَْعُب بِالَْبنَاِت وَأََنا ِعْنَد َرُسولِ: قَالَْت 

  َباُب َضْربِ النَِّساِء -٥١
بِيِه ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ أَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوةَ ، َعْن -١٩٨٣

إِالََم َيجِْلُد أََحُدكُمُ : َخطََب النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، ثُمَّ ذَكََر النَِّساَء ، فََوَعظَُهْم ِفيهِنَّ ، ثُمَّ قَالَ : َزْمَعةَ ، قَالَ 
  .آِخرِ َيْومِِهاْمرَأََتُه َجلَْد اَألَمِة ؟ َولََعلَُّه أَنْ ُيضَاجَِعَها ِمْن 

َما : ، قَالَْت  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعاِئَشةَ -١٩٨٤
  .َرَب بَِيِدهِ َشْيئًاضََرَب َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َخاِدًما لَُه ، َوالَ اْمرَأَةً ، َوالَ َض

َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الصَّبَّاحِ ، أَخَْبَرَنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُعَبْيِد اهللاِ ْبنِ  -١٩٨٥
الَ َتضْرُِبنَّ إَِماَء اِهللا ، فََجاَء ُعَمُر إِلَى : َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم  قَالَ النَّبِيُّ: َعْن إَِياسِ ْبنِ َعْبدِ اهللاِ ْبنِ أَبِي ذُبَابٍ ، قَالَ 



َيا َرُسولَ اِهللا ، قَْد ذَِئَر النَِّساُء َعلَى أَْزوَاجِهِنَّ ، فَأُْمْر بِضَْربِهِنَّ ، فَضُرِْبَن ، فَطَاَف : النَّبِيِّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَقَالَ 
لَقَْد طَافَ اللَّْيلَةَ بِآلِ ُمحَمٍَّد َسْبُعونَ اْمَرأَةً ، : ُمَحمَّدٍ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم طَاِئفٌ نَِساٌء كَِثٌري ، فَلَمَّا أَصَْبَح ، قَالَ بِآلِ 

  .كُلُّ امَْرأٍَة َتْشَتِكي زَْوَجَها ، فَالَ َتجُِدونَ أُولَِئَك ِخَيارَكُْم

َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َحمَّاٍد ، َحدَّثََنا أَُبو َعَواَنةَ ، : دُ ْبُن َيْحَيى ، والَْحَسُن ْبُن ُمْدرٍِك الطَّحَّانُ ، قَاالَ َحدَّثََنا ُمَحمَّ -١٩٨٦
ُت ُعَمَر لَْيلَةً ، فَلَمَّا ِضفْ: َعْن َداُوَد ْبنِ َعْبِد اهللاِ اَألوِْديِّ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ الُْمْسِليِّ ، َعنِ اَألْشَعِث ْبنِ قَْيسٍ ، قَالَ 
َيا أَْشَعثُ ، اْحفَظْ : الَ ِلي كَانَ ِفي َجْوِف اللَّْيلِ ، قَاَم إِلَى اْمرَأَِتِه َيْضرُِبَها ، فََحجَْزُت َبيَْنُهَما ، فَلَمَّا أََوى إِلَى فَِراِشِه قَ

لََّم ، الَ َتْسأَلِ الرَُّجلَ ِفيمَ َيضْرُِب امَْرأََتُه ، َوالَ تََنْم إِالَّ َعلَى وِْترٍ ، َعنِّي َشْيئًا َسِمْعُتُه َعْن َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَس
  .َوَنسِيُت الثَّاِلثَةَ

  .ْسَناِدِه َنْحَوُهبِإِ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َخاِلِد ْبنِ ِخَداشٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َمْهِديٍّ ، َحدَّثََنا أَُبو َعوَاَنةَ  -م١٩٨٦

  َباُب الْوَاِصلَِة َوالَْواِشمَِة -٥٢
ْبنِ ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ،  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُنَمْيرٍ ، َوأَُبو أَُساَمةَ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا -١٩٨٧

  .لَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، أَنَُّه لََعَن الَْواِصلَةَ ، وَالُْمْستَْوِصلَةَ ، وَالْوَاِشَمةَ ، َوالُْمْستَْوِشَمةََعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعنِ النَّبِيِّ َص

َعْن أَْسَماَء ،  ةَ ،َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبَدةُ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ ، َعْن فَاِطَم -١٩٨٨
فََتَمرَّقَ ، إِنَّ ابَْنِتي ُعرَيٌِّس ، َوقَْد أَصَاَبْتَها الَْحْصَبةُ : َجاَءتِ اْمرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَقَالَْت : قَالَْت 

  .لََعَن اللَُّه الْوَاِصلَةَ ، َوالُْمْستَْوِصلَةَ: وَسلََّم َشْعُرَها ، فَأَِصلُ لََها ِفيِه ؟ فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه 

َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َمْهِديٍّ ، َحدَّثََنا : َحدَّثََنا أَُبو ُعَمَر حَفُْص ْبُن َعْمرٍو ، َوَعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن ُعَمَر ، قَاالَ  -١٩٨٩
لََعَن َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : اهِيَم ، َعْن َعلْقََمةَ ، َعْن َعْبِد اِهللا ، قَالَ ُسفَْيانُ ، َعْن َمْنُصورٍ ، َعْن إِبَْر

ِمنْ  ، فََبلَغَ ذَِلَك اْمَرأَةًالَْواِشمَاِت ، َوالُْمْسَتْوِشمَاِت ، َوالْمَُتَنمِّصَاِت ، َوالُْمَتفَلَِّجاتِ ِللُْحْسنِ ، الُْمَغيَِّراتِ ِلَخلْقِ اِهللا 
َوَما ِلي الَ : كَْيَت َوكَْيَت ، قَالَ : َبلََغنِي َعْنكَ أَنََّك قُلَْت : أُمُّ َيْعقُوَب ، فََجاَءْت إِلَْيِه ، فَقَالَْت : َبنِي أََسٍد ، ُيقَالُ لََها 

إِنِّي َألقَْرأُ َما َبْيَن لَْوَحْيِه فََما َوَجْدُتُه ، : قَالَْت  !أَلَْعُن َمْن لََعَن َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َوُهَو ِفي ِكَتابِ اِهللا ؟
بَلَى : ، قَالَْت } َوَما آَتاكُُم الرَُّسولُ فَُخذُوُه َوَما َنَهاكُْم َعْنُه فَانَْتُهوا{: إِنْ كُْنِت قَرَأِْتِه فَقَْد َوَجْدِتِه ، أََما قَرَأِْت : قَالَ 

اذَْهبِي فَانْظُرِي : فَإِنِّي َألظُنُّ أَْهلََك َيفَْعلُونَ ، قَالَ :  َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَْد نََهى َعْنُه ، قَالَْت فَإِنَّ َرُسولَ اِهللا: ، قَالَ 
اَنْت كََما َتقُوِلَني َما لَْو كَ: َما رَأَْيُت شَْيئًا ، قَالَ َعْبُد اِهللا : فَلَْم َتَر ِمْن حَاَجِتَها َشْيئًا ، قَالَْت ، ، فَذََهَبْت فََنظََرْت 

  .َجاَمَعْتنَا

  َباُب َمَتى ُيسَْتَحبُّ الْبَِناُء بِالنَِّساِء -٥٣
، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبنُ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َوِكيُع ْبُن الَْجرَّاحِ وَحدَّثََنا أَُبو بِْشرٍ َبكُْر ْبُن َخلٍَف -١٩٩٠

: ِئَشةَ ، قَالَْت يٍد ؛ َجِميًعا َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن إِْسَماِعيلَ ْبنِ أَُميَّةَ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعْرَوةَ ، َعْن ُعْرَوةَ ، َعْن َعاَسِع
كَانَ أَحْظَى ِعْنَدُه مِنِّي ، َوكَاَنتْ  َتَزوََّجنِي النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِفي شَوَّالٍ ، َوَبَنى بِي ِفي شَوَّالٍ ، فَأَيُّ نِسَاِئِه

  .َعاِئَشةُ َتسَْتِحبُّ أَنْ ُتْدِخلَ نَِساَءَها ِفي شَوَّالٍ



اِهللا  ْسَحاَق ، َعْن َعْبِدَحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَْسَوُد ْبُن َعاِمرٍ ، َحدَّثََنا ُزَهْيٌر ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِ -١٩٩١
ى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َتزَوََّج أُمَّ ْبنِ أَبِي َبكْرٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ الْحَارِثِ ْبنِ ِهَشامٍ ، َعْن أَبِيِه ؛ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّ

  .َسلََمةَ ِفي َشوَّالٍ ، َوَجَمعََها إِلَْيِه ِفي َشوَّالٍ

  لُ بِأَْهِلِه قَْبلَ أَنْ ُيْعِطَيَها َشْيئًاَباُب الرَُّجلِ َيْدُخ -٥٤
 طَلَْحةَ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا الَْهيْثَُم ْبُن َجِميلٍ ، َحدَّثََنا شَرِيٌك ، َعْن َمْنصُورٍ ؛ أَظُنُُّه َعْن -١٩٩٢

  . َعلْيِه وَسلََّم أََمَرَها أَنْ ُتْدِخلَ َعلَى َرُجلٍ اْمرَأََتُه قَْبلَ أَنْ ُيعِْطَيَها َشْيئًاَخْيثََمةَ ، َعْن َعاِئَشةَ ، أَنَّ َرُسولَ اِهللا صَلَّى اهللا

  َباُب َما َيكُونُ ِفيِه الُْيْمُن َوالشُّؤُْم -٥٥
ُن ُسلَْيمٍ الْكَِنانِيُّ ، َعْن َيْحَيى ْبنِ َحدَّثَنِي ُسلَْيَمانُ ْب، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن َعيَّاشٍ  -١٩٩٣

: َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َيقُولُ : َجابِرٍ ، َعْن َحِكيمِ ْبنِ ُمَعاوَِيةَ ، َعْن َعمِِّه ِمْخَمرِ ْبنِ ُمَعاوَِيةَ ، قَالَ 
  .ِفي الَْمْرأَِة ، َوالْفََرسِ ، وَالدَّارِ: الَ ُشْؤَم ، َوقَْد َيكُونُ الُْيْمُن ِفي ثَالَثٍَة 

ي حَازِمٍ ، َعْن َسْهلِ َحدَّثََنا َعْبُد السَّالَمِ ْبُن َعاِصمٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َناِفعٍ ، َحدَّثََنا مَاِلُك ْبُن أََنسٍ ، َعْن أَبِ -١٩٩٤
  .فَِفي الْفََرسِ ، َوالْمَْرأَِة ، وَالَْمْسكَنِ ، َيْعنِي الشُّْؤَم، إِنْ كَانَ : لََّم قَالَ ْبنِ َسْعٍد ، أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَس

، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َخلٍَف أَُبو َسلََمةَ ، َحدَّثََنا بِْشُر ْبُن الُْمفَضَّلِ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ إِْسحَاَق  -١٩٩٥
  .ِفي الْفََرسِ ، وَالَْمرْأَِة ، َوالدَّارِ: الشُّْؤُم ِفي ثَالٍَث : أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ ، اِلمٍ ، َعْن أَبِيِه َعْن َس

َنَب ، َحدَّثَْتُه َعْن أُمِّ َسلََمةَ ، أَنََّها كَاَنتْ َتُعدُّ َزْي) ١(فََحدَّثَنِي أَُبو ُعَبْيَدةَ ْبُن َعْبدِ اهللاِ ْبنِ َزْمَعةَ ، أَنَّ أُمَُّه : قَالَ الزُّْهرِيُّ 
  .َهُؤالَِء الثَّالَثْ ، َوَتزِيُد َمَعُهنَّ السَّْيَف

  __________حاشية_
أن : " ١٢٦الورقة " مصباح الزجاحة يف زوائد ابن ماجة"وطبعيت عبد الباقي ، واملكنز ، و، يف النسخ اخلطية ) ١(

وطبعيت الرسالة ، :  ١٤٥الورقة /٧" جامع املسانيد والسنن"و، ) ١٨٢٧٦/(١٣" حتفة األشراف"يف و، " َجدََّتُه
وليست ، هو ابن َزيَْنب بنت أَبِي َسلََمة ، فأبو ُعبَْيَدة بن َعْبد اِهللا بن َزْمَعة ، وهو الصََّواب ، " أن أُمَّه: "واجليل 
  .٣٤/٥٨" هتذيب الكمال: "انظر . َجدَُّتُه
" هتذيب الكمال. "روى عنها ابنها أبو ُعبَْيَدة بن َعْبد اِهللا بن َزْمعَة: ِملزِّي ، يف ترمجة َزْيَنب بنت أَبِي َسلََمة وقال ا
٣٥/١٨٥.  

  َباُب الَْغْيرَِة -٥٦
َيْحَيى ْبنِ أَبِي كَِثريٍ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن َشيَْبانَ أَبِي ُمَعاوَِيةَ ، َعْن  -١٩٩٦

ِمَن الَْغْيَرِة َما ُيِحبُّ اللَُّه ، َوِمْنَها َما َيكَْرُه اللَُّه : قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َسلََمةَ ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، قَالَ 
  .لرِّيَبِة ، َوأَمَّا َما َيكَْرُه ، فَالَْغْيَرةُ ِفي غَْيرِ رِيبٍَة، فَأَمَّا َما ُيِحبُّ اللَُّه ، فَالَْغْيَرةُ ِفي ا

َعاِئَشةَ ، قَالَْت َحدَّثََنا َهاُرونُ ْبُن إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا َعْبَدةُ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن  -١٩٩٧
َما ِغْرُت َعلَى َخِدَجيةَ ، ِممَّا َرأَْيُت ِمْن ِذكْرِ َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم لََها ، َولَقَدْ َما ِغْرُت َعلَى اْمَرأٍَة قَطُّ : 



  .أََمَرُه َربُُّه أَنْ يَُبشَِّرَها بَِبْيٍت ِفي الَْجنَِّة ِمْن قََصبٍ
  ءءء. َيْعنِي ِمْن ذََهبٍ ، قَالَُه أَُبو َعْبِد اِهللا اْبُن َماَجْه

َعنِ الِْمْسَورِ ْبنِ َحدَّثََنا ِعيَسى ْبُن َحمَّاٍد الِْمْصرِيُّ ، أَْخبََرَنا اللَّْيثُ ْبُن سَْعٍد ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي ُملَْيكَةَ ،  -١٩٩٨
إِنَّ بَنِي ِهَشامِ ْبنِ الُْمِغَريةِ : قُولُ َسِمْعتُ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َوُهَو َعلَى الِْمنَْبرِ َي: َمْخَرَمةَ ، قَالَ 

الَ آذَنُ لَُهْم ، إِالَّ أَنْ يُرِيدَ اْستَأْذَنُونِي أَنْ ُيْنِكحُوا اْبَنتَُهْم َعِليَّ ْبَن أَبِي طَاِلبٍ ، فَالَ آذَنُ لَُهْم ، ثُمَّ الَ آذَنُ لَُهْم ، ثُمَّ 
  .ِتي َويَْنِكحَ ابَْنَتُهْم ، فَإِنََّما ِهَي َبْضَعةٌ مِنِّي ، يَرِيبُنِي َما رَاَبَها ، َويُْؤِذينِي َما آذَاهَاَعِليُّ ْبُن أَبِي طَاِلبٍ أَنْ ُيطَلَِّق اْبَن

الُْحَسْينِ ، أَنَّ يُّ ْبُن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا أَُبو الَْيَماِن ، أَْخبََرَنا شَُعْيٌب ، َعنِ الزُّهْرِيِّ ، أَخَْبرَنِي َعِل -١٩٩٩
أَنَّ َعِليَّ ْبَن أَبِي طَاِلبٍ َخطَبَ بِْنَت أَبِي َجْهلٍ ، َوعِْنَدُه فَاِطَمةُ بِْنُت النَّبِيِّ صَلَّى اهللا َعلْيِه ، الِْمسَْوَر ْبَن َمْخَرَمةَ أَخَْبَرُه 

إِنَّ قَْوَمَك َيَتَحدَّثُونَ أَنََّك الَ تَْغَضبُ : اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَقَالَْت  أََتتِ النَّبِيَّ َصلَّى، وَسلََّم ، فَلَمَّا َسِمَعْت بِذَِلَك فَاِطَمةُ 
  .ِلَبنَاِتَك ، َوَهذَا َعِليٌّ َناِكًحا اْبَنةَ أَبِي َجْهلٍ

فَإِنِّي قَْد أَْنكَْحُت أََبا : أَمَّا بَْعُد : قَالَ فَقَاَم النَّبِيُّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فََسِمْعُتُه ِحَني َتَشهََّد ، ثُمَّ : قَالَ الِْمسَْوُر 
ا َواللَِّه الَ فََحدَّثَنِي فََصَدقَنِي ، َوإِنَّ فَاِطَمةَ بِْنَت ُمَحمَّدٍ َبْضَعةٌ مِنِّي ، َوأََنا أَكَْرُه أَنْ َيفِْتُنوَها ، وَإِنََّه، الَْعاصِ ْبَن الرَّبِيعِ 

  .َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َوبِْنُت َعُدوِّ اِهللا ِعْنَد َرُجلٍ وَاِحدٍ أََبًداَتْجتَِمُع بِْنُت َرُسولِ اهللاِ 
  .فََنَزلَ َعِليٌّ َعنِ الْخِطَْبِة: قَالَ 

  َباُب الَِّتي َوهََبْت َنفَْسَها ِللنَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم -٥٧
َحدَّثََنا َعْبَدةُ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعاِئَشةَ ، أَنََّها ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ  -٢٠٠٠

ْن َتَشاُء ُتْرجِي َم{: أََما َتسَْتِحي الَْمرْأَةُ أَنْ تََهَب َنفَْسَها ِللنَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ؟ حَتَّى أَْنَزلَ اللَُّه : كَاَنْت َتقُولُ 
  .إِنَّ َربََّك لَُيسَارُِع ِفي َهَواَك: فَقُلُْت : ، قَالَْت } ِمْنُهنَّ َوُتْؤوِي إِلَْيَك َمْن َتَشاُء

ثََنا ثَابٌِت ، َحدَّثََنا َمْرُحوُم ْبُن َعْبدِ الْعَزِيزِ ، َحدَّ: َحدَّثََنا أَُبو بِْشرٍ َبكُْر ْبُن َخلٍَف ، وَُمَحمَُّد ْبُن َبشَّارٍ ، قَاالَ  -٢٠٠١
َجاَءِت امَْرأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، : كُنَّا ُجلُوًسا َمَع أََنسِ ْبنِ َماِلٍك َوعِْنَدُه اْبَنةٌ لَُه ، فَقَالَ أََنٌس : قَالَ 

ِهَي خَْيٌر : َما أَقَلَّ حََياَءَها ، فَقَالَ : اَجةٌ ؟ فَقَالَتِ ابَْنُتُه َيا َرسُولَ اِهللا ، َهلْ لََك ِفيَّ َح: فََعَرَضْت نَفَْسَها َعلَْيِه ، فَقَالَْت 
  .ِمْنِك ، َرِغَبْت ِفي َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فََعَرَضْت َنفَْسَها َعلَْيِه

  َباُب الرَُّجلُ َيُشكُّ ِفي وَلَدِِه -٥٨
َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن : َشْيَبةَ ، وَُمَحمَُّد ْبُن الصَّبَّاحِ ، قَاالَ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي -٢٠٠٢

: َم ، فَقَالَ َجاَء َرُجلٌ ِمْن َبنِي فَزَاَرةَ إِلَى َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ: َسِعيِد ْبنِ الُْمسَيَّبِ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، قَالَ 
نََعْم : َهلْ لََك ِمْن إِبِلٍ ؟ قَالَ : َيا َرسُولَ اِهللا ، إِنَّ اْمرَأَِتي وَلََدْت غُالًَما أَسَْوَد ، فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

: فَأَنَّى أََتاَها ذَِلَك ؟ قَالَ : إِنَّ ِفيَها لَُوْرقًا ، قَالَ : قَالَ  َهلْ ِفيَها ِمْن أَْوَرَق ؟: ُحْمٌر ، قَالَ : فََما أَلْوَاُنَها ؟ قَالَ : ، قَالَ 
  .َوَهذَا لََعلَّ ِعْرقًا َنَزَعُه: قَالَ ، َعَسى ِعْرٌق َنَزَعَها 
  .َواللَّفْظُ ِالْبنِ الصَّبَّاحِ



أَُبو غَسَّانَ ، َعْن ُجَوْيرَِيةَ ْبنِ أَْسَماَء ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ  َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا َعَباَءةُ ْبُن كُلَْيبٍ اللَّيِْثيُّ -٢٠٠٣
َيا َرسُولَ اِهللا ، إِنَّ امَْرأَِتي وَلََدْت َعلَى : ُعَمَر ، أَنَّ َرُجالً ِمْن أَْهلِ الَْباِدَيِة أََتى النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَقَالَ 

فََما أَلْوَاُنَها : َنَعْم ، قَالَ : َهلْ لََك ِمْن إِبِلٍ ؟ قَالَ : أَْسَوَد ، وَإِنَّا أَْهلُ َبْيتٍ لَْم َيكُْن ِفيَنا أَسَْوُد قَطُّ ، قَالَ  ِفَراِشي غُالًَما
: فَأَنَّى كَانَ ذَِلَك ؟ قَالَ : الَ َنَعْم ، قَ: ِفيَها أَْوَرُق ؟ قَالَ : الَ ، قَالَ : َهلْ ِفيَها أَسَْوُد ؟ قَالَ : ُحْمٌر ، قَالَ : ؟ قَالَ 

  .فَلََعلَّ ابَْنَك َهذَا َنَزَعُه ِعْرٌق: َعَسى أَنْ َيكُونَ َنَزَعُه ِعْرٌق ، قَالَ 

  َباُب الْوَلَُد ِللِْفرَاشِ ، َوِللَْعاِهرِ الَْحجَُر -٥٩
إِنَّ : ُن ُعَيْيَنةَ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُعْرَوةَ ، َعْن َعاِئَشةَ ، قَالَْت َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْب -٢٠٠٤

َيا َرُسولَ اِهللا ، أَْوصَانِي :  اْبَن َزْمَعةَ ، َوسَْعًدا اخَْتَصَما إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِفي اْبنِ أََمِة َزْمَعةَ ، فَقَالَ سَْعٌد
أَِخي وَاْبُن أََمِة أَبِي ، وُِلَد َعلَى : فَأَقْبِْضُه ، َوقَالَ عَْبُد ْبُن َزْمَعةَ ، أَنْ أَْنظَُر إِلَى اْبنِ أََمِة َزْمَعةَ ، ا قَدِْمُت َمكَّةَ أَِخي إِذَ

َك َيا عَْبَد ْبَن َزْمَعةَ ، الَْولَدُ ِللِْفرَاشِ ، ُهَو لَ: ِفَراشِ أَبِي ، فََرأَى النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َشَبَهُه بُِعْتَبةَ ، فَقَالَ 
  .َواحَْتجِبِي َعْنُه َيا َسوَْدةُ

َعْن أَبِيِه ، َعْن ُعَمَر ،  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ أَبِي َيزِيَد ، -٢٠٠٥
  .سُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قََضى بِالْوَلَِد ِللِْفرَاشِأَنَّ َر

، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيَّبِ  -٢٠٠٦
  .الْوَلَُد ِللِْفرَاشِ ، َوِللَْعاِهرِ الَْحَجُر:  َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا

َسِمْعُت أََبا أَُماَمةَ : َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن َعيَّاشٍ ، َحدَّثََنا شَُرْحبِيلُ ْبُن ُمْسِلمٍ ، قَالَ  -٢٠٠٧
  .الْوَلَُد ِللِْفرَاشِ ، َوِللَْعاِهرِ الَْحَجُر: َسِمْعُت َرسُولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّمَ َيقُولُ : الَْباهِِليَّ َيقُولُ 

  َباُب الزَّْوَجْينِ ُيْسِلمُ أََحُدُهَما قَْبلَ اآلخَرِ -٦٠
ا ِسَماٌك ، َعْن ِعكرَِمةَ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، أَنَّ امَْرأَةً َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعْبَدةَ ، َحدَّثََنا َحفْصُ ْبُن ُجَمْيعٍ ، َحدَّثََن -٢٠٠٨

َيا َرسُولَ : فََجاَء َزْوُجَها اَألوَّلُ ، فَقَالَ : فَأَْسلََمْت ، فََتَزوََّجَها َرُجلٌ ، قَالَ ، َجاَءْت إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 
فَاْنَتَزعََها َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِمْن َزْوجَِها : ُت َمَعَها ، َوَعِلَمْت بِإِْسالَِمي ، قَالَ اِهللا ، إِنِّي قَْد كُْنُت أَْسلَْم

  .اآلَخرِ ، َوَردََّها إِلَى َزْوجَِها اَألوَّلِ

َنا َيزِيُد ْبُن َهاُرونَ ، أَْخبََرَنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسحَاَق ، َحدَّثَ: َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن َخالٍَّد ، َوَيْحَيى ْبُن َحكِيمٍ ، قَاالَ  -٢٠٠٩
 اْبَنَتُه َعلَى أَبِي الَْعاصِ َعْن َداُوَد ْبنِ الُْحَصْينِ ، َعْن ِعكْرَِمةَ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َردَّ

  .نِ بِنِكَاِحَها األَوَّلِْبنِ الرَّبِيعِ بَْعَد سََنَتْي

دِِّه ، أَنَّ َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعْن َحجَّاجٍ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َج -٢٠١٠
  .َعاصِ ْبنِ الرَّبِيعِ بِنِكَاحٍ َجِديٍدَرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َردَّ ابَْنَتُه زَْيَنَب َعلَى أَبِي الْ



  َباُب الَْغْيلِ -٦١
مَّدِ ْبنِ َعْبِد َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن أَيُّوَب ، َعْن ُمَح -٢٠١١

َسِمْعُت َرُسولَ : ُعْرَوةَ ، َعْن َعاِئَشةَ ، َعْن ُجَداَمةَ بِْنِت َوْهبٍ اَألَسِديَِّة ، أَنََّها قَالَْت  الرَّْحَمنِ ْبنِ َنْوفَلٍ الْقَُرِشيِّ ، َعْن
، أَْوالَدَُهْم  قَْد أَرَْدُت أَنْ أَنَْهى َعنِ الِْغَيالِ ، فَإِذَا فَارُِس وَالرُّوُم ُيِغيلُونَ ، فَالَ َيقُْتلُونَ: اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقُولُ 

  .ُهَو الَْوأُْد الَْخِفيُّ: َوُسِئلَ َعنِ الْعَْزلِ ، فَقَالَ : َوَسِمْعُتُه َيقُولُ 

 ُمهَاجَِر ْبَن أَبِيَحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َحْمَزةَ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ُمَهاجِرٍ ، أَنَُّه َسِمَع أََباُه الْ -٢٠١٢
ى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقُولُ ُمْسِلمٍ ُيَحدِّثُ َعْن أَْسَماَء بِْنِت َيزِيَد ْبنِ السَّكَنِ ، َوكَاَنْت َمْوالََتُه ، أَنََّها َسِمَعْت َرسُولَ اِهللا صَلَّ

  .الْفَارَِس َعلَى ظَْهرِ فََرِسِه َحتَّى َيْصَرَعُه الَ َتقُْتلُوا أَْوالَدَكُْم سِرا ، فََوالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه ، إِنَّ الْغَْيلَ لَُيْدرُِك: 

  ِفي الَْمْرأَةِ ُتْؤِذي زَْوَجهَا: َباٌب  -٦٢
الْجَْعِد ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا ُمؤَمَّلٌ ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن َساِلمِ ْبنِ أَبِي  -٢٠١٣

اآلَخَر ، فَقَالَ أََتِت النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم امَْرأَةٌ َمَعَها َصبِيَّانِ لََها ، قَْد َحَملَْت أََحَدُهَما َوِهيَ َتقُوُد : َماَمةَ ، قَالَ أُ
يَأِْتَني إِلَى أَْزوَاجِهِنَّ ، َدَخلَ ُمَصلِّيَاُتُهنَّ  َحاِمالٌَت ، َواِلدَاٌت ، َرِحيَماٌت ، لَْوالَ َما: َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

  .الَْجنَّةَ

ِد ْبنِ َمْعدَانَ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ ْبُن الضَّحَّاِك ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن َعيَّاشٍ ، َعْن َبِحريِ ْبنِ َسْعٍد ، َعْن َخاِل -٢٠١٤
الَ تُْؤِذي امَْرأَةٌ زَْوَجَها إِالَّ قَالَْت : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ُمَعاِذ ْبنِ َجَبلٍ ، قَالَ َعْن كَِثريِ ْبنِ ُمرَّةَ ، َعْن 

  .قَِك إِلَْيَناالَ ُتؤِْذيِه ، قَاَتلَِك اللَُّه ، فَإِنََّما ُهَو ِعْنَدِك َدخِيلٌ ، أَْوَشَك أَنْ ُيفَارِ: َزْوَجُتُه ِمَن الْحُورِ الِْعنيِ 

  َباُب الَ ُيَحرُِّم الَْحَراُم الَْحالَلَ -٦٣
ْبُن ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن ُمَعلَّى ْبنِ َمْنُصورٍ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن ُمَحمٍَّد الْفَْروِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا  -٢٠١٥

  .الَ ُيَحرُِّم الَْحَراُم الَْحالَلَ: َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ  ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعنِ النَّبِيِّ

  أَبَْواُب الطَّالَقِ
  .َباٌب -١

ى ْبُن َحدَّثََنا َيحَْي: َحدَّثََنا ُسوَْيُد ْبُن َسعِيٍد ، َوَعْبُد اِهللا ْبُن َعاِمرِ ْبنِ ُزرَاَرةَ ، َوَمْسرُوُق ْبُن الَْمْرُزَباِن ، قَالُوا  -٢٠١٦
ْيرٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َزكَرِيَّا ْبنِ أَبِي زَاِئَدةَ ، َعْن َصاِلحِ ْبنِ صَاِلحِ ْبنِ َحيٍّ ، َعْن َسلََمةَ ْبنِ كَُهْيلٍ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ ُجَب

  .، ثُمَّ َراَجعََها َعْن ُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم طَلََّق َحفَْصةَ

، َعْن أَبِي ُموَسى  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا ُمؤَمَّلٌ ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن أَبِي ُبْرَدةَ -٢٠١٧
قَْد طَلَّقُْتِك ، قَْد َراجَْعُتِك ، : لَْعُبونَ بُِحُدوِد اِهللا ، َيقُولُ َما َبالُ أَقَْوامٍ َي: قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ، قَالَ 

  .قَْد طَلَّقُْتِك



صَّاِفيِّ ، َعْن ُمَحارِبِ َحدَّثََنا كَِثُري ْبُن ُعَبْيٍد الِْحْمِصيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن خَاِلٍد ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ الَْولِيِد الَْو -٢٠١٨
  .أَْبَغضُ الَْحالَلِ إِلَى اهللاِ الطَّالَُق: قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ِدثَارٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر ، قَالَ  ْبنِ

  َباُب طَالَقِ السُّنَِّة -٢
: إِْدرِيَس ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن  -٢٠١٩

ُمْرُه فَلُْيَراجِْعَها حَتَّى َتطُْهَر : طَلَّقُْت اْمرَأَِتي َوِهيَ َحاِئٌض ، فَذَكََر ذَِلَك ُعَمُر لَِرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَقَالَ 
  .َمَر اللَُّهَتطُْهَر ، ثُمَّ إِنْ َشاَء طَلَّقََها قَْبلَ أَنْ ُيَجاِمَعَها ، َوإِنْ َشاَء أَْمَسكََها ، فَإِنََّها الِْعدَّةُ الَِّتي أَ ، ثُمَّ َتحِيَض ، ثُمَّ

، َعْن أَبِي اَألْحَوصِ ، َعْن  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َسعِيٍد ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق -٢٠٢٠
  .طَالَُق السُّنَّةِ أَنْ ُيطَلِّقََها طَاهًِرا ِمْن غَْيرِ جَِماعٍ: َعْبِد اِهللا ، قَالَ 

بِي  أََحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َمْيُموٍن الرَّقِّيُّ ، َحدَّثََنا حَفُْص ْبُن ِغَياٍث ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن -٢٠٢١
ُيطَلِّقَُها ِعْنَد كُلِّ طُْهرٍ َتطِْليقَةً ، فَإِذَا طَهَُرِت الثَّاِلثَةَ ، طَلَّقََها ، : ِفي طَالَقِ السُّنَِّة : اَألْحَوصِ ، َعْن َعْبِد اِهللا ، قَالَ 

  .َوَعلَْيَها َبْعَد ذَِلَك حَْيَضةٌ

ثََنا عَْبُد اَألْعلَى ، َحدَّثََنا ِهَشاٌم ، َعْن ُمَحمٍَّد ، َعْن ُيوُنَس ْبنِ ُجَبْيرٍ َحدَّثََنا َنْصُر ْبُن َعِليٍّ الْجَْهَضِميُّ ، َحدَّ -٢٠٢٢
َتْعرُِف عَْبَد اِهللا ْبَن ُعَمَر ؟ طَلََّق : َسأَلُْت اْبَن ُعَمَر َعْن َرُجلٍ طَلََّق اْمرَأََتُه َوِهَي َحاِئٌض ، فَقَالَ : أَبِي غَالَّبٍ ، قَالَ 

أَرَأَْيتَ : أَُيعَْتدُّ بِِتلَْك ؟ قَالَ : ِهَي حَاِئٌض ، فَأََتى ُعَمُر النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَأََمَرُه أَنْ ُيرَاجَِعَها ، قُلُْت اْمرَأََتُه َو
  .إِنْ َعَجَز وَاسَْتْحَمَق ؟

  َباُب الَْحاِملِ كَْيَف ُتطَلَُّق -٣
َحدَّثََنا َوكِيٌع ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد : بِي َشْيَبةَ ، َوَعِليُّ ْبُن ُمحَمٍَّد ، قَاالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَ -٢٠٢٣

ِللنَّبِيِّ َصلَّى  ذَِلَك ُعَمُر الرَّْحَمنِ ، َمْولَى آلِ طَلَْحةَ ، َعْن َساِلمٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنَُّه طَلََّق اْمرَأََتُه َوِهَي حَاِئٌض ، فَذَكََر
  .ُمْرُه فَلْيَُراجِْعَها ، ثُمَّ ُيطَلِّقَْها َوِهَي طَاِهٌر ، أَوْ َحاِملٌ: اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَقَالَ 

  َباُب َمْن طَلََّق ثَالَثًا ِفي َمْجِلسٍ وَاِحٍد -٤
، َعْن إِْسَحاقَ ْبنِ أَبِي فَْرَوةَ ، َعْن أَبِي الزَِّناِد ، َعْن َعاِمرٍ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُرْمحٍ ، أَْخبََرَنا اللَّْيثُ ْبُن سَْعٍد -٢٠٢٤

طَلَّقَنِي زَْوجِي ثَالَثًا ، َوُهَو خَارِجٌ إِلَى الَْيَمنِ : َحدِِّثينِي َعْن طَالَِقِك ، قَالَْت : قُلُْت ِلفَاِطَمةَ بِْنِت قَْيسٍ : الشَّْعبِيِّ ، قَالَ 
  .ُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم، فَأََجاَز ذَِلَك َر

  َباُب الرَّْجعَِة -٥
 ُمطَرِِّف ْبنِ َحدَّثََنا بِْشُر ْبُن ِهالَلٍ الصَّوَّاُف ، َحدَّثََنا َجعْفَُر ْبُن ُسلَْيَمانَ الضُّبَِعيُّ ، َعْن َيزِيدَ الرِّْشِك ، َعْن -٢٠٢٥

نَ ْبَن الُْحَصْينِ سُِئلَ َعْن َرُجلٍ ُيطَلُِّق امَْرأََتُه ، ثُمَّ يَقَُع بَِها وَلَْم ُيْشهِْد َعلَى طَالَِقَها ، َوالَ َعْبِد اهللاِ ْبنِ الشِّخِّريِ ، أَنَّ ِعْمَرا
  .ى َرْجَعِتهَاطَلَّقَْت بَِغْيرِ ُسنٍَّة ، َورَاَجْعَت بِغَْيرِ ُسنٍَّة ، أَشْهِْد َعلَى طَالَِقَها ، َوَعلَ: َعلَى َرْجَعِتَها ، فَقَالَ ِعْمَرانُ 



  َباُب الُْمطَلَّقَِة الَْحاِملِ إِذَا َوَضَعْت ذَا َبطْنَِها َباَنْت -٦
 َمْيُموٍن ، َعْن أَبِيِه َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُعَمَر ْبنِ َهيَّاجٍ ، َحدَّثََنا قَبِيَصةُ ْبُن ُعقَْبةَ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ -٢٠٢٦
طَيِّْب نَفِْسي بَِتطِْليقٍَة ، فَطَلَّقََها : َبْيرِ ْبنِ الْعَوَّامِ ، أَنَُّه كَاَنْت ِعْنَدُه أُمُّ كُلْثُومٍ بِْنُت ُعقَْبةَ ، فَقَالَتْ لَُه َوِهَي َحاِملٌ ، َعنِ الزُّ

؟ َخَدَعْتنِي ، َخَدَعَها اللَُّه ، ثُمَّ أََتى النَّبِيَّ َصلَّى  َما لََها: َتطِْليقَةً ، ثُمَّ َخَرَج إِلَى الصَّالَِة ، فََرَجَع َوقَْد َوضََعْت ، فَقَالَ 
  .َسَبَق الِْكتَاُب أََجلَُه ، اْخطُْبَها إِلَى َنفْسَِها: اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَقَالَ 

  َباُب الَْحاِملِ الُْمَتَوفَّى َعْنَها َزْوجَُها إِذَا َوَضَعْت َحلَّتْ ِلَألْزوَاجِ -٧
َعْن أَبِي  ثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ ، َعْن َمْنُصورٍ ، َعْن إِبَْراِهيَم ، َعنِ اَألْسَوِد ،َحدَّ -٢٠٢٧

عٍ َوِعشْرِيَن لَْيلَةً ، فَلَمَّا َتَعلَّْت َوَضَعْت سَُبْيَعةُ اَألْسلَِميَّةُ بِْنُت الَْحارِِث َحْملََها بَْعَد َوفَاِة َزْوجَِها بِبِْض: السََّنابِلِ ، قَالَ 
إِنْ َتفَْعلْ فَقَْد َمَضى :  ِمْن نِفَاِسَها َتَشوَّفَْت ، فَِعيَب ذَِلَك َعلَْيَها ، َوذُِكَر أَْمُرَها ِللنَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَقَالَ

  .أََجلَُها

َبةَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمْسهِرٍ ، َعْن َداُوَد ْبنِ أَبِي هِْنٍد ، َعنِ الشَّعْبِيِّ ، َعْن َمْسُروقٍ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْي -٢٠٢٨
ا َوَضَعْت بَْعَد َوفَاةِ إِنََّه: إِلَْيهَِما ، َوَعْمرِو ْبنِ ُعْتَبةَ ، أَنَُّهَما كََتَبا إِلَى ُسَبْيَعةَ بِْنِت الْحَارِِث َيسْأَالَنَِها َعْن أَْمرَِها ، فَكََتَبْت 

قَْد أَْسَرْعِت ، اعَْتدِّي :  َزْوجَِها بِخَْمَسٍة َوِعْشرِيَن ، فََتهَيَّأَْت َتطْلُُب الَْخْيَر ، فََمرَّ بَِها أَُبو السََّنابِلِ ْبُن َبْعكٍَك ، فَقَالَ
: َيا َرسُولَ اِهللا ، اْسَتغِْفْر ِلي ، قَالَ : صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَقُلُْت  آِخَر اَألَجلَْينِ ، أَْرَبَعةَ أَْشُهرٍ َوَعشًْرا ، فَأََتْيتُ النَّبِيَّ

  .إِنْ َوَجْدتِ َزْوًجا صَاِلًحا فََتزَوَّجِي: َوِفيَم ذَاَك ؟ فَأَْخبَْرُتُه ، فَقَالَ 

دَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َداُوَد ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوةَ ، َعْن َح: َحدَّثََنا َنْصُر ْبُن َعِليٍّ ، َوُمَحمَُّد ْبُن َبشَّارٍ ، قَاالَ  -٢٠٢٩
  .ذَا َتَعلَّْت ِمْن نِفَاِسَهاأَبِيِه ، َعنِ الِْمسَْورِ ْبنِ َمْخَرَمةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أََمرَ ُسَبْيَعةَ أَنْ َتْنِكَح إِ

 دُ ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن ُمْسِلمٍ ، َعْن َمْسُروقٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنَِحدَّثََنا ُمَحمَّ -٢٠٣٠
  .َوَعْشرًا وَاللَِّه ، لََمْن َشاَء الََعنَّاُه ، ألُْنزِلَتْ ُسوَرةُ النَِّساِء الْقُصَْرى َبْعَد أَْرَبَعةَ أَشُْهرٍ: َمْسُعوٍد ، قَالَ 

  َباُب أَْيَن َتْعَتدُّ الُْمَتَوفَّى َعْنَها َزْوجُهَا -٨
 إِْسَحاَق ْبنِ كَْعبِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َخاِلٍد اَألْحَمُر ُسلَْيَمانُ ْبُن َحيَّانَ ، َعْن َسْعِد ْبنِ -٢٠٣١

ْنِت كَْعبِ ْبنِ ُعْجَرةَ ، َوكَاَنتْ َتْحَت أَبِي َسعِيٍد الُْخْدرِيِّ ، أَنَّ أُْخَتُه الْفَُرْيَعةَ بِْنَت َماِلٍك ، ْبنِ ُعْجَرةَ ، َعْن َزْيَنبَ بِ
ِفي دَارٍ ِمْن خََرَج َزْوجِي ِفي طَلَبِ أَْعالَجٍ لَُه ، فَأَْدَركَُهمْ بِطََرِف الْقَُدومِ ، فَقََتلُوُه ، فََجاَء نَْعُي َزْوجِي وَأََنا : قَالَْت 

َيا َرسُولَ اِهللا ، إِنَُّه َجاَء َنْعيُ : ُدورِ األَْنَصارِ ، َشاِسَعٍة َعْن َدارِ أَْهِلي ، فَأََتْيتُ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَقُلُْت 
َدْع َماالً ُيْنِفُق َعلَيَّ ، َوالَ َماالً َورِثُْتُه ، َوالَ دَاًرا َزْوجِي َوأََنا ِفي َدارٍ َشاِسَعٍة َعْن دَارِ أَْهِلي ، َودَارِ إِْخوَِتي ، َولَمْ َي

فَإِنَُّه أََحبُّ إِلَيَّ ، َوأَْجَمُع ِلي ِفي بَْعضِ أَْمرِي ، ، فَأَلَْحَق بِدَارِ أَْهِلي ، وََدارِ إِخَْوِتي ، َيْمِلكَُها ، فَإِنْ رَأَْيَت أَنْ َتأْذَنَ ِلي 
فََخَرْجُت قَرِيَرةً َعيْنِي ِلَما قََضى اللَُّه ِلي َعلَى ِلَساِن َرُسوِلهِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، : ِشئِْت ، قَالَْت  فَافَْعِلي إِنْ: قَالَ 

لَْيِه ، فَقَالَ فَقََصْصُت َع: كَْيَف َزَعْمِت ؟ قَالَْت : َحتَّى إِذَا كُْنُت ِفي الَْمْسجِِد ، أَْو ِفي بَْعضِ الُْحْجَرِة َدعَانِي ، فَقَالَ 
  .فَاْعَتَدْدُت ِفيِه أَْرَبَعةَ أَشُْهرٍ َوَعْشرًا: اْمكُِثي ِفي َبيِْتِك الَِّذي َجاَء ِفيِه َنْعُي زَْوجِِك َحتَّى َيْبلُغَ الِْكتَاُب أََجلَُه ، قَالَْت : 



  َباُب َهلْ َتخُْرُج الَْمْرأَةُ ِفي ِعدَِّتهَا -٩
، َعْن ُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن َعْبِد اِهللا ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي الزَِّناِد ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْب -٢٠٣٢

أَمََرْتَنا : َتْنَتِقلُ ، فَقَالَْت  اْمرَأَةٌ ِمْن أَْهِلَك طُلِّقَْت ، فََمَرْرُت َعلَْيَها َوِهَي: َدَخلُْت َعلَى َمْرَوانَ ، فَقُلُْت لَُه : أَبِيِه ، قَالَ 
ِهَي أَمََرتُْهْم بِذَِلَك ؟ :  َمرَْوانُ فَاِطَمةُ بِْنُت قَْيسٍ ، وَأَْخبََرْتَنا أَنَّ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أََمرََها أَنْ تَْنَتِقلَ ، فَقَالَ

إِنَّ فَاِطَمةَ كَاَنْت ِفي َمْسكَنٍ َوْحشٍ فَِخيَف َعلَْيَها ، : عَاَبْت ذَِلَك َعاِئَشةُ ، َوقَالَْت  أََما َواللَِّه لَقَْد: قَالَ ُعْرَوةُ ، فَقُلُْت 
  .فَِلذَِلَك أَْرَخَص لََها َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم

قَالَتْ : قَالَ ، )١(، ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا حَفُْص ْبُن ِغَياٍث -٢٠٣٣
  .َيا َرسُولَ اِهللا ، إِنِّي أََخاُف أَنْ يُقَْتَحَم َعلَيَّ ، فَأََمَرَها أَنْ تََتحَوَّلَ: فَاِطَمةُ بِْنُت قَْيسٍ 

  __________حاشية_
وهو وهم نبه عليه احلافظ املزي يف التحفة ، ة يف السند بزيادة عائش، كذا جاء يف أصولنا اخلطية : قال حمققه ) ١(
وكذلك هو ، بإسقاط عائشة من اإلسناد على الصواب  ٥/١٧٩واحلديث يف مصنف ابن أيب شيبة ، ) ١٦٧٩٤(

  .عند مسلم والنسائي
  ءءء.راجع تعليق بشار

حَْمُد ْبُن َمْنُصورٍ ، َحدَّثََنا َحجَّاُج ْبُن ُمَحمٍَّد ؛ َجِميًعا َعنِ َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن َوِكيعٍ ، َحدَّثََنا رَْوٌح وَحدَّثََنا أَ -٢٠٣٤
طُلِّقَْت خَالَِتي ، فَأََراَدْت أَنْ َتُجدَّ َنْخلََها ، فََزَجَرَها : اْبنِ جَُرْيجٍ ، أَخَْبرَنِي أَُبو الزَُّبْيرِ ، َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ، قَالَ 

بَلَى ، فَُجدِّي َنخْلَِك ، فَإِنَِّك َعَسى أَنْ َتَصدَِّقي ، أَْو : إِلَْيِه ، فَأََتِت النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَقَالَ  َرُجلٌ أَنْ َتخُْرَج
  .َتفَْعِلي َمْعُروفًا

  َباُب الُْمطَلَّقَِة ثَالَثًا َهلْ لََها ُسكَْنى َوَنفَقَةٌ -١٠
َحدَّثََنا َوكِيٌع ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ ، َعْن أَبِي َبكْرِ ْبنِ أَبِي : ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َوَعِليُّ ْبُن ُمحَمٍَّد ، قَاالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ  -٢٠٣٥

، فَلَْم َيجَْعلْ لََها َرسُولُ  إِنَّ َزْوَجَها طَلَّقََها ثَالَثًا: َسِمْعُت فَاِطَمةَ بِْنَت قَْيسٍ َتقُولُ : الْجَْهمِ ْبنِ ُصَخْيرٍ الَْعدَوِيِّ ، قَالَ 
  .اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ُسكَْنى ، َوالَ َنفَقَةً

: قَالَْت فَاِطَمةُ بِْنُت قَْيسٍ : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا جَرِيٌر ، َعْن ُمِغَريةَ ، َعنِ الشَّْعبِيِّ ، قَالَ  -٢٠٣٦
الَ ُسكَْنى لَِك ، : َزْوجِي َعلَى َعْهِد َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَقَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم  طَلَّقَنِي
  .َوالَ َنفَقَةَ

  َباُب ُمْتَعِة الطَّالَقِ -١١
، َحدَّثََنا ُعبَْيُد ْبُن الْقَاِسمِ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه  َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن الْمِقَْدامِ أَُبو اَألْشَعِث الِْعْجِليُّ -٢٠٣٧

لَقَْد : ْت َعلَْيِه ، فَقَالَ ، َعْن َعاِئَشةَ ، أَنَّ َعْمَرةَ بِْنَت الَْجْوِن َتعَوَّذَْت ِمْن َرسُولِ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِحَني أُْدِخلَ
  .َمَعاٍذ ، فَطَلَّقََها ، َوأََمَر أَُساَمةَ ، أَوْ أََنًسا فََمتََّعَها بِثَالَثَةِ أَثَْوابٍ َرازِِقيٍَّةُعذِْت بِ



  َباُب الرَُّجلِ َيْجَحُد الطَّالََق -١٢
، َعْن ُزَهْيرٍ ، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ ، َعْن  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن أَبِي َسلََمةَ أَُبو حَفْصٍ التِّنِّيِسيُّ -٢٠٣٨

إِذَا ادََّعِت الْمَْرأَةُ طَالََق َزْوجَِها ، : َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ 
زَْوُجَها ، فَإِنْ َحلََف َبطَلَْت شََهاَدةُ الشَّاِهِد ، َوإِنْ َنكَلَ ، فَُنكُولُُه بِمَْنزِلَةِ فََجاَءْت َعلَى ذَِلَك بَِشاِهٍد َعْدلٍ ، اسُْتْحِلَف 

  .َشاِهٍد آَخَر ، َوَجاَز طَالَقُُه
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بن ماجة: كتاب    سنن ا
لقزويينِ : املؤلف  ا يزيد  بن  اهللا حممد  عبد  و  بن ماجة أب  ا

  َباُب َمْن طَلََّق أَْو َنكَحَ أَْو رَاَجَع الَعِبًا -١٣
نِ أَْرَدَك ، َحدَّثََنا َعطَاُء َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا َحاِتُم ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َحبِيبِ ْب -٢٠٣٩

ثَالَثٌ جِدُُّهنَّ : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ْبُن أَبِي َربَاحٍ ، َعْن ُيوُسَف ْبنِ َماَهَك ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، قَالَ 
  .النِّكَاُح ، وَالطَّالَُق ، َوالرَّْجَعةُ: جِدٌّ ، َوَهزْلُُهنَّ جِدٌّ 

  َباُب َمْن طَلََّق ِفي َنفِْسِه َولَْم َيَتكَلَّمْ بِِه -١٤
ْيُد ْبُن َمسَْعَدةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمْسهِرٍ ، َوَعْبَدةُ ْبُن ُسلَْيَمانَ وَحدَّثََنا ُحَم -٢٠٤٠

يًعا َعْن َسعِيِد ْبنِ أَبِي َعُروَبةَ ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن ُزَراَرةَ ْبنِ أَْوفَى ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، قَالَ َحدَّثََنا خَاِلدُ ْبُن الْحَارِِث ؛ َجِم
  .لْ بِِه ، أَْو َتكَلَّْم بِِهإِنَّ اللََّه َتَجاَوزَ ُألمَِّتي َعمَّا َحدَّثَتْ بِِه أَنْفَُسَها ، َما لَْم َتْعَم: قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : 

  َباُب طَالَقِ الَْمْعُتوِه َوالصَِّغريِ َوالنَّاِئمِ -١٥
 ، وَُمَحمَُّد ْبنُ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن هَاُرونَ وَحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن خَاِلدِ ْبنِ ِخَداشٍ -٢٠٤١

َألْسَوِد ، َعْن َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َمْهِديٍّ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ ، َعْن َحمَّاٍد ، َعْن إِْبَراِهيَم ، َعنِ ا:  َيحَْيى ، قَاالَ
النَّاِئمِ َحتَّى َيْسَتْيِقظَ ، َوَعنِ الصَِّغريِ َعنِ : ُرِفَع الْقَلَُم َعْن ثَالَثٍَة : َعاِئَشةَ ، أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ 
  .َحتَّى َيكَْبَر ، َوَعنِ الَْمْجُنوِن َحتَّى َيعِْقلَ ، أَْو يُِفيَق

  .َوَعنِ الُْمْبَتلَى حَتَّى يَْبَرأَ : قَالَ أَُبو َبكْرٍ ِفي َحدِيِثِه 

ُن ُعَباَدةَ ، َحدَّثََنا اْبُن ُجرَْيجٍ ، أَْخبََرَنا الْقَاِسُم ْبُن يَزِيَد ، َعْن َعِليِّ ْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا َرْوُح ْب -٢٠٤٢
  .ُرفَُع الْقَلَُم َعنِ الصَِّغريِ ، َوَعنِ الَْمْجُنوِن ، َوَعنِ النَّاِئمِ: أَبِي طَاِلبٍ ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ 

  اُب طَالَقِ الُْمكَْرِه وَالنَّاِسيَب -١٦
كْرٍ الُْهذَِليُّ ، َعْن َشْهرِ َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ ُيوُسَف الْفِْرَيابِيُّ ، َحدَّثََنا أَيُّوُب ْبُن ُسوَْيٍد ، َحدَّثََنا أَُبو َب -٢٠٤٣

إِنَّ اللََّه قَْد َتَجاَوَز َعْن أُمَِّتي الَْخطَأَ : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم  :ْبنِ َحْوَشبٍ ، َعْن أَبِي ذَرٍّ الِْغفَارِيِّ ، قَالَ 
  .، َوالنِّْسَيانَ ، َوَما اْسُتكْرُِهوا َعلَْيِه

َتاَدةَ ، َعْن ُزَراَرةَ ْبنِ أَْوفَى ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن ِمْسَعرٍ ، َعْن قَ -٢٠٤٤
إِنَّ اللََّه َتَجاَوَز ُألمَِّتي َعمَّا تَُوْسوِسُ بِِه ُصُدوُرَها ، َما لَْم َتعَْملْ : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ُهَرْيَرةَ ، قَالَ 

  .رُِهوا َعلَْيِهبِِه ، أَْو تََتكَلَّْم بِِه ، َوَما اْسُتكْ

طَاٍء ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمصَفَّى الْحِْمِصيُّ ، َحدَّثََنا الَْولِيُد ْبُن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا األَْوَزاِعيُّ ، َعْن َع -٢٠٤٥
  .ْن أُمَِّتي الْخَطَأَ ، َوالنِّْسَيانَ ، َوَما اسُْتكْرِهُوا َعلَْيِهإِنَّ اللََّه َوَضَع َع: َعبَّاسٍ ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ 



ْورٍ ، َعْن ُعَبْيِد ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُنَمْيرٍ ، َعْن ُمَحمَّدِ ْبنِ إِْسحَاَق ، َعْن ثَ -٢٠٤٦
الَ طَالََق ، : َحدَّثَْتنِي َعاِئَشةُ ، أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ : ةَ بِْنِت شَْيَبةَ ، قَالَْت أَبِي صَاِلحٍ ، َعْن َصِفيَّ
  .َوالَ َعَتاَق ِفي إِغْالَقٍ

  َباُب الَ طَالََق قَْبلَ النِّكَاحِ -١٧
ْخَبرََنا َعاِمٌر اَألْحَولُ وَحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا حَاِتمُ ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا ُهشَْيٌم ، أَ -٢٠٤٧

ِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ الْحَارِِث ؛ َجِميًعا َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، أَنَّ َرسُولَ ا
  .الَ طَالََق ِفيَما الَ َيْمِلُك: ، قَالَ  وَسلََّم

َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َسْعٍد ، َعنِ : َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َسعِيٍد الدَّارِِميُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن الُْحَسْينِ ْبنِ َواِقٍد ، قَالَ  -٢٠٤٨
الَ طَالََق قَْبلَ نِكَاحٍ ، َوالَ : ةَ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُعْرَوةَ ، َعنِ الِْمْسَورِ ْبنِ َمْخَرَم

  .ِعْتَق قَْبلَ ِملٍْك

النَّزَّالِ ْبنِ  ، َعنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، أَخَْبَرَنا َمْعَمٌر ، َعْن ُجَويْبِرٍ ، َعنِ الضَّحَّاِك -٢٠٤٩
  .الَ طَالََق قَْبلَ النِّكَاحِ: َسْبَرةَ ، َعْن َعِليِّ ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ 

  َباُب َما َيقَُع بِهِ الطَّالَُق -١٨
سَأَلْتُ : َحدَّثََنا الَْولِيُد ْبُن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا اَألْوَزاِعيُّ ، قَالَ  َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن إِْبَراِهيَم الدَِّمْشِقيُّ ، -٢٠٥٠
فَأَْخبََرنِي ُعْرَوةُ ، َعْن َعاِئَشةَ ، أَنَّ اْبَنةَ : أَيُّ أَْزوَاجِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم اْسَتعَاذَْت ِمْنُه ؟ فَقَالَ : الزُّْهرِيَّ 
أَُعوذُ بِاللَِّه ِمْنَك ، فَقَالَ َرسُولُ اهللاِ : ا َدَخلَْت َعلَى َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فََدَنا مِْنَها ، قَالَْت الَْجْوِن لَمَّ

  .ُعذِْت بِعَِظيمٍ ، الَْحِقي بِأَْهِلِك: َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

  َباُب طَالَقِ الَْبتَِّة -١٩
َحدَّثََنا َوكِيٌع ، َعْن َجرِيرِ ْبنِ حَازِمٍ ، َعنِ الزُّبَْيرِ ْبنِ : ا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َوَعِليُّ ْبُن ُمحَمٍَّد ، قَاالَ َحدَّثََن -٢٠٥١

َق امَْرأََتهُ الَْبتَّةَ ، فَأََتى َرُسولَ اهللاِ َصلَّى َسِعيٍد ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعِليِّ ْبنِ َيزِيَد ْبنِ ُركَاَنةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، أَنَُّه طَلَّ
آللَِّه َما : آللَِّه َما أََرْدَت بَِها إِالَّ َواِحَدةً ؟ قَالَ : َواِحَدةً ، قَالَ : َما أََرْدَت بَِها ؟ قَالَ : اهللا َعلْيِه وَسلََّم فَسَأَلَُه ، فَقَالَ 

  .فََردََّها َعلَْيِه: لَ أَرَْدُت بَِها إِالَّ وَاِحَدةً ، قَا
  .َما أَشَْرَف َهذَا الَْحِديثَ: َسِمْعُت أََبا الَْحَسنِ َعِليَّ ْبَن ُمَحمٍَّد الطََّناِفِسيَّ َيقُولُ : قَالَ ُمَحمَُّد ْبُن مَاَجْه 

  .َعْنُه وَأَْحَمُد َجُبَن، أَُبو ُعبِْيدٍ َتَركَُه نَاِحَيةً : قَالَ أَُبو َعْبدِ اهللاِ اْبُن َماَجْه 

  َباُب الرَُّجلِ ُيَخيِّرُ اْمرَأَتَُه -٢٠
، َعْن َعاِئَشةَ ،  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن ُمْسِلمٍ ، َعْن َمْسُروقٍ -٢٠٥٢
  .وَسلََّم فَاْختَْرَناُه ، فَلَْم يََرُه َشيْئًا َخيََّرَنا َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه: قَالَْت 



، َعْن َعاِئَشةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، أَخَْبَرَنا َمْعَمٌر ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُعْرَوةَ  -٢٠٥٣
َيا َعاِئشَةُ : ، َدَخلَ َعلَيَّ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَقَالَ } للََّه َوَرُسولَُهَوإِنْ كُْنُتنَّ تُرِْدنَ ا{: لَمَّا نََزلَْت : قَالَْت 

يَّ لَْم َيكُوَنا قَْد َعِلَم َواللَِّه أَنَّ أََبَو: ، إِنِّي ذَاِكٌر لَِك أَمًْرا ، فَالَ َعلَْيِك أَنْ الَ َتْعجَِلي ِفيِه َحتَّى َتْسَتأِْمرِي أََبوَْيِك ، قَالَْت 
اآلَياِت ، } َيا أَيَُّها النَّبِيُّ قُلْ َألزَْواجَِك إِنْ كُْنُتنَّ تُرِْدنَ الْحََياةَ الدُّْنَيا َوزِيَنتََها{: فَقََرأَ َعلَيَّ : ِلَيأْمَُرانِي بِفَِراِقِه ، قَالَْت 

  .َه َوَرُسولَُهقَِد اْخَتْرتُ اللَّ! ِفي َهذَا أَسَْتأِْمُر أََبَويَّ : فَقُلُْت 

  َباُب كََراِهَيِة الُْخلْعِ ِللْمَْرأَِة -٢١
، َعْن َجْعفَرِ ْبنِ َيْحَيى ْبنِ ثَْوَبانَ ، َعْن َعمِِّه ُعَماَرةَ ْبنِ )١(َحدَّثََنا َبكُْر ْبُن َخلٍَف أَُبو بِْشرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِصمٍ  -٢٠٥٤

الَ َتْسأَلُ الَْمرْأَةُ َزْوَجَها الطَّالََق ِفي غَْيرِ : اسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ ثَْوَبانَ ، َعْن َعطَاٍء ، َعنِ اْبنِ َعبَّ
  .كُْنهِِه فََتجِدَ رِيَح الَْجنَِّة ، َوإِنَّ رَِحيَها لَُيوَجُد ِمْن َمِسَريِة أَْرَبِعَني َعاًما

  __________حاشية_
وهو على الصواب يف طَْبَعَتيْ الرسالة ، واملكنز ، " َحدَّثََنا َبكْرُ ْبُن َخلٍَف أَُبو عَاِصمٍ: "يل إىل حترف يف طبعة اجل) ١(

  ).٥٩٣٨(٥/١٧٧"حتفة األشراف"، و

، َعْن أَبِي ِقالََبةَ ، َعْن  َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن اَألْزَهرِ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الْفَْضلِ ، َعْن َحمَّاِد ْبنِ َزْيٍد ، َعْن أَيُّوَب -٢٠٥٥
أَيَُّما امَْرأٍَة سَأَلَْت زَْوَجَها الطَّالََق ِفي غَْيرِ َما : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : أَبِي أَْسَماَء ، َعْن ثَْوَبانَ ، قَالَ 

  .َبأْسٍ ، فََحَراٌم َعلَْيَها َراِئَحةُ الَْجنَِّة

  ْخَتِلَعِة يَأُْخذُ َما أَْعطَاهَاَباُب الُْم -٢٢
ةَ ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن َحدَّثََنا أَزَْهُر ْبُن َمْرَوانَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اَألْعلَى ْبُن َعْبِد اَألْعلَى ، َحدَّثََنا سَِعيُد ْبُن أَبِي َعُروَب -٢٠٥٦

َواللَِّه َما أَْعِتُب َعلَى : ولَ أََتِت النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَقَالَْت ِعكْرَِمةَ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، أَنَّ َجِميلَةَ بِْنَت َسلُ
 :بِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ثَابٍِت ِفي ِدينٍ ، َوالَ ُخلُقٍ ، َولَكِنِّي أَكَْرُه الْكُفَْر ِفي اِإلْسالَمِ ، الَ أُِطيقُُه ُبْغًضا ، فَقَالَ لََها النَّ

  .َنَعْم ، فَأََمَرُه َرسُولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أَنْ َيأُْخذَ ِمْنَها َحِديقََتُه ، َوالَ َيزَْداَد: أَتَُردِّيَن َعلَْيِه َحِديقََتُه ؟ قَالَْت 

َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َخاِلٍد اَألْحَمُر ، َعْن َحجَّاجٍ ، َعْن  -٢٠٥٧
َيا َرسُولَ اِهللا ، وَاللَِّه : كَاَنْت َحبِيَبةُ بِْنُت سَْهلٍ َتْحَت ثَابِِت ْبنِ قَْيسِ ْبنِ َشمَّاسٍ ، َوكَانَ َرُجالً َدِميًما ، فَقَالَْت : قَالَ 

أََتُردِّيَن َعلَْيِه َحِديقََتُه ؟ : َصقُْت ِفي َوْجهِِه ، فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، لَْوالَ َمَخافَةُ اهللاِ إِذَا َدَخلَ َعلَيَّ لََب
  .فَفَرَّقَ َبْيَنُهَما َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم: فََردَّْت َعلَْيِه َحِديقََتُه ، قَالَ : َنَعْم ، قَالَ : قَالَْت 

  ِعدَِّة الُْمْخَتِلَعِةَباُب  -٢٣
َعنِ اْبنِ إِْسحَاَق ،  َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َسلََمةَ النَّْيَسابُورِيُّ ، َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن إِبَْراهِيَم ْبنِ َسْعٍد ، َحدَّثََنا أَبِي ، -٢٠٥٨

َحدِِّثينِي : قُلُْت لََها : لرَُّبيِّعِ بِْنِت ُمَعوِِّذ اْبنِ َعفَْراَء ، قَالَ أَخَْبرَنِي ُعَباَدةُ ْبُن الَْولِيِد ْبنِ ُعَباَدةَ ْبنِ الصَّاِمِت ، َعنِ ا
الَ ِعدَّةَ َعلَْيِك ، : َماذَا َعلَيَّ ِمَن الِْعدَِّة ؟ فَقَالَ : اْخَتلَْعُت ِمْن َزْوجِي ، ثُمَّ جِئُْت ُعثَْمانَ ، فََسأَلُْت : َحِديثَِك ، قَالَْت 
وَإِنََّما َتبَِع ِفي ذَِلَك قََضاَء َرسُولِ اِهللا : ِديثَ عَْهٍد بِِك ، فََتْمكُِثَني ِعْنَدُه َحتَّى َتحِيِضَني حَْيَضةً ، قَالَْت إِالَّ أَنْ َيكُونَ َح

  .َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِفي َمرَْيَم الَْمغَاِليَِّة ، َوكَاَنْت َتْحَت ثَابِِت ْبنِ قَْيسٍ ، فَاْخَتلََعْت ِمْنُه



  َباُب اإلِيالَِء -٢٤
: َعاِئَشةَ ، قَالَْت َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن أَبِي الرِّجَالِ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعْمَرةَ ، َعْن  -٢٠٥٩

هِ َشهًْرا ، فََمكَثَ ِتْسَعةً َوِعشْرِيَن َيْوًما ، َحتَّى إِذَا كَانَ أَقَْسَم َرسُولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أَنْ الَ َيْدُخلَ َعلَى نَِساِئ
الشَّْهُر كَذَا ، ُيْرِسلُ أَصَابَِعُه ِفيِه : إِنََّك أَقَْسْمَت أَنْ الَ َتْدُخلَ َعلَْيَنا شَْهًرا ، فَقَالَ : ِمَساَء ثَالَِثَني ، َدَخلَ َعلَيَّ ، فَقُلُْت 

  .شَّْهُر كَذَا ، وَأَْرَسلَ أَصَابَِعُه كُلََّها ، َوأَْمَسَك إِْصَبًعا وَاِحًدا ِفي الثَّاِلثَِةثَالَثَ َمرَّاٍت ، َوال

َعْن َعْمَرةَ ، َعْن َحدَّثََنا ُسوَْيُد ْبُن َسعِيٍد ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن زَكَرِيَّا ْبنِ أَبِي زَاِئَدةَ ، َعْن حَارِثَةَ ْبنِ ُمحَمٍَّد ،  -٢٠٦٠
لَقَْد أَقَْمأَْتَك ، : عَاِئَشةُ ةَ ، أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم إِنََّما آلَى َألنَّ َزيَْنَب رَدَّْت َعلَْيِه َهِديََّتُه ، فَقَالَْت َعاِئَش

  .فََغِضَب َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم فَآلَى ِمْنُهنَّ

لسُّلَِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِصمٍ ، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ ، َعْن َيْحَيى ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمَحمَّدِ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُيوُسفَ ا -٢٠٦١
نَِساِئهِ َم آلَى ِمْن بَْعضِ ْبنِ َصْيِفيٍّ ، َعْن ِعكْرَِمةَ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ ، أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ

الشَّْهرُ : َيا َرسُولَ اِهللا ، إِنََّما َمَضى ِتْسٌع َوِعْشُرونَ ، فَقَالَ : َشهًْرا ، فَلَمَّا كَانَ ِتْسَعةً َوِعْشرِيَن رَاَح أَْو غََدا ، فَِقيلَ 
  .ِتْسٌع َوِعْشرُونَ

  َباُب الظِّهَارِ -٢٥
دَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن إِْسحَاَق ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْمرِو َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َح -٢٠٦٢

ى كُْنُت اْمَرًءا أَسَْتكِْثُر ِمَن النَِّساِء ، الَ أَُر: ْبنِ َعطَاٍء ، َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ َيَسارٍ ، َعْن َسلََمةَ ْبنِ َصْخرٍ الَْبيَاِضيِّ ، قَالَ 
ظَاهَْرُت ِمَن اْمرَأَِتي َحتَّى َيْنسَِلَخ َرَمضَانُ ، فََبْيَنَما ِهيَ ، َرُجالً كَانَ ُيِصيُب ِمْن ذَِلَك َما أُصِيُب ، فَلَمَّا َدَخلَ رََمَضانُ 

ا أَصَْبْحُت غَدَْوُت َعلَى قَْوِمي فَأَْخبَْرتُُهْم اْنكََشَف ِلي ِمْنَها َشْيٌء ، فََوثَْبُت َعلَْيَها فََواقَْعُتَها ، فَلَمَّ، ُتَحدِّثُنِي ذَاَت لَْيلٍَة 
َما كُنَّا َنفَْعلُ ، إِذًا ُينْزِلَ اللَُّه ِفيَنا ِكَتاًبا ، : َسلُوا ِلي َرسُولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَقَالُوا : َخَبرِي ، َوقُلُْت لَُهْم 

ى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَْولٌ ، فََيْبقَى َعلَْيَنا َعاُرُه ، وَلَِكْن َسْوَف ُنَسلُِّمَك بِجَرِيرَِتَك ، أَْو َيكُونَ ِفيَنا ِمْن َرُسولِ اهللاِ َصلَّ
قَالَ فَأَْخبَْرُتُه الْخََبَر ، فَ، فَخََرْجُت حَتَّى جِئُْتُه : اذَْهْب أَْنَت ، فَاذْكُْر َشأَْنَك لَِرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ 

أََنا بِذَاَك ، َوَها أََنا َيا َرُسولَ اِهللا ، َصابِرٌ ِلُحكْمِ اِهللا َعلَيَّ ، : أَْنَت بِذَاَك ؟ فَقُلُْت : َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 
فَُصْم َشهَْرْينِ : ِلُك إِالَّ َرقَبَِتي َهِذِه ، قَالَ َوالَِّذي َبعَثََك بِالَْحقِّ َما أَصَْبْحتُ أَْم: قُلُْت : فَأَْعِتْق َرقََبةً ، قَالَ : قَالَ 

فََتَصدَّْق ، أَْو أَطِْعْم : َيا َرُسولَ اِهللا ، وََهلْ َدَخلَ َعلَيَّ َما َدَخلَ ِمَن الَْبالَِء إِالَّ بِالصَّْومِ ، قَالَ : قُلُْت : قَالَ ، ُمَتَتابَِعْينِ 
فَاذَْهْب إِلَى َصاِحبِ : َوالَِّذي َبعَثََك بِالَْحقِّ ، لَقَْد بِْتَنا لَْيلََتَنا َهِذِه َما لََنا َعَشاٌء ، قَالَ : قُلُْت : ِستَِّني ِمْسِكيًنا ، قَالَ 

  .اَصَدقَِة بَنِي ُزَرْيقٍ ، فَقُلْ لَُه ، فَلَْيْدفَْعَها إِلَْيَك ، َوأَطِْعْم ِستَِّني ِمْسِكيًنا ، َواْنتَِفْع بَِبقِيَِّتَه

َعْن َتِميمِ ْبنِ  دَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن أَبِي ُعَبْيَدةَ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َعنِ اَألْعَمشِ ،َح -٢٠٦٣
َشْيٍء ، إِنِّي َألْسَمُع كَالََم َخْولَةَ بِْنتِ َتَباَرَك الَِّذي َوِسَع َسْمُعُه كُلَّ : قَالَْت َعاِئَشةُ : َسلََمةَ ، َعْن ُعْرَوةَ ْبنِ الزَُّبْيرِ ، قَالَ 

َيا َرُسولَ اِهللا ، : َوِهَي َتقُولُ ، ثَْعلََبةَ َوَيخْفَى َعلَيَّ َبْعُضُه ، وَِهَي َتشَْتِكي َزْوجََها إِلَى َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 
إِذَا كَبَِرْت سِنِّي ، َواْنقَطََع َولَِدي ، ظَاَهَر ِمنِّي ، اللَُّهمَّ إِنِّي أَْشكُو إِلَْيَك ، فََما أَكَلَ َشَبابِي ، َوَنثَْرُت لَُه بَطْنِي ، َحتَّى 

  .}قَْد سَِمَع اللَُّه قَْولَ الَِّتي ُتَجادِلَُك ِفي زَْوجَِها وََتْشَتِكي إِلَى اِهللا{: َبرَِحْت حَتَّى َنَزلَ جِبَْرائِيلُ بِهَُؤالَِء اآليَاِت 



  َباُب الُْمظَاِهرِ ُيَجاِمُع قَْبلَ أَنْ ُيكَفَِّر -٢٦
 ْبنِ َعْمرِو ْبنِ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َسعِيٍد ، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن إِْدرِيَس ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسحَاَق ، َعْن ُمَحمَِّد -٢٠٦٤

ةَ ْبنِ َصْخرٍ الَْبيَاِضيِّ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، ِفي الُْمظَاِهرِ ُيَواِقعُ َعطَاٍء ، َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ َيَسارٍ ، َعْن َسلََم
  .كَفَّاَرةٌ َواِحَدةٌ: قَْبلَ أَنْ ُيكَفَِّر ، قَالَ 

كَمِ ْبنِ أََباٍن ، َعْن ِعكْرَِمةَ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن َيزِيَد ، َحدَّثََنا غُْنَدٌر ، َحدَّثََنا َمْعَمٌر ، َعنِ الَْح -٢٠٦٥
َما : ، فَذَكََر ذَِلكَ لَُه ، فَقَالَ أَنَّ َرُجالً ظَاَهَر ِمَن امَْرأَِتِه ، فََغشَِيَها قَْبلَ أَنْ ُيكَفَِّر ، فَأََتى النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

َيا َرُسولَ اِهللا ، رَأَْيُت َبيَاَض ِحْجلَيَْها ِفي الْقََمرِ ، فَلَْم أَْمِلكْ َنفِْسي أَنْ َوقَْعُت َعلَْيَها ، :  َحَملََك َعلَى ذَِلَك ؟ فَقَالَ
  .فََضِحَك َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َوأََمَرُه أَالَّ َيقَْرَبَها َحتَّى ُيكَفَِّر

  َباُب اللَِّعاِن -٢٧
َسْهلِ ْبنِ ا أَُبو َمرَْوانَ ُمحَمَُّد ْبُن ُعثَْمانَ الُْعثْمَانِيُّ ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن سَْعٍد ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ ، َعْن َحدَّثََن -٢٠٦٦

 َعلْيِه وَسلََّم ، أَرَأَْيتَ َسلْ ِلي َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا: َجاَء ُعَوْيِمٌر إِلَى عَاِصمِ ْبنِ َعِديٍّ ، فَقَالَ : َسْعٍد السَّاِعِديِّ ، قَالَ 
َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َعْن َرُجالً َوَجَد َمَع اْمرَأَِتِه َرُجالً فَقََتلَُه ، أَيُقَْتلُ بِِه ؟ أَْم كَْيَف َيْصَنُع ؟ فََسأَلَ عَاِصٌم َرُسولَ اهللاِ 

: َما َصنَْعَت ؟ فَقَالَ : فَسَأَلَُه ، فَقَالَ ، َساِئلَ ، ثُمَّ لَِقَيُه ُعَوْيِمٌر ذَِلَك ، فََعابَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم املَ
وَاللَِّه آلِتَينَّ :  ُعَوْيِمٌر َصَنْعُت أَنَّكَ لَْم َتأْتِنِي بَِخْيرٍ ، َسأَلْتُ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فََعاَب املََساِئلَ ، فَقَالَ

زِلَ َعلَْيِه ِفيهَِما ،  َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َوَألْسأَلَنَُّه ، فَأََتى َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فََوَجَدُه قَْد أُْنَرسُولَ اِهللا
فَفَاَرقََها قَْبلَ أَنْ : ْد كَذَْبُت َعلَْيَها ، قَالَ وَاللَِّه ، لَِئنِ اْنطَلَقُْت بَِها َيا َرسُولَ اِهللا ، لَقَ: فَالََعَن َبْيَنُهَما ، فَقَالَ ُعَوْيِمٌر 

  .َيأُْمَرُه َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَصَاَرْت ُسنَّةً ِفي الْمَُتالَِعَنْينِ
َعَج الَْعْيَنْينِ ، َعِظيمَ اَأللَْيَتْينِ ، فَالَ أُرَاُه إِالَّ قَدْ اْنظُُروَها ، فَإِنْ َجاَءْت بِِه أَْسَحَم أَْد: ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

  .فََجاَءْت بِِه َعلَى النَّْعِت الَْمكْرُوِه: َصَدَق َعلَْيَها ، َوإِنْ َجاَءْت بِِه أَُحْيِمَر ، كَأَنَُّه َوَحَرةٌ ، فَالَ أُرَاُه إِالَّ كَاِذًبا ، قَالَ 

اسٍ ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي َعِديٍّ ، أَْخبََرَنا ِهَشاُم ْبُن َحسَّانَ ، َحدَّثََنا ِعكْرَِمةُ ، َعنِ اْبنِ َعبَّ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد -٢٠٦٧
قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اهللا َعلْيِه فَ، أَنَّ ِهالَلَ ْبَن أَُميَّةَ قَذََف اْمرَأََتُه ِعْنَد النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم بَِشرِيِك اْبنِ َسْحَماَء ، 

وَالَِّذي َبعَثََك بِالَْحقِّ ، إِنِّي لََصاِدٌق ، وَلَُينْزِلَنَّ اللَُّه ِفي أَْمرِي : الَْبيَِّنةَ أَوْ َحدٌّ ِفي ظَهْرَِك ، فَقَالَ ِهالَلُ ْبُن أَُميَّةَ : وَسلََّم 
: ، َحتَّى َبلَغَ } الَِّذيَن َيْرُمونَ أَْزوَاجَُهْم َولَمْ َيكُْن لَُهْم شَُهَداُء إِالَّ أَْنفُسُُهْمَو{: فََنزَلَْت : َما ُيَبرُِّئ ظَْهرِي ، قَالَ 

فََجاَءا  فَاْنَصَرفَ النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَأَْرَسلَ إِلَْيهَِما} وَالَْخاِمَسةَ أَنَّ غََضَب اِهللا َعلَْيَها إِنْ كَانَ ِمَن الصَّاِدِقَني{
إِنَّ اللََّه َيْعلَُم أَنَّ أََحَدكَُما كَاِذٌب ، فََهلْ ِمْن َتاِئبٍ : ، فَقَاَم ِهالَلُ ْبُن أَُميَّةَ فَشَهَِد ، َوالنَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقُولُ 

إِنََّها : ، قَالُوا لََها } اِهللا َعلَْيَها إِنْ كَانَ ِمَن الصَّاِدقَِني أَنَّ غََضَب{: ؟ ثُمَّ قَاَمْت فََشهَِدْت ، فَلَمَّا كَانَ ِعْنَد الَْخاِمَسِة 
  .لَُموجَِبةٌ

وَاللَِّه الَ أَفَْضُح قَْوِمي سَاِئَر الَْيْومِ ، فَقَالَ : فََتلَكَّأَْت ، وََنكََصْت ، حَتَّى ظََننَّا أَنََّها َستَْرجُِع ، فَقَالَْت : قَالَ اْبُن َعبَّاسٍ 
اْنظُُروَها ، فَإِنْ َجاَءْت بِِه أَكَْحلَ الَْعْيَنْينِ ، سَابِغَ اَأللَْيَتْينِ ، َخدَلََّج السَّاقَْينِ ، فَُهَو : يُّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم النَّبِ

ْوالَ َما َمَضى ِمْن ِكَتابِ اِهللا لَكَانَ ِلي لَ: ِلشَرِيِك اْبنِ َسْحَماَء ، فََجاَءْت بِِه كَذَِلَك ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 
  .َولََها َشأْنٌ



َحدَّثََنا َعْبَدةُ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعنِ : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن َخالٍَّد الَْباِهِليُّ ، وَإِْسَحاقُ ْبُن إِبَْراِهيمَ ْبنِ َحبِيبٍ ، قَاالَ  -٢٠٦٨
لَوْ أَنَّ َرُجالً : كُنَّا ِفي الَْمْسجِدِ لَْيلَةَ الُْجُمَعِة ، فَقَالَ َرُجلٌ : ْن َعلْقََمةَ ، َعْن َعْبِد اِهللا ، قَالَ اَألْعَمشِ ، َعْن إِبَْراهِيَم ، َع

نَّبِيِّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَقََتلَُه ، قََتلُْتُموُه ، َوإِنْ َتكَلََّم َجلَْدُتُموُه ، وَاللَِّه َألذْكَُرنَّ ذَِلَك ِلل، َوَجَد َمَع امَْرأَِتهِ َرُجالً 
كَ َيقِْذفُ اْمرَأََتُه ، فَالََعَن النَّبِيُّ فَذَكََرُه ِللنَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَأَْنَزلَ اللَُّه آَياِت اللَِّعاِن ، ثُمَّ َجاَء الرَُّجلُ بَْعَد ذَِل

  .َعَسى أَنْ َتجِيَء بِِه أَْسَوَد ، فََجاَءْت بِِه أَسَْوَد َجْعًدا: َوقَالَ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َبيَْنُهَما ، 

نِ اْبنِ ُعَمَر ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ِسَناٍن ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َمْهِديٍّ ، َعْن َماِلِك ْبنِ أََنسٍ ، َعْن َناِفعٍ ، َع -٢٠٦٩
  .َمرْأَِةَتُه وَاْنتَفَى ِمْن َولَِدَها ، فَفَرَّقَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َبْيَنُهَما ، وَأَلَْحَق الَْولََد بِالْأَنَّ َرُجالً الََعَن امَْرأَ

َنا أَبِي ، َعنِ اْبنِ إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َسلََمةَ النَّْيَسابُورِيُّ ، َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن إِبَْراهِيَم ْبنِ َسْعٍد ، َحدَّثَ -٢٠٧٠
َتزَوََّج َرُجلٌ ِمَن اَألْنَصارِ اْمَرأَةً ِمْن َبلَْعْجالَنَ : ذَكََر طَلَْحةُ ْبُن َناِفعٍ ، َعْن َسعِيِد ْبنِ ُجَبْيرٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ 

َما َوَجْدُتَها َعذَْراَء ، فَُرِفَع شَأُْنُهَما إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، : قَالَ فََباَت عِْنَدَها ، فَلَمَّا أَصَْبَح ، ، ، فََدَخلَ بَِها 
  .َوأَْعطَاَها الَْمْهَر، َبلَى ، قَْد كُْنُت َعذَْراَء ، فَأََمَر بِهَِما فََتالَعََنا : فََدَعا الَْجارَِيةَ فَسَأَلََها ، فَقَالَْت 

، َعْن  ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا َحْيَوةُ ْبُن ُشرَْيحٍ الَْحْضرَِميُّ ، َعْن َضْمَرةَ ْبنِ رَبِيَعةَ ، َعنِ اْبنِ َعطَاٍء َحدَّثََنا -٢٠٧١
أَْرَبٌع ِمَن النَِّساِء الَ ُمالََعَنةَ :  أَبِيِه ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ

  .كَةُ َتْحَت الُْحرِّالنَّْصرَانِيَّةُ َتْحَت الُْمْسِلمِ ، وَالَْيهُوِديَّةُ َتْحتَ الُْمسِْلمِ ، َوالْحُرَّةُ َتْحَت الَْمْملُوِك ، وَالَْمْملُو: َبْيَنُهنَّ 

  َباُب الَْحَرامِ -٢٨
قَْزَعةَ ، َحدَّثََنا َمْسلََمةُ ْبُن َعلْقََمةَ ، َحدَّثََنا َداُودُ ْبُن أَبِي هِْنٍد ، َعْن َعاِمرٍ ، َعْن َمْسُروقٍ ،  َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن -٢٠٧٢

، َوَجَعلَ ِفي  فَجََعلَ الَْحالَلَ َحَراًما، آلَى َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِمْن نِسَاِئِه ، َوَحرََّم : َعْن َعاِئَشةَ ، قَالَْت 
  .الَْيِمنيِ كَفَّاَرةً

أَبِي كَِثريٍ ، َعْن  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا َوْهُب ْبُن جَرِيرٍ ، َحدَّثََنا ِهَشاٌم الدَّْسُتوَاِئيُّ ، َعْن َيحَْيى ْبنِ -٢٠٧٣
لَقَْد كَانَ {: ِفي الْحََرامِ َيِمٌني ، َوكَانَ اْبُن َعبَّاسٍ َيقُولُ : اْبُن َعبَّاسٍ  قَالَ: َيْعلَى ْبنِ َحِكيمٍ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ ُجَبْيرٍ ، قَالَ 

  .}لَكُْم ِفي َرسُولِ اِهللا أُسَْوةٌ َحَسَنةٌ

  َباُب خَِيارِ اَألَمِة إِذَا أُْعِتقَْت -٢٩
َياٍث ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن إِبَْراِهيَم ، َعنِ اَألْسَوِد ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا حَفُْص ْبُن ِغ -٢٠٧٤

  .َوكَانَ لََها زَْوٌج حُرٌّ، َعاِئَشةَ ، أَنََّها أَْعتَقَْت بَرِيَرةَ ، فَخَيََّرَها َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ الثَّقَِفيُّ ، َحدَّثََنا َخاِلدٌ : ْبُن َخالٍَّد الَْباِهِليُّ ، قَاالَ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمثَنَّى ، َوُمحَمَُّد -٢٠٧٥
وُف ُمِغيثٌ ، كَأَنِّي أَْنظُُر إِلَْيِه َيطُ: كَانَ َزْوُج بَرِيَرةَ عَْبًدا ، يُقَالُ لَُه : الَْحذَّاُء ، َعْن ِعكْرَِمةَ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ 

َيا َعبَّاُس ، أَالَ تَْعَجُب ِمنْ : َخلْفََها َويَْبِكي ، َوُدُموُعُه َتِسيلُ َعلَى َخدِِّه ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِللَْعبَّاسِ 



، لَْو َراجَْعِتيِه ، فَإِنَُّه أَُبو َولَِدِك :  َعلْيِه وَسلََّم ُحبِّ ُمِغيٍث بَرِيَرةَ ، َوِمْن بُْغضِ بَرِيَرةَ ُمِغيثًا ؟ فَقَالَ لََها النَّبِيُّ َصلَّى اهللا
  .الَ حَاَجةَ ِلي ِفيِه: إِنََّما أَْشفَُع ، قَالَْت : َيا َرُسولَ اِهللا ، َتأُْمرُنِي ؟ قَالَ : قَالَْت 

: َزْيٍد ، َعنِ الْقَاِسمِ ْبنِ ُمَحمٍَّد ، َعْن َعاِئَشةَ ، قَالَْت َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن أَُساَمةَ ْبنِ  -٢٠٧٦
َوكَانَ زَْوُجَها َمْملُوكًا ، َوكَاُنوا َيَتَصدَّقُونَ َعلَْيَها فَُتْهِدي إِلَى ، ُخيَِّرتْ ِحَني أُْعِتقَْت : َمَضى ِفي بَرِيَرةَ ثَالَثُ ُسَننٍ 
  .الَْوالَُء ِلَمْن أَْعَتَق: َوقَالَ ، ُهَو َعلَْيَها َصَدقَةٌ ، َوُهَو لََنا َهِديَّةٌ : ، فََيقُولُ  النَّبِيِّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم

 ، َعْن َعاِئَشةَ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن َمْنُصورٍ ، َعْن إِبَْراِهيَم ، َعنِ اَألْسَوِد -٢٠٧٧
  .أُمَِرْت بَرِيَرةُ أَنْ تَْعَتدَّ بِثَالَِث حَِيضٍ: قَالَْت ، 

 الرَّْحَمنِ ْبنِ أُذَْيَنةَ َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن تَْوَبةَ ، َحدَّثََنا َعبَّادُ ْبُن الْعَوَّامِ ، َعْن َيْحَيى ْبنِ أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن َعْبِد -٢٠٧٨
  .ُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َخيََّر َبرِيَرةَ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، أَنَّ َر

  َباُب طَالَقِ اَألَمِة َوِعدَِّتهَا -٣٠
َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن َشبِيبٍ الُْمسِْليُّ ، َعْن َعْبِد : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن طَرِيٍف ، وَإِبَْراِهيُم ْبُن سَِعيٍد الَْجْوَهرِيُّ ، قَاالَ  -٢٠٧٩

طَالَقُ اَألَمِة اثَْنَتاِن ، : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ِهللا ْبنِ ِعيَسى ، َعْن َعِطيَّةَ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ ا
  .َوِعدَُّتَها َحْيضََتاِن

ُجرَْيجٍ ، َعْن ُمظَاِهرِ ْبنِ أَْسلََم ، َعنِ الْقَاِسمِ ، َعْن  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا أَُبو عَاِصمٍ ، َحدَّثََنا اْبُن -٢٠٨٠
  .طَالَُق اَألَمِة َتطِْليقََتاِن ، َوقَْرُؤَها َحْيضََتاِن: َعاِئَشةَ ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ 

ثْنِي كََما َحدَّثَْت اْبَن ُجرَْيجٍ ، فَأَخَْبرَنِي َعنِ الْقَاِسمِ ، َعْن َعاِئَشةَ ، َعنِ َحدِّ: فَذَكَْرُتُه ِلُمظَاِهرٍ ، فَقُلُْت : قَالَ أَُبو عَاِصمٍ 
  .طَالَُق اَألَمِة َتطِْليقََتاِن ، َوقَْرُؤَها َحْيضََتاِن: النَّبِيِّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ 

  َباُب طَالَقِ الْعَْبِد -٣١
 دُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َعْبِد اهللاِ ْبنِ ُبكَْيرٍ ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن ُموَسى ْبنِ أَيُّوَبَحدَّثََنا ُمَحمَّ -٢٠٨١

ا َرسُولَ اِهللا ، سَيِِّدي َي: أََتى النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َرُجلٌ ، فَقَالَ : الَْغاِفِقيِّ ، َعْن ِعكْرَِمةَ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ 
َيا أَيَُّها : فَصَِعَد َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم الِْمنَْبَر ، فَقَالَ : َزوَّجَنِي أََمَتُه ، َوُهَو يُرِيدُ أَنْ ُيفَرَِّق َبيْنِي َوبَْيَنَها ، قَالَ 

  .إِنََّما الطَّالَُق ِلَمْن أََخذَ بِالسَّاقِ! ُه ، ثُمَّ ُيرِيُد أَنْ ُيفَرَِّق َبْيَنُهَما ؟النَّاُس ، َما بَالُ أََحدِكُْم ُيزَوُِّج َعْبَدُه أََمَت

  َباُب َمْن طَلََّق أََمةً َتطِْليقََتْينِ ثُمَّ اْشتََراهَا -٣٢
ُد الرَّزَّاقِ ، َحدَّثََنا َمْعَمٌر ، َعْن َيحَْيى ْبنِ أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ زَْنَجَوْيِه أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َعْب -٢٠٨٢

سُِئلَ اْبُن َعبَّاسٍ َعْن َعْبٍد طَلََّق اْمَرأََتهُ : كَِثريٍ ، َعْن ُعَمَر ْبنِ ُمَعتِّبٍ ، َعْن أَبِي الَْحَسنِ ، َمْولَى بَنِي َنوْفَلٍ ، قَالَ 
  .قََضى بِذَِلكَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم: َعمَّْن ؟ قَالَ : َنَعْم ، فَِقيلَ لَُه : وَُّجَها ؟ قَالَ َتطِْليقََتْينِ ، ثُمَّ أُْعِتقَا ، أََيَتَز

  .ِهلَقَْد َتَحمَّلَ أَُبو الَْحَسنِ َهذَا َصْخَرةً َعِظيَمةً َعلَى ُعُنِق: قَالَ َعْبُد اِهللا ْبُن الْمَُباَرِك : قَالَ َعْبُد الرَّزَّاقِ 



  َباُب ِعدَِّة أُمِّ الْوَلَِد -٣٣
َجاِء ْبنِ َحيَْوةَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن َسِعيِد ْبنِ أَبِي َعُروَبةَ ، َعْن َمطَرٍ الَْورَّاقِ ، َعْن َر -٢٠٨٣

الَ ُتفِْسُدوا َعلَْيَنا ُسنَّةَ َنبِيَِّنا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، ِعدَّةُ أُمِّ الَْولَدِ :  َعْن قَبِيَصةَ ْبنِ ذَُؤْيبٍ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ الَْعاصِ ، قَالَ
  .أَْرَبَعةَ أَشُْهرٍ َوَعْشرًا

  َباُب كََراِهَيِة الزِّيَنةِ ِللُْمَتَوفَّى َعْنَها َزْوُجهَا -٣٤
ثََنا يَزِيُد ْبُن هَاُرونَ ، أَْخَبرََنا َيْحَيى ْبُن سَِعيٍد ، َعْن ُحَمْيِد ْبنِ َناِفعٍ ، أَنَّهُ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّ -٢٠٨٤

لَّى اهللا َعلْيِه أَنَّ امَْرأَةً أََتِت النَّبِيَّ َص، أَنََّها َسِمَعْت أُمَّ َسلََمةَ ، َوأُمَّ َحبِيَبةَ َتذْكَُراِن ، َسِمَع َزيَْنَب اْبَنةَ أُمِّ َسلََمةَ ُتَحدِّثُ 
هللاِ َصلَّى اهللا إِنَّ اْبَنةً لََها ُتُوفَِّي َعنَْها َزْوُجَها ، فَاشَْتكَْت َعْيُنَها ، فَهِيَ ُترِيُد أَنْ َتكُْحلََها ، فَقَالَ َرُسولُ ا: وَسلََّم ، فَقَالَْت 

  .رَأْسِ الْحَْولِ ، َوإِنََّما ِهيَ أَْرَبَعةُ أَْشُهرٍ َوَعْشٌر قَْد كَاَنْت إِْحَداكُنَّ َتْرِمي بِالْبَْعَرِة ِعْنَد: َعلْيِه وَسلََّم 

  َباُب َهلْ ُتِحدُّ الْمَْرأَةُ َعلَى غَْيرِ زَْوجِهَا -٣٥
َعاِئَشةَ ، َعنِ النَّبِيِّ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُعْرَوةَ ، َعْن -٢٠٨٥

  .الَ َيِحلُّ ِالمَْرأٍَة أَنْ ُتِحدَّ َعلَى َميٍِّت فَْوَق ثَالٍَث ، إِالَّ َعلَى َزْوجٍ: َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ 

، َعْن َناِفعٍ ، َعْن َصِفيَّةَ بِْنتِ أَبِي ُعَبْيدٍ  َحدَّثََنا َهنَّاُد ْبُن السَّرِيِّ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ ، َعْن َيْحَيى ْبنِ سَِعيٍد -٢٠٨٦
الَ َيِحلُّ الِْمَرأَةٍ : قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ، َعْن َحفَْصةَ ، َزْوجِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَْت 

  .َعلَى َميٍِّت فَْوَق ثَالٍَث ، إِالَّ َعلَى َزْوجٍ ُتْؤِمُن بِاللَِّه وَالَْيْومِ اآلِخرِ أَنْ ُتِحدَّ

ةَ ، َعْن أُمِّ َعِطيَّةَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُنَمْيرٍ ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ َحسَّانَ ، َعْن َحفَْص -٢٠٨٧
الَ ُيَحدُّ َعلَى َميٍِّت فَْوَق ثَالٍَث ، إِالَّ اْمرَأَةٌ ُتِحدُّ َعلَى زَْوجَِها أَْرَبَعةَ : َعلْيِه وَسلََّم  قَالَ َرُسولُ اِهللا صَلَّى اهللا: ، قَالَْت 

ْهرَِها ، بِنُْبذَةٍ إِالَّ ِعْندَ أَدَْنى طُ، أَشُْهرٍ َوَعْشًرا ، َوالَ َتلَْبُس ثَْوًبا َمْصُبوغًا ، إِالَّ ثَْوَب َعْصبٍ ، َوالَ َتكَْتِحلُ ، َوالَ َتطَيَُّب 
  .ِمْن قُْسٍط ، َوأَظْفَارٍ

  َباُب الرَُّجلِ َيأُْمُرُه أَُبوُه بِطَالَقِ امَْرأَتِِه -٣٦
ِذئْبٍ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َسعِيٍد الْقَطَّانُ ، َوُعثَْمانُ ْبُن ُعَمَر ، قَاالَ  -٢٠٨٨

كَاَنْت َتحِْتي : ، قَالَ  َعْن َخاِلِه الْحَارِِث ْبنِ َعْبدِ الرَّْحَمنِ ، َعْن َحْمَزةَ ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر
َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَأََمرَنِي أَنْ أُطَلِّقََها ،  اْمَرأَةٌ ، َوكُْنُت أُِحبَُّها ، َوكَانَ أَبِي ُيْبِغضَُها ، فَذَكََر ذَِلَك ُعَمُر ِللنَّبِيِّ

  .فَطَلَّقُْتَها

، َعْن أَبِي َعْبدِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َجعْفَرٍ ، َحدَّثََنا شُْعَبةُ ، َعْن َعطَاِء ْبنِ السَّاِئبِ  -٢٠٨٩
ى أََبا الدَّرَْداِء ، الً أَمََرُه أَبُوُه أَْو أُمُُّه ، َشكَّ ُشْعَبةُ ، أَنْ ُيطَلَِّق اْمَرأََتُه ، فََجَعلَ َعلَْيِه ِمئَةَ ُمحَرَّرٍ ، فَأََتالرَّْحَمنِ ، أَنَّ َرُج

أَْوِف بَِنذْرَِك ، َوبِرَّ : لَ أَُبو الدَّرَْداِء فَإِذَا ُهَو ُيَصلِّي الضَُّحى َوُيِطيلَُها ، َوَصلَّى َما َبْيَن الظُّْهرِ َوالَْعْصرِ ، فَسَأَلَُه ، فَقَا
  .َواِلدَْيَك



الْوَاِلُد أَْوَسطُ أَْبوَابِ الَْجنَِّة ، فََحاِفظْ َعلَى : َسِمْعُت َرسُولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقُولُ : َوقَالَ أَُبو الدَّرَْداِء 
  .َواِلدَْيَك أَوِ اْتُرْك

  فَّارَاِتأَبَْواُب الْكَ
  َباُب َيِمنيِ َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم الَِّتي كَانَ َيْحِلُف بِهَا -١

بِي كَِثريٍ ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن ُمْصَعبٍ ، َعنِ اَألْوَزاِعيِّ ، َعْن َيْحَيى ْبنِ أَ -٢٠٩٠
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم إِذَا َحلََف : ْبنِ أَبِي َمْيمُوَنةَ ، َعْن َعطَاِء ْبنِ َيَسارٍ ، َعْن رِفَاَعةَ الُْجَهنِيِّ ، قَالَ  ِهالَلِ
  .َوالَِّذي نَفُْس ُمَحمَّدٍ بَِيِدِه: قَالَ 

لَْمِلِك ْبُن ُمَحمٍَّد الصَّنَْعانِيُّ ، َحدَّثََنا اَألْوَزاِعيُّ ، َعْن َيْحَيى ْبنِ أَبِي َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا عَْبُد ا -٢٠٩١
كَاَنْت َيِمُني َرُسولِ اهللاِ :  كَِثريٍ ، َعْن ِهالَلِ ْبنِ أَبِي َمْيُموَنةَ ، َعْن َعطَاِء ْبنِ َيَسارٍ ، َعْن رِفَاَعةَ ْبنِ َعَراَبةَ الْجَُهنِيِّ ، قَالَ

  .وَالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه، ى اهللا َعلْيِه وَسلََّم الَِّتي َيْحِلُف بَِها ، أَْشَهُد ِعْنَد اِهللا َصلَّ

اِد ْبنِ الَْمكِّيُّ ، َعْن َعبََّحدَّثََنا أَُبو إِْسحَاَق الشَّاِفِعيُّ إِبَْراهِيُم ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ الَْعبَّاسِ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َرَجاٍء  -٢٠٩٢
الَ : كَاَنْت أَكْثَُر أَْيَمانِ َرسُولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : إِْسحَاَق ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ ، َعْن َساِلمٍ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 

  ).١(َوُمَصرِِّف الْقُلُوبِ 
  __________حاشية_
ن علي بن ُمَحمد الطََّناِفِسي ، عن َوِكيع ، عن ُسفْيان ، ذكر املزي أن ابن ماجة أخرجه أيًضا يف الكفارات ، ع) ١(

" حتفة األشراف. "من عدة طرق، هو يف عدة نسخ : وقال اِملزِّي ، عن ُموسى بن ُعقَبة ، عن سامل ، عن ابن عمر 
٧٠٢٤.  

  .الَ َوُمصَرِِّف الْقُلُوبِ: َسلََّم كَاَنْت أَكْثَُر أَْيَماِن النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه و: حديث : وقال اِملزِّي أيًضا  -
ابن ماجة يف الكفارات ؛ عن أمحد بن َعمرو بن السرح ، وحممد بن عزيز ، كالمها عن سالمة بن روح ، عن ُعقيل 

وَعن َعبد الرمحن بن إبراهيم الدمشقي ، عن أيوب بن سويد ، عن يونس بن يزيد ، كالمها عن الزُّهْرِيِّ ، َعنه ، أي 
  .بن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب ، َعن أبيه ، بهعن محزة 

  .٦٧٠٩" حتفة األشراف. "هذا احلديث مل يذكره أبو القاسم ، وهو ثابت يف عدة نسخ ، من عدة طرق

نِ كَاِسبٍ ، َحدَّثََنا َمْعُن ْبُن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َخاِلٍد وَحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن ُحمَْيِد ْب -٢٠٩٣
كَاَنْت َيِمُني َرسُولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّمَ : ِعيَسى ؛ َجِميًعا َعْن ُمَحمَّدِ ْبنِ ِهالَلٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ ، قَالَ 

  .الَ ، َوأَْسَتغِْفُر اللََّه: 

  بَِغْيرِ اللَِّهَباُب النَّْهيِ أَنْ ُيْحلََف  -٢
ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَبِي ُعَمَر الَْعَدنِيُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َساِلمِ -٢٠٩٤

َم َسِمَعُه َيْحِلُف بِأَبِيِه ، فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه ، َعْن أَبِيِه ، َعْن ُعَمَر ، أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ
  .فََما َحلَفُْت بَِها ذَاِكًرا ، َوالَ آِثًرا: قَالَ ُعَمُر ، إِنَّ اللََّه َيْنَهاكُْم أَنْ َتْحِلفُوا بِآَباِئكُْم : وَسلََّم 



َحدَّثََنا َعْبُد اَألْعلَى ، َعْن ِهَشامٍ ، َعنِ الَْحَسنِ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َسُمَرةَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ،  -٢٠٩٥
  .الَ َتْحِلفُوا بِالطََّواِغي ، َوالَ بِآَباِئكُْم: قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ، قَالَ 

َراِهيَم الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن َعْبِد الَْواِحِد ، َعنِ اَألْوَزاِعيِّ ، َعنِ الزُّهْرِيِّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن إِْب -٢٠٩٦
َوالُْعزَّى  بِالالَِّت: َمْن َحلََف فَقَالَ ِفي َيِمينِِه : َعْن ُحَمْيٍد ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، أَنَّ َرُسولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ 

  .الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه: ، فَلَْيقُلْ 

َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن آَدَم ، َعْن إِْسَرائِيلَ ، َعْن أَبِي : َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، وَالَْحَسُن ْبُن َعِليٍّ الَْخالَّلُ ، قَاالَ  -٢٠٩٧
: َحلَفُْت بِالالَِّت َوالْعُزَّى ، فَقَالَ َرُسولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ْعٍد ، قَالَ إِْسحَاَق ، َعْن ُمْصَعبِ ْبنِ َسْعٍد ، َعْن َس

  .َوالَ تَُعْد، َوْحَدهُ الَ َشرِيَك لَُه ، ثُمَّ اْنفُثْ َعْن َيَسارَِك ثَالَثًا ، َوَتَعوَّذْ ، الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه : قُلْ 

  ِملٍَّة غَْيرِ اِإلْسالَمَِباُب َمْن َحلََف بِ -٣
ْن ثَابِِت ْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي َعِديٍّ ، َعْن َخاِلٍد الَْحذَّاِء ، َعْن أَبِي ِقالََبةَ ، َع -٢٠٩٨

َف بِِملٍَّة ِسَوى اِإلْسالَمِ كَاِذًبا ُمَتَعمًِّدا ، فَُهَو كََما َمْن َحلَ: قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : الضَّحَّاِك ، قَالَ 
  .قَالَ

َسِمَع النَّبِيُّ : الَ َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمَحرَّرٍ ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن أََنسٍ ، قَ -٢٠٩٩
  .َوجََبْت: أََنا إِذًا لََيُهوِديٌّ ، فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َم َرُجالً يَقُولُ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ

َرْيَدةَ ، اِهللا ْبنِ ُب َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َراِفعٍ الَْبَجِليُّ ، َحدَّثََنا الْفَْضلُ ْبُن ُموَسى ، َعنِ الُْحَسْينِ ْبنِ َواِقٍد ، َعْن َعْبِد -٢١٠٠
َمْن قَالَ إِنِّي َبرِيٌء ِمَن اِإلْسالَمِ ، فَإِنْ كَانَ كَاِذًبا ، فَُهَو كََما : قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َعْن أَبِيِه ، قَالَ 

  .لَْم يَُعْد إِلَى اِإلْسالَمِ سَاِلًما، قَالَ ، َوإِنْ كَانَ صَاِدقًا 

  ِلَف لَُه بِاللَِّه فَلْيَْرَضَباُب َمْن ُح -٤
َعْن َناِفعٍ ، َعنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسَماعِيلَ ْبنِ َسُمَرةَ ، َحدَّثََنا أَْسَباطُ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْجالَنَ ،  -٢١٠١

الَ َتْحِلفُوا بِآَباِئكُْم ، َمْن َحلََف بِاللَِّه : الً َيْحِلُف بِأَبِيِه ، فَقَالَ َسِمَع النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َرُج: اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 
  .فَلَْيْصُدْق ، َوَمْن ُحِلَف لَُه بِاللَِّه فَلَْيْرَض ، َوَمْن لَْم َيْرضَ بِاللَِّه ، فَلَْيَس ِمَن اللَِّه

دَّثََنا َحاِتُم ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َعْن أَبِي َبكْرِ ْبنِ َيْحَيى ْبنِ النَّْضرِ ، َعْن َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيِد ْبنِ كَاِسبٍ ، َح -٢١٠٢
أََسَرقَْت ؟ : َرأَى ِعيَسى اْبُن مَْرَيَم َرُجالً َيْسرُِق ، فَقَالَ : أَبِيِه ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ 

  .َوكَذَّْبُت َبَصرِي، آَمْنتُ بِاللَِّه : الَ ، َوالَِّذي الَ إِلََه إِالَّ ُهَو ، فَقَالَ ِعيَسى : قَالَ 

  َباُب الَْيِمُني ِحْنثٌ أَْو َندٌَم -٥
ْبنِ زَْيٍد ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ  َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعْن َبشَّارِ ْبنِ ِكَدامٍ ، َعْن ُمَحمَِّد -٢١٠٣

  .إِنََّما الَْحِلُف حِْنثٌ أَْو َنَدٌم: قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : 



  َباُب اِالسِْتثَْناِء ِفي الَْيِمنيِ -٦
ُد الرَّزَّاقِ ، أَخَْبَرَنا َمْعَمٌر ، َعنِ اْبنِ طَاوُوسٍ ، َعْن أَبِيِه ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن َعْبِد الْعَِظيمِ الَْعنَْبرِيُّ ، َحدَّثََنا عَْب -٢١٠٤

  .فَلَُه ثُْنَياُه، إِنْ َشاَء اللَُّه : َمْن َحلََف ، فَقَالَ : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، قَالَ 

قَالَ : زِيَاٍد ، َحدَّثََنا َعْبدُ الَْوارِِث ْبُن َسِعيٍد ، َعْن أَيُّوَب ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن  -٢١٠٥
  .َمْن َحلََف َواسَْتثَْنى ، إِنْ َشاَء َرَجَع ، َوإِنْ َشاَء تََرَك غَْيَر حَانٍِث: َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

ْبنِ ُعَمَر رَِواَيةً ، ثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمٍَّد الزُّْهرِيُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن أَيُّوَب ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اَحدَّ -٢١٠٦
  .َمْن َحلََف َواْسَتثَْنى فَلَْن َيْحَنثْ: قَالَ 

  يًْرا ِمْنهَاَباُب َمْن َحلََف َعلَى َيِمنيٍ فََرأَى غَْيَرَها َخ -٧
 ، َعْن أَبِيِه أَبِي َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعْبَدةَ ، أَْخبََرَنا َحمَّادُ ْبُن زَْيٍد ، َحدَّثََنا غَْيالَنُ ْبُن جَرِيرٍ ، َعْن أَبِي ُبْرَدةَ -٢١٠٧

ْشعَرِيَِّني َنْسَتْحِملُُه ، فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا أََتْيتُ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِفي َرْهٍط ِمَن اَأل: ُموَسى ، قَالَ 
فَلَبِثَْنا َما َشاَء اللَُّه ، ثُمَّ أُِتَي بِإِبِلٍ ، فَأََمَر لََنا بِثَالَثَِة : قَالَ ، َواللَِّه َما أَْحِملُكُْم َوَما ِعْنِدي َما أَْحِملُكُْم َعلَْيِه : َعلْيِه وَسلََّم 
أََتْيَنا َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َنْسَتْحِملُُه ، فََحلََف أَالَّ : غُرِّ الذَُّرى ، فَلَمَّا اْنطَلَقَْنا ، قَالَ َبْعُضَنا ِلبَْعضٍ  إِبِلٍ ذَْوٍد

فََحلَفَْت أَنْ الَ َتْحِملََنا ، ثُمَّ ، نَّا أََتيَْناَك َنسَْتْحِملَُك َيا َرُسولَ اِهللا ، إِ: َيْحِملََنا ، ثُمَّ َحَملََنا ، اْرجِعُوا بَِنا ، فَأََتْيَناُه ، فَقُلَْنا 
كُْم ، إِنِّي وَاِهللا إِنْ َواللَِّه َما أََنا َحَملُْتكُْم ، فَإِنَّ اللَُّه َحَملَكُْم ، إِنِّي وَاللَِّه َما أََنا َحَملُْتكُْم ، َبلِ اللَُّه َحَملَ: َحَملَْتَنا ، فَقَالَ 

: إِالَّ كَفَّْرُت َعْن َيِمينِي ، َوأََتْيُت الَِّذي ُهَو َخْيٌر ، أَْو قَالَ ، اللَُّه ، الَ أَْحِلُف َعلَى َيِمنيٍ ، فَأََرى غَْيَرَها َخيًْرا ِمْنَها َشاَء 
  .أَتَْيُت الَِّذي ُهَو َخْيٌر ، َوكَفَّْرُت َعْن َيِمينِي

َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن َعيَّاشٍ ، َعْن َعْبِد الْعَزِيزِ : َعْبُد اِهللا ْبُن َعاِمرِ ْبنِ ُزرَاَرةَ ، قَاالَ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َو -٢١٠٨
َف َعلَى َمْن َحلَ: قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ْبنِ ُرفَْيعٍ ، َعْن َتِميمِ ْبنِ طََرفَةَ ، َعْن َعِديِّ ْبنِ َحاِتمٍ ، قَالَ 

  .َيِمنيٍ فََرأَى غَْيَرَها خَْيًرا ِمنَْها ، فَلَْيأِْت الَِّذي ُهَو خَْيٌر ، َولُْيكَفِّْر َعْن َيِمينِِه

َعْمرٍو ، َعْن  ْمُرو ْبُنَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَبِي ُعَمَر الَْعَدنِيُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َحدَّثََنا أَُبو الزَّعَْراِء َع -٢١٠٩
َيا َرُسولَ اِهللا ، يَأِْتينِي اْبُن َعمِّي فَأَْحِلُف أَنْ الَ : قُلُْت : َعمِِّه أَبِي اَألْحَوصِ َعْوِف ْبنِ َماِلٍك الُْجَشِميِّ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 

  .كَفِّْر َعْن َيِمينَِك: أُْعِطَيُه ، َوالَ أَِصلَُه ، قَالَ 

  فَّارَُتَها َترْكُهَاَباُب َمْن قَالَ كَ -٨
ةَ ، َعْن َعاِئَشةَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُنَمْيرٍ ، َعْن َحارِثَةَ ْبنِ أَبِي الرَِّجالِ ، َعْن َعْمَر -٢١١٠
ِطيَعِة َرِحمٍ ، أَْو ِفيَما الَ َيْصلُُح ، فَبِرُُّه أَنْ الَ يَِتمَّ َعلَى َمْن َحلََف ِفي قَ: قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَْت 
  .ذَِلَك



قَاِسمِ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َعْبِد الُْمْؤِمنِ الْوَاسِِطيُّ ، َحدَّثََنا َعْونُ ْبُن ُعَماَرةَ ، َحدَّثََنا َرْوُح ْبُن الْ -٢١١١
َمْن َحلََف َعلَى َيِمنيٍ : ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ  ْبنِ ُعَمَر

  .فَلَْيْتُركَْها ، فَإِنَّ َتْركََها كَفَّارَُتَها، فََرأَى غَْيَرَها خَْيًرا ِمنَْها 

  كَفَّاَرِة الَْيمِنيِ َباُب كَْم ُيطَْعُم ِفي -٩
 ْبنِ َيْعلَى الثَّقَِفيُّ ، َعنِ َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن َيزِيَد ، َحدَّثََنا زِيَاُد ْبُن َعْبِد اِهللا الَْبكَّاِئيُّ ، َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن َعْبِد اِهللا -٢١١٢

كَفََّر َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم بَِصاعٍ ِمْن َتمْرٍ : َعبَّاسٍ ، قَالَ  الِْمْنهَالِ ْبنِ َعْمرٍو ، َعْن َسِعيِد ْبنِ ُجَبْيرٍ ، َعنِ اْبنِ
  .فَنِْصُف صَاعٍ ِمْن ُبرٍّ، ، َوأََمَر النَّاَس بِذَِلَك ، فََمْن لَْم َيجِْد 

  }ِمْن أَْوَسِط َما ُتطِْعُمونَ أَْهِليكُْم{َباُب  -١٠
َيْحَيى ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َمْهِديٍّ ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ أَبِي  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن -٢١١٣

كَانَ الرَُّجلُ يَقُوتُ كَانَ الرَُّجلُ َيقُوتُ أَْهلَُه قُوًتا ِفيِه َسَعةٌ ، َو: الُْمِغَريِة ، َعْن َسِعيِد ْبنِ ُجَبْيرٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ 
  .}ِمْن أَْوَسِط َما ُتطِْعُمونَ أَْهِليكُْم{: أَْهلَُه قُوًتا ِفيِه ِشدَّةٌ ، فََنزَلَْت 

  َباُب النَّْهيِ أَنْ َيْسَتِلجَّ الرَُّجلُ ِفي َيمِينِِه ، َوالَ ُيكَفَِّر -١١
، قَالَ َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن َوِكيعٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد  -٢١١٤ َسِمْعُت أََبا : ْبُن ُحمَْيٍد الَْمْعَمرِيُّ ، َعْن َمْعَمرٍ ، َعْن َهمَّامٍ 

 إِذَا اْستَلَجَّ أََحُدكُْم ِفي الَْيِمنيِ فَإِنَُّه آثَُم لَُه ِعْنَد اِهللا ِمَن الْكَفَّاَرِة: قَالَ أَُبو الْقَاِسمِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ُهَرْيَرةَ َيقُولُ 
  .الَِّتي أُِمَر بَِها

ْن َيحَْيى ْبنِ أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيحَْيى ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبنُ َصاِلحٍ الُْوحَاِظىُّ ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ ْبُن َسالَّمٍ ، َع -م٢١١٤
  .َنحَْوُه، َعلْيِه وَسلََّم  كَِثريٍ ، َعْن ِعكْرَِمةَ ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا

  َباُب إِْبرَارِ الُْمقِْسمِ -١٢
َعْن ُمَعاوَِيةَ ْبنِ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن َعِليِّ ْبنِ َصاِلحٍ ، َعْن أَْشَعثَ ْبنِ أَبِي الشَّعْثَاِء ،  -٢١١٥

  .أَمََرَنا َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم بِإِْبرَارِ الُْمقِْسمِ: ْبنِ َعازِبٍ ، قَالَ  ُسوَْيِد ْبنِ ُمقَرٍِّن ، َعنِ الَْبَراِء

اِهٍد ، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن فَُضْيلٍ ، َعْن َيزِيَد ْبنِ أَبِي زَِياٍد ، َعْن ُمَج -٢١١٦
: َجاَء بِأَبِيِه ، فَقَالَ ، لَمَّا كَانَ َيْوُم فَْتحِ َمكَّةَ : قَالَ ، رَّْحَمنِ ْبنِ َصفَْوانَ ، أَْو َعْن َصفَْوانَ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ الْقَُرِشيِّ ال

قَْد : فََدَخلَ َعلَى الَْعبَّاسِ ، فَقَالَ ، اْنطَلََق إِنَُّه الَ ِهْجَرةَ ، فَ: َيا َرسُولَ اِهللا ، اْجَعلْ َألبِي َنصِيًبا ِمَن الْهِْجَرِة ، فَقَالَ 
َيا َرُسولَ اِهللا ، قَْد َعَرفَْت فُالًَنا وَالَِّذي : أََجلْ ، فَخََرَج الَْعبَّاُس ِفي قَِميصٍ لَْيَس َعلَْيِه رَِداٌء ، فَقَالَ : َعَرفَْتنِي ؟ قَالَ 

: إِنَُّه الَ ِهْجَرةَ ، فَقَالَ الَْعبَّاُس : ايَِعُه َعلَى الْهِجَْرِة ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َبْيَنَنا َوَبْيَنُه ، َوَجاَء بِأَبِيهِ ِلُتَب
  .ِهْجَرةَأَبَْرْرُت َعمِّي ، َوالَ : أَقَْسْمُت َعلَْيَك ، فََمدَّ النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيَدُه ، فََمسَّ َيَدُه ، فَقَالَ 

نِ أَبِي زَِياٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيحَْيى ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن الرَّبِيعِ ، َعْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ إِْدرِيَس ، َعْن يَزِيَد ْب -م٢١١٦
  .بِإِسَْناِدِه ، َنْحوَُه

  .ْد أَسْلََم أَْهلَُهايَْعنِي الَ ِهْجَرةَ ِمْن دَارٍ قَ: قَالَ َيزِيُد ْبُن أَبِي زَِياٍد 



  َما َشاَء اللَُّه َوِشئَْت: َباُب النَّْهيِ أَنْ ُيقَالَ  -١٣
َصمِّ ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا عِيَسى ْبُن يُوُنَس ، َحدَّثََنا اَألجْلَُح الْكِْنِديُّ ، َعْن َيزِيدَ ْبنِ اَأل -٢١١٧

َما َشاَء اللَُّه َوشِئَْت ، َولَِكْن ِلَيقُلْ : إِذَا َحلََف أََحدُكُْم فَالَ يَقُلْ : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َعبَّاسٍ ، قَالَ 
  .َما َشاَء اللَُّه ، ثُمَّ ِشئَْت: 

َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ ُعَمْيرٍ ، َعْن رِْبِعيِّ ْبنِ ِحرَاشٍ ، َعْن  َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن -٢١١٨
نِْعَم الْقَْوُم أَنُْتْم : ابِ ، فَقَالَ ُحذَْيفَةَ ْبنِ الَْيَماِن ، أَنَّ َرُجالً ِمَن الُْمْسِلِمَني َرأَى ِفي النَّْومِ أَنَّهُ لَِقَي َرُجالً ِمْن أَْهلِ الِْكَت

أََما : َما َشاَء اللَُّه َوَشاَء ُمَحمٌَّد ، َوذَكََر ذَِلَك ِللنَّبِيِّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَقَالَ : ْشرِكُونَ ، َتقُولُونَ لَْوالَ أَنَّكُْم ُت
  .َما َشاَء اللَُّه ، ثُمَّ َشاَء ُمَحمٌَّد: َواللَِّه ، إِنْ كُْنُت َألْعرِفَُها لَكُْم ، قُولُوا 

 ْبنِ اْبُن أَبِي الشََّوارِبِ ، َحدَّثََنا أَُبو َعوَاَنةَ ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك ، َعْن رِْبِعيِّ ْبنِ ِحرَاشٍ ، َعنِ الطُّفَْيلَِحدَّثََنا  -م٢١١٨
  .بَِنْحوِِه، َسْخَبَرةَ ، أَِخي َعاِئَشةَ ُألمَِّها ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

  ي َيِمينِِهَباُب َمْن َورَّى ِف -١٤
ُن َحكِيمٍ ، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن ُموَسى ، َعْن إِسَْرائِيلَ وَحدَّثََنا َيْحَيى ْب -٢١١٩

: ى ، َعْن َجدَِّتِه ، َعْن أَبِيَها سَُوْيدِ ْبنِ َحْنظَلَةَ ، قَالَ الرَّْحَمنِ ْبنِ َمْهِديٍّ ، َعْن إِسَْرائِيلَ ، َعْن إِبَْراِهيمَ ْبنِ َعْبِد اَألْعلَ
فَأََخذَُه َعُدوٌّ لَُه ، فََتحَرََّج النَّاُس أَنْ َيْحِلفُوا ، ، َخَرْجَنا نُرِيُد َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َوَمَعَنا وَاِئلُ ْبُن ُحْجرٍ 

ا أَنْ َيْحِلفُوا ِخي ، فَخَلَّى َسبِيلَُه ، فَأَتَْيَنا َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَأَْخبَْرُتُه أَنَّ الْقَْوَم َتَحرَّجُوفََحلَفُْت أََنا إِنَُّه أَ
  .َصَدقَْت ، الُْمسِْلُم أَُخو الُْمْسِلمِ: َوَحلَفُْت أََنا إِنَُّه أَِخي ، فَقَالَ 

بِيِه ، رِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن هَاُرونَ ، أَْخَبرََنا ُهَشْيٌم ، َعْن َعبَّاِد ْبنِ أَبِي َصاِلحٍ ، َعْن أََحدَّثََنا أَُبو َبكْ -٢١٢٠
  .َتْحِلِفإِنََّما الَْيِمُني َعلَى نِيَِّة الُْمْس: قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، قَالَ 

: ي هَُرْيَرةَ ، قَالَ َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َراِفعٍ ، َحدَّثََنا ُهَشْيٌم ، أَخَْبَرَنا َعْبدُ اهللاِ ْبُن أَبِي صَاِلحٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِ -٢١٢١
  .اِحُبَكَيمِيُنَك َعلَى َما ُيَصدِّقَُك بِهِ َص: قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

  َباُب النَّْهيِ َعنِ النَّذْرِ -١٥
ْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن َمْنُصورٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمرَّةَ ، َع -٢١٢٢

  .إِنََّما ُيسَْتخَْرُج بِِه ِمَن اللَِّئيمِ: لََّم َعنِ النَّذْرِ ، َوقَالَ َنَهى َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَس: ُعَمَر ، قَالَ 

 أَبِي هَُرْيَرةَ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُيوُسَف ، َحدَّثََنا ُعَبْيدُ اِهللا ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن أَبِي الزِّنَاِد ، َعنِ اَألْعَرجِ ، َعْن -٢١٢٣
إِنَّ النَّذْرَ الَ يَأِْتي اْبَن آَدَم بَِشْيٍء إِالَّ َما قُدَِّر لَُه ، َولَِكْن َيْغِلُبُه الْقََدُر َما : صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم  قَالَ َرسُولُ اِهللا: قَالَ 

أَْنِفْق أُْنِفقْ : قَْبلِ ذَِلَك ، َوقَْد قَالَ اللَُّه فَُيَيسَُّر َعلَْيِه َما لَْم َيكُْن ُيَيسَُّر َعلَْيِه ِمْن ، قُدَِّر لَُه ، فَُيسَْتخَْرُج بِِه ِمَن الَْبخِيلِ 
  .َعلَْيَك



  َباُب النَّذْرِ ِفي الَْمْعِصيَِة -١٦
َرانَ  َعمِِّه ، َعْن ِعْمَحدَّثََنا سَْهلُ ْبُن أَبِي سَْهلٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َحدَّثََنا أَيُّوُب ، َعْن أَبِي ِقالََبةَ ، َعْن -٢١٢٤

  .الَ َنذَْر ِفي َمْعِصَيٍة ، َوالَ َنذَْر ِفيَما الَ َيْمِلُك اْبُن آَدَم: قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ْبنِ الُْحَصْينِ ، قَالَ 

ُن َوْهبٍ ، أَْخَبرََنا ُيوُنُس ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعْمرِو ْبنِ السَّْرحِ الِْمصْرِيُّ أَُبو طَاِهرٍ ، َحدَّثََنا اْب -٢١٢٥
  .الَ َنذَْر ِفي َمْعِصَيٍة ، َوكَفَّاَرُتُه كَفَّاَرةُ َيِمنيٍ: ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ، َعْن َعاِئَشةَ ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 

ْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ، َعْن طَلَْحةَ ْبنِ َعْبِد الَْمِلِك ، َعنِ الْقَاِسمِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َش -٢١٢٦
، َوَمْن َنذََر أَنْ َمْن َنذََر أَنْ ُيطِيَع اللََّه فَلُْيِطْعُه : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ْبنِ ُمَحمٍَّد ، َعْن َعاِئَشةَ ، قَالَْت 

  .َيْعِصَي اللََّه فَالَ يَْعِصِه

  َباُب َمْن َنذََر َنذًْرا َولَْم ُيَسمِِّه -١٧
 ْن ُعقَْبةَ ْبنِ َعاِمرٍَحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن َراِفعٍ ، َعْن خَاِلِد ْبنِ يَزِيَد ، َع -٢١٢٧

  .َمْن َنذَرَ َنذًْرا وَلَْم ُيَسمِِّه ، فَكَفَّاَرُتُه كَفَّاَرةُ َيِمنيٍ: قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : الُْجهَنِيِّ ، قَالَ 

ثََنا َخارَِجةُ ْبُن ُمْصَعبٍ ، َعْن ُبكَْيرِ ْبنِ َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْمِلِك ْبُن ُمَحمٍَّد الصَّنَْعانِيُّ ، َحدَّ -٢١٢٨
َمْن َنذََر َنذًْرا َولَْم ُيَسمِِّه ، : َعْبِد اهللاِ ْبنِ اَألَشجِّ ، َعْن كَُرْيبٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 

  .ذََر َنذًْرا لَْم ُيِطقُْه ، فَكَفَّاَرُتُه كَفَّاَرةُ َيِمنيٍ ، َوَمْن َنذََر َنذًْرا أَطَاقَُه ، فَلَْيِف بِِهفَكَفَّاَرُتُه كَفَّاَرةُ َيِمنيٍ ، َوَمْن َن

  َباُب الَْوفَاِء بِالنَّذْرِ -١٨
ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ،  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا حَفُْص ْبُن ِغَياٍث ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ -٢١٢٩

َنذَْرُت َنذًْرا ِفي الَْجاِهِليَِّة ، فَسَأَلُْت النَّبِيَّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َبْعَد َما أَْسلَْمُت ، : َعْن ُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ ، قَالَ 
  .فَأََمَرنِي أَنْ أُوِفَي بَِنذْرِي

َحدَّثََنا عَْبُد اهللاِ ْبُن َرَجاٍء ، أَْخبََرَنا : مَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َوَعْبُد اِهللا ْبُن إِْسحَاَق الَْجْوهَرِيُّ ، قَاالَ َحدَّثََنا ُمَح -٢١٣٠
النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه  لَىالَْمْسعُوِديُّ ، َعْن َحبِيبِ ْبنِ أَبِي ثَابٍِت ، َعْن َسِعيدِ ْبنِ ُجَبْيرٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، أَنَّ َرُجالً َجاَء إِ

الَ ، : ِفي َنفِْسَك َشْيٌء ِمْن أَْمرِ الَْجاِهِليَِّة ؟ قَالَ : َيا َرُسولَ اِهللا ، إِنِّي َنذَْرتُ أَنْ أَْنَحَر بُِبوَاَنةَ ، فَقَالَ : وَسلََّم ، فَقَالَ 
  .أَْوِف بَِنذْرَِك: قَالَ 

ي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َمْرَوانُ ْبُن ُمَعاوَِيةَ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ الطَّاِئِفيِّ ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِ -٢١٣١
إِنِّي َنذَْرتُ أَنْ أَْنَحرَ :  لَُه ، فَقَالََمْيُموَنةَ بِْنِت كَْرَدمٍ الَْيَسارِيَِّة ، أَنَّ أََباَها لَِقَي النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َوِهيَ َرِديفَةٌ 

  .أَْوِف بَِنذْرَِك: الَ ، قَالَ : َهلْ بَِها َوثٌَن ؟ قَالَ : بُِبوَاَنةَ ، فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 
 ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن َيزِيَد ْبنِ ِمقَْسمٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا اْبُن ُدكَْينٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا -م٢١٣١

  .بَِنْحوِِه، َعْن َمْيُموَنةَ بِْنِت كَْرَدمٍ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 



  َباُب َمْن َماَت َوَعلَْيِه َنذٌْر -١٩
ُن سَْعٍد ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ َعْبدِ اِهللا ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُرْمحٍ ، أَْخبََرَنا اللَّْيثُ ْب -٢١٣٢

ُتُوفَِّيْت وَلَْم تَقِْضِه ، فَقَالَ  َعبَّاسٍ ، أَنَّ سَْعَد ْبَن ُعَباَدةَ اْسَتفَْتى َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِفي َنذْرٍ كَانَ َعلَى أُمِِّه ،
  .اقِْضِه َعنَْها: اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم  َرسُولُ

 ، َعْن َجابِرِ ْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن ُبكَْيرٍ ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ -٢١٣٣
إِنَّ أُمِّي ُتُوفَِّيْت َوَعلَْيَها َنذْرُ ِصَيامٍ ، فَُتُوفَِّيْت قَْبلَ :  َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَقَالَْت َعْبِد اِهللا ، أَنَّ امَْرأَةً أََتْت َرُسولَ اِهللا

  .ِلَيُصْم َعْنَها الْوَِليُّ: أَنْ َتقِْضَيُه ، فَقَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

  َماِشيًا َباُب َمْن َنذََر أَنْ َيُحجَّ -٢٠
نِ َزْحرٍ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُنَمْيرٍ ، َعْن َيْحَيى ْبنِ سَِعيٍد ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْب -٢١٣٤

اِمرٍ أَخَْبَرُه ، أَنَّ أُْخَتُه َنذََرْت أَنْ َتْمِشَي َحاِفَيةً ، غَْيرَ َسِعيٍد الرَُّعيْنِيِّ ، أَنَّ َعْبدَ اهللاِ ْبَن َماِلٍك أَْخبََرُه ، أَنَّ ُعقَْبةَ ْبَن َع
  .ُمْرَها فَلَْتْركَْب ، وَلَْتْخَتِمْر ، َولَْتُصْم ثَالَثَةَ أَيَّامٍ: ُمْخَتِمَرٍة ، وَأَنَُّه ذَكََر ذَِلَك ِلَرسُولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَقَالَ 

نِ َنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيِد ْبنِ كَاِسبٍ ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْعزِيزِ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َعْن َعْمرِو ْبنِ أَبِي َعْمرٍو ، َعَحدَّثَ -٢١٣٥
َما َشأْنُ َهذَا ؟ قَالَ : قَالَ َرأَى النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َشْيًخا َيْمِشي َبْيَن اْبَنْيِه ، فَ: اَألعَْرجِ ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ ، قَالَ 

  .ارْكَْب أَيَُّها الشَّْيُخ ، فَإِنَّ اللََّه غَنِيٌّ َعْنَك َوَعْن َنذْرَِك: َنذٌْر َيا َرسُولَ اِهللا ، قَالَ : اْبنَاُه 

  َباُب َمْن َخلَطَ ِفي َنذْرِِه طَاَعةً بَِمْعِصيٍَة -٢١
دَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن ُمَحمٍَّد الْفَْروِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُعَمَر ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َح -٢١٣٦

ْمسِ ،  قَاِئٌم ِفي الشَُّعَمَر ، َعْن َعطَاٍء ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َمرَّ بَِرُجلٍ بَِمكَّةَ َوُهَو
ِليََتكَلَّْم ، : َنذَرَ أَنْ َيُصوَم َوالَ َيْستَِظلَّ إِلَى اللَّْيلِ ، َوالَ َيَتكَلََّم ، َوالَ يََزالَ قَاِئًما ، قَالَ : َما َهذَا ؟ قَالُوا : فَقَالَ 

  .َولَْيْستَِظلَّ ، َولَْيجِْلْس ، َولْيُِتمَّ َصْوَمُه
، الْوَاِسِطيُّ ، َحدَّثََنا الَْعالَُء ْبُن َعْبدِ الَْجبَّارِ ، َعْن ُوَهْيبٍ ، َعْن )١(َحمَِّد ْبنِ شََنَبةَ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن ُم -م٢١٣٦

  .ُمأَيُّوَب ، َعْن ِعكْرَِمةَ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َنْحَوُه ، َواللَُّه أَْعلَ
  __________حاشية_
طبعة " تاريخ اإلسالم"، و ٣/٦٥" اجلرح والتعديل: "، وهو على الصواب يف " شيبة: "حترف يف املطبوع إىل ) ١(

  .٢/٣١٨" هتذيب التهذيب"، و ٦/٤٧٩" هتذيب الكمال"، و ٦/٧٤دار الغرب 

  أَبَْواُب التَِّجاَراِت
  َباُب الَْحثِّ َعلَى الَْمكَاِسبِ -١

َحدَّثََنا أَُبو : رِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َوَعِليُّ ْبُن ُمحَمٍَّد ، َوإِْسحَاُق ْبُن إِْبَراِهيَم ْبنِ َحبِيبٍ ، قَالُوا َحدَّثََنا أَُبو َبكْ -٢١٣٧
: هللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى ا: ُمَعاوَِيةَ ، َحدَّثََنا اَألْعَمُش ، َعْن إِبَْراهِيَم ، َعنِ اَألْسَوِد ، َعْن َعاِئَشةَ ، قَالَْت 

  .إِنَّ أَطَْيَب َما أَكَلَ الرَُّجلُ ِمْن كَْسبِِه ، َوإِنَّ َولََدُه ِمْن كَْسبِِه



انَ ، َعنِ َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن َعيَّاشٍ ، َعْن َبِحريِ ْبنِ َسْعٍد ، َعْن َخاِلِد ْبنِ َمْعَد -٢١٣٨
َما كََسبَ الرَُّجلُ كَْسًبا أَطَْيَب ِمْن : َدامِ ْبنِ َمْعِدي كَرِبَ الزُّبَْيِديِّ ، َعْن َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ الِْمقْ

  .َعَملِ َيِدِه ، َوَما أَْنفََق الرَُّجلُ َعلَى َنفِْسِه َوأَْهِلِه َووَلَِدِه َوخَاِدِمِه ، فَُهَو َصَدقَةٌ

أَيُّوَب ، َعْن َناِفعٍ  َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ِسَناٍن ، َحدَّثََنا كَِثُري ْبُن ِهَشامٍ ، َحدَّثََنا كُلْثُوُم ْبُن َجْوَشنٍ الْقَُشْيرِيُّ ، َعْن -٢١٣٩
صَّدُوُق الُْمسِْلُم َمَع الشَُّهَداِء َيْومَ التَّاجُِر اَألِمُني ال: قَالَ َرُسولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 

  .الِْقَيامَِة

دِّيِْليِّ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيِد ْبنِ كَاِسبٍ ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْعزِيزِ الدَّرَاَورِْديُّ ، َعْن ثَْورِ ْبنِ زَْيٍد ال -٢١٤٠
السَّاِعي َعلَى اَألْرَملَِة وَالِْمْسِكنيِ : أَبِي هَُرْيَرةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ الْغَْيِث ، َمْولَى اْبنِ ُمِطيعٍ ، َعْن 

  .كَالُْمَجاِهِد ِفي سَبِيلِ اِهللا ، َوكَالَِّذي َيقُوُم اللَّْيلَ َوَيُصوُم النَّهَاَر

َحدَّثََنا خَاِلُد ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن ُمَعاِذ ْبنِ َعْبِد اهللاِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ،  -٢١٤١
َماٍء ،  كُنَّا ِفي َمْجِلسٍ ، فََجاَء النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َوَعلَى رَأِْسِه أَثَُر: ْبنِ ُخَبْيبٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعمِِّه ، قَالَ 

الَ : ثُمَّ أَفَاضَ الْقَْوُم ِفي ِذكْرِ الِْغَنى ، فَقَالَ ، أََجلْ وَالَْحْمُد ِللَِّه : نََراَك الَْيْوَم طَيَِّب النَّفْسِ ، فَقَالَ : فَقَالَ لَُه َبْعُضَنا 
  .َوِطيُب النَّفْسِ ِمَن النَّعِيمِ َبأْسَ بِالِْغَنى ِلَمنِ اتَّقَى ، وَالصِّحَّةُ ِلَمنِ اتَّقَى خَْيٌر ِمَن الْغَِنى ،

  َباُب اِالقِْتصَاِد ِفي طَلَبِ الَْمعِيشَِة -٢
 أَبِي َعْبدِ الرَّْحَمنِ َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن َعيَّاشٍ ، َعْن ُعَماَرةَ ْبنِ غَزِيَّةَ ، َعْن َربِيَعةَ ْبنِ -٢١٤٢

: قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : لَْمِلِك ْبنِ َسِعيدٍ اَألْنصَارِيِّ ، َعْن أَبِي ُحَمْيٍد السَّاِعِديِّ ، قَالَ ، َعْن َعْبِد ا
  .أَْجِملُوا ِفي طَلَبِ الدُّْنَيا ، فَإِنَّ كُالًّ مَُيسٌَّر ِلَما ُخِلَق لَُه

، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ ُعثَْمانَ ، َزْوُج بِْنِت الشَّعْبِيِّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعنِ  َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن بِْهَرامٍ -٢١٤٣
اسِ َهما أَعْظَُم النَّ: قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : اَألْعَمشِ ، َعْن َيزِيَد الرَّقَاِشيِّ ، َعْن أََنسِ ْبنِ مَاِلٍك ، قَالَ 

  .الُْمْؤِمُن ، الَِّذي يَُهمُّ بِأَْمرِ ُدْنيَاُه َوأَْمرِ آِخَرِتِه

لزَُّبْيرِ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمصَفَّى الْحِْمِصيُّ ، َحدَّثََنا الَْولِيُد ْبُن ُمْسِلمٍ ، َعنِ اْبنِ جَُرْيجٍ ، َعْن أَبِي ا -٢١٤٤
اتَّقُوا اللََّه وَأَْجِملُوا ِفي الطَّلَبِ ، فَإِنَّ ، أَيَُّها النَّاُس : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَ  َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ،

بِ ، ُخذُوا َما َحلَّ ، َوَدعُوا َما َوإِنْ أَْبطَأَ َعْنَها ، فَاتَّقُوا اللََّه وَأَْجِملُوا ِفي الطَّلَ، َنفًْسا لَْن َتمُوَت حَتَّى َتْسَتْوِفَي رِْزقََها 
  .َحُرَم

  َباُب التََّوقِّي ِفي التِّجَارَِة -٣
ْيسِ ْبنِ أَبِي غََرزَةَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن َشِقيقٍ ، َعْن قَ -٢١٤٥
ِه وَسلََّم ، ُنَسمَّى ِفي عَْهِد َرسُولِ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم السََّماسَِرةَ ، فََمرَّ بَِنا َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْي كُنَّا: ، قَالَ 

  .اللَّْغُو ، فَُشوُبوُه بِالصََّدقَِةَيا مَْعَشَر التُّجَّارِ إِنَّ الَْبْيَع َيْحُضُرُه الَْحِلُف َو: فََسمَّاَنا بِاْسمٍ ُهَو أَْحَسُن ِمْنُه ، فَقَالَ 



َمانَ ْبنِ ُخثَْيمٍ ، َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيِد ْبنِ كَاِسبٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن ُسلَْيمٍ الطَّائِِفيُّ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعثْ -٢١٤٦
َخَرْجَنا َمَع َرُسولِ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، : َعْن َجدِّهِ رِفَاَعةَ ، قَالَ  َعْن إِْسَماِعيلَ ْبنِ ُعَبْيِد ْبنِ رِفَاَعةَ ، َعْن أَبِيِه ،

جَّارَ إِنَّ التُّ: فَلَمَّا َرفَُعوا أَْبَصارَُهْم َوَمدُّوا أَْعَناقَُهْم ، قَالَ ، َيا َمْعَشَر التُّجَّارِ : فَإِذَا النَّاُس َيَتبَاَيُعونَ ُبكَْرةً ، فََناَداُهْم 
  .ُيْبَعثُونَ َيْوَم الِْقَياَمِة فُجَّاًرا ، إِالَّ َمنِ اتَّقَى َوَبرَّ َوَصَدَق

  َباُب إِذَا قُِسمَ ِللرَُّجلِ رِْزٌق ِمْن َوْجٍه فَلَْيلَْزْمُه -٤
ةُ أَُبو ُيوُنَس ، َعْن ِهالَلِ ْبنِ جَُبْيرٍ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا ، َحدَّثََنا فَْرَو -٢١٤٧

  .َمْن أَصَاَب ِمْن َشْيٍء فَلَْيلَْزْمُه: قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، قَالَ 

كُْنتُ : أَبِي ، َعنِ الزَُّبْيرِ ْبنِ ُعَبْيٍد ، َعْن َناِفعٍ ، قَالَ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا أَُبو عَاِصمٍ ، أَْخبََرنِي -٢١٤٨
كُْنتُ ، َيا أُمَّ الُْمْؤِمنَِني : لََها  أُجَهُِّز إِلَى الشَّامِ وَإِلَى ِمْصَر ، فََجهَّْزُت إِلَى الِْعرَاقِ ، فَأََتْيُت َعاِئَشةَ أُمَّ الُْمْؤِمنَِني ، فَقُلُْت

الَ َتفَْعلْ ، َما لََك َوِلَمْتَجرَِك ؟ فَإِنِّي َسِمْعتُ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا : الشَّامِ ، فَجَهَّْزُت إِلَى الْعِرَاقِ ، فَقَالَْت أُجَهُِّز إِلَى 
  .لَُه ، أَْو يََتَنكَّرَ لَُهإِذَا سَبََّب اللَُّه َألَحدِكُْم رِْزقًا ِمْن َوْجٍه ، فَالَ َيَدْعُه حَتَّى َيَتغَيََّر : َعلْيِه وَسلََّم َيقُولُ 

  َباُب الصَِّناَعاِت -٥
، )١(ي أَُحْيَحةَ َحدَّثََنا ُسوَْيُد ْبُن َسعِيٍد ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َيحَْيى ْبنِ َسعِيٍد الْقَُرِشيُّ ، َعْن َجدِِّه َسعِيِد ْبنِ أَبِ -٢١٤٩

: َما َبَعثَ اللَُّه َنبِيا إِالَّ َراِعَي غََنمٍ ، قَالَ لَُه أَْصحَاُبُه : لَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ َرُسولُ اهللاِ َص: َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، قَالَ 
  .َوأََنا كُْنُت أَْرَعاَها َألْهلِ َمكَّةَ بِالْقَرَارِيِط: َوأَْنَت َيا َرسُولَ اِهللا ؟ قَالَ 

  .َيعْنِي كُلَّ شَاٍة بِِقريَاٍط: قَالَ ُسوَْيٌد 
  __________ةحاشي_
، وهو ختليط فَجدُّهُ َسِعيد بن أَبِي أُحَْيَحة ، وانظر " َعْن َجدِِّه ، َعْن َسِعيِد ْبنِ أَبِي أُحَْيَحةَ: "حترف يف املطبوع إىل ) ١(

  ).١٣٠٨٣(٩/٥٠٣" حتفة األشراف: "

: الْخَُزاِعيُّ ، وَالَْحجَّاُج ، وَالَْهيْثَُم ْبُن َجمِيلٍ ، قَالُوا  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا -٢١٥٠
كَانَ زَكَرِيَّا : لََّم قَالَ َحدَّثََنا َحمَّاٌد ، َعْن ثَابٍِت ، َعْن أَبِي َراِفعٍ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَس

  .َنجَّارًا

نَّ ُمَحمَّدُ ْبُن ُرْمحٍ ، َحدَّثََنا اللَّْيثُ ْبُن سَْعٍد ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ الْقَاِسمِ ْبنِ ُمَحمٍَّد ، َعْن َعاِئَشةَ ، أََحدَّثََنا  -٢١٥١
  .أَْحُيوا َما َخلَقُْتْم: ْم إِنَّ أَْصحَاَب الصَُّورِ ُيَعذَُّبونَ َيْوَم الِْقَياَمِة ، ُيقَالُ لَُه: َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ 

ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ  َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َراِفعٍ ، َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن َهاُرونَ ، َعْن َهمَّامٍ ، َعْن فَْرقٍَد السََّبِخيِّ ، َعْن َيزِيَد -٢١٥٢
  .أَكْذَُب النَّاسِ الصَّبَّاغُونَ وَالصَّوَّاغُونَ: ى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّ: الشِّخِّريِ ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، قَالَ 

  َباُب الُْحكَْرِة َوالَْجلَبِ -٦
نَ ، َعْن مِ ْبنِ ثَْوَباَحدَّثََنا َنْصُر ْبُن َعِليٍّ الْجَْهَضِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو أَْحَمَد ، َحدَّثََنا إِْسرَائِيلُ ، َعْن َعِليِّ ْبنِ َساِل -٢١٥٣



قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه : َعِليِّ ْبنِ َزْيِد ْبنِ ُجْدَعانَ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيَّبِ ، َعْن ُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ ، قَالَ 
  .الْجَاِلُب مَْرُزوٌق ، َوالُْمْحَتِكُر َملُْعونٌ: وَسلََّم 

بِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن هَاُرونَ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسحَاَق ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْبَراِهيَم ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَ -٢١٥٤
الَ َيْحَتِكرُ إِالَّ : قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيَّبِ ، َعْن َمْعَمرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ َنْضلَةَ ، قَالَ 

  .َخاِطئٌ

َحدَّثَنِي أَُبو َيحَْيى الَْمكِّيُّ ، َعْن ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َحكِيمٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ الَْحَنِفيُّ ، َحدَّثََنا الَْهيْثَُم ْبُن َراِفعٍ  -٢١٥٥
َمنِ : َسِمْعُت َرسُولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقُولُ : الَْخطَّابِ ، قَالَ فَرُّوَخ ، َمْولَى ُعثَْمانَ ْبنِ َعفَّانَ ، َعْن ُعَمَر ْبنِ 

  .احَْتكََر َعلَى الُْمْسِلِمَني طََعاَمُهْم ، َضَرَبُه اللَُّه بِالُْجذَامِ وَاِإلفْالَسِ

  َباُب أَْجرِ الرَّاِقي -٧
َمْيرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َحدَّثََنا اَألْعَمُش ، َعْن َجْعفَرِ ْبنِ إَِياسٍ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُن -٢١٥٦

ا بِقَْومٍ ، َبَعثََنا َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ثَالَِثَني َراِكًبا ِفي سَرِيٍَّة ، فََنَزلَْن: َنضَْرةَ ، َعْن أَبِي َسعِيٍد الُْخْدرِيِّ ، قَالَ 
َنَعْم ، أََنا ، : أَفِيكُمْ أََحٌد َيْرِقي ِمَن الَْعقَْربِ ؟ فَقُلُْت : فََسأَلَْناُهْم أَنْ يَقُْروَنا فَأَبَْوا ، فَلُِدغَ َسيِّدُُهْم ، فَأََتوَْنا ، فَقَالُوا 

فََبرِئَ ، كُْم ثَالَِثَني َشاةً ، فَقَبِلَْنا ، فَقََرأُْت َعلَْيِه الَْحْمدُ َسْبَع مَرَّاٍت فَإِنَّا ُنعِْطي: َولَِكْن الَ أَْرِقيِه حَتَّى ُتْعطُوَنا غََنًما ، قَالُوا 
قَِدْمَنا  الَ تَْعَجلُوا َحتَّى َنأِْتَي النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَلَمَّا: ، َوقََبْضَنا الَْغَنَم ، فَعََرَض ِفي أَنْفُِسَنا مِْنَها َشْيٌء ، فَقُلَْنا 

  .أََوَما َعِلْمَت أَنََّها ُرقَْيةٌ ؟ اقَْتِسُموَها وَاضْرُِبوا ِلي َمَعكُْم َسْهًما: ذَكَْرُت لَُه الَِّذي َصنَْعُت ، فَقَالَ 
َعْن أَبِي الُْمَتوَكِّلِ ءءء ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا ُهَشْيٌم ، َحدَّثََنا أَُبو بِْشرٍ ، َعنِ اْبنِ أَبِي الُْمَتوَكِّلِ ،  -م٢١٥٦

  .بَِنْحوِِه، أَبِي َسِعيٍد ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 
َعْن أَبِي َسِعيٍد ،  ي الُْمَتوَكِّلِ ،وَحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َجْعفَرٍ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن أَبِي بِْشرٍ ، َعْن أَبِ

  .بَِنْحوِِه، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 
  .َوالصَّوَاُب ُهَو أَُبو الُْمَتَوكِّلِ: قَالَ أَُبو َعْبدِ اِهللا 

  َباُب اَألْجرِ َعلَى َتْعلِيمِ الْقُْرآِن -٨
َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا ُمِغَريةُ ْبُن زِيَاٍد الْمَْوِصِليُّ ، َعْن : َماعِيلَ ، قَاالَ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َوُمحَمَُّد ْبُن إِْس -٢١٥٧

اَبةَ َعلَّْمُت َناًسا ِمْن أَْهلِ الصُّفَِّة الْقُْرآنَ َوالِْكَت: ُعَباَدةَ ْبنِ ُنَسيٍّ ، َعنِ اَألسَْوِد ْبنِ ثَْعلََبةَ ، َعْن ُعَباَدةَ ْبنِ الصَّاِمِت ، قَالَ 
لَْيَسْت بَِمالٍ ، َوأَرِْمي َعْنَها ِفي َسبِيلِ اِهللا ، فَسَأَلُْت َرُسولَ اِهللا صَلَّى اهللا : ، فَأَْهَدى إِلَيَّ َرُجلٌ ِمنُْهْم قَْوًسا ، فَقُلُْت 

  .َهاإِنْ َسرَّكَ أَنْ ُتطَوََّق بَِها طَْوقًا ِمْن نَارٍ فَاقَْبلْ: َعلْيِه وَسلََّم َعْنَها ، فَقَالَ 

َحدَّثَنِي عَْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َسلْمٍ ، ، َحدَّثََنا سَْهلُ ْبُن أَبِي سَْهلٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َسِعيٍد ، َعْن ثَْورِ ْبنِ َيزِيَد  -٢١٥٨
ْهَدى إِلَيَّ قَْوًسا ، فَذَكَْرُت ذَِلَك لَِرسُولِ اهللاِ َعلَّْمُت َرُجالً الْقُْرآنَ ، فَأَ: َعْن َعِطيَّةَ الْكَالَِعيِّ ، َعْن أَُبيِّ ْبنِ كَْعبٍ ، قَالَ 

  .إِنْ أََخذَْتَها أََخذَْت قَْوًسا ِمْن نَارٍ ، فََرَدْدتَُها: َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَقَالَ 



  فَْحلَِباُب النَّْهيِ َعْن ثََمنِ الْكَلْبِ َوَمْهرِ الَْبِغيِّ َوُحلَْواِن الْكَاِهنِ َوَعْسبِ الْ -٩
َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعنِ الزُّهْرِيِّ ، َعْن أَبِي َبكْرِ : َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َوُمَحمَّدُ ْبُن الصَّبَّاحِ ، قَاالَ  -٢١٥٩

َم نََهى َعْن ثََمنِ الْكَلْبِ ، َوَمْهرِ الَْبِغيِّ ، َوُحلَْوانِ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن أَبِي َمْسُعوٍد ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ
  .الْكَاِهنِ

َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن فُضَْيلٍ ، َحدَّثََنا اَألْعَمُش ، َعْن أَبِي : َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َوُمحَمَُّد ْبُن طَرِيٍف ، قَاالَ  -٢١٦٠
  .َنَهى َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َعْن ثََمنِ الْكَلْبِ ، َوَعْسبِ الْفَْحلِ: ْيَرةَ ، قَالَ َحازِمٍ ، َعْن أَبِي هَُر

: ، قَالَ  ، َعْن َجابِرٍ َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا الَْوِليُد ْبُن ُمسِْلمٍ ، أَْخَبَرَنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ -٢١٦١
  .َنَهى َرسُولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َعْن ثََمنِ السِّنَّْورِ

  َباُب كَْسبِ الَْحجَّامِ -١٠
اْبنِ َعبَّاسٍ ِه ، َعنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَبِي ُعَمَر الَْعَدنِيُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعنِ اْبنِ طَاُووسٍ ، َعْن أَبِي -٢١٦٢

  .، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم اْحَتَجَم َوأَْعطَاهُ أَجَْرُه
  .تَفَرََّد بِِه اْبُن أَبِي ُعَمَر َوْحدَُه: قَالَ أَُبو َعْبدِ اهللاِ اْبُن َماَجْه 

، الَْواسِِطيُّ ، )١(ا أَُبو َداُوَد وَحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َعَباَدةَ َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َعِليٍّ أَُبو َحفْصٍ الصَّْيَرِفيُّ ، َحدَّثََن -٢١٦٣
احَْتَجَم َرُسولُ : َحدَّثََنا َوْرقَاُء ، َعْن َعْبِد اَألْعلَى ، َعْن أَبِي َجِميلَةَ ، َعْن َعِليٍّ ، قَالَ : َحدَّثََنا يَزِيدُ ْبُن َهاُرونَ ، قَاالَ 

  .وَسلََّم ، َوأَمََرنِي فَأَْعطَْيُت الَْحجَّاَم أَجَْرُهاهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه 
  __________حاشية_
البن ماكوال " اإلكمال"، و ٣/١٥١٥للدارقطين " املؤتلف واملختلف: "ُمَحمد بن َعَبادةَ ، بفتح الَعني ، انظر ) ١(
  .١/٤٨٦" يبتقريب التهذ"، و ٣/٨٩٥" تبصري املُنَتبه"، و ٦/٧٦" توضيح املُشَتبِه"، و ٦/٢٧

ريِيَن ، َعْن أََنسِ َحدَّثََنا َعْبُد الَْحمِيِد ْبُن َبَيانٍ الَْواسِِطيُّ ، َحدَّثََنا َخاِلُد ْبُن َعْبِد اِهللا ، َعْن ُيوُنَس ، َعنِ اْبنِ ِس -٢١٦٤
  .أَجَْرُهْبنِ َماِلٍك ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم احَْتَجَم َوأَْعطَى الَْحجَّاَم 

َحدَّثَنِي األَْوَزاِعيُّ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن أَبِي َبكْرِ ْبنِ َعْبِد ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َحْمَزةَ  -٢١٦٥
َنَهى َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َعْن :  الرَّْحَمنِ ْبنِ الَْحارِِث ْبنِ ِهَشامٍ ، َعْن أَبِي َمْسُعوٍد ُعقَْبةَ ْبنِ َعْمرٍو ، قَالَ

  .كَْسبِ الَْحجَّامِ

 ، َعْن حََرامِ ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َشبَاَبةُ ْبُن سَوَّارٍ ، َعنِ اْبنِ أَبِي ذِئْبٍ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ -٢١٦٦
:  ، فَقَالَ ، أَنَّهُ َسأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َعْن كَْسبِ الَْحجَّامِ ، فََنَهاُه َعْنُه ، فَذَكََر لَُه الْحَاَجةَ ُمحَيَِّصةَ ، َعْن أَبِيِه
  .اْعِلفُْه َنَواِضَحَك

  َباُب َما الَ َيِحلُّ َبْيعُُه -١١
قَالَ َعطَاءُ : بََرَنا اللَّْيثُ ْبُن سَْعٍد ، َعْن َيزِيدَ ْبنِ أَبِي َحبِيبٍ ، أَنَُّه قَالَ َحدَّثََنا ِعيَسى ْبُن َحمَّاٍد الِْمْصرِيُّ ، أَْخ -٢١٦٧



هَ إِنَّ اللَّ: قَالَ َرسُولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َعاَم الْفَْتحِ َوُهَو بَِمكَّةَ : َسِمْعُت َجابَِر ْبَن َعْبدِ اهللاِ َيقُولُ : ْبُن أَبِي َربَاحٍ 
َيا َرُسولَ اِهللا ، أََرأَْيتَ ُشُحوَم الَْمْيتَةِ : َوَرسُولَُه َحرََّم َبْيعَ الَْخْمرِ ، وَالَْمْيَتِة ، وَالِْخْنزِيرِ ، َواَألْصَنامِ ، فَِقيلَ لَُه ِعْنَد ذَِلَك 

الَ ، ُهنَّ َحَراٌم ، ثُمَّ قَالَ َرُسولُ اهللاِ : بَِها النَّاُس ، قَالَ ؟ فَإِنَُّه ُيْدَهُن بَِها السُّفُُن ، وَُيْدَهُن بَِها الُْجلُوُد ، َوَيسَْتصْبُِح 
  .فَأَْجَملُوُه ، ثُمَّ َباُعوُه فَأَكَلُوا ثََمَنُه، قَاَتلَ اللَُّه الَْيُهوَد ، إِنَّ اللََّه َحرََّم َعلَْيهِمُ الشُُّحوَم : َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

يُّ ، ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ َيحَْيى ْبنِ َسعِيٍد الْقَطَّاِن ، َحدَّثََنا هَاِشمُ ْبُن الْقَاِسمِ ، َحدَّثََنا أَُبو َجْعفَرٍ الرَّازِ َحدَّثََنا أَحَْمُد -٢١٦٨
اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم نََهى َرُسولُ : َعْن َعاِصمٍ ، َعْن أَبِي الُْمَهلَّبِ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا اِإلفْرِيِقيِّ ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ ، قَالَ 

  .َعْن َبْيعِ الُْمَغنِّيَاِت ، َوَعْن ِشرَاِئهِنَّ ، َوَعْن كَْسبِهِنَّ ، َوَعْن أَكْلِ أَثَْمانِهِنَّ

  َباُب النَّْهيِ َعنِ الُْمَناَبذَِة وَالُْمالََمسَِة -١٢
ا َعْبُد اِهللا ْبُن ُنَمْيرٍ ، َوأَُبو أَُساَمةَ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر ، َعْن ُخَبْيبِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََن -٢١٦٩

: نََهى َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َعْن َبْيَعَتْينِ : ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن َحفْصِ ْبنِ َعاِصمٍ ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، قَالَ 
  .الُْمالََمَسِة ، وَالُْمنَاَبذَِة َعنِ

َحدَّثََنا سُفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعنِ الزُّهْرِيِّ ، َعْن : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َوَسْهلُ ْبُن أَبِي سَْهلٍ ، قَاالَ  -٢١٧٠
  .، أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم نََهى َعنِ الُْمالََمَسِة َوالُْمنَاَبذَِة َعطَاِء ْبنِ َيزِيَد اللَّيِْثيَّ ، َعْن أَبِي َسعِيٍد الُْخْدرِيِّ

ا َمَعكَ أَنْ َيقُولَ أَلْقِ إِلَيَّ َم: أَنْ َيلَْمَس الرَُّجلُ الشَّْيَء بَِيِدِه َوالَ َيَراُه ، َوالُْمنَاَبذَةُ : الُْمالََمَسةُ : قَالَ ُسفَْيانُ : َزاَد َسْهلٌ 
  .َوأُلِْقي إِلَْيَك َما َمِعي، 

  َباُب الَ َيبِيُع الرَُّجلُ َعلَى بَْيعِ أَِخيِه َوالَ َيُسوُم َعلَى َسْومِِه -١٣
ى اهللا َعلْيِه لََّحدَّثََنا ُسوَْيُد ْبُن َسعِيٍد ، َحدَّثََنا مَاِلكُ ْبُن أََنسٍ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنَّ َرُسولَ اِهللا َص -٢١٧١

  .الَ َيبِيُع بَْعُضكُْم َعلَى َبْيعِ بَْعضٍ: وَسلََّم قَالَ 

يَْرةَ ، َعنِ النَّبِيِّ َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعنِ الزُّهْرِيِّ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيَّبِ ، َعْن أَبِي ُهَر -٢١٧٢
  .الَ َيبِيُع الرَُّجلُ َعلَى بَْيعِ أَِخيِه ، َوالَ َيُسوُم َعلَى َسْومِ أَِخيِه: لََّم قَالَ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَس

  َباُب النَّْهيِ َعنِ النَّْجشِ -١٤
ْبُن أََنسٍ ، َعْن َناِفعٍ  قََرأُْت َعلَى ُمْصَعبِ ْبنِ َعْبِد اِهللا الزَُّبْيرِيِّ ، َعْن َماِلٍك وَحدَّثََنا أَُبو ُحذَافَةَ ، َحدَّثََنا مَاِلُك -٢١٧٣

  .، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم نََهى َعنِ النَّْجشِ

َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َسِعيٍد ، : َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َوسَْهلُ ْبُن أَبِي سَْهلٍ ، قَاالَ  -٢١٧٤
  .الَ تََناَجُشوا: ُهَرْيَرةَ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ 

  َباُب النَّْهيِ أَنْ يَبِيَع حَاِضٌر ِلَباٍد -١٥
َعْن َسِعيدِ ْبنِ الُْمَسيَّبِ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ،  -٢١٧٥

  .الَ َيبِيعُ حَاِضٌر لَِباٍد: ُهَرْيَرةَ ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 



بِرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ ، َعْن جَا -٢١٧٦
  .الَ َيبِيعُ حَاِضٌر ِلبَاٍد ، َدُعوا النَّاَس يَْرُزقِ اللَُّه بَْعَضُهْم ِمْن بَْعضٍ: اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 

زَّاقِ ، أَخَْبَرَنا َمْعَمٌر ، َعنِ اْبنِ طَاوُوسٍ ، َعْن أَبِيِه ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن َعْبِد الْعَِظيمِ الَْعنَْبرِيُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّ -٢١٧٧
  .نََهى َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أَنْ َيبِيَع حَاِضٌر لَِباٍد: َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ 

  .لَُه ِسْمسَارًا الَ َيكُونُ: َما قَْولُُه حَاِضٌر ِلَباٍد ؟ قَالَ : قُلُْت ِالْبنِ َعبَّاسٍ 

  َباُب النَّْهيِ َعْن َتلَقِّي الَْجلَبِ -١٦
َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ َحسَّاٍن ، َعْن : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َوَعِليُّ ْبُن ُمحَمٍَّد ، قَاالَ  -٢١٧٨

الَ َتلَقَّْوا اَألْجالََب ، فََمْن َتلَقَّى ِمْنُه َشْيئًا : َرةَ ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ ُمَحمَِّد ْبنِ سِريِيَن ، َعْن أَبِي ُهرَْي
  .فَاْشَتَرى ، فَصَاِحُبُه بِالِْخيَارِ إِذَا أََتى السُّوَق

لَْيَمانَ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبَدةُ ْبُن ُس -٢١٧٩
  .َنَهى َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َعْن َتلَقِّي الَْجلَبِ: قَالَ 

َعَدةَ ، َعْن ُسلَْيَمانَ التَّْيِميِّ وَحدَّثََنا إِْسحَاقُ َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َحكِيمٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن سَِعيٍد ، َوَحمَّادُ ْبُن َمْس -٢١٨٠
َحدَّثََنا أَُبو ُعثَْمانَ النَّْهِديُّ ، : َسمِْعُت أَبِي َيقُولُ : ْبُن إِبَْراِهيمَ ْبنِ َحبِيبِ ْبنِ الشَّهِيِد ، َحدَّثََنا ُمْعَتِمُر ْبُن ُسلَْيَمانَ ، قَالَ 

  .َنَهى َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َعْن َتلَقِّي الُْبُيوعِ: وٍد ، قَالَ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َمْسُع

  َباُب الَْبيَِّعانِ بِالِْخيَارِ َما لَْم َيفَْترِقَا -١٧
َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر ، َعْن َرُسولِ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُرْمحٍ الِْمْصرِيُّ ، أَْخبََرَنا اللَّْيثُ ْبُن َسْعٍد ، َعْن َناِفعٍ ، َعْن -٢١٨١

فَكُلُّ وَاِحٍد ِمْنُهَما بِالْخَِيارِ َما لَْم َيفَْترِقَا َوكَاَنا َجِميًعا ، أَوْ ُيَخيِّرْ ، إِذَا َتبَاَيَع الرَُّجالَِن : اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 
فََتبَاَيَعا َعلَى ذَِلَك ، فَقَْد َوَجَب الَْبْيُع ، َوإِنْ َتفَرَّقَا بَْعَد أَنْ َتبَاَيَعا ، وَلَمْ ، ا اآلَخَر أََحُدُهَما اآلَخَر ، فَإِنْ َخيَّرَ أََحُدُهَم

  .َيْتُرْك وَاِحٌد مِْنُهَما الَْبْيَع ، فَقَْد َوَجبَ الَْبْيُع

َحدَّثََنا َحمَّادُ ْبُن زَْيٍد ، َعْن َجِميلِ ْبنِ ُمرَّةَ ، َعْن أَبِي : االَ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعْبَدةَ ، وَأَْحَمُد ْبُن الِْمقَْدامِ ، قَ -٢١٨٢
  .الَْبيَِّعاِن بِالِْخيَارِ َما لَمْ َيَتفَرَّقَا: قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : الَْوِضيِء ، َعْن أَبِي َبْرَزةَ اَألْسلَِميِّ ، قَالَ 

َحدَّثََنا َعْبدُ الصََّمِد ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن قََتاَدةَ ، َعنِ : َحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، وَإِْسَحاقُ ْبُن َمْنُصورٍ ، قَاالَ َحدَّثََنا ُم -٢١٨٣
  .ْم َيَتفَرَّقَاالَْبيَِّعاِن بِالِْخيَارِ َما لَ: قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : الَْحَسنِ ، َعْن َسُمَرةَ ، قَالَ 

  َباُب بَْيعِ الْخَِيارِ -١٨
َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َوْهبٍ ، أَْخبََرنِي اْبُن : َحدَّثََنا َحْرَملَةُ ْبُن َيْحَيى ، َوأَْحَمدُ ْبُن ِعيَسى الِْمصْرِيَّاِن ، قَاالَ  -٢١٨٤

اْشَتَرى َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِمْن َرُجلٍ ِمَن : ِهللا ، قَالَ ُجرَْيجٍ ، َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ ، َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد ا
َعْمَركَ : اَألْعرَابِيُّ : اْخَتْر ، فَقَالَ : اَألعَْرابِ حِْملَ َخَبٍط ، فَلَمَّا َوَجَب الَْبْيُع ، قَالَ َرسُولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

  .اللََّه َبيِّعًا



ُن ُمحَمٍَّد ، َعْن َداُوَد ْبنِ َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن الَْوِليدِ الدَِّمشِْقيُّ ، َحدَّثََنا َمرَْوانُ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َعْبُد الْعَزِيزِ ْب -٢١٨٥
إِنََّما الَْبْيعُ : الَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَ: َسِمْعُت أََبا َسعِيٍد الُْخْدرِيَّ َيقُولُ : َصاِلحٍ الَْمَدنِيِّ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 

  .َعْن َتَراضٍ

  َباُب الَْبيَِّعانِ َيْخَتِلفَاِن -١٩
لَْيلَى ، َعنِ الْقَاِسمِ َحدَّثََنا ُهشَْيٌم ، أَْخَبرََنا اْبُن أَبِي : َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، وَُمَحمَُّد ْبُن الصَّبَّاحِ ، قَاالَ  -٢١٨٦

أَنَّ َعْبَد اِهللا ْبَن َمْسُعودٍ بَاَع ِمَن اَألْشَعثِ ْبنِ قَْيسٍ َرِقيقًا ِمْن َرِقيقِ اِإلمَاَرِة ، فَاْخَتلَفَا ِفي ، ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن أَبِيِه 
إِنََّما اشَْتَرْيُت مِْنَك بَِعَشَرِة آالٍَف ، فَقَالَ : َوقَالَ اَألْشَعثُ ْبُن قَْيسٍ  بِعُْتَك بِِعْشرِيَن أَلْفًا ،: الثََّمنِ ، فَقَالَ اْبُن َمْسُعوٍد 

فَإِنِّي َسِمْعتُ : َهاِتِه ، قَالَ : إِنْ ِشئْتَ َحدَّثُْتكَ بَِحدِيٍث َسِمْعُتُه ِمْن َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ : َعْبُد اِهللا 
إِذَا اْخَتلََف الَْبيَِّعاِن ، َولَْيَس َبيَْنُهَما َبيَِّنةٌ ، وَالْبَْيُع قَاِئمٌ بَِعْينِِه ، فَالْقَْولُ َما قَالَ : َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقُولُ  َرسُولَ اِهللا

  .دَُّهفَإِنِّي أََرى أَنْ أَُردَّ الَْبْيَع ، فََر: الْبَاِئُع ، أَوْ َيتََرادَّانِ الْبَْيَع ، قَالَ 

  َباُب النَّْهيِ َعْن َبْيعِ َما لَْيَس عِْنَدَك َوَعْن رِْبحِ َما لَْم ُيْضمَْن -٢٠
َسِمْعُت يُوُسَف ْبنَ : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َجعْفَرٍ ، َحدَّثََنا شُْعَبةُ ، َعْن أَبِي بِْشرٍ ، قَالَ  -٢١٨٧
َيا َرُسولَ اِهللا ، الرَُّجلُ َيسْأَلُنِي الَْبْيَع َولَْيَس ِعْنِدي ، أَفَأَبِيُعُه ؟ قَالَ : قُلُْت : دِّثُ َعْن َحِكيمِ ْبنِ ِحَزامٍ ، قَالَ َماَهَك ُيَح

  .الَ َتبِْع َما لَْيَس ِعْنَدَك: 

: دَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ اْبُن ُعلَيَّةَ ، قَاالَ َحدَّثََنا أَزَْهُر ْبُن َمْرَوانَ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َزْيٍد وَح -٢١٨٨
الَ َيِحلُّ : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َحدَّثََنا أَيُّوُب ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، قَالَ 

  .، َوالَ رِْبُح َما لَْم ُيْضَمْنَبْيُع َما لَْيَس ِعْنَدَك 

ْبنِ أَِسيٍد ، قَالَ  َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن الْفُضَْيلِ ، َعْن لَْيٍث ، َعْن َعطَاٍء ، َعْن َعتَّابِ -٢١٨٩
  .كَّةَ ، نََهاُه َعْن ِشفِّ َما لَْم ُيْضَمْنلَمَّا َبَعثَُه َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم إِلَى َم: 

  َباُب إِذَا بَاَع الُْمجِيَزاِن فَُهَو ِلَألوَّلِ -٢١
نِ ، َعْن ُعقَْبةَ َحدَّثََنا ُحَمْيدُ ْبُن َمْسَعَدةَ ، َحدَّثََنا خَاِلُد ْبُن الَْحارِِث ، َحدَّثََنا َسِعيٌد ، َعْن قََتاَدةَ ، َعنِ الَْحَس -٢١٩٠
فَُهَو ِلألَوَّلِ ، أَيَُّما َرُجلٍ بَاَع َبيًْعا ِمْن َرُجلَْينِ : اِمرٍ ، أَْو َسُمَرةَ ْبنِ جُْنَدبٍ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ ْبنِ َع
  .ِمْنُهَما

َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا َسعِيُد ْبنُ : ُن إِْسَماِعيلَ ، قَاالَ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن أَبِي السَّرِيِّ الَْعْسقَالَنِيُّ ، وَُمَحمَُّد ْب -٢١٩١
إِذَا َباَع الُْمجِيزَاِن فَُهَو : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َبِشريٍ ، َعْن قََتاَدةَ ، َعنِ الَْحَسنِ ، َعْن َسُمَرةَ ، قَالَ 

  .ِلألَوَّلِ



  ُعْرَباِنَباُب بَْيعِ الْ -٢٢
َبلََغنِي َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، : َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا مَاِلُك ْبُن أََنسٍ ، قَالَ  -٢١٩٢

  .أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم نََهى َعْن َبْيعِ الُْعْرَباِن

، الْفَْضلُ ْبُن َيْعقُوَب الرَُّخاِميُّ ، َحدَّثََنا حَبِيُب ْبُن أَبِي َحبِيبٍ أَُبو ُمحَمٍَّد ، كَاِتُب مَاِلِك ْبنِ أََنسٍ َحدَّثََنا  -٢١٩٣
َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َنَهى يَّ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َعاِمرٍ اَألْسلَِميُّ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، أَنَّ النَّبِ

  .َعْن َبْيعِ الْعُْرَباِن
إِنْ لَْم : أَنْ َيْشَترِيَ الرَُّجلُ دَابَّةً بِِمئَِة ِديَنارٍ ، فَُيْعِطَيُه دِيَناَرْينِ أََرُبوًنا ، فََيقُولُ : الْعُْرَبانُ : قَالَ أَُبو َعْبدِ اهللاِ اْبُن َماَجْه 

  .الدِّينَاَرانِ لََكأَشَْترِ الدَّابَّةَ فَ
إِنْ : أَنْ َيْشتَرَِي الرَُّجلُ الشَّْيَء فََيْدفَعَ إِلَى الَْباِئعِ ِدْرَهًما ، أَْو أَقَلَّ ، أَْو أَكْثََر ، َوَيقُولَ : َيعْنِي ، َواللَُّه أَْعلَُم : َوِقيلَ 

  .أََخذُْتُه وَإِالَّ فَالدِّْرَهمُ لََك

  الَْحَصاِة ، َوَعْن َبْيعِ الَْغَررِ َباُب النَّْهيِ َعْن َبْيعِ -٢٣
ي الزَِّناِد ، َعنِ َحدَّثََنا ُمحْرُِز ْبُن َسلََمةَ الَْعدَنِيُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْعزِيزِ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ، َعْن أَبِ -٢١٩٤

  .َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َعْن َبْيعِ الَْغَررِ ، َوَعْن َبْيعِ الَْحَصاِةنََهى َرُسولُ اهللاِ : اَألعَْرجِ ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ ، قَالَ 

َحدَّثََنا اَألسَْوُد ْبُن َعاِمرٍ ، َحدَّثََنا أَيُّوُب ْبنُ : َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، وَالَْعبَّاُس ْبُن َعْبِد الَْعظِيمِ الَْعْنَبرِيُّ ، قَاالَ  -٢١٩٥
َنَهى َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َعْن َبْيعِ : ْحَيى ْبنِ أَبِي كَِثريٍ ، َعْن َعطَاٍء ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ ُعْتَبةَ ، َعْن َي

  .الْغََررِ

  َباُب النَّْهيِ َعْن ِشَراِء َما ِفي ُبطُوِن اَألْنَعامِ َوُضُروِعَها َوَضْرَبِة الْغَاِئصِ -٢٤
مَِّد ْبنِ ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا َحاِتُم ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا جَْهَضُم ْبُن َعْبِد اِهللا الَْيمَانِيُّ ، َعْن ُمَح َحدَّثََنا -٢١٩٦

نََهى َرسُولُ : الُْخْدرِيِّ ، قَالَ إِبَْراهِيَم الَْباِهِليِّ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ زَْيٍد الَْعْبِديِّ ، َعْن َشْهرِ ْبنِ َحْوَشبٍ ، َعْن أَبِي َسعِيٍد 
كَْيلٍ ، َوَعْن ِشَراِء الْعَْبدِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َعْن ِشَراِء َما ِفي ُبطُوِن اَألْنَعامِ حَتَّى َتَضَع ، َوَعمَّا ِفي ُضُروِعَها إِالَّ بِ

  .َوَعْن ِشَراِء الصََّدقَاِت حَتَّى ُتقَْبَض ، َوَعْن َضْرَبِة الْغَاِئصِ َوُهَو آبٌِق ، َوَعْن ِشَراِء الَْمَغانِمِ َحتَّى ُتقَْسَم ،

ْبنِ ُعَمَر ، أَنَّ َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن أَيُّوَب ، َعْن َسِعيِد ْبنِ ُجبَْيرٍ ، َعنِ ا -٢١٩٧
  .وَسلََّم َنَهى َعْن َبْيعِ َحَبلِ الَْحَبلَِة النَّبِيَّ صَلَّى اهللا َعلْيِه

  َباُب بَْيعِ الْمَُزاَيدَِة -٢٥
كْرٍ الَْحَنِفيُّ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا عِيَسى ْبُن يُوُنَس ، َحدَّثََنا اَألْخَضُر ْبُن َعْجالَنَ ، َحدَّثََنا أَُبو َب -٢١٩٨

لََك ِفي بَْيِتَك َشْيٌء ؟ : ، أَنَّ َرُجالً ِمَن األَْنَصارِ َجاَء إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيْسأَلُُه ، فَقَالَ  َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك
فَأََتاُه بِهَِما ، : َما ، قَالَ ائِْتنِي بِهِ: َبلَى ، ِحلٌْس َنلَْبُس بَْعَضُه ، َونَْبُسطُ َبْعَضُه ، َوقََدٌح َنْشَرُب ِفيِه الَْماَء ، قَالَ : قَالَ 

أََنا آُخذُُهَما بِِدْرَهمٍ ، : َمْن َيْشتَرِي َهذَْينِ ؟ فَقَالَ َرُجلٌ : فَأََخذَُهَما َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم بَِيِدِه ، ثُمَّ قَالَ 
َوأََخذَ الدِّْرَهَمْينِ ، أََنا آُخذُُهَما بِِدْرَهَمْينِ ، فَأَْعطَاُهَما إِيَّاُه : قَالَ َرُجلٌ َمْن َيزِيُد َعلَى ِدْرَهمٍ ؟ َمرََّتْينِ أَْو ثَالَثًا ، : قَالَ 



لَ ، اْشَترِ بِأََحِدِهَما طََعاًما فَانْبِذُْه إِلَى أَْهِلَك ، َواْشَترِ بِاآلَخرِ قَُدوًما ، فَأْتِنِي بِِه ، فَفََع: فَأَْعطَاُهَما ِلألَْنصَارِيَّ ، َوقَالَ 
اذَْهْب فَاْحَتِطْب َوالَ أَرَاَك َخْمَسةَ َعَشرَ َيْوًما : فَأََخذَُه َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فََشدَّ ِفيِه ُعوًدا بَِيِدِه ، َوقَالَ 

َهذَا : بَِبْعِضَها طََعاًما وَبَِبْعِضَها ثَوًْبا ، ثُمَّ قَالَ  اْشَترِ: ، فََجَعلَ َيْحتَِطُب َوَيبِيُع ، فََجاَء َوقَْد أََصاَب َعشََرةَ َدَراِهَم ، فَقَالَ 
الَّ ِلِذي فَقْرٍ ُمْدِقعٍ ، أَوْ ِلِذي َخْيٌر لََك ِمْن أَنْ َتجِيَء َوالَْمْسأَلَةُ ُنكَْتةٌ ِفي َوْجهَِك َيْوَم الِْقَياَمِة ، إِنَّ الَْمْسأَلَةَ الَ َتصْلُُح إِ

  .ِذي َدمٍ ُموجِعٍغُْرمٍ ُمفِْظعٍ ، أَْو ِل

  َباُب اِإلقَالَِة -٢٦
ِلحٍ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا زَِياُد ْبُن َيْحَيى أَُبو الَْخطَّابِ ، َحدَّثََنا َماِلُك ْبُن ُسعَْيرٍ ، َحدَّثََنا اَألْعَمُش ، َعْن أَبِي صَا -٢١٩٩

  .َمْن أَقَالَ ُمْسِلًما ، أَقَالَُه اللَُّه َعثَْرَتُه َيْوَم الِْقَياَمِة: َم قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ: ُهَرْيَرةَ ، قَالَ 

  َباُب َمْن كَرَِه أَنْ ُيَسعَِّر -٢٧
ابٍِت ، َعْن ، َوثَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا َحجَّاٌج ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ ، َعْن قََتاَدةَ ، َوُحَمْيٍد -٢٢٠٠

َيا َرُسولَ اِهللا ، قَْد غَالَ : غَالَ السِّْعُر َعلَى َعْهِد َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَقَالُوا : أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، قَالَ 
الرَّازُِق ، إِنِّي َألْرُجو أَنْ أَلْقَى َربِّي َولَْيَس أََحٌد ، الْبَاِسطُ ، إِنَّ اللََّه ُهَو الُْمَسعُِّر ، الْقَابُِض : السِّْعُر فََسعِّْر لََنا ، فَقَالَ 

  .َيطْلُُبنِي بَِمظِْلَمٍة ِفي َدمٍ َوالَ َمالٍ

سَِعيٍد ،  َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن زِيَاٍد ، َحدَّثََنا َعْبدُ اَألْعلَى ، َحدَّثََنا َسعِيٌد ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن أَبِي َنْضَرةَ ، -٢٢٠١
إِنِّي َألْرُجو : لَْو قَوَّْمَت َيا َرسُولَ اِهللا ، قَالَ : غَالَ السِّْعُر َعلَى َعْهِد َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَقَالُوا : قَالَ 

  .أَنْ أُفَارِقَكُْم َوالَ َيطْلَُبنِي أََحٌد مِْنكُْم بَِمظِْلَمٍة ظَلَْمُتُه

  مَاَحِة ِفي الَْبيْعَِباُب السَّ -٢٨
ْيٍد ، َعْن َعطَاِء ْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أََبانَ الْبَلِْخيُّ أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن ُعلَيَّةَ ، َعْن ُيوُنَس ْبنِ ُعَب -٢٢٠٢

أَْدَخلَ اللَُّه الَْجنَّةَ َرُجالً كَانَ سَْهالً َباِئًعا : اهللا َعلْيِه وَسلََّم  قَالَ َرسُولُ اهللاِ َصلَّى: قَالَ ُعثَْمانُ ْبُن َعفَّانَ : فَرُّوَخ ، قَالَ 
  .َوُمْشَترًِيا

غَسَّانَ ُمَحمَّدُ ْبُن َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن ُعثَْمانَ ْبنِ َسِعيِد ْبنِ كَِثريِ ْبنِ ِديَنارٍ الِْحْمِصيُّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا أَُبو  -٢٢٠٣
َرِحَم اللَُّه : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : طَرٍِّف ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ الْمُْنكَِدرِ ، َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ، قَالَ ُم

  .َعْبًدا سَْمًحا إِذَا بَاَع ، سَْمًحا إِذَا اْشَتَرى ، َسْمًحا إِذَا اقَْتَضى

  َباُب السَّوْمِ -٢٩
ْيمٍ ، َعْن قَْيلَةَ َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيِد ْبنِ كَاِسبٍ ، َحدَّثََنا َيْعلَى ْبُن َشبِيبٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعثَْمانَ ْبنِ ُخثَ -٢٢٠٤

َيا َرُسولَ اِهللا ، : ْندَ الَْمْرَوِة ، فَقُلُْت أََتْيُت َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِفي َبْعضِ ُعَمرِِه ِع: أُمِّ َبنِي أَْنَمارٍ ، قَالَْت 
زِْدُت ، ثُمَّ زِْدُت ، َحتَّى أَْبلُغَ  إِنِّي اْمرَأَةٌ أَبِيُع وَأَْشَترِي ، فَإِذَا أََرْدُت أَنْ أَبَْتاعَ الشَّْيَء ، ُسْمُت بِِه أَقَلَّ ِممَّا أُرِيُد ، ثُمَّ

أَبِيعَ الشَّْيَء ، ُسْمُت بِِه أَكْثََر ِمَن الَِّذي أُرِيُد ، ثُمَّ َوَضْعُت حَتَّى أَْبلُغَ الَِّذي أُرِيُد ، فَقَالَ  الَِّذي أُرِيُد ، َوإِذَا أَرَْدُت أَنْ



ِذي تُرِيِديَن ، أُْعِطيتِ إِذَا أَرَْدِت أَنْ تَْبَتاِعي َشْيئًا ، فَاسَْتاِمي بِهِ الَّ، الَ َتفْعَِلي َيا قَْيلَةُ : َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 
  .أَْو ُمنِْعِت ، فَإِذَا أَرَْدِت أَنْ َتبِيِعي شَْيئًا ، فَاْسَتاِمي بِِه الَِّذي تُرِيِديَن ، أُْعِطيِت أَْو ُمنِْعِت

ي َنْضَرةَ ، َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن هَاُرونَ ، َعنِ الْجَُرْيرِيِّ ، َعْن أَبِ -٢٢٠٥
وَاللَُّه َيْغِفُر لََك ؟ قُلُْت ، أَتَبِيُع نَاِضَحَك َهذَا بِدِيَنارٍ : كُْنُت َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِفي غَْزَوٍة ، فَقَالَ ِلي : قَالَ 

فََما َزالَ َيزِيدُنِي : وَاللَُّه َيْغِفُر لََك ، قَالَ ، فََتبِيُعُه بِِدينَاَرْينِ : ْيُت الَْمِديَنةَ ، قَالَ َيا َرسُولَ اِهللا ، ُهَو نَاِضُحكُْم إِذَا أََت: 
أََخذْتُ ، َمِديَنةَ َحتَّى َبلَغَ ِعْشرِيَن ِديَناًرا ، فَلَمَّا أََتْيَنا الْ، وَاللَُّه َيْغِفُر لََك : ِدينَاًرا ِدينَاًرا ، َوَيقُولُ َمكَانَ كُلِّ ِدينَارٍ 

: أَْعِطِه ِمَن الَْغنِيَمِة ِعشْرِيَن ِدينَاًرا ، َوقَالَ ، َيا بِالَلُ : بِرَأْسِ النَّاِضحِ ، فَأََتْيتُ بِِه النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَقَالَ 
  .اْنطَِلْق بِنَاِضِحَك فَاذَْهبْ بِِه إِلَى أَْهِلَك

َحدَّثََنا ُعبَْيُد اهللاِ ْبُن ُموَسى ، أَْخبََرَنا الرَّبِيُع ْبُن حَبِيبٍ : ِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َوسَْهلُ ْبُن أَبِي َسْهلٍ ، قَاالَ َحدَّثََنا َع -٢٢٠٦
َسلََّم َعنِ السَّْومِ قَْبلَ طُلُوعِ َنَهى َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه و: ، َعْن َنْوفَلِ ْبنِ َعْبِد الَْمِلِك ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعِليٍّ ، قَالَ 

  .الشَّْمسِ ، َوَعْن ذَْبحِ ذََواِت الدَّرِّ

  َباُب كََراِهَيِة اَألْيَماِن ِفي الشَِّراِء َوالَْبيْعِ -٣٠
َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعنِ : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َوَعِليُّ ْبُن ُمحَمٍَّد ، َوأَحَْمُد ْبُن ِسَناٍن ، قَالُوا  -٢٢٠٧

ثَالَثَةٌ الَ ُيكَلُِّمُهمُ اللَُّه َعزَّ : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ ، قَالَ 
َرُجلٌ َعلَى فَْضلِ َماٍء بِالْفَالَِة َيْمَنُعُه اْبَن السَّبِيلِ : الَ ُيزَكِّيهِْم ، َولَُهْم َعذَابٌ أَلِيٌم َوَجلَّ َيْوَم الِْقَياَمِة ، َوالَ َيْنظُُر إِلَيْهِْم ، َو

َوَرُجلٌ بَاَيعَ غَْيرِ ذَِلَك ،  ، َوَرُجلٌ َباَيَع َرُجالً ِسلَْعةً بَْعَد الَْعْصرِ فََحلََف بِاللَِّه َألَخذََها بِكَذَا َوكَذَا فََصدَّقَُه ، َوُهَو َعلَى
  .إَِماًما الَ ُيَبايُِعُه إِالَّ ِلُدنَْيا ، فَإِنْ أَْعطَاُه ِمْنَها َوفَى لَُه ، َوإِنْ لَْم ُيْعِطِه مِْنَها لَمْ َيِف لَُه

َمْسُعوِديِّ ، َعْن َعِليِّ ْبنِ ُمْدرٍِك َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعنِ الْ: َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َوُمحَمَُّد ْبُن إِْسَماعِيلَ ، قَاالَ  -٢٢٠٨
  .، َعْن َخَرَشةَ ْبنِ الُْحرِّ ، َعْن أَبِي ذَرٍّ ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم

ْدرٍِك ، َعْن أَبِي ُزْرَعةَ ْبنِ َعْمرِو ْبنِ وَحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َجْعفَرٍ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن َعِليِّ ْبنِ ُم
ثَالَثَةٌ الَ ُيكَلُِّمُهمُ اللَُّه َيْوَم الِْقَياَمِة ، : َجرِيرٍ ، َعْن َخَرَشةَ ْبنِ الُْحرِّ ، َعْن أَبِي ذَرٍّ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 

: َمْن ُهْم َيا َرسُولَ اِهللا ؟ فَقَْد َخاُبوا َوَخِسرُوا ، قَالَ : فَقُلُْت ، يهِْم ، َولَُهْم َعذَابٌ أَلِيٌم َوالَ َيْنظُُر إِلَيْهِْم ، َوالَ ُيَزكِّ
  .الُْمسْبِلُ إِزَاَرُه ، وَالَْمنَّانُ َعطَاَءُه ، َوالُْمَنفُِّق ِسلَْعَتُه بِالَْحِلِف الْكَاِذبِ

: ثََنا َعْبُد اَألْعلَى وَحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن َعيَّاشٍ ، قَاالَ َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َخلٍَف ، َحدَّ -٢٢٠٩
هِ قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْي: َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن إِْسحَاَق ، َعْن َمْعَبِد ْبنِ كَْعبِ ْبنِ َماِلٍك ، َعْن أَبِي قََتاَدةَ ، قَالَ 

  .إِيَّاكُْم وَالَْحِلَف ِفي الْبَْيعِ ، فَإِنَُّه ُيَنفُِّق ، ثُمَّ َيْمَحُق: وَسلََّم 

  َباُب َمْن بَاَع َنْخالً ُمؤَبًَّرا أَْو عَْبًدا لَُه مَالٌ -٣١
، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اهللا  َحدَّثَنِي َناِفٌع: َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا مَاِلُك ْبُن أََنسٍ ، قَالَ  -٢٢١٠

  .إِالَّ أَنْ َيْشَترِطَ الُْمْبتَاُع، َمنِ اْشَتَرى َنْخالً قَْد أُبَِّرْت ، فَثََمرَُتَها ِللْبَاِئعِ : َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ 



ٍد ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن رُْمحٍ ، أَْخبََرَنا اللَّْيثُ ْبُن سَْع -م٢٢١٠
  .بَِنْحوِِه، وَسلََّم 

ا ْبُن ُعَيْيَنةَ ؛ َجِميًع َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُرْمحٍ ، أَْخبََرَنا اللَّْيثُ ْبُن سَْعٍد وَحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ -٢٢١١
: اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ  َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ الزُّهْرِيِّ ، َعْن َساِلمِ ْبنِ َعْبدِ اهللاِ ْبنِ ُعَمَر ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى

ْبتَاُع ، َوَمنِ اْبتَاَع َعْبًدا َولَُه مَالٌ ، فََمالُُه ِللَِّذي َمْن َباَع َنْخالً قَْد أُبَِّرْت ، فَثََمَرتَُها ِللَِّذي َباَعَها ، إِالَّ أَنْ َيْشَترِطَ الُْم
  .َباَعُه ، إِالَّ أَنْ َيشَْترِطَ الُْمْبتَاُع

ْن َناِفعٍ ، َعنِ ِعيٍد ، َعَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الَْوِليِد ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َجْعفَرٍ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن َعْبِد َربِِّه ْبنِ َس -٢٢١٢
  .َمْن بَاَع َنْخالً َوبَاَع َعْبًدا َجَمَعُهَما: اْبنِ ُعَمَر ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، أَنَُّه قَالَ 

َحدَّثَنِي ، ْيَمانَ ، َعْن ُموَسى ْبنِ ُعقَْبةَ َحدَّثََنا َعْبُد َربِِّه ْبُن َخاِلٍد النَُّمْيرِيُّ أَُبو الُْمَغلِّسِ ، َحدَّثََنا الْفُضَْيلُ ْبُن ُسلَ -٢٢١٣
قََضى َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم بِثََمرِ النَّْخلِ ِلَمْن : إِْسحَاُق ْبُن َيْحَيى ْبنِ الَْوِليِد ، َعْن ُعَباَدةَ ْبنِ الصَّاِمِت ، قَالَ 

  .، َوأَنَّ َمالَ الَْمْملُوِك ِلَمْن َباَعُه ، إِالَّ أَنْ َيشَْترِطَ الْمُْبتَاُعأَبََّرَها ، إِالَّ أَنْ َيشَْترِطَ الُْمْبتَاُع 

  َباُب النَّْهيِ َعْن َبْيعِ الثِّمَارِ قَْبلَ أَنْ َيْبُدوَ َصالَحُهَا -٣٢
ْبنِ ُعَمَر ، َعْن َرُسولِ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُرْمحٍ ، أَْخبََرَنا اللَّْيثُ ْبُن سَْعٍد ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ ا -٢٢١٤

  .الَ َتبِيُعوا الثََّمَرةَ َحتَّى َيْبُدوَ َصالَحَُها ، نََهى الَْباِئَع َوالُْمْشَترَِي: وَسلََّم قَالَ 

، وُنَس ْبنِ َيزِيَد ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ِعيَسى الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن َوْهبٍ ، َعْن ُي -٢٢١٥
قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه : َحدَّثَنِي سَِعيُد ْبُن الُْمسَيَّبِ ، َوأَُبو َسلََمةَ ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، قَالَ 

  .الَ تَبِيُعوا الثََّمَر َحتَّى يَْبُدَو َصالَُحُه: وَسلََّم 

 َصلَّى اهللا َعلْيِه َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعنِ اْبنِ جَُرْيجٍ ، َعْن َعطَاٍء ، َعْن َجابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ -٢٢١٦
  .وَسلََّم نََهى َعْن َبْيعِ الثََّمرِ حَتَّى يَْبُدَو َصالَحُُه

ثَنَّى ، َحدَّثََنا َحجَّاٌج ، َحدَّثََنا َحمَّاٌد ، َعْن ُحَمْيٍد ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْم -٢٢١٧
  .بِّ حَتَّى َيْشَتدَّ َبْيعِ الَْحَصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم نََهى َعْن َبْيعِ الثََّمَرِة حَتَّى َتْزُهَو ، َوَعْن َبْيعِ الِْعَنبِ َحتَّى َيْسَودَّ ، َوَعْن

  َباُب بَْيعِ الثَِّمارِ ِسنَِني َوالْجَاِئحَِة -٣٣
َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن ُحَمْيٍد اَألْعَرجِ ، َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ : َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َوُمَحمَّدُ ْبُن الصَّبَّاحِ ، قَاالَ  -٢٢١٨

  .ْبِد اِهللا ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َنَهى َعْن َبْيعِ السِّنَِنيَعِتيقٍ ، َعْن َجابِرِ ْبنِ َع

َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َحْمَزةَ ، َحدَّثََنا ثَْوُر ْبُن يَزِيَد ، َعنِ اْبنِ جُرَْيجٍ ،  -٢٢١٩
َمْن َباعَ ثََمًرا فَأََصاَبْتُه َجاِئَحةٌ ، فَالَ َيأُْخذْ ِمْن َمالِ : بِرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ، أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ َعْن َجا

  .أَِخيِه َشْيئًا ، َعالََم يَأُْخذُ أََحُدكُْم مَالَ أَِخيِه الُْمْسِلمِ ؟



  لَْوزِْنَباُب الرُّْجَحاِن ِفي ا -٣٤
َوُمَحمَُّد ْبُن إِْسَماِعيلَ ، ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َوَعِليُّ ْبُن ُمحَمٍَّد ، ءءء يف الكتاب حممد بدون و  -٢٢٢٠

َجلَْبُت أََنا َوَمْخَرفَةُ الْعَْبِديُّ : قَالَ  َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن ِسَماِك ْبنِ حَْربٍ ، َعْن ُسَوْيِد ْبنِ قَْيسٍ ،: قَالُوا 
زِنُ بِاَألْجرِ ، فَقَالَ لَُه َبزا ِمْن َهَجَر ، فََجاَءَنا َرسُولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فََساَومََنا سََراوِيلَ ، َوِعْندََنا َوزَّانٌ َي

  .انُ زِنْ وَأَْرجِْحَيا َوزَّ: النَّبِيُّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َجْعفَرٍ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن ِسَماِك ْبنِ : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َوُمَحمَّدُ ْبُن الَْوِليِد ، قَاالَ  -٢٢٢١
بِْعُت ِمْن َرسُولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّمَ رِْجلَ سََراوِيلَ :  َسِمْعُت َماِلكًا أََبا َصفَْوانَ ْبَن ُعَمْيَرةَ ، قَالَ: َحْربٍ ، قَالَ 

  .قَْبلَ الْهِْجَرِة ، فََوَزنَ ِلي ، فَأَْرَجَح ِلي

جَابِرِ ْبنِ َعْبِد اهللاِ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا َعْبُد الصََّمِد ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن ُمحَارِبِ ْبنِ ِدثَارٍ ، َعْن -٢٢٢٢
  .إِذَا َوَزنُْتْم فَأَْرجِحُوا: قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ، قَالَ 

  َباُب التََّوقِّي ِفي الْكَْيلِ وَالَْوزِْن -٣٥
َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن الُْحَسْينِ ْبنِ : ْبنِ خَُوْيِلٍد ، قَاالَ  َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن بِْشرِ ْبنِ الَْحكَمِ ، وَُمَحمَُّد ْبُن َعِقيلِ -٢٢٢٣

لَمَّا قَِدَم النَّبِيُّ صَلَّى اهللا َعلْيِه : َحدَّثَنِي يَزِيُد النَّْحوِيُّ ، أَنَّ ِعكْرَِمةَ َحدَّثَُه َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ ، َحدَّثَنِي أَبِي ، َواِقٍد 
  .فَأَْحَسُنوا الْكَْيلَ بَْعَد ذَِلَك} َوْيلٌ ِللُْمطَفِِّفَني{: كَاُنوا ِمْن أَْخَبِث النَّاسِ كَْيالً ، فَأَنَْزلَ اللَُّه سُْبحَاَنُه وَسلََّم الَْمِديَنةَ 

  َباُب النَّْهيِ َعنِ الِْغشِّ -٣٦
مَرَّ : َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، قَالَ  َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعنِ الَْعالَِء ْبنِ -٢٢٢٤

فَإِذَا ُهَو َمْغشُوٌش ، فَقَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا ، َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم بَِرُجلٍ َيبِيُع طََعاًما ، فَأَْدَخلَ َيَدُه ِفيِه 
  .ِمنَّا َمْن غَشَّ لَْيَس: َعلْيِه وَسلََّم 

ي َداُوَد ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ ، َحدَّثََنا يُوُنسُ ْبُن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن أَبِ -٢٢٢٥
جََنَباتِ َرُجلٍ ِعْنَدُه طََعاٌم ِفي وَِعاٍء ، فَأَْدَخلَ َيَدُه ِفيِه ، َرأَْيُت َرسُولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َمرَّ بِ: الَْحْمَراِء ، قَالَ 

  .لََعلََّك غََشْشَت ، َمْن غَشََّنا فَلَْيَس ِمنَّا: فَقَالَ 

  َباُب النَّْهيِ َعْن َبْيعِ الطََّعامِ قَْبلَ أَنْ ُيقَْبْض -٣٧
ِلكُ ْبُن أََنسٍ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َحدَّثََنا ُسوَْيُد ْبُن َسعِيٍد ، َحدَّثََنا مَا -٢٢٢٦

  .َمنِ اْبتَاَع طََعاًما فَالَ َيبِْعُه حَتَّى َيْسَتْوِفَيُه: قَالَ 

َحدَّثََنا بِْشُر ْبُن ُمَعاٍذ الضَّرِيُر ، َحدَّثََنا أَُبو َعوَاَنةَ ، َحدَّثََنا ِعْمَرانُ ْبُن ُموَسى اللَّيِْثيُّ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن زَْيٍد و -٢٢٢٧
قَالَ َرسُولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه : َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن ِدينَارٍ ، َعْن طَاُووسٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ : َوَحمَّاُد ْبُن زَْيٍد ، قَاالَ 

  .اًما فَالَ َيبِْعُه حَتَّى َيْسَتْوِفَيُهَمنِ اْبتَاَع طََع: وَسلََّم 
  .َوأَْحِسُب كُلَّ َشْيٍء ِمثْلَ الطََّعامِ: قَالَ اْبُن َعبَّاسٍ : قَالَ أَُبو َعوَاَنةَ ِفي َحِديِثِه 



َنَهى َرُسولُ : ْيرِ ، َعْن َجابِرٍ ، قَالَ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعنِ اْبنِ أَبِي لَْيلَى ، َعْن أَبِي الزَُّب -٢٢٢٨
  .ْشَترِياهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َعْن َبْيعِ الطََّعامِ َحتَّى َيْجرَِي ِفيِه الصَّاَعاِن ، َصاعُ الْبَاِئعِ ، َوصَاُع الُْم

  َباُب بَْيعِ الُْمجَاَزفَِة -٣٨
كُنَّا : دَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُنَمْيرٍ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ َحدَّثََنا سَْهلُ ْبُن أَبِي سَْهلٍ ، َح -٢٢٢٩

  .انِِهَنْنقُلَُه ِمْن َمكَ َنْشتَرِي الطََّعاَم ِمَن الرُّكَْبانِ ُجَزافًا ، فََنهَاَنا َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أَنْ نَبِيَعُه حَتَّى

 َورَْدانَ ، َعْن َسِعيدِ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َمْيُموٍن الرَّقِّيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن يَزِيَد ، َعنِ اْبنِ لَهِيَعةَ ، َعْن ُموَسى ْبنِ -٢٢٣٠
ِكلُْت ِفي َوْسِقي َهذَا كَذَا ، : سُّوقِ ، فَأَقُولُ كُْنُت أَبِيُع التَّْمَر ِفي ال: ْبنِ الُْمسَيَّبِ ، َعْن ُعثَْمانَ ْبنِ َعفَّانَ ، قَالَ 

اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَقَالَ  فَأَْدفَُع أَْوسَاَق التَّْمرِ بِكَْيِلِه ، َوآُخذُ شِفِّي ، فََدَخلَنِي ِمْن ذَِلَك َشْيٌء ، فََسأَلُْت َرسُولَ اِهللا َصلَّى
  .إِذَا َسمَّْيَت الْكَْيلَ فَِكلُْه: 

  اُب َما يُْرَجى ِفي كَْيلِ الطََّعامِ ِمَن الَْبَركَِةَب -٣٩
ْحصُبِيُّ ، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن َعيَّاشٍ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ الَْي -٢٢٣١

  .ِكيلُوا طََعاَمكُمْ ُيبَاَرْك لَكُْم ِفيِه: ْعُت َرسُولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقُولُ َسِم: اِهللا ْبنِ ُبْسرٍ الَْمازِنِيِّ ، قَالَ 

ْعدٍ ، َعْن َبِحريِ ْبنِ َس َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن ُعثَْمانَ ْبنِ َسِعيِد ْبنِ كَِثريِ ْبنِ ِديَنارٍ الِْحْمِصيُّ ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ ْبُن الَْوِليِد -٢٢٣٢
ِكيلُوا : ْيِه وَسلََّم قَالَ ، َعْن َخاِلِد ْبنِ َمْعَدانَ ، َعنِ الِْمقَْدامِ ْبنِ َمْعِدي كَرَِب ، َعْن أَبِي أَيُّوَب ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعل

  .طََعاَمكُمْ ُيبَاَرْك لَكُْم ِفيِه

  َباُب اَألسَْواقِ وَُدُخوِلهَا -٤٠
، َحدَّثَنِي َصفَْوانُ ْبُن ُسلَْيمٍ ، يُم ْبُن الُْمْنِذرِ الْحَِزاِميُّ ، َحدَّثََنا إِْسَحاقُ ْبُن إِبَْراِهيمَ ْبنِ َسِعيٍد َحدَّثََنا إِْبَراِه -٢٢٣٣

أَبِي أُسَْيٍد السَّاِعِديَّ َحدَّثَُهَما ،  َحدَّثَنِي ُمَحمٌَّد ، َوَعِليٌّ ، اْبَنا الَْحَسنِ ْبنِ أَبِي الَْحَسنِ الَْبرَّاِد ، أَنَّ الزَُّبْيرَ ْبَن الْمُْنِذرِ ْبنِ
لْيِه وَسلََّم ذََهبَ إِلَى سُوقِ النَّبِيطِ أَنَّ أَبَاُه الْمُْنِذرَ َحدَّثَُه َعْن أَبِي أُسَْيٍد ، أَنَّ أََبا أَُسْيٍد َحدَّثَُه ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َع

لَْيَس َهذَا لَكُْم بِسُوقٍ ، ثُمَّ : فََنظََر إِلَْيِه ، فَقَالَ ، ا لَكُْم بِسُوقٍ ، ثُمَّ ذََهَب إِلَى سُوقٍ لَْيَس َهذَ: ، فََنظََر إِلَْيِه ، فَقَالَ 
  .َهذَا ُسوقُكُْم ، فَالَ ُيْنتَقََصنَّ ، َوالَ ُيْضَرَبنَّ َعلَْيِه َخرَاٌج: فَطَاَف ِفيِه ، ثُمَّ قَالَ ، َرَجَع إِلَى َهذَا السُّوقِ 

َعْونٌ الُْعقَْيِليُّ ، َعْن دَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن الُْمْسَتِمرِّ الُْعُروِقيُّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا ُعَبْيُس ْبُن َمْيُموٍن ، َحدَّثََنا َح -٢٢٣٤
َمْن غََدا إِلَى َصالَِة الصُّْبحِ : لَّمَ َيقُولُ َسِمْعُت َرسُولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَس: أَبِي ُعثَْمانَ النَّْهِديِّ ، َعْن َسلَْمانَ ، قَالَ 

  .غََدا بَِراَيِة اِإلَمياِن ، َوَمْن غََدا إِلَى السُّوقِ غََدا بِرَاَيِة إِْبلِيَس

آلِ الزَُّبْيرِ ، َعْن َساِلمِ ْبنِ  َحدَّثََنا بِْشُر ْبُن ُمَعاٍذ الضَّرِيُر ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َزْيٍد ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ ، َموْلَى -٢٢٣٥
: َمْن قَالَ ِحَني َيْدُخلُ السُّوَق : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َعْبِد اهللاِ ْبنِ ُعَمَر ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، قَالَ 

لُْك َولَُه الَْحْمُد ، ُيحْيِي َوُيِميُت ، َوُهَو َحيٌّ الَ َيُموُت ، بَِيِدهِ الَْخْيُر كُلُُّه ، َوْحَدُه الَ َشرِيَك لَُه ، لَهُ الُْم، الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه 
  .َنى لَُه بَْيًتا ِفي الَْجنَِّةَوُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر ، كََتبَ اللَُّه لَُه أَلَْف أَلِْف َحَسَنٍة ، وََمَحا َعْنُه أَلَْف أَلِْف َسيِّئٍَة ، َوَب



  َباُب َما يُْرَجى ِمَن الَْبَركَِة ِفي الُْبكُورِ -٤١
َعْن َصْخرٍ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُهشَْيٌم ، َعْن َيْعلَى ْبنِ َعطَاٍء ، َعْن ُعَماَرةَ ْبنِ َحدِيٍد ، -٢٢٣٦

  .اللَُّهمَّ بَارِْك ألُمَِّتي ِفي ُبكُورَِها: َعلْيِه وَسلََّم  قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا: الَْغاِمِديِّ ، قَالَ 
  .َبعَثَُهْم ِفي أَوَّلِ النَّهَارِ، َوكَانَ إِذَا َبَعثَ سَرِيَّةً ، أَْو جَْيًشا : قَالَ 
  .ثَْرى َوكَثَُر مَالُُهَوكَانَ َصْخٌر َرُجالً َتاجًِرا ، فَكَانَ َيْبَعثُ ِتجَاَرَتُه ِفي أَوَّلِ النَّهَارِ ، فَأَ: قَالَ 

َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي  َحدَّثََنا أَُبو َمرَْوانَ ُمحَمَُّد ْبُن ُعثَْمانَ الُْعثْمَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َمْيُموٍن الَْمَدنِيُّ ، َعْن -٢٢٣٧
اللَُّهمَّ َبارِكْ ُألمَِّتي ِفي : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَ الزَِّناِد ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ اَألعَْرجِ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، 

  .ُبكُورَِها َيْوَم الَْخمِيسِ

، َعْن َعْبِد  ْينَِحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيِد ْبنِ كَاِسبٍ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن َجْعفَرِ ْبنِ ُمَحمَِّد ْبنِ َعِليِّ ْبنِ الُْحَس -٢٢٣٨
اللَُّهمَّ بَارِْك ُألمَِّتي : َم قَالَ الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي َبكْرٍ الُْجْدعَانِيِّ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ

  .ِفي ُبكُورَِها

  َباُب بَْيعِ الُْمَصرَّاِة -٤٢
َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ َحسَّانَ ، َعْن : رِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َوَعِليُّ ْبُن ُمحَمٍَّد ، قَاالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْ -٢٢٣٩

ُهَو بِالِْخَيارِ ثَالَثَةَ أَيَّامٍ فَ، َمنِ اْبتَاَع ُمصَرَّاةً : ُمَحمَِّد ْبنِ سِريِيَن ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 
  .الِْحْنطَةَ: يَْعنِي ، ، فَإِنْ َردََّها َردَّ َمَعَها َصاًعا ِمْن َتْمرٍ ، الَ َسْمَراَء 

ا َصَدقَةُ ْبُن َسعِيٍد َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ أَبِي الشَّوَارِبِ ، َحدَّثََنا َعْبُد الْوَاِحِد ْبُن زَِياٍد ، َحدَّثََن -٢٢٤٠
َيا : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : الَْحنَِفيُّ ، َحدَّثََنا ُجمَْيُع ْبُن ُعَمْيرٍ التَّيِْميُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن ُعَمَر ، قَالَ 

  .ثَةَ أَيَّامٍ ، فَإِنْ َردََّها َردَّ َمَعَها ِمثْلَْي لَبَنَِها ، أَْو قَالَ ، مِثْلَ لَبَنَِها قَْمًحاَمْن بَاَع ُمَحفَّلَةً فَُهَو بِالِْخَيارِ ثَالَ، أَيَُّها النَّاُس 

، َعْن  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا الَْمْسُعوِديُّ ، َعْن َجابِرٍ ، َعْن أَبِي الضَُّحى -٢٢٤١
أَشَْهُد َعلَى الصَّاِدقِ الَْمْصدُوقِ أَبِي الْقَاِسمِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، أَنَّهُ : ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َمْسُعوٍد ، أَنَُّه قَالَ  َمْسرُوقٍ

  .بَْيُع الُْمحَفَّالَِت ِخالََبةٌ ، َوالَ َتِحلُّ الِْخالََبةُ لُِمْسِلمٍ: َحدَّثََنا ، قَالَ 

  َخرَاُج بِالضََّماِنَباُب الْ -٤٣
َحدَّثََنا َوكِيٌع ، َعنِ اْبنِ أَبِي ِذئْبٍ ، َعْن َمْخلَِد ْبنِ : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َوَعِليُّ ْبُن ُمحَمٍَّد ، قَاالَ  -٢٢٤٢

رِ ، َعْن َعاِئَشةَ ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قََضى ُخفَاِف ْبنِ إَِمياَء ْبنِ َرَحَضةَ الِْغفَارِيِّ ، َعْن ُعْرَوةَ ْبنِ الزُّبَْي
  .أَنَّ َخرَاَج الَْعْبدِ بَِضمَانِِه

َعاِئَشةَ ،  بِيِه ، َعْنَحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم ْبُن خَاِلٍد الزَّْنجِيُّ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوةَ ، َعْن أَ -٢٢٤٣
َيا َرسُولَ اِهللا ، إِنَُّه قَِد اْستََغلَّ غُالَِمي ، فَقَالَ : أَنَّ َرُجالً اْشَتَرى عَْبًدا فَاْسَتَغلَُّه ، ثُمَّ َوَجَد بِِه َعْيًبا ، فََردَُّه ، فَقَالَ 

  .الَْخرَاُج بِالضََّماِن: َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 



  ْهَدةِ الرَِّقيقَِباُب ُع -٤٤
َعنِ الَْحَسنِ ، إِنْ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا َعْبَدةُ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن َسِعيٍد ، َعْن قََتاَدةَ ، -٢٢٤٤

  .ُعْهَدةُ الرَِّقيقِ ثَالَثَةُ أَيَّامٍ: ِه وَسلََّم َشاَء اللَُّه ، َعْن َسُمَرةَ ْبنِ ُجْنَدبٍ ، قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْي

رٍ ، أَنَّ َرُسولَ َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َراِفعٍ ، َحدَّثََنا ُهَشْيٌم ، َعْن ُيوُنَس ْبنِ ُعَبْيٍد ، َعنِ الَْحَسنِ ، َعْن ُعقَْبةَ ْبنِ َعاِم -٢٢٤٥
  .َدةَ َبْعَد أَْرَبعٍالَ ُعْه: اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 

  َباُب َمْن بَاَع َعْيًبا فَلُْيَبيِّنُْه -٤٥
َسِمْعُت َيْحَيى ْبَن أَيُّوبَ ُيَحدِّثُ َعْن يَزِيَد بْنِ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا َوْهبُ ْبُن َجرِيرٍ ، َحدَّثََنا أَبِي  -٢٢٤٦

َسِمْعُت َرُسولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقُولُ : َمنِ ْبنِ ِشمَاَسةَ ، َعْن ُعقَْبةَ ْبنِ َعاِمرٍ ، قَالَ أَبِي َحبِيبٍ ، َعْن َعْبِد الرَّْح
  .الُْمْسِلمُ أَُخو الُْمْسِلمِ ، َوالَ َيِحلُّ لُِمْسِلمٍ بَاَع ِمْن أَِخيهِ َبْيًعا ِفيِه َعْيٌب إِالَّ َبيََّنُه لَُه: 

، َوُسلَْيَمانَ  ا َعْبُد الَْوهَّابِ ْبُن الضَّحَّاِك ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ ْبُن الَْولِيِد ، َعْن ُمَعاوَِيةَ ْبنِ َيحَْيى ، َعْن َمكْحُولٍَحدَّثََن -٢٢٤٧
َمْن َباَع َعيًْبا لَْم ُيَبيِّْنُه ، لَمْ :  َسِمْعتُ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقُولُ: ْبنِ ُموَسى ، َعْن َواِثلَةَ ْبنِ اَألْسقَعِ ، قَالَ 

  .َيَزلْ ِفي َمقِْت اِهللا ، وَلَْم تََزلِ الَْمالَِئكَةُ َتلَْعُنُه

  َباُب النَّْهيِ َعنِ التَّفْرِيقِ َبْيَن السَّْبيِ -٤٦
ثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن َجابِرٍ ، َعنِ َحدَّ: َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َوُمحَمَُّد ْبُن إِْسَماعِيلَ ، قَاالَ  -٢٢٤٨

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم إِذَا أُِتَي بِالسَّْبيِ : الْقَاِسمِ ْبنِ َعْبدِ الرَّْحَمنِ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َمْسُعوٍد ، قَالَ 
  .يًعا ، كََراِهَيةَ أَنْ ُيفَرَِّق َبْينَُهْم، أَْعطَى أَْهلَ الَْبْيِت َجِم

ُموِن ْبنِ أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا َعفَّانُ ، َعْن َحمَّاٍد ، أَْخبََرَنا الَْحجَّاُج ، َعنِ الَْحكَمِ ، َعْن َمْي -٢٢٤٩
َما : ى اهللا َعلْيِه وَسلََّم غُالََمْينِ أََخَوْينِ ، فَبِْعُت أََحَدُهَما ، فَقَالَ َوَهَب ِلي َرُسولُ اهللاِ َصلَّ: َشبِيبٍ ، َعْن َعِليٍّ ، قَالَ 

  .ُردَُّه: بِْعُت أََحَدُهَما ، قَالَ : فََعلَ الُْغالََماِن ؟ قُلُْت 

َحدَّثََنا إِْبرَاِهيُم ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َعْن طُلَْيقِ ْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُعَمَر ْبنِ الَْهيَّاجِ ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اِهللا ْبُن ُموَسى ،  -٢٢٥٠
لََعَن َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َمْن فَرََّق َبْيَن الَْواِلِد َووَلَِدِه ، : ِعْمَرانَ ، َعْن أَبِي ُبرَْدةَ ، َعْن أَبِي ُموَسى ، قَالَ 

  .َوَبْيَن اَألخِ َوأَِخيِه

  شَِراِء الرَِّقيقَِباُب  -٤٧
 ْبُن َوْهبٍ ، قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا َعبَّاُد ْبُن لَْيٍث ، َصاِحُب الْكََرابِيِسيِّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْمجِيِد -٢٢٥١

َبلَى ، : قُلُْت : هُ ِلي َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ؟ قَالَ قَالَ ِلي الَْعدَّاُء ْبُن َخاِلِد ْبنِ َهْوذَةَ ، أَالَ ُنقْرِئَُك ِكتَاًبا كََتَب: 
َهذَا َما اشَْتَرى الَْعدَّاُء ْبُن َخاِلِد ْبنِ َهْوذَةَ ِمْن ُمَحمٍَّد َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، : فَأَْخَرَج ِلي ِكتَاًبا ، فَإِذَا ِفيِه 

  .ْبًدا أَْو أََمةً ، الَ َداَء ، َوالَ غَاِئلَةَ ، َوالَ ِخْبثَةَ ، َبْيَع الُْمْسِلمِ ِللُْمْسِلمِاشَْتَرى ِمْنُه َع



 ، َعْن أَبِيِه ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َسعِيٍد ، َحدَّثََنا أَُبو خَاِلدٍ اَألْحَمُر ، َعنِ اْبنِ َعْجالَنَ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ -٢٢٥٢
اللَُّهمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ : إِذَا اشَْتَرى أََحدُكُُم الْجَارَِيةَ ، فَلَْيقُلِ : قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : دِِّه ، قَالَ َعْن َج

ِه ، َولَْيْدعُ بِالَْبَركَِة ، َوإِذَا اْشَتَرى أََحدُكُمْ َخْيَرَها َوَخْيَر َما َجَبلْتََها َعلَْيِه ، َوأَُعوذُ بَِك ِمْن َشرَِّها َوَشرِّ َما َجَبلَْتَها َعلَْي
  .َبِعًريا ، فَلَْيأُْخذْ بِِذْرَوِة َسَناِمِه ، َولَْيْدعُ بِالَْبَركَِة ، َولْيَقُلْ ِمثْلَ ذَِلَك

  َباُب الصَّْرِف َوَما الَ َيُجوُز ُمَتفَاِضالً َيًدا بَِيٍد -٤٨
 ُن أَبِي َشْيَبةَ ، َوَعِليُّ ْبُن ُمحَمٍَّد ، َوِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َوَنْصُر ْبُن َعِليٍّ ، َوُمَحمَُّد ْبُن الصَّبَّاحَِحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْب -٢٢٥٣
َسِمْعُت ُعَمَر ْبَن : الَ َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َماِلِك ْبنِ أَْوسِ ْبنِ الَْحدَثَاِن النَّصْرِيِّ ، قَ: ، قَالُوا 

الذََّهُب بِالذََّهبِ رًِبا ، إِالَّ َهاَء َوَهاَء ، َوالُْبرُّ بِالُْبرِّ رًِبا ، إِالَّ : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : الَْخطَّابِ َيقُولُ 
  .َهاَء ، َوالتَّْمرُ بِالتَّْمرِ رًِبا ، إِالَّ َهاَء َوَهاَءَهاَء َوَهاَء ، َوالشَِّعُري بِالشَِّعريِ رًِبا ، إِالَّ َهاَء َو

ثََنا إِْسَماِعيلُ اْبنُ َحدَّثََنا ُحَمْيدُ ْبُن َمْسَعَدةَ ، َحدَّثََنا يَزِيدُ ْبُن ُزَرْيعٍ وَحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َخاِلِد ْبنِ ِخدَاشٍ ، َحدَّ -٢٢٥٤
ْيٍد ةُ ْبُن َعلْقََمةَ التَِّميِميُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن ِسريِيَن ، أَنَّ ُمْسِلَم ْبَن َيَسارٍ ، َوَعْبَد اِهللا ْبَن ُعَبَحدَّثََنا َسلََم: ُعلَيَّةَ ، قَاالَ 

ي بِيَعٍة ، فََحدَّثَُهْم ُعَباَدةُ ْبُن َجَمَع الَْمنْزِلُ َبْيَن ُعَباَدةَ ْبنِ الصَّاِمِت ، َوُمَعاوَِيةَ ، إِمَّا ِفي كَنِيَسٍة َوإِمَّا ِف: َحدَّثَاُه ، قَاالَ 
بِالُْبرِّ ، َنَهاَنا َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َعْن َبْيعِ الَْورِقِ بِالَْورِقِ ، وَالذََّهبِ بِالذََّهبِ ، َوالُْبرِّ : الصَّاِمِت ، فَقَالَ 

َوالِْملْحِ بِالْمِلْحِ ، َولَْم َيقُلُْه اآلَخُر ، َوأَمََرَنا أَنْ نَبِيَع الُْبرَّ بِالشَِّعريِ ، : قَالَ أََحُدُهَما َوالشَِّعريِ بِالشَِّعريِ ، وَالتَّْمرِ بِالتَّْمرِ ، 
  .َوالشَِّعَري بِالُْبرِّ ، َيًدا بَِيٍد ، كَْيَف شِئَْنا

بَْيٍد ، َحدَّثََنا فُضَْيلُ ْبُن غَْزَوانَ ، َعنِ اْبنِ أَبِي نُْعمٍ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َيْعلَى ْبُن ُع -٢٢٥٥
الِْفضَّةَ بِالِْفضَِّة ، َوالذََّهَب بِالذََّهبِ ، َوالشَِّعَري بِالشَِّعريِ ، َوالِْحْنطَةَ : ُهَرْيَرةَ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 

  .مِثْالً بِمِثْلٍ،  بِالِْحْنطَِة

بِي سَِعيٍد ، قَالَ َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا َعْبَدةُ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْمرٍو ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ، َعْن أَ -٢٢٥٦
َونَزِيُد ِفي السِّْعرِ ، ، َجْمعِ ، فََنْستَْبِدلُ بِِه َتمًْرا ُهَو أَطَْيُب ِمْنُه كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيْرُزقَُنا َتْمًرا ِمْن َتْمرِ الْ: 

، الَ َيصْلُُح صَاُع َتْمرٍ بَِصاَعْينِ ، َوالَ ِدْرَهٌم بِِدْرَهَمْينِ ، وَالدِّْرَهُم بِالدِّرَْهمِ : فَقَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 
  .الدِّينَارِ ، الَ فَْضلَ َبْيَنُهَما إِالَّ َوْزًناَوالدِّينَاُر بِ

  َباُب َمْن قَالَ الَ رَِبا إِالَّ ِفي النَِّسيئَِة -٤٩
ْعُت َسِم:  ، قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الصَّبَّاحِ ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ -٢٢٥٧

إِنِّي َسمِْعُت اْبَن َعبَّاسٍ َيقُولُ غَْيَر ذَِلَك ، : الدِّرَْهُم بِالدِّْرَهمِ ، وَالدِّينَاُر بِالدِّينَارِ ، فَقُلُْت : أََبا سَِعيٍد الُْخْدرِيَّ َيقُولُ 
أََشْيٌء َسِمْعَتُه ِمْن َرُسولِ اهللاِ ، قُولُ ِفي الصَّْرِف أَْخبِْرنِي َعْن َهذَا الَِّذي َت: أََما إِنِّي لَقِيُت اْبَن َعبَّاسٍ ، فَقُلُْت : قَالَ 

َما َوَجْدُتُه ِفي ِكتَابِ اِهللا ، َوالَ َسِمْعُتُه ِمْن َرسُولِ اهللاِ : َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ؟ أَْم َشْيٌء َوَجْدَتُه ِفي ِكتَابِ اِهللا ؟ فَقَالَ 
إِنََّما الرَِّبا ِفي : أَْخبََرنِي أَُساَمةُ ْبُن زَْيٍد ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َولَِكْن 

  .النَِّسيئَِة



: أَبِي الْجَْوَزاِء ، قَالَ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعْبَدةَ ، أَْخبََرَنا َحمَّادُ ْبُن زَْيٍد ، َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ َعِليٍّ الرَِّبِعيِّ ، َعْن  -٢٢٥٨
: ِلَك ، فَلَِقيُتُه بَِمكَّةَ ، فَقُلُْت َسِمْعُتُه َيأُْمُر بِالصَّْرِف ، يَْعنِي اْبَن َعبَّاسٍ ، وَُيَحدَّثُ ذَِلَك َعْنُه ، ثُمَّ َبلََغنِي أَنَُّه َرَجَع َعْن ذَ

ا كَانَ ذَِلَك َرأًْيا ِمنِّي ، َوَهذَا أَُبو َسِعيدٍ ُيَحدِّثُ َعْن َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيهِ نََعْم ، إِنََّم: إِنَُّه َبلَغَنِي أَنََّك َرَجْعَت ، قَالَ 
  .وَسلََّم ، أَنَّهُ َنَهى َعنِ الصَّْرِف

  َباُب َصْرِف الذََّهبِ بِالَْورِقِ -٥٠
: ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َسِمَع مَاِلَك ْبَن أَْوسِ ْبنِ الَْحَدثَاِن َيقُولُ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ -٢٢٥٩

  .الذََّهُب بِالَْورِقِ رًِبا ، إِالَّ َهاَء َوَهاَء: قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َسِمْعُت ُعَمَر َيقُولُ 
  .الذََّهُب بِالَْورِقِ ، اْحفَظُوا: سُفَْيانَ َيقُولُ  َسِمْعُت: قَالَ أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ 

َحَدثَاِن ، قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُرْمحٍ ، أَْخبََرَنا اللَّْيثُ ْبُن سَْعٍد ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ ، َعْن َماِلِك ْبنِ أَْوسِ ْبنِ الْ -٢٢٦٠
أَرَِنا ذََهَبَك ، ثُمَّ : ؟ فَقَالَ طَلَْحةُ ْبُن ُعَبْيِد اِهللا ، َوُهَو ِعْنَد ُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ  َمْن َيْصطَرُِف الدََّراِهَم: أَقَْبلُْت أَقُولُ : 

  .ائْتَِنا ، إِذَا َجاَء خَازِنَُنا ، ُنْعِطَك َورِقََك
الَْورِقُ : ُه ، فَإِنَّ َرسُولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ كَالَّ َواللَِّه ، لَُتْعطَِينَُّه َورِقَُه أَْو لََتُردَّنَّ إِلَْيِه ذََهَب: فَقَالَ ُعَمُر 

  .بِالذََّهبِ رًِبا ، إِالَّ َهاَء َوَهاَء

نِ ُعثَْمانَ ْبنِ َحدَّثَنِي أَبِي ، َعْن أَبِيِه الْعَبَّاسِ ْب، َحدَّثََنا أَُبو إِْسحَاَق الشَّاِفِعيُّ إِبَْراهِيُم ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ الَْعبَّاسِ  -٢٢٦١
قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه : َشاِفعٍ ، َعْن ُعَمَر ْبنِ ُمَحمَِّد ْبنِ َعِليِّ ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، قَالَ 

فَلَْيْصطَرِفَْها بِذََهبٍ ، ، ا ، فََمْن كَاَنْت لَُه َحاَجةٌ بَِورِقٍ الدِّيَنارُ بِالدِّيَنارِ ، وَالدِّْرَهمُ بِالدِّرَْهمِ ، الَ فَْضلَ َبيَْنُهَم: وَسلََّم 
  .فَلَْيْصطَرِفَْها بِالَْورِقِ ، وَالصَّْرُف َهاَء َوَهاَء، َوَمْن كَاَنْت لَُه حَاَجةٌ بِذََهبٍ 

  َباُب اقِْتَضاِء الذََّهبِ ِمَن الَْورِقِ َوالَْورِقِ ِمَن الذََّهبِ -٥١
: نِيُّ ، قَالُوا َنا إِْسحَاُق ْبُن إِبَْراِهيَم ْبنِ َحبِيبٍ ، َوسُفَْيانُ ْبُن َوِكيعٍ ، َوُمحَمَُّد ْبُن ُعَبْيِد ْبنِ ثَْعلََبةَ الِْحمَّاَحدَّثَ -٢٢٦٢

لَُمُه إِالَّ ِسَماٌك ، َعْن َسعِيِد ْبنِ ُجَبْيرٍ ، َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن ُعَبْيٍد الطََّناِفِسيُّ ، َحدَّثََنا َعطَاُء ْبُن السَّاِئبِ ، أَْو ِسمَاٌك ، َوالَ أَْع
كُْنُت أَبِيُع اإلِبِلَ ، فَكُْنُت آُخذُ الذََّهَب ِمَن الِْفضَِّة ، وَالِْفضَّةَ ِمَن الذََّهبِ ، وَالدَّنَانَِري ِمَن : َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 

إِذَا أََخذَْت أََحَدُهَما ، َوأَْعطَْيتَ : أَلُْت النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَقَالَ الدََّراِهمِ ، وَالدََّراِهَم ِمَن الدَّنَانِريِ ، فََس
  .اآلَخَر ، فَالَ ُتفَارِْق صَاحَِبَك َوَبيَْنَك َوَبْيَنهُ لَْبٌس

ا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ ، َعْن ِسَماِك ْبنِ َحْربٍ ، َعْن َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َحكِيمٍ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن إِْسَحاَق ، أَْخبََرَن -م٢٢٦٢
  .َنْحَوُه، َسِعيِد ْبنِ ُجَبْيرٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

  َباُب النَّْهيِ َعْن كَْسرِ الدََّراِهمِ وَالدََّنانِريِ -٥٢
َحدَّثََنا الُْمْعَتِمُر ْبُن ُسلَْيَمانَ : أَبِي َشْيَبةَ ، َوسَُوْيدُ ْبُن َسِعيٍد ، َوهَاُرونُ ْبُن إِْسحَاَق ، قَالُوا َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن  -٢٢٦٣

اهللا َعلْيِه وَسلََّم نََهى َرسُولُ اِهللا صَلَّى : ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ فََضاٍء ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعلْقََمةَ ْبنِ َعْبِد اِهللا ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 
  .َعْن كَْسرِ ِسكَِّة الُْمْسِلِمَني الَْجاِئَزِة بَْيَنُهْم ، إِالَّ ِمْن بَأْسٍ



  َباُب بَْيعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ -٥٣
َماِلُك ْبُن أََنسٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا َحدَّثََنا : َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، وَإِْسَحاُق ْبُن ُسلَْيَمانَ ، قَاالَ  -٢٢٦٤

أَنَُّه سَأَلَ َسْعدَ ْبَن أَبِي َوقَّاصٍ َعنِ ، ْبنِ َيزِيَد ، َمْولَى اَألْسَوِد ْبنِ ُسفَْيانَ ، أَنَّ زَْيًدا أََبا َعيَّاشٍ ، َموْلًى ِلبَنِي ُزهَْرةَ أَْخَبَرُه 
إِنِّي َسِمْعُت َرسُولَ : الَْبْيَضاُء ، فََنَهانِي َعْنُه ، َوقَالَ : أَيَُّتُهَما أَفَْضلُ ؟ قَالَ : سَْعٌد  اشِْتَراِء الَْبْيَضاِء بِالسُّلِْت ، فَقَالَ لَُه

، فََنَهى َعْن  نََعْم: أََينْقُُص الرُّطَُب إِذَا َيبَِس ؟ قَالُوا : اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم سُِئلَ َعنِ اْشتَِراِء الرُّطَبِ بِالتَّْمرِ ، فَقَالَ 
  .ذَِلَك

  َباُب الُْمزَاَبَنِة وَالُْمَحاقَلَِة -٥٤
َنَهى َرُسولُ اهللاِ : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُرْمحٍ ، أَْخبََرَنا اللَّْيثُ ْبُن سَْعٍد ، َعْن َناِفعٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر ، قَالَ  -٢٢٦٥

  .زَاَبَنِةَصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َعنِ الُْم
بِيبٍ كَْيالً ، َوإِنْ أَنْ َيبِيعَ الرَُّجلُ ثََمَر حَاِئِطِه إِنْ كَاَنْت َنْخالً ، بَِتْمرٍ كَْيالً ، َوإِنْ كَاَنْت كَْرًما ، أَنْ َيبِيَعُه بَِز: َوالْمَُزاَبَنةُ 

  .أَنْ يَبِيَعُه بِكَْيلِ طََعامٍ ، نََهى َعْن ذَِلَك كُلِِّه، كَاَنْت َزْرًعا 

 ِميَناَء ، َعْن َجابِرِ َحدَّثََنا أَزَْهُر ْبُن َمْرَوانَ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َزْيٍد ، َعْن أَيُّوَب ، َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ ، َوَسعِيُد ْبُن -٢٢٦٦
  .َوالْمَُزاَبنَِة ْبنِ َعْبِد اِهللا ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّمَ َنَهى َعنِ الُْمَحاقَلَِة ،

الُْمسَيَّبِ ، َعْن َحدَّثََنا َهنَّاُد ْبُن السَّرِيِّ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ ، َعْن طَارِقِ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ  -٢٢٦٧
  .لُْمَحاقَلَِة ، وَالُْمزَاَبَنِةنََهى َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َعنِ ا: َراِفعِ ْبنِ َخدِيجٍ ، قَالَ 

  َباُب بَْيعِ الَْعرَاَيا بِخَْرِصَها َتمْرًا -٥٥
َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعنِ الزُّهْرِيِّ ، َعْن َساِلمٍ ، : َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َوُمَحمَّدُ ْبُن الصَّبَّاحِ ، قَاالَ  -٢٢٦٨

  .ثَنِي زَْيُد ْبُن ثَابٍِت ، أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َرخََّص ِفي الَْعرَاَياَعْن أَبِيِه ، َحدَّ

اِهللا ْبنِ ُعَمَر ،  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُرْمحٍ ، أَْخبََرَنا اللَّْيثُ ْبُن سَْعٍد ، َعْن َيحَْيى ْبنِ َسعِيٍد ، َعْن َناِفعٍ ، َعْن َعْبِد -٢٢٦٩
  .ا َتْمرًاَحدَّثَنِي َزْيدُ ْبُن ثَابٍِت ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّمَ أَْرَخَص ِفي َبْيعِ الَْعرِيَِّة بِخَْرصَِه: أَنَُّه قَالَ 

  .، بَِخْرِصَها َتمًْراأَنْ َيْشَترَِي الرَُّجلُ تَْمَر النََّخالَتِ بِطََعامِ أَْهِلِه ُرطًَبا : الْعَرِيَّةُ : قَالَ َيْحَيى 

  َباُب الَْحَيَواِن بِالَْحيََواِن َنسِيئَةً -٥٦
ةَ ، َعنِ الَْحَسنِ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َسعِيٍد ، َحدَّثََنا عَْبَدةُ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ أَبِي َعُروَبةَ ، َعْن قََتاَد -٢٢٧٠

  .نَّ َرسُولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّمَ َنَهى َعْن َبْيعِ الَْحَيَوانِ بِالَْحيََواِن َنِسيئَةًَعْن َسُمَرةَ ْبنِ ُجْنَدبٍ ، أَ

رِ ، َعْن َجابِرٍ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َسعِيٍد ، َحدَّثََنا َحفُْص ْبُن ِغَياٍث ، َوأَُبو َخاِلٍد ، َعْن َحجَّاجٍ ، َعْن أَبِي الزَُّبْي -٢٢٧١
  .الَ بَأَْس بِالَْحَيَواِن وَاِحًدا بِاثَْنْينِ ، َيًدا بَِيٍد ، َوكَرَِهُه َنِسيئَةً: أَنَّ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ  ،

  َباُب الَْحَيَواِن بِالَْحيََواِن ُمَتفَاِضالً َيًدا بَِيٍد -٥٧
يُّ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن ُعْرَوةَ َوَحدَّثََنا أَُبو ُعَمَر َحفُْص ْبُن َعْمرٍو ، َحدَّثََنا َعْبدُ َحدَّثََنا َنْصُر ْبُن َعِليٍّ الْجَْهَضِم -٢٢٧٢



اْشَتَرى  أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم، َعْن ثَابٍِت ، َعْن أََنسٍ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ : الرَّْحَمنِ ْبُن َمْهِديٍّ ، قَاالَ 
  .َصِفيَّةَ بَِسْبَعِة أَْرُؤسٍ
  .ِمْن ِدْحَيةَ الْكَلْبِيِّ: قَالَ َعْبُد الرَّْحَمنِ 

  َباُب التَّْغِليِظ ِفي الرِّبَا -٥٨
ِليِّ ْبنِ َزْيٍد ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن ُموَسى ، َعْن َحمَّاِد ْبنِ َسلََمةَ ، َعْن َع -٢٢٧٣

أََتْيُت لَْيلَةَ أُْسرِيَ بِي َعلَى قَْومٍ ُبطُونُُهْم : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : الصَّلِْت ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ ، قَالَ 
  .َهُؤالَِء أَكَلَةُ الرَِّبا: َمْن َهُؤالَِء َيا جِبَْرائِيلُ ؟ قَالَ : ُت كَالُْبيُوِت ، ِفيَها الْحَيَّاُت ُتَرى ِمْن َخارِجِ ُبطُونِهِْم ، فَقُلْ

يِّ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َسعِيٍد ، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن إِْدرِيَس ، َعْن أَبِي َمْعَشرٍ ، َعْن َسعِيٍد الَْمقْبُرِ -٢٢٧٤
  .الرَِّبا َسْبُعونَ ُحوًبا ، أَْيَسُرَها أَنْ َيْنِكَح الرَُّجلُ أُمَُّه: ولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ َرُس: ُهَرْيَرةَ ، قَالَ 

َراِهيَم ، ، َعْن إِْبَحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َعِليٍّ الصَّْيَرِفيُّ أَُبو َحفْصٍ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي َعِديٍّ ، َعْن ُشْعَبةَ ، َعْن ُزَبْيٍد  -٢٢٧٥
  .الرَِّبا ثَالَثَةٌ َوَسْبُعونَ َبابًا: َعْن َمْسُروقٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 

قََتاَدةَ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ  َحدَّثََنا َنْصُر ْبُن َعِليٍّ الْجَْهَضِميُّ ، َحدَّثََنا َخاِلُد ْبُن الْحَارِِث ، َحدَّثََنا سَِعيٌد ، َعْن -٢٢٧٦
إِنَّ آِخَر َما َنَزلَْت آَيةُ الرَِّبا ، َوإِنَّ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قُبِضَ : الُْمسَيَّبِ ، َعْن ُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ ، قَالَ 
  .َولَْم يُفَسِّْرَها لََنا ، فََدُعوا الرَِّبا َوالرِّيبَةَ

َسِمْعتُ : الَ ثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َجعْفَرٍ ، َحدَّثََنا شُْعَبةُ ، َحدَّثََنا ِسمَاُك ْبُن حَْربٍ ، قََحدَّ -٢٢٧٧
لْيِه وَسلَّمَ لََعَن آِكلَ الرَِّبا ، َعْبَد الرَّْحَمنِ ْبَن َعْبِد اِهللا ُيَحدِّثُ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َمْسُعوٍد ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا صَلَّى اهللا َع

  .َوُموِكلَُه ، َوَشاِهِديِه ، َوكَاِتَبُه

َسعِيِد ْبنِ أَبِي َخيَْرةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َسعِيٍد ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ اْبُن ُعلَيَّةَ ، َحدَّثََنا َداُوُد ْبُن أَبِي ِهْنٍد ، َعْن  -٢٢٧٨
لَيَأِْتَينَّ َعلَى النَّاسِ زََمانٌ الَ َيبْقَى ِمنُْهْم : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، قَالَ  َعنِ الَْحَسنِ

  .أََحٌد ، إِالَّ أَكَلَ الرَِّبا ، فََمْن لَْم َيأْكُلْ ، أَصَاَبُه ِمْن غَُبارِِه

ْبُن َجْعفَرٍ ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َعْوٍن ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن أَبِي َزاِئَدةَ ، َعْن إِسَْرائِيلَ ، َعنِ ُركَْينِ  َحدَّثََنا الَْعبَّاُس -٢٢٧٩
َحٌد أَكْثََر ِمَن الرَِّبا ، إِالَّ َما أَ: ْبنِ الرَّبِيعِ ْبنِ ُعَمْيلَةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 

  .كَانَ َعاِقَبةُ أَْمرِِه إِلَى ِقلٍَّة

  َباُب السَّلَِف ِفي كَْيلٍ َمْعلُومٍ َوَوْزٍن َمْعلُومٍ إِلَى أََجلٍ َمْعلُومٍ -٥٩
ي َنجِيحٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ كَِثريٍ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعنِ اْبنِ أَبِ -٢٢٨٠

قَِدَم النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم وَُهْم ُيْسِلفُونَ ِفي التَّْمرِ ، السَّنََتْينِ َوالثَّالَثَ ، فَقَالَ : الِْمْنهَالِ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ 
  .ِلْف ِفي كَْيلٍ َمْعلُومٍ ، َوَوْزٍن َمْعلُومٍ ، إِلَى أََجلٍ َمْعلُومٍَمْن أَْسلََف ِفي َتْمرٍ ، فَلُْيْس: 



ُسَف ْبنِ َعْبدِ َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيِد ْبنِ كَاِسبٍ ، َحدَّثََنا الَْوِليدُ ْبُن ُمْسِلمٍ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َحْمَزةَ ْبنِ يُو -٢٢٨١
إِنَّ : َجاَء َرُجلٌ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَقَالَ : ، َعْن َجدِِّه َعْبدِ اهللاِ ْبنِ َسالَمٍ ، قَالَ اِهللا ْبنِ َسالَمٍ ، َعْن أَبِيِه 

َمْن : َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم  يَُّبنِي فُالَنٍ أَْسلَُموا ، ِلقَْومٍ ِمَن الَْيُهوِد ، وَإِنَُّهْم قَدْ َجاُعوا ، فَأَخَاُف أَنْ يَْرَتدُّوا ، فَقَالَ النَّبِ
ثَالَثُ ِمئَِة ِديَنارٍ بِِسْعرِ كَذَا َوكَذَا : ِعْنِدي كَذَا َوكَذَا ، ِلَشْيٍء قَْد َسمَّاُه ، أَُراُه قَالَ : َرُجلٌ ِمَن الَْيهُوِد : ِعْنَدُه ؟ فَقَالَ 

بِسِْعرِ كَذَا وَكَذَا إِلَى أََجلِ كَذَا وَكَذَا ، َولَْيَس ِمْن : هللا َعلْيِه وَسلََّم ِمْن َحاِئِط بَنِي فُالٍَن ، فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى ا، 
  .َحاِئِط َبنِي فُالٍَن

، قَالَ َحدَّثََنا ُشْعَبةُ : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َسعِيٍد ، َوَعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َمْهِديٍّ ، قَاالَ  -٢٢٨٢
اْمَتَرى َعْبدُ اهللاِ ْبُن : ، قَالَ )١(َعنِ اْبنِ أَبِي الُْمَجاِلِد : َعْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ أَبِي الُْمَجاِلِد ، َوقَالَ َعْبدُ الرَّْحَمنِ : َيحَْيى 

كُنَّا ُنْسِلُم َعلَى َعْهِد َرُسولِ : ى ، فَسَأَلُْتُه ، فَقَالَ َشدَّاٍد ، َوأَُبو ُبْرَدةَ ِفي السَّلَمِ ، فَأَْرَسلُونِي إِلَى عَْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي أَْوفَ
  .ْمرِ عِْنَد قَْومٍ َما ِعْنَدُهْماهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َوَعْهِد أَبِي َبكْرٍ ، َوُعَمَر ِفي الِْحْنطَِة ، وَالشَِّعريِ ، َوالزَّبِيبِ ، َوالتَّ

  .الَ مِثْلَ ذَِلَكفَقَ، فََسأَلُْت اْبَن أَْبَزى 
  __________حاشية_
  .وهو على الصواب يف طَْبَعَتيْ الرسالة ، واملكنز، " عن أَبِي املُجَاِلد: "حترف يف طبعة اجليل إىل ) ١(

  َباُب َمْن أَْسلََف ِفي َشْيٍء فَالَ َيْصرِفُْه إِلَى غَيْرِِه -٦٠
َمْيرٍ ، َحدَّثََنا ُشَجاعُ ْبُن الَْوِليِد ، َحدَّثََنا زَِياُد ْبُن َخْيثََمةَ ، َعْن َسْعٍد ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُن -٢٢٨٣

  .إِذَا أَْسلَفَْت ِفي َشْيٍء ، فَالَ َتْصرِفُْه إِلَى غَْيرِِه: قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َعِطيَّةَ ، َعْن أَبِي َسِعيٍد ، قَالَ 
ْن أَبِي َسعِيٍد ، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن َسِعيٍد ، َحدَّثََنا ُشجَاُع ْبُن الَْولِيِد ، َعْن زَِياِد ْبنِ َخْيثََمةَ ، َعْن َعِطيَّةَ ، َع -م٢٢٨٣

  .فَذَكََر ِمثْلَُه ، وَلَْم َيذْكُْر سَْعًدا، قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَ 

  َباُب إِذَا أَْسلََم ِفي َنْخلٍ بَِعْينِِه لَْم ُيطْلِْع -٦١
قُلُْت ِلَعْبِد اِهللا ْبنِ : َحدَّثََنا َهنَّاُد ْبُن السَّرِيِّ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعنِ النَّجَْرانِيِّ ، قَالَ  -٢٢٨٤

إِنَّ َرُجالً أَْسلََم ِفي َحِديقَِة َنْخلٍ ، ِفي َعْهدِ : ِلَم ؟ قَالَ : الَ ، قُلُْت : أَنْ ُيطِْلَع ؟ قَالَ أُْسِلُم ِفي َنْخلٍ ، قَْبلَ : ُعَمَر 
ُهَو ِلي : رِي  ، فَقَالَ الُْمْشَتَرسُولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَْبلَ أَنْ ُيطِْلَع النَِّخيلُ ، فَلَْم ُيطِْلعِ النَّْخلُ َشْيئًا ذَِلَك الَْعاَم

إِنََّما بِْعُتَك النَّْخلَ َهِذِه السََّنةَ ، فَاْخَتَصَما إِلَى َرسُولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَقَالَ : َحتَّى ُيطِْلَع ، َوقَالَ الَْباِئُع 
لُّ مَالَُه ؟ ارُْدْد َعلَْيِه َما أََخذَْت ِمْنُه ، َوالَ ُتْسِلُموا ِفي َنْخلٍ فَبَِم َتسَْتِح: الَ ، قَالَ : أََخذَ ِمْن َنْخِلَك َشْيئًا ؟ قَالَ : ِللَْباِئعِ 

  .َحتَّى َيْبُدوَ َصالَُحُه

  َباُب السَّلَمِ ِفي الَْحيََواِن -٦٢
ْن َعطَاِء ْبنِ َيَسارٍ ، َعْن أَبِي َراِفعٍ َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم ْبُن خَاِلٍد ، َحدَّثََنا زَْيُد ْبُن أَْسلََم ، َع -٢٢٨٥

إِذَا َجاَءْت إِبِلُ الصََّدقَِة قََضْينَاَك ، فَلَمَّا قَِدَمْت ، : ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم اْسَتْسلََف ِمْن َرُجلٍ َبكًْرا ، َوقَالَ 
َرُه ، فَلَْم أَجِْد إِالَّ َرَباعًِيا فََصاِعًدا ، فَأَْخبَْرُت النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَقَالَ َيا أََبا َراِفعٍ اقْضِ َهذَا الرَُّجلَ َبكْ: قَالَ 

  .أَْعِطِه ، فَإِنَّ َخْيَر النَّاسِ أَْحَسنُُهْم قََضاًء: 



َحدَّثَنِي سَِعيُد ْبُن هَانٍِئ ، ، ابِ ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ ْبُن صَاِلحٍ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َزْيُد ْبُن الُْحَب -٢٢٨٦
اقْضِنِي َبكْرِي ، : كُْنُت عِْنَد النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَقَالَ أَعَْرابِيٌّ : َسِمْعُت الِْعْربَاَض ْبَن سَارَِيةَ َيقُولُ : قَالَ 

: َيا َرسُولَ اِهللا ، َهذَا أََسنُّ ِمْن َبِعريِي ، فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : نا ، فَقَالَ اَألعَْرابِيُّ فَأَْعطَاُه َبِعًريا ُمِس
  .َخْيُر النَّاسِ خَْيُرُهْم قََضاًء

  َباُب الشِّْركَِة َوالُْمَضاَربَِة -٦٣
َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َمْهِديٍّ ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن : اْبَنا أَبِي َشْيَبةَ ، قَاالَ  َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ، َوأَُبو َبكْرٍ ، -٢٢٨٧

 كُْنَت: هللا َعلْيِه وَسلََّم إِبَْراهِيَم ْبنِ ُمَهاجِرٍ ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َعْن قَاِئِد السَّاِئبِ ، َعنِ السَّاِئبِ ، أَنَُّه قَالَ ِللنَّبِيِّ صَلَّى ا
  .فَكُْنتَ َخْيَر شَرِيٍك ، كُْنَت الَ ُتدَارِينِي ، َوالَ ُتمَارِينِي، َشرِيِكي ِفي الَْجاِهِليَِّة 

اَق ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا أَُبو السَّاِئبِ َسلُْم ْبُن جَُناَدةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد الَْحفَرِيُّ ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن أَبِي إِْسَح -٢٢٨٨
اشَْتَركُْت أََنا َوسَْعٌد ، َوَعمَّاٌر ، َيْوَم َبْدرٍ ، ِفيَما ُنِصيُب ، فَلَْم أَجِئْ أََنا َوالَ َعمَّارٌ بَِشْيٍء ، : ْيَدةَ ، َعْن َعْبِد اِهللا ، قَالَ ُعَب

  .َوَجاَء َسْعٌد بَِرُجلَْينِ

ُر ْبُن ثَابِتٍ الَْبزَّاُر ، َحدَّثََنا َنْصُر ْبُن الْقَاِسمِ ، َعْن َعْبِد الرَّحِيمِ َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليٍّ الَْخالَّلُ ، َحدَّثََنا بِْش -٢٢٨٩
ثَالَثٌ ِفيهِنَّ الَْبَركَةُ ، : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ْبنِ َداُوَد ، َعْن صَاِلحِ ْبنِ ُصَهْيبٍ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ ) ١(

  .ى أََجلٍ ، وَالُْمقَاَرَضةُ ، وَأَْخالَطُ الُْبرِّ بِالشَِّعريِ ، ِللَْبْيِت الَ ِللَْبْيعِالْبَْيُع إِلَ
  __________حاشية_
َعْبد : "ويف رواية إبراهيم بن ِدينَار : وقال اِملزِّي ، " عَْبد الرَّحِيم بن داود: " ٤٩٦٣" حتفة األشراف"يف ) ١(

  .مسهوكالمها قيل يف ا" الرَّْحمن بن داود

  َباُب َما ِللرَُّجلِ ِمْن َمالِ وَلَدِِه -٦٤
رٍ ، َعْن َعمَِّتِه ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي زَاِئَدةَ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن ُعَماَرةَ ْبنِ ُعَمْي -٢٢٩٠

إِنَّ أَطَْيَب َما أَكَلُْتْم ِمْن كَسْبِكُْم ، َوإِنَّ أَْوالَدَكُْم ِمْن : اهللا َعلْيِه وَسلََّم  قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى: َعْن َعاِئَشةَ ، قَالَْت 
  .كَْسبِكُْم

، لُْمْنكَِدرِ َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا عِيَسى ْبُن يُوُنَس ، َحدَّثََنا يُوُسُف ْبُن إِْسحَاَق ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ ا -٢٢٩١
: َيا َرُسولَ اِهللا ، إِنَّ ِلي مَاالً َوَولًَدا ، َوإِنَّ أَبِي ُيرِيُد أَنْ َيْجتَاَح َماِلي ، فَقَالَ : َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ، أَنَّ َرُجالً قَالَ 

  .أَْنَت َومَالَُك َألبِيَك

َحدَّثََنا يَزِيدُ ْبُن َهاُرونَ ، أَْخَبرََنا َحجَّاٌج ، َعْن َعْمرِو : قَاالَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، وََيحَْيى ْبُن َحِكيمٍ ،  -٢٢٩٢
إِنَّ أَبِي اْجَتاَح مَاِلي ، : َجاَء َرُجلٌ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَقَالَ : ْبنِ ُشَعْيبٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، قَالَ 

إِنَّ أَْوالََدكُْم ِمْن أَطَْيبِ كَسْبِكُْم ، فَكُلُوا ِمنْ : َوقَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، الُكَ َألبِيَك أَْنَت َوَم: فَقَالَ 
  .أَْموَاِلهِْم



  َباُب َما ِللَْمْرأَِة ِمْن َمالِ َزْوجِهَا -٦٥
َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا ِهَشامُ : ْبُن ُمحَمٍَّد ، َوأَُبو ُعَمَر الضَّرِيُر ، قَالُوا َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َوَعِليُّ  -٢٢٩٣

َيا َرُسولَ اِهللا ، إِنَّ : َجاَءْت هِْنٌد إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَقَالَْت : ْبُن ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعاِئَشةَ ، قَالَْت 
ُخِذي : لَُم ، فَقَالَ َبا سُفَْيانَ َرُجلٌ َشحِيٌح ، َوالَ ُيْعِطينِي َما َيكْفِينِي َووَلَِدي ، إِالَّ َما أََخذُْت ِمْن َماِلِه ، َوُهَو الَ َيْعأَ

  .َوَولََدِك َما َيكْفِيِك بِالَْمْعُروِف

َنا أَبِي ، َوأَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي َواِئلٍ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُنَمْيرٍ ، َحدَّثَ -٢٢٩٤
إِذَا : إِذَا أَْنفَقَتِ الْمَْرأَةُ ، َوقَالَ أَبِي ِفي َحدِيِثِه : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َمْسرُوقٍ ، َعْن َعاِئَشةَ ، قَالَْت 

فَقَْت ، ةُ ، ِمْن َبْيتِ َزْوجَِها ، غَْيَر ُمفِْسَدٍة ، كَانَ لََها أَْجُرَها ، َولَُه ِمثْلُُه بَِما اكَْتَسَب ، َولََها بَِما أَْنأَطَْعَمِت الَْمْرأَ
  .َوِللْخَازِِن ِمثْلُ ذَِلَك ، ِمْن غَْيرِ أَنْ َينْقَُص ِمْن أُُجورِِهْم شَْيئًا

َسِمْعتُ : َحدَّثَنِي ُشَرحْبِيلُ ْبُن ُمسِْلمٍ الْخَْوالَنِيُّ ، قَالَ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن َعيَّاشٍ  َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، -٢٢٩٥
يْئًا إِالَّ بِإِذْنِ الَ ُتْنِفُق الْمَْرأَةُ ِمْن َبيِْتَها َش: َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقُولُ : أََبا أَُماَمةَ الَْباِهِليَّ َيقُولُ 

  .ذَِلَك أَفَْضلُ أَمَْواِلَنا: َيا َرسُولَ اِهللا ، َوالَ الطََّعاَم ؟ قَالَ : َزْوجَِها ، قَالُوا 

  َباُب َما ِللَْعْبدِ أَنْ ُيْعِطَي َوَيَتَصدََّق -٦٦
ْمُرو ْبُن َراِفعٍ ، َحدَّثََنا َجرِيٌر ، َعْن ُمْسِلمٍ الُْمالَِئيِّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الصَّبَّاحِ ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ وَحدَّثََنا َع -٢٢٩٦

  .كَانَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ُيجِيُب َدْعَوةَ الَْمْملُوِك: َسِمَع أََنَس ْبَن َماِلٍك َيقُولُ 

ُص ْبُن ِغَياٍث ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َزْيٍد ، َعْن ُعَمْيرٍ ، َمْولَى آبِي اللَّْحمِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا حَفْ -٢٢٩٧
فَضََربَنِي ، فََسأَلُْت النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، : كَانَ َمْوالََي ُيْعِطينِي الشَّْيَء فَأُطِْعُم ِمْنُه ، فََمَنَعنِي ، أَْو قَالَ : ، قَالَ 
  .اَألْجُر بَْيَنكَُما: الَ أَْنتَهِي أَْو الَ أََدُعُه ، فَقَالَ : لَُه ، فَقُلُْت أَْو َسأَ

  َباُب َمْن َمرَّ َعلَى َماِشَيِة قَْومٍ أَْو َحاِئٍط َهلْ ُيصِيُب ِمنُْه -٦٧
: َنا ُمحَمَُّد ْبُن َبشَّارٍ ، َوُمحَمَُّد ْبُن الَْولِيِد ، قَاالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َشبَاَبةُ ْبُن سَوَّارٍ وَحدَّثَ -٢٢٩٨

َسِمْعُت َعبَّاَد ْبنَ : َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن أَبِي بِْشرٍ َجْعفَرِ ْبنِ إِيَاسٍ ، قَالَ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َجْعفَرٍ ، ءءء انظر الكتاب 
أَصَاَبَنا َعاُم َمخَْمَصٍة ، فَأََتْيُت الَْمِديَنةَ ، فَأََتْيتُ َحائِطًا ِمْن ِحيطَانَِها ، فَأََخذْتُ : َر ، قَالَ ُشَرْحبِيلَ ، َرُجالً ِمْن َبنِي غَُب

النَّبِيَّ َصلَّى اهللا فَأََتْيُت  ُسنُْبالً فَفََركُْتُه فَأَكَلُْتُه ، َوَجَعلُْتُه ِفي ِكَساِئي ، فََجاَء َصاِحبُ الْحَاِئِط ، فََضَربَنِي وَأََخذَ ثَْوبِي ،
ُه إِذْ كَانَ جَاِهالً ، فَأََمَرهُ النَّبِيُّ َعلْيِه وَسلََّم ، فَأَْخَبْرُتُه ، فَقَالَ ِللرَُّجلِ َما أَطَْعْمَتُه إِذْ كَانَ َجائًِعا ، أَْو َساِغًبا ، َوالَ َعلَّْمَت

  .أََمَر لَُه بَِوْسقٍ ِمْن طََعامٍ ، أَْو نِْصِف َوْسقٍَصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فََردَّ إِلَْيِه ثَْوَبُه ، َو

: َحدَّثََنا ُمْعَتِمُر ْبُن ُسلَْيَمانَ ، قَالَ : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الصَّبَّاحِ ، َوَيْعقُوُب ْبُن ُحمَْيِد ْبنِ كَاِسبٍ ، قَاالَ  -٢٢٩٩
كُْنُت وَأََنا : َحدَّثَتْنِي َجدَِّتي ، َعْن َعمِّ أَبِيَها َراِفعِ ْبنِ َعْمرٍو الِْغفَارِيِّ ، قَالَ : َسِمْعُت اْبَن أَبِي الَْحكَمِ الْغِفَارِيَّ ، قَالَ 

ُن َيا غُالَُم ، َوقَالَ اْب: َنْخلَ اَألْنصَارِ ، فَأُِتَي بَِي النَّبِيَّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَقَالَ : غُالٌَم أَرِْمي َنْخلََنا ، أَْو قَالَ 



فَالَ َتْرمِ النَّْخلَ ، وَكُلْ ِممَّا َيْسقُطُ ِفي أََساِفِلَها ، قَالَ : آكُلُ ، قَالَ : قُلُْت : َيا ُبَنيَّ ، ِلَم َترِْمي النَّْخلَ ؟ قَالَ : كَاِسبٍ 
  .اللَُّهمَّ أَْشبِْع بَطَْنُه: ثُمَّ َمَسَح َرأِْسي ، َوقَالَ : 

 أَبِي سَِعيٍد ، َعنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن هَاُرونَ ، أَخَْبَرَنا الْجَُرْيرِيُّ ، َعْن أَبِي َنْضَرةَ ، َعْن -٢٣٠٠
، فَإِنْ أَجَاَبَك ، وَإِالَّ فَاشَْرْب ِفي غَْيرِ أَنْ  إِذَا أََتْيَت َعلَى رَاعٍ ، فََناِدِه ثَالَثَ ِمرَارٍ: النَّبِيِّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 

الَّ فَكُلْ ِفي أَنْ الَ ُتفِْسَد ، َوإِذَا أَتَْيَت َعلَى َحاِئِط ُبْسَتاٍن ، فََنادِ صَاِحَب الُْبْسَتاِن ثَالَثَ مَرَّاٍت ، فَإِنْ أََجاَبَك ، َوإِ
  .ُتفِْسَد

َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن : الَْوهَّابِ ، وَأَيُّوُب ْبُن َحسَّانَ الْوَاِسِطيُّ ، َوَعِليُّ ْبُن َسلََمةَ ، قَالُوا َحدَّثََنا َهِديَّةُ ْبُن َعْبِد  -٢٣٠١
إِذَا : وَسلََّم  قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه: ُسلَْيمٍ الطَّائِِفيُّ ، َعْن ُعَبْيِد اهللاِ ْبنِ ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 

  .َمرَّ أََحدُكُْم بِحَاِئٍط فَلَْيأْكُلْ ، َوالَ يَتَِّخذْ ُخْبنَةً

  َباُب النَّْهيِ أَنْ ُيِصيَب ِمْنَها َشْيئًا إِالَّ بِإِذِْن صَاِحبِهَا -٦٨
ْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر ، َعْن َرُسولِ اِهللا َصلَّى َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُرْمحٍ ، أَْخبََرَنا اللَّْيثُ ْبُن سَْعٍد ، َعْن َناِفعٍ ، َع -٢٣٠٢

الَ َيْحَتِلَبنَّ أََحٌد َماِشَيةَ َرُجلٍ بَِغْيرِ إِذْنِِه ، أَُيِحبُّ أََحدُكُْم أَنْ تُْؤَتى َمْشُرَبُتُه ، فَُيكَْسرَ : اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، أَنَُّه قَاَم فَقَالَ 
 بِغَْيرِ طََعاُمُه ؟ فَإِنََّما َتْخُزنُ لَُهْم ُضُروُع مََواشِيهِْم أَطِْعَماتِهِْم ، فَالَ َيْحَتِلَبنَّ أََحدُكُْم َماِشَيةَ اْمرِئٍ َباُب ِخزَاَنِتِه فَُيْنتَثَلَ

  .إِذْنِِه

ْن َسِليِط ْبنِ َعْبِد اِهللا الطَُّهوِيِّ َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن بِْشرِ ْبنِ َمْنصُورٍ ، َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن َعِليٍّ ، َعْن َحجَّاجٍ ، َع -٢٣٠٣
َبْيَنَما َنْحُن َمَع َرسُولِ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ، َعْن ذَُهْيلِ ْبنِ َعْوِف ْبنِ َشمَّاخٍ الطَُّهوِيِّ ، َحدَّثََنا أَُبو هَُرْيَرةَ ، قَالَ 

اِه الشََّجرِ ، فَثُْبَنا إِلَيَْها ، فََنادَاَنا َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فََرَجْعَنا إِلَْيِه ، ِفي َسفَرٍ ، إِذْ َرأَْيَنا إِبِالً َمْصُروَرةً بِِعَض
ُتمْ إِلَى َمَزاوِدِكُْم ْعإِنَّ َهِذِه اإلِبِلَ ألَْهلِ َبْيٍت ِمَن الُْمْسِلِمَني ُهَو قُوُتُهْم ، َوِقمَُّتُهْم بَْعَد اِهللا ، أََيُسرُّكُْم لَْو َرَج: فَقَالَ 

أَفََرأَْيَت إِِن احَْتْجَنا : فَإِنَّ َهذَا كَذَِلَك ، قُلَْنا : الَ ، قَالَ : أَُتَرْونَ ذَِلَك َعْدالً ؟ قَالُوا ، فََوَجدُْتْم َما ِفيَها قَْد ذُِهَب بِِه 
  .ْب َوالَ َتْحِملْكُلْ َوالَ َتْحِملْ ، وَاشَْر: إِلَى الطََّعامِ وَالشَّرَابِ ؟ فَقَالَ 

  َباُب اتَِّخاِذ الَْماِشيَِة -٦٩
نٍِئ ، أَنَّ النَّبِيَّ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أُمِّ َها -٢٣٠٤

  .ِذي غََنًما فَإِنَّ ِفيَها َبَركَةًاتَِّخ: َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ لََها 

، َعْن ُعْرَوةَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن إِْدرِيَس ، َعْن ُحَصْينٍ ، َعْن َعاِمرٍ  -٢٣٠٥
  .َنُم َبَركَةٌ ، وَالَْخْيُر َمْعقُوٌد ِفي نَوَاِصي الَْخْيلِ إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِةاِإلبِلُ ِعزٌّ َألْهِلَها ، َوالَْغ: الْبَارِِقيِّ ، َيْرفَُعُه ، قَالَ 

َحدَّثََنا َحَرِميُّ ْبُن : َحدَّثََنا ِعْصَمةُ ْبُن الْفَْضلِ النَّْيسَاُبورِيُّ ، وَُمَحمَُّد ْبُن ِفرَاسٍ أَُبو ُهَريَْرةَ الصَّْيرَِفيُّ ، قَاالَ  -٢٣٠٦
قَالَ َرُسولُ :  َحدَّثََنا َزرْبِيٌّ ، إَِماُم َمْسجِِد ِهَشامِ ْبنِ َحسَّاٍن ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن سِريِيَن ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَُعَماَرةَ ، 

  .الشَّاةُ ِمْن َدوَابِّ الَْجنَِّة: اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 



يلَ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُعْرَوةَ ، َعنِ الَْمقُْبرِيِّ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسَماِع -٢٣٠٧
َخاِذ الدََّجاجِ ، َوقَالَ أََمَر َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم اَألغْنَِياَء بِاتَِّخاِذ الَْغَنمِ ، َوأََمَر الْفُقََراَء بِاتِّ: أَبِي ُهَرْيَرةَ ، قَالَ 

  .ِعْنَد اتَِّخاذِ اَألغْنَِياِء الدَّجَاَج ، َيأْذَنُ اللَُّه بَِهالَِك الْقَُرى: 

  أَبَْواُب اَألْحكَامِ
  َباُب ِذكْرِ الْقَُضاِة -١

ْبِد اِهللا ْبنِ َجْعفَرٍ ، َعْن ُعثَْمانَ ْبنِ ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمَعلَّى ْبُن َمْنصُورٍ ، َعْن َع -٢٣٠٨
َمْن ُجِعلَ قَاِضًيا َبْيَن النَّاسِ ، فَقَْد ذُبَِح بِغَْيرِ : َعنِ الَْمقُْبريِّ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ 

  .ِسكِّنيٍ

َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا إِْسرَاِئيلُ ، َعْن َعْبِد اَألْعلَى ، : ْبُن ُمَحمٍَّد ، َوُمحَمَُّد ْبُن إِْسَماعِيلَ ، قَاالَ  َحدَّثََنا َعِليُّ -٢٣٠٩
أَلَ الْقََضاَء ُوِكلَ َمْن َس: قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َعْن بِالَلِ ْبنِ أَبِي ُموَسى ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، قَالَ 
  .إِلَى َنفِْسِه ، َوَمْن ُجبَِر َعلَْيِه نََزلَ إِلَْيِه َملٌَك فََسدََّدُه

َعْن أَبِي الَْبخَْترِيِّ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َيْعلَى ، وَأَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ُمرَّةَ ،  -٢٣١٠
َيا َرسُولَ اِهللا ، َتْبعَثُنِي وَأََنا شَابٌّ : َبَعثَنِي َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم إِلَى الَْيَمنِ ، فَقُلُْت : ، َعْن َعِليٍّ ، قَالَ 

اللَُّهمَّ اْهِد قَلَْبُه ، َوثَبِّْت ِلسَاَنُه ، :  فَضََرَب بَِيِدِه ِفي َصْدرِي ، ثُمَّ قَالَ: أَقِْضي َبْينَُهْم ، َوالَ أَْدرِي َما الْقََضاُء ؟ قَالَ 
  .فََما َشكَكْتُ َبْعُد ِفي قََضاٍء َبْيَن اثَْنْينِ: قَالَ 

  َباُب التَّْغِليِظ ِفي الَْحْيِف َوالرِّْشوَِة -٢
الْقَطَّانُ ، َحدَّثََنا ُمجَاِلٌد ، َعْن َعاِمرٍ الشَّْعبِيِّ ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن َخالٍَّد الَْباِهِليُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن سَِعيٍد  -٢٣١١

إِالَّ َجاَء َيْومَ ، َما ِمْن َحاِكمٍ َيْحكُُم َبْيَن النَّاسِ : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َمْسرُوقٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا ، قَالَ 
  .أَلِْقِه ، أَلْقَاُه ِفي َمْهَواةٍ أَْرَبِعَني خَرِيفًا: فَاُه ، ثُمَّ َيْرفَُع رَأَْسُه إِلَى السََّماِء ، فَإِنْ قَالَ الِْقَياَمِة َوَملٌَك آِخذٌ بِقَ

َن ِعْمَرانَ ، َيعْنِي اْب، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ِسَنانَ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن بِالَلٍ ، َعْن ِعْمَرانَ الْقَطَّاِن ، َعْن ُحَسْينٍ  -٢٣١٢
إِنَّ اللََّه َمَع : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َعْن أَبِي إِْسحَاَق الشَّْيبَانِيِّ ، َعْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ أَبِي أَْوفَى ، قَالَ 

  .الْقَاِضي َما لَْم َيُجْر ، فَإِذَا جَاَر َوكَلَُه إِلَى نَفِْسِه

، َعْن  َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي ِذئْبٍ ، َعْن َخاِلِه الَْحارِِث ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنَِحدَّثََنا  -٢٣١٣
  .َعلَى الرَّاِشي َوالْمُْرَتِشي لَْعَنةُ اِهللا: قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : أَبِي َسلََمةَ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْمرٍو ، قَالَ 

  َباُب الَْحاِكمِ َيجَْتهُِد فَُيصِيُب الْحَقَّ -٣
ْبدِ اهللاِ ْبنِ الَْهاِد ، َعْن َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْعزِيزِ ْبُن ُمَحمٍَّد الدََّراَوْرِديُّ ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن َع -٢٣١٤
ْبنِ الَْعاصِ ، أَنَُّه ْبنِ إِْبَراِهيَم التَّيِْميِّ ، َعْن ُبْسرِ ْبنِ َسعِيٍد ، َعْن أَبِي قَْيسٍ ، مَْولَى َعْمرِو ْبنِ الَْعاصِ ، َعْن َعْمرِو ُمَحمَِّد 

لَُه أَْجَراِن ، وَإِذَا َحكََم فَاْجتََهَد إِذَا َحكََم الَْحاِكُم فَاْجَتَهَد فَأَصَاَب فَ: َسِمَع َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقُولُ 



  .فَأَْخطَأَ فَلَُه أَْجٌر
  .َهكَذَا َحدَّثَنِيِه أَُبو َسلََمةَ ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ: فََحدَّثْتُ بِِه أََبا َبكْرِ ْبَن َعْمرِو ْبنِ َحْزمٍ ، فَقَالَ : قَالَ َيزِيُد 

لَْوالَ َحِديثُ اْبنِ ُبرَْيَدةَ ، َعْن : ةَ ، َحدَّثََنا َخلَُف ْبُن َخِليفَةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َهاِشمٍ ، قَالَ َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن تَْوَب -٢٣١٥
َرُجلٌ َعِلمَ  الْقَُضاةُ ثَالَثَةٌ ، اثَْناِن ِفي النَّارِ ، َووَاِحٌد ِفي الَْجنَِّة ،: أَبِيِه ، َعْن َرسُولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ 

الُْحكْمِ فَُهَو ِفي النَّارِ الَْحقَّ فَقََضى بِِه فَُهَو ِفي الَْجنَِّة ، َوَرُجلٌ قََضى ِللنَّاسِ َعلَى َجْهلٍ فَُهَو ِفي النَّارِ ، َوَرُجلٌ جَاَر ِفي 
  .إِنَّ الْقَاِضَي إِذَا اْجتََهَد فَُهَو ِفي الَْجنَِّة: ، لَقُلَْنا 

  كُُم الَْحاِكُم َوُهَو غَْضَبانَُباُب الَ َيْح -٤
َحدَّثََنا ُسفَْيانُ : وا َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َوُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ َيزِيَد ، وَأَْحَمُد ْبُن ثَابٍِت الَْجْحَدرِيُّ ، قَالُ -٢٣١٦

َسِمَع َعْبدَ الرَّْحَمنِ ْبَن أَبِي َبكَْرةَ ، َعْن أَبِيِه ؛ أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ ُعَمْيرٍ ، أَنَُّه 
  .الَ يَقِْضي الْقَاِضي َبْيَن اثَْنْينِ َوُهَو غَْضَبانُ: وَسلََّم قَالَ 

  .َنْينِ َوُهَو غَْضَبانُالَ َيْنَبِغي ِللَْحاِكمِ أَنْ يَقِْضَي َبْيَن اثْ: قَالَ ِهَشاٌم ِفي َحِديِثِه 

  َباُب قَِضيَِّة الَْحاِكمِ الَ ُتِحلُّ َحَراًما َوالَ ُتَحرُِّم َحالَالً -٥
َمةَ ، َنَب بِْنِت أُمِّ َسلََحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َزْي -٢٣١٧

وَإِنََّما أََنا َبَشٌر ، َولََعلَّ بَْعَضكُمْ ، إِنَّكُْم َتخَْتِصُمونَ إِلَيَّ : قَالَ َرُسولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َعْن أُمِّ َسلََمةَ ، قَالَْت 
ْحوٍ ِممَّا أَْسَمُع مِْنكُْم ، فََمْن قََضْيُت لَُه ِمْن َحقِّ أَِخيهِ أَنْ َيكُونَ أَلَْحَن بُِحجَِّتِه ِمْن بَْعضٍ ، َوإِنََّما أَقِْضي َبْيَنكُْم َعلَى َن

  .فَإِنََّما أَقْطَعُ لَُه ِقطَْعةً ِمَن النَّارِ ، يَأِْتي بَِها َيْوَم الِْقَياَمِة، َشْيئًا ، فَالَ َيأُْخذُْه 

ُد ْبُن بِْشرٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْمرٍو ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ْبنِ َعْبِد َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمحَمَّ -٢٣١٨
إِنََّما أََنا َبَشٌر ، َولََعلَّ بَْعَضكُْم أَنْ َيكُونَ : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : الرَّْحَمنِ ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، قَالَ 

  .ِتِه ِمْن بَْعضٍ ، فََمْن قَطَْعُت لَُه ِمْن َحقِّ أَِخيِه ِقطَْعةً ، فَإِنََّما أَقْطَُع لَُه ِقطَْعةً ِمَن النَّارِأَلَْحَن بُِحجَّ

  َباُب َمنِ ادََّعى َما لَْيَس لَُه َوَخاَصَم ِفيِه -٦
: َحدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : قَالَ ، نِ سَِعيٍد أَُبو ُعَبْيَدةَ َحدَّثََنا َعْبُد الْوَارِِث ْبُن َعْبِد الصََّمِد ْبنِ َعْبِد الْوَارِِث ْب -٢٣١٩

َحدَّثَنِي َيحَْيى ْبُن َيْعمََُر ، أَنَّ أََبا : َحدَّثَنِي الُْحَسْيُن ْبُن ذَكَْوانَ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُبرَْيَدةَ ، قَالَ : َحدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ 
َمنِ ادََّعى َما لَْيسَ لَُه فَلَْيَس ِمنَّا : َعْن أَبِي ذَرٍّ ، أَنَُّه َسِمَع َرُسولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقُولُ  اَألْسَوِد الدِّيِليَّ َحدَّثَُه

  .، َولَْيَتبَوَّأْ َمقَْعَدُه ِمَن النَّارِ

مَّدُ ْبُن َسَواٍء ، َعْن ُحَسْينٍ الُْمَعلِّمِ ، َعْن َمطَرٍ الَْورَّاقِ ، َحدَّثَنِي َعمِّي ُمَح، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ثَْعلََبةَ ْبنِ َسَواٍء  -٢٣٢٠
َمْن أََعانَ َعلَى ُخُصوَمٍة بِظُلْمٍ ، أَْو ُيِعُني َعلَى : قَالَ َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 

  .َخِط اِهللا حَتَّى يَْنزَِعظُلْمٍ ، لَْم َيَزلْ ِفي َس



  َباُب الَْبيَِّنِة َعلَى الُْمدَِّعي َوالَْيِمنيِ َعلَى الُْمدََّعى َعلَْيِه -٧
ةَ ، نِ أَبِي ُملَْيكََحدَّثََنا َحْرَملَةُ ْبُن َيْحَيى الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َوْهبٍ ، أَْخَبرََنا اْبُن ُجرَْيجٍ ، َعنِ اْب -٢٣٢١

لَْو ُيعْطَى النَّاُس بَِدعَْواُهْم ، ادََّعى نَاٌس ِدَماَء رَِجالٍ : َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 
  .َوأَْموَالَُهْم ، وَلَِكنِ الَْيِمُني َعلَى الُْمدََّعى َعلَْيِه

َحدَّثََنا : َحدَّثََنا َوِكيٌع ، وَأَُبو ُمَعاوَِيةَ ، قَاالَ : اِهللا ْبنِ ُنَمْيرٍ ، َوَعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، قَاالَ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد -٢٣٢٢
، فَقَدَّْمُتهُ كَانَ َبيْنِي َوَبْيَن َرُجلٍ ِمَن الَْيُهوِد أَْرٌض ، فََجَحَدنِي : اَألْعَمُش ، َعْن َشِقيقٍ ، َعنِ اَألْشَعِث ْبنِ قَْيسٍ ، قَالَ 

الَ ، قَالَ : َهلْ لََك َبيَِّنةٌ ؟ قُلُْت : إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَقَالَ ِلي َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 
إِنَّ الَِّذيَن َيْشَتُرونَ بِعَْهِد اهللاِ {: سُْبَحاَنُه  فََيذَْهُب بِمَاِلي ، فَأَْنَزلَ اللَُّه، إِذًا َيْحِلُف : اْحِلْف ، قُلُْت : ِللَْيُهوِديِّ 

  .إِلَى آِخرِ اآليَِة} َوأَْيَمانِهِْم ثَمًَنا قَِليالً

  َباُب َمْن َحلََف َعلَى َيِمنيٍ فَاجَِرٍة ِلَيقْتَِطَع بَِها مَاالً -٨
َحدَّثََنا اَألْعَمُش ، َعْن َشِقيقٍ ، َعْن : ا َوِكيٌع ، َوأَُبو ُمَعاوَِيةَ ، قَاالَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََن -٢٣٢٣

َمْن َحلََف َعلَى َيِمنيٍ َوُهَو ِفيَها فَاجٌِر ، َيقَْتِطُع بَِها : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َعْبِد اهللاِ ْبنِ َمْسُعوٍد ، قَالَ 
  .ُمْسِلمٍ ، لَِقيَ اللََّه َوُهَو َعلَْيِه غَْضَبانُ َمالَ اْمرِئٍ

أَنَُّه َسِمعَ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ كَْعبٍ ، َعنِ الَْولِيِد ْبنِ كَِثريٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ  -٢٣٢٤
الَ َيقْتَِطُع : أَنَُّه َسِمعَ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقُولُ ، أَُماَمةَ الَْحارِِثيَّ َحدَّثَُه  أَنَّ أََبا، أََخاُه عَْبَد اِهللا ْبَن كَْعبٍ 

َيا َرسُولَ اِهللا ، َوإِنْ : ْومِ فَقَالَ َرُجلٌ ِمَن الْقَ، َرُجلٌ َحقَّ اْمرِئٍ ُمْسِلمٍ بَِيِمينِهِ إِالَّ َحرََّم اللَُّه َعلَْيِه الَْجنَّةَ َوأَْوَجَب لَُه النَّاَر 
  .َوإِنْ كَانَ ِسَواكًا ِمْن أَرَاٍك: قَالَ ، كَانَ َشْيئًا َيِسًريا 

  َباُب الَْيِمنيِ ِعْنَد َمقَاِطعِ الُْحدُوِد -٩
ثَابٍِت الَْجْحَدرِيُّ ، َحدَّثََنا َصفَْوانُ ْبنُ  َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َراِفعٍ ، َحدَّثََنا َمرَْوانُ ْبُن ُمَعاوَِيةَ َوَحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن -٢٣٢٥

قَالَ َرسُولُ اهللاِ : قَالَ ، َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ نِْسطَاسٍ ، َحدَّثََنا َهاِشُم ْبُن َهاِشمٍ : ِعيَسى ، قَاالَ 
  .َولَْو َعلَى ِسوَاٍك أَْخَضَر، فَلَْيَتَبوَّأْ َمقَْعَدُه ِمَن النَّارِ ، َمٍة ِعْنَد ِمْنَبرِي َهذَا َمْن َحلََف بَِيِمنيٍ آِث: َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

 َحدَّثََنا الضَّحَّاُك ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن يَزِيدَ ْبنِ: َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َوَزْيُد ْبُن أَْخَزَم ، قَاالَ  -٢٣٢٦
: َسِمْعُت أََبا ُهَريَْرةَ َيقُولُ : َسِمْعُت أََبا َسلََمةَ َيقُولُ : قَالَ ، َوُهَو أَُبو ُيوُنَس الْقَوِيُّ : فَرُّوَخ ، قَالَ ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى 

أََمةٌ َعلَى َيِمنيٍ آِثَمٍة ، َولَْو َعلَى ِسَواكٍ  الَ َيْحِلُف ِعْنَد َهذَا الِْمْنَبرِ َعْبٌد َوالَ: قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 
  .َرطْبٍ ، إِالَّ َوَجَبتْ لَُه النَّاُر

  َباُب بَِما ُيسَْتْحلَُف أَْهلُ الِْكَتابِ -١٠
رَّةَ ، َعنِ الَْبَراِء ْبنِ َعازِبٍ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُم -٢٣٢٧

أَْنُشُدَك بِاِهللا الَِّذي أَنَْزلَ التَّْوَراةَ َعلَى : أَنَّ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َدَعا َرُجالً ِمْن ُعلََماِء الَْيُهوِد ، فَقَالَ 
  .ُموَسى



أَُبو أَُساَمةَ ، َعْن ُمجَاِلٍد ، أَْخبََرَنا َعاِمٌر ، َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبدِ اِهللا ، أَنَّ َرسُولَ  َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا -٢٣٢٨
  .َنَشدُْتكَُما بِاللَِّه الَِّذي أَْنَزلَ التَّْوَراةَ َعلَى ُموَسى َعلَْيِه السَّالَُم: اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ لَِيُهودِيَّْينِ 

  َباُب الرَُّجالَِن َيدَِّعَياِن السِّلَْعةَ َولَْيَس بَْيَنُهَما بَيِّنَةٌ -١١
َعْن قََتاَدةَ ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا خَاِلُد ْبُن الَْحارِِث ، َحدَّثََنا َسِعيدُ ْبُن أَبِي َعُروَبةَ ،  -٢٣٢٩

ُهَما النَّبِيُّ ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، أَنَُّه ذَكَرَ أَنَّ َرُجلَْينِ ادََّعَيا دَابَّةً ، َولَمْ َيكُْن بَْيَنُهَما َبيَِّنةٌ ، فَأََمَر ِخالَسٍ ، َعْن أَبِي َراِفعٍ
  .َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أَنْ َيْسَتهَِما َعلَى الَْيِمنيِ

َحدَّثََنا رَْوُح ْبُن ُعَباَدةَ ، َحدَّثََنا : حَمَُّد ْبُن َمْعَمرٍ ، َوُزَهْيُر ْبُن ُمَحمٍَّد ، قَالُوا َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن مَْنُصورٍ ، َوُم -٢٣٣٠
َتَصمَ هللا َعلْيِه وَسلََّم اْخَسِعيٌد ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ أَبِي ُبْرَدةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي ُموَسى ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا َصلَّى ا

  .إِلَْيِه َرُجالَِن ، َبيَْنُهَما دَابَّةٌ ، َولَْيَس ِلوَاِحٍد ِمْنُهَما َبيَِّنةٌ ، فََجَعلََها َبْيَنُهَما نِْصفَْينِ

  َباُب َمْن سُرَِق لَُه َشْيٌء فََوَجَدُه ِفي َيِد َرُجلٍ اْشتََراُه -١٢
ُبو ُمَعاوَِيةَ ، َحدَّثََنا َحجَّاٌج ، َعْن َسِعيِد ْبنِ ُعبَْيِد ْبنِ زَْيِد ْبنِ ُعقَْبةَ ، َعْن أَبِيِه َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا أَ -٢٣٣١

،  إِذَا ضَاَع ِللرَُّجلِ َمتَاٌع ، أَْو ُسرَِق لَُه مََتاٌع: قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ، َعْن َسُمَرةَ ْبنِ ُجْنُدبٍ ، قَالَ 
  .فََوَجَدُه ِفي َيِد َرُجلٍ يَبِيُعُه ، فَُهَو أََحقُّ بِِه ، َويَْرجُِع الُْمشَْترِي َعلَى الَْباِئعِ بِالثََّمنِ

  َباُب الُْحكْمِ ِفيَما أَفَْسَدِت الْمََواِشي -١٣
، َعنِ اْبنِ شَِهابٍ ، أَنَّ اْبَن ُمحَيَِّصةَ األَْنَصارِيَّ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُرْمحٍ الِْمْصرِيُّ ، أَْخبََرَنا اللَّْيثُ ْبُن َسْعٍد  -٢٣٣٢

لُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّمَ أَخَْبَرُه ، أَنَّ َناقَةً ِللْبََراِء كَاَنتْ ضَارَِيةً ، َدَخلَْت ِفي َحاِئِط قَْومٍ ، فَأَفَْسَدْت ِفيِه ، فَكُلِّمَ َرسُو
  .َألمَْوالِ َعلَى أَْهِلَها بِالنََّهارِ ، َوَعلَى أَْهلِ الْمََواِشي َما أََصاَبْت َمَواِشيهِمْ بِاللَّْيلِِفيَها ، فَقََضى أَنَّ ِحفْظَ ا

 نِ ِعيَسى ، َعنَِحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليِّ ْبنِ َعفَّانَ ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةَ ْبُن ِهَشامٍ ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْب -م٢٣٣٢
ا ، فَقََضى َرسُولُ اِهللا َصلَّى الزُّْهرِيِّ ، َعْن َحَرامِ ْبنِ ُمحَيَِّصةَ ، َعنِ الْبََراِء ْبنِ َعازِبٍ ، أَنَّ َناقَةً آللِ الْبََراِء أَفَْسَدْت َشْيئً

  .بِِمثِْلِه، اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

  َباُب الُْحكْمِ ِفيَمْن كََسَر َشْيئًا -١٤
َواَءةَ ، أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا شَرِيكُ ْبُن َعْبِد اِهللا ، َعْن قَْيسِ ْبنِ َوْهبٍ ، َعْن َرُجلٍ ِمْن بَنِي ُسَحدَّثََنا  -٢٣٣٣

َوإِنََّك لََعلَى {: َرأُ الْقُْرآنَ أََوَما َتقْ: أَْخبِرِينِي َعْن ُخلُقِ َرُسولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَْت : قُلُْت ِلَعاِئَشةَ : قَالَ 
كَانَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َمَع أَْصحَابِِه ، فََصَنْعُت لَُه طََعاًما ، َوَصنََعْت َحفَْصةُ لَُه : ؟ قَالَْت } ُخلُقٍ َعِظيمٍ

فَأَكِْفِئي قَصَْعَتَها ، فَلَِحقَتَْها ، َوقَْد َهمَّْت أَنْ َتَضَع َبْيَن ، اْنطَِلِقي : فََسَبقَْتنِي حَفَْصةُ ، فَقُلُْت ِللْجَارَِيِة : طََعاًما ، قَالَْت 
فََجَمَعَها َرُسولُ اهللاِ : فَاْنكَسََرِت الْقَْصَعةُ ، وَاْنَتَشَر الطََّعاُم ، قَالَْت ، َيَدْي َرسُولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَأَكْفَأَْتَها 

: َحفَْصةَ ، فَقَالَ  هللا َعلْيِه وَسلََّم َوَما ِفيَها ِمَن الطََّعامِ َعلَى النِّطْعِ ، فَأَكَلُوا ، ثُمَّ َبَعثَ بِقَْصَعِتي ، فََدفََعَها إِلَىَصلَّى ا
  .اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّمفََما َرأَْيُت ذَِلَك ِفي َوْجِه َرسُولِ : ُخذُوا ظَْرفًا َمكَانَ ظَرِْفكُْم ، َوكُلُوا َما ِفيَها ، قَالَْت 



كَانَ النَّبِيُّ : قَالَ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا َخاِلُد ْبُن الْحَارِِث ، َحدَّثََنا ُحمَْيٌد ، َعْن أََنسِ ْبنِ مَاِلٍك ، -٢٣٣٤
نَِني ، فَأَْرَسلَْت أُْخَرى بِقَْصَعٍة ِفيَها طََعاٌم ، فَضََرَبْت َيَد الرَّسُولِ ، َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِعْنَد إِْحَدى أُمَّهَاِت الُْمْؤِم

َما إِلَى اُألخَْرى ، فََسقَطَِت الْقَْصَعةُ فَاْنكَسََرْت ، فَأََخذَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم الِْكسَْرَتْينِ ، فََضمَّ إِْحَداُه
غَاَرْت أُمُّكُْم ، كُلُوا ، فَأَكَلُوا ، َحتَّى َجاَءْت بِقَْصَعِتَها الَِّتي ِفي َبيِْتَها ، فََدفََع : َها الطََّعاَم ، َوَيقُولُ فََجَعلَ َيْجَمُع ِفي

  .الْقَْصَعةَ الصَّحِيَحةَ إِلَى الرَّسُولِ ، َوَتَركَ الَْمكُْسوَرةَ ِفي َبْيتِ الَِّتي كَسََرْتَها

  ُع َخَشَبةً َعلَى جَِدارِ َجارِِهَباُب الرَُّجلِ َيَض -١٥
َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعنِ الزُّهْرِيِّ ، َعْن َعْبِد : َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َوُمَحمَّدُ ْبُن الصَّبَّاحِ ، قَاالَ  -٢٣٣٥

إِذَا اسَْتأْذَنَ أََحدَكُْم جَاُرهُ : بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ  َسِمْعُت أََبا ُهرَْيَرةَ ، َيْبلُغُ: الرَّْحَمنِ اَألعَْرجِ ، قَالَ 
َما ِلي : طَأْطَُؤوا ُرُؤوسَُهْم ، فَلَمَّا َرآُهْم ، قَالَ ، فَلَمَّا َحدَّثَُهْم أَُبو ُهَرْيَرةَ ، أَنْ َيْغرِزَ َخَشَبُه ِفي جَِدارِِه ، فَالَ َيْمَنْعُه 

  .كُْم َعْنَها ُمعْرِِضَني ، وَاللَِّه َألْرِمَينَّ بَِها َبْيَن أَكَْناِفكُْمأََرا

نَّ ِهَشاَم ْبنَ َحدَّثََنا أَُبو بِْشرٍ َبكُْر ْبُن َخلٍَف ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِصمٍ ، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ ، أَ -٢٣٣٦
أَنَّ أََخَوْينِ ِمْن َبلُْمِغَريِة أَْعَتَق أََحَدُهَما أَنْ الَ يَْغرَِز َخَشًبا ِفي جَِدارِِه ، ، رَِمةَ ْبَن َسلََمةَ أَخَْبَرُه أَنَّ ِعكْ، َيحَْيى أَْخَبَرُه 

الَ : هللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ َنشَْهُد أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى ا: َورِجَالٌ كَِثٌري ِمَن اَألْنصَارِ ، فَقَالُوا ، فَأَقَْبلَ ُمَجمُِّع ْبُن يَزِيَد 
إِنََّك َمقِْضيٌّ لََك َعلَيَّ ، َوقَْد َحلَفُْت ، فَاجَْعلْ ، َيا أَِخي : فَقَالَ ، َيْمَنْع أََحدُكُْم َجاَرُه أَنْ َيغْرَِز َخَشَبُه ِفي جِدَارِِه 

  .أُْسطَُواًنا ُدونَ َحائِِطي أَْو جِدَارِي ، فَاجَْعلْ َعلَْيِه َخَشَبَك

 ، َعْن ِعكْرَِمةَ ، َحدَّثََنا َحْرَملَةُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا َعْبدُ اِهللا ْبُن َوْهبٍ ، أَْخبََرنِي اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي اَألْسَوِد -٢٣٣٧
  .اَرُه أَنْ َيَضَع َخَشَبُه َعلَى جَِدارِِهالَ َيْمَنْع أََحدُكُْم َج: َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 

  َباُب إِذَا َتَشاَجُروا ِفي قَْدرِ الطَّرِيقِ -١٦
َدةَ ، َعْن ُبَشْيرِ ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا ُمثَنَّى ْبُن َسِعيٍد الضَُّبِعيُّ ، َعْن قََتا -٢٣٣٨

  .اْجَعلُوا الطَّرِيَق َسْبَعةَ أَذُْرعٍ: قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : بٍ ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، قَالَ كَْع

َيانُ ، َعْن ِسَماٍك ، َحدَّثََنا قَبِيَصةُ ، َحدَّثََنا ُسفْ: َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َوُمحَمَُّد ْبُن ُعَمَر ْبنِ َهيَّاجٍ ، قَاالَ  -٢٣٣٩
إِذَا اْخَتلَفُْتْم ِفي الطَّرِيقِ فَاْجَعلُوُه َسْبَعةَ : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َعْن ِعكْرَِمةَ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ 

  .أَذُْرعٍ

  َباُب َمْن َبَنى ِفي َحقِِّه َما َيُضرُّ بَِجارِِه -١٧
ى ْبُن ُعقَْبةَ ، َحدَّثََنا ثََنا َعْبُد َربِِّه ْبُن َخاِلٍد النَُّمْيرِيُّ أَُبو الُْمَغلِّسِ ، َحدَّثََنا فَُضْيلُ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا ُموَسَحدَّ -٢٣٤٠

هللا َعلْيِه وَسلََّم قََضى أَنْ الَ ضََرَر َوالَ إِْسحَاُق ْبُن َيْحَيى ْبنِ الَْوِليِد ، َعْن ُعَباَدةَ ْبنِ الصَّاِمِت ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا صَلَّى ا
  .ضَِراَر



كْرَِمةَ ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، أَخَْبَرَنا َمْعَمٌر ، َعْن َجابِرٍ الُْجْعِفيِّ ، َعْن ِع -٢٣٤١
  .الَ َضَرَر َوالَ إِْضرَاَر: ى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّ: َعبَّاسٍ ، قَالَ 

ى ْبنِ َحبَّانَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُرْمحٍ ، أَْخبََرَنا اللَّْيثُ ْبُن سَْعٍد ، َعْن َيحَْيى ْبنِ َسعِيٍد ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َيْحَي -٢٣٤٢
َمْن َضارَّ أََضرَّ اللَُّه بِِه ، َوَمْن شَاقَّ َشقَّ اللَّهُ : اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ َعْن لُْؤلَُؤةَ ، َعْن أَبِي ِصْرَمةَ ، َعْن َرُسولِ 

  .َعلَْيِه

  َباُب الرَُّجالَِن َيدَِّعَياِن ِفي ُخصٍّ -١٨
َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن َعيَّاشٍ ، َعْن َدْهثَمِ ْبنِ  :َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الصَّبَّاحِ ، َوَعمَّاُر ْبُن َخاِلٍد الْوَاِسِطيُّ ، قَاالَ  -٢٣٤٣

َم ِفي ُخصٍّ كَانَ َبيَْنُهْم ، قُرَّاٍن ، َعْن نِْمَرانَ ْبنِ َجارَِيةَ ، َعْن أَبِيِه ؛ أَنَّ قَْوًما اْخَتَصمُوا إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ
:  ، فَقََضى ِللَِّذيَن َيِليهُِم الْقُُمطُ ، فَلَمَّا َرَجَع إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أَْخبََرُه ، فَقَالَ فََبَعثَ ُحذَْيفَةَ َيقِْضي َبيَْنُهْم

  .أََصْبَت أَْو أَْحسَْنَت

  َباُب َمنِ اشَْتَرطَ الَْخالََص -١٩
يِد ، َحدَّثََنا َهمَّاٌم ، َعْن قَتاَدةَ ، َعنِ الَْحَسنِ ، َعْن َسُمَرةَ ْبنِ ُجْنَدبٍ َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َحكِيمٍ ، َحدَّثََنا أَُبو الْوَِل -٢٣٤٤

  .إِذَا بِيعَ الَْبْيُع ِمْن َرُجلَْينِ فَالْبَْيُع ِلَألوَّلِ: ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 
  .طَالُ الَْخالَصِِفي َهذَا الَْحدِيِث إِْب: قَالَ أَُبو الْوَِليِد 

  َباُب الْقََضاِء بِالْقُْرعَِة -٢٠
َحدَّثََنا َعْبُد اَألْعلَى ، َحدَّثََنا َخاِلٌد الَْحذَّاُء ، : َحدَّثََنا َنْصُر ْبُن َعِليٍّ الْجَْهَضِميُّ ، َوُمحَمَُّد ْبُن الُْمثَنَّى ، قَاالَ  -٢٣٤٥

، َعْن ِعْمَرانَ ْبنِ ُحَصْينٍ ، أَنَّ َرُجالً كَانَ لَُه ِستَّةُ َمْملُوِكَني ، لَْيَس لَُه مَالٌ غَْيُرُهْم ،  َعْن أَبِي ِقالََبةَ ، َعْن أَبِي الُْمَهلَّبِ
  .أَْرَبعَةًفَأَْعَتقَُهْم ِعْنَد َمْوِتِه ، فََجزَّأَُهْم َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَأَْعَتَق اثَْنْينِ ، َوأََرقَّ 

سٍ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا َجِميلُ ْبُن الَْحَسنِ الْعََتِكيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اَألْعلَى ، َحدَّثََنا سَِعيٌد ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن ِخالَ -٢٣٤٦
أََمَرُهَما َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّمَ َراِفعٍ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، أَنَّ َرُجلَْينِ َتدَاَرَءا ِفي بَْيعٍ لَْيَس ِلوَاِحٍد مِْنُهَما َبيَِّنةٌ ، فَ

  .أَنْ َيسَْتهَِما َعلَى الَْيِمنيِ ، أََحبَّا ذَِلَك أَْم كَرِهَا

، َعْن َعاِئَشةَ ،  َوةََحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َيَماٍن ، َعْن َمْعَمرٍ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُعْر -٢٣٤٧
  .أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم كَانَ إِذَا َسافََر أَقَْرَع َبْيَن نِسَاِئِه

ْعبِيِّ ، ، َعنِ الشَّ َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن مَْنُصورٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، أَخَْبَرَنا الثَّْورِيُّ ، َعْن صَاِلحٍ الْهَْمدَانِيِّ -٢٣٤٨
أُِتَي َعِليُّ ْبُن أَبِي طَاِلبٍ َوُهَو بِالَْيَمنِ ، ِفي ثَالَثٍَة قَْد َوقَُعوا َعلَى : َعْن َعْبِد َخْيرٍ الَْحْضَرِميِّ ، َعْن زَْيِد ْبنِ أَرْقََم ، قَالَ 

أَُتِقرَّانِ ِلَهذَا : الَ ، ثُمَّ َسأَلَ اثَْنْينِ ، فَقَالَ : بِالْوَلَِد ؟ قَاالَ أَتُِقرَّاِن ِلَهذَا : اْمَرأٍَة ِفي طُْهرٍ وَاِحٍد ، فَسَأَلَ اثَْنْينِ ، فَقَالَ 
الَ ، فَأَقَْرَع بَْيَنُهْم ، فَأَلَْحَق الْوَلََد بِالَِّذي : أَُتِقرَّانِ ِلَهذَا بِالْوَلَِد ؟ قَاالَ : الَ ، فَجََعلَ كُلََّما َسأَلَ اثَْنْينِ : بِالَْولَِد ؟ قَاالَ 

  .فََضِحَك َحتَّى َبَدتْ َنوَاجِذُُه، أَصَاَبْتُه الْقُْرَعةُ ، َوجََعلَ َعلَْيِه ثُلُثَيِ الدَِّيِة ، فَذُِكَر ذَِلَك ِللنَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 



  َباُب الْقَافَِة -٢١
َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، : ، َوُمَحمَُّد ْبُن الصَّبَّاحِ ، قَالُوا  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َوِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ -٢٣٤٩

َدَخلَ َعلَيَّ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ذَاَت َيْومٍ َمْسرُوًرا َوُهوَ : َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُعْرَوةَ ، َعْن َعاِئَشةَ ، قَالَْت 
َيا أَلَْم َتَرْي أَنَّ ُمَجزًِّزا الُْمدِْلجِيَّ َدَخلَ َعلَيَّ فََرأَى أَُساَمةَ ، َوزَْيًدا ، َعلَْيهَِما قَِطيفَةٌ ، قَْد غَطَّ، ةُ َيا عَاِئَش: َيقُولُ 

  .إِنَّ َهِذهِ اَألقَْداَم َبْعُضَها ِمْن َبْعضٍ: َوقَْد َبَدتْ أَقَْداُمُهَما ، فَقَالَ ، ُرُؤوَسُهَما 

ِعكْرَِمةَ ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُيوُسَف ، َحدَّثََنا إِْسرَائِيلُ ، َحدَّثََنا ِسمَاُك ْبُن حَْربٍ ، َعْن  َحدَّثََنا -٢٣٥٠
إِنْ أَنُْتمْ : ا بَِصاِحبِ الَْمقَامِ ، فَقَالَْت أَخْبِرِيَنا أَْشَبَهَنا أَثًَر: ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، أَنَّ قَُرْيًشا أَتَُوا امَْرأَةً كَاِهَنةً ، فَقَالُوا لََها 

فََجرُّوا ِكَساًء ، ثُمَّ َمَشى النَّاُس َعلَْيَها ، : َجَرْرُتْم ِكَساًء َعلَى َهِذِه السِّْهلَِة ، ثُمَّ َمَشيُْتْم َعلَْيَها ، أَنَْبأُْتكُْم ، قَالَ 
َهذَا أَقْرَُبكُْم إِلَْيِه َشَبًها ، ثُمَّ َمكَثُوا َبْعَد ذَِلَك ِعْشرِيَن َسَنةً ، : وَسلََّم ، فَقَالَْت  فَأَْبصََرْت أَثََر َرسُولِ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه

  .أَْو َما َشاَء اللَُّه ، ثُمَّ َبَعثَ اللَُّه ُمَحمًَّدا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم

  َباُب َتْخيِريِ الصَّبِيِّ َبْيَن أَبََويِْه -٢٢
وَنةَ ، َعْن أَبِي ثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن زَِيادِ ْبنِ َسْعٍد ، َعْن ِهالَلِ ْبنِ أَبِي َمْيُمَحدَّ -٢٣٥١

َيا غُالَُم َهِذِه أُمَُّك وََهذَا : بِيِه َوأُمِِّه ، َوقَالَ َمْيُموَنةَ ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َخيََّر غُالًَما َبْيَن أَ
  .أَُبوَك

ِد الَْحمِيِد ْبنِ َسلََمةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ اْبُن ُعلَيَّةَ ، َعْن ُعثَْمانَ الَْبتِّيِّ ، َعْن َعْب -٢٣٥٢
وَاآلَخُر ُمْسِلٌم ، فََخيََّرُه ، دِِّه ، أَنَّ أََبَوْيِه اْخَتَصَما إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، أََحُدُهَما كَاِفٌر َعْن أَبِيِه ، َعْن َج

  .اللَُّهمَّ اْهِدِه ، فَتََوجََّه إِلَى الُْمْسِلمِ ، فَقََضى لَُه بِِه: فََتَوجََّه إِلَى الْكَاِفرِ ، فَقَالَ 

  َباُب الصُّلْحِ -٢٣
ْمرِو ْبنِ َعْوٍف ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا خَاِلُد ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا كَِثُري ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ َع -٢٣٥٣

الصُّلُْح جَاِئٌز َبْيَن الُْمْسِلِمَني ، إِالَّ ُصلًْحا : َيقُولُ  َسِمْعُت َرسُولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم: أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، قَالَ 
  .َحرََّم َحالَالً ، أَْو أََحلَّ َحَراًما

  َباُب الَْحْجرِ َعلَى َمْن ُيفِْسُد َمالَُه -٢٤
قََتاَدةَ ، َعْن أََنسِ ْبنِ مَاِلٍك ، أَنَّ َرُجالً  َحدَّثََنا أَزَْهُر ْبُن َمْرَوانَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اَألْعلَى ، َحدَّثََنا سَِعيٌد ، َعْن -٢٣٥٤

ُوا النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه كَانَ ِفي َعْهِد َرسُولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِفي ُعقَْدِتِه َضْعٌف ، َوكَانَ يَُبايُِع ، َوأَنَّ أَْهلَُه أََت
َيا َرسُولَ : ، اْحُجْر َعلَْيِه ، فََدَعاُه النَّبِيُّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فََنهَاُه َعْن ذَِلَك ، فَقَالَ َيا َرسُولَ اِهللا : وَسلََّم ، فَقَالُوا 

  .َها ، َوالَ ِخالََبةَ: فَقُلْ ، إِذَا بَاَيْعَت : اِهللا ، إِنِّي الَ أَْصبُِر َعنِ الَْبْيعِ ، فَقَالَ 

ُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اَألْعلَى ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسحَاَق ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َيحَْيى ْبنِ َحبَّانٍ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْب -٢٣٥٥
الَ َيَدُع َعلَى فَكََسَرْت ِلسَاَنُه ، َوكَانَ ، َوكَانَ َرُجالً قَدْ أََصاَبْتُه آمَّةٌ ِفي َرأِْسِه ، ُهَو َجدِّي ُمنِْقذُ ْبُن َعْمرٍو : ، قَالَ 

إِذَا أَْنتَ َباَيْعَت ، : فَقَالَ لَُه ، ذَِلَك التِّجَاَرةَ ، فَكَانَ الَ َيزَالُ ُيْغَبُن ، فَأََتى النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَذَكََر ذَِلَك لَُه 



لْخَِيارِ ثَالَثَ لَيَالٍ ، فَإِنْ َرِضيَت فَأَْمِسْك ، َوإِنْ َسِخطَْت فَارُْدْدَها الَ ِخالََبةَ ، ثُمَّ أَْنَت ِفي كُلِّ ِسلَْعٍة اْبَتْعَتَها بِا: فَقُلْ 
  .َعلَى َصاحِبَِها

  َباُب َتفْلِيسِ الْمُْعَدمِ َوالَْبْيعِ َعلَْيِه ِلُغَرَمائِِه -٢٥
اللَّْيثُ ْبُن َسْعٍد ، َعْن ُبكَْيرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ اَألَشجِّ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َشبَاَبةُ ، َحدَّثََنا  -٢٣٥٦

أُصِيَب َرُجلٌ ِفي َعْهِد َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه : َعْن ِعَياضِ ْبنِ َعْبِد اهللاِ ْبنِ َسْعٍد ، َعْن أَبِي َسِعيدٍ الُْخْدرِيِّ ، قَالَ 
َتَصدَّقُوا َعلَْيِه ، فََتَصدََّق النَّاُس َعلَْيِه ، : كَثَُر َدْيُنُه ، فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم وَسلََّم ِفي ِثَمارٍ ابَْتاَعَها ، فَ

كُمْ إِالَّ ذَِلَك ، َيعْنِي ُخذُوا َما َوَجْدُتْم ، وَلَْيَس لَ: فَلَْم َيْبلُغْ ذَِلَك َوفَاَء َدْينِِه ، فَقَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 
  .الُْغَرَماَء

لََمةَ الَْمكِّيِّ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا أَُبو عَاِصمٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمْسِلمِ ْبنِ ُهْرُمزٍ ، َعْن َس -٢٣٥٧
، اهللا َعلْيِه وَسلََّم َخلََع ُمَعاذَ ْبَن جََبلٍ ِمْن غَُرَماِئِه ، ثُمَّ اْسَتْعَملَُه َعلَى الَْيَمنِ َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ، أَنَّ َرُسولَ اِهللا صَلَّى 

  .إِنَّ َرُسولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم اسَْتْخلََصنِي بِمَاِلي ، ثُمَّ اْسَتْعَملَنِي: فَقَالَ ُمَعاذٌ 

  ْينِِه ِعْنَد َرُجلٍ قَْد أَفْلََسَباُب َمْن َوَجَد َمَتاَعُه بَِع -٢٦
َرَنا اللَّْيثُ ْبُن َسْعٍد ؛ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ وَحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن رُْمحٍ ، أَْخَب -٢٣٥٨

ُمحَمَِّد ْبنِ َعْمرِو ْبنِ َحْزمٍ ، َعْن ُعَمَر ْبنِ َعْبِد الْعَزِيزِ ، َعْن أَبِي َبكْرِ ْبنِ  َجِميًعا َعْن َيحَْيى ْبنِ َسعِيٍد ، َعْن أَبِي َبكْرِ ْبنِ
َمْن َوَجَد َمَتاَعُه : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ الْحَارِِث ْبنِ ِهَشامٍ ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، قَالَ 

  .ْينِِه ِعْنَد َرُجلٍ قَْد أَفْلََس ، فَُهَو أََحقُّ بِِه ِمْن غَْيرِِهبَِع

ْن أَبِي َبكْرِ ْبنِ َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن َعيَّاشٍ ، َعْن ُموَسى ْبنِ ُعقَْبةَ ، َعنِ الزُّهْرِيِّ ، َع -٢٣٥٩
أَيَُّما َرُجلٍ َباعَ ِسلَْعةً ، : ِث ْبنِ ِهَشامٍ ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ الْحَارِ

إِنْ كَانَ قََبَض ِمْن ثََمنَِها َشْيئًا ، فَأَْدَرَك ِسلَْعَتُه بَِعْينَِها ِعْندَ َرُجلٍ قَْد أَفْلََس ، وَلَْم َيكُْن قََبَض ِمْن ثََمنَِها َشْيئًا ، فَهَِي لَُه ، َو
  .فَُهَو أُْسَوةُ الُْغَرَماِء

َحدَّثََنا اْبُن أَبِي فَُدْيٍك ، : َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن الُْمْنِذرِ الْحَِزاِميُّ ، َوَعْبدُ الرَّْحَمنِ ْبُن إِبَْراهِيَم الدَِّمشِْقيُّ ، قَاالَ  -٢٣٦٠
جِئَْنا : ، قَالَ بٍ ، َعْن أَبِي الُْمْعَتِمرِ ْبنِ َعْمرِو ْبنِ َراِفعٍ ، َعنِ اْبنِ َخلَْدةَ الزَُّرِقيِّ ، َوكَانَ قَاِضًيا بِالَْمِديَنِة َعنِ اْبنِ أَبِي ِذئْ

أَيَُّما َرُجلٍ َماتَ أَْو : ْيِه وَسلََّم َهذَا الَِّذي قََضى ِفيِه النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعل: أََبا هَُرْيَرةَ ِفي َصاِحبٍ لََنا قَْد أَفْلََس ، فَقَالَ 
  .أَفْلََس ، فََصاِحبُ الَْمتَاعِ أََحقُّ بَِمَتاِعِه إِذَا َوَجَدُه بَِعْينِِه

دَّثَنِي الزَُّبْيِديُّ َح، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن ُعثَْمانَ ْبنِ َسِعيِد ْبنِ كَِثريِ ْبنِ ِديَنارٍ الِْحْمِصيُّ ، َحدَّثََنا الَْيَمانُ ْبُن َعِديٍّ  -٢٣٦١
أَيَُّما : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ُمَحمَُّد ْبُن الَْولِيِد ، َعنِ الزُّهْرِيِّ ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، قَالَ 

  .ْيئًا ، أَْو لَْم َيقَْتضِ ، فَُهَو أُْسَوةٌ ِللُْغرََماِءاْمرِئٍ َماَت َوعِْنَدُه َمالُ اْمرِئٍ بِعَْينِِه ، اقَْتَضى ِمْنُه َش



  َباُب كََراِهَيِة الشَّهَاَدِة ِلَمْن لَْم ُيسَْتْشَهْد -٢٧
َم ، َعْن َحدَّثََنا َجرِيٌر ، َعْن َمْنصُورٍ ، َعْن إِْبَراهِي: َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َوَعْمُرو ْبُن َراِفعٍ ، قَاالَ  -٢٣٦٢

: أَيُّ النَّاسِ َخْيٌر ؟ قَالَ : سُِئلَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَ َعْبدُ اِهللا ْبُن َمْسعُوٍد : َعبِيَدةَ السَّلَْمانِيِّ ، قَالَ 
  .َتْبُدُر َشَهاَدةُ أََحِدِهْم َيمِيَنُه ، َوَيِميُنُه شََهاَدتَُه قَْرنِي ، ثُمَّ الَِّذيَن َيلُوَنُهْم ، ثُمَّ الَِّذيَن َيلُونَُهْم ، ثُمَّ َيجِيُء قَْوٌم

َخطََبَنا : ةَ ، قَالَ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا بُن الَْجرَّاحِ ، َحدَّثََنا َجرِيٌر ، َعْن َعْبِد الَْمِلكِ ْبنِ ُعَمْيرٍ ، َعْن َجابِرِ ْبنِ َسُمَر -٢٣٦٣
اْحفَظُونِي : إِنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَاَم ِفيَنا ِمثْلَ َمقَاِمي ِفيكُْم ، فَقَالَ : َيِة ، فَقَالَ ُعَمُر ْبُن الَْخطَّابِ بِالَْجابِ

َوَما ُيْسَتشَْهُد ، وََيْحِلَف َحتَّى َيشَْهَد الرَُّجلُ ، ِفي أَْصحَابِي ، ثُمَّ الَِّذيَن َيلُونَُهْم ، ثُمَّ الَِّذيَن َيلُونَُهْم ، ثُمَّ َيفُْشو الْكَِذُب 
  .َوَما ُيسَْتْحلَُف

  َباُب الرَُّجلِ ِعْنَدهُ الشََّهاَدةُ الَ َيْعلَُم بَِها َصاحَِبَها ءءء انظر الكتاب -٢٨
ُد ْبُن الْحَُبابِ الُْعكِْليُّ ، َحدَّثََنا زَْي: َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َوُمحَمَُّد ْبُن َعبِد الرَّْحَمنِ الُْجعِْفيُّ ، قَاالَ  -٢٣٦٤

أَْخبََرنِي ُمَحمَُّد ْبُن َعْبدِ اهللاِ ، َحدَّثَنِي أَُبو َبكْرِ ْبُن َعْمرِو ْبنِ َحْزمٍ ، أَخَْبرَنِي أَُبيُّ ْبُن َعبَّاسِ ْبنِ َسْهلِ ْبنِ َسْعٍد السَّاِعِديُّ 
َخارَِجةُ ْبُن َزْيِد ْبنِ ثَابٍِت ، أَْخبََرنِي عَْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن أَبِي َعْمَرةَ اَألْنَصارِيُّ  ، َحدَّثَنِي)١(ْبنِ َعْمرِو ْبنِ ُعثَْمانَ ْبنِ َعفَّانَ 

دَّى َخْيُر الشُّهُوِد َمْن أَ: إِنَُّه َسِمَع َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقُولُ : ، أَنَُّه َسِمَع َزْيدَ ْبَن َخاِلٍد الُْجَهنِيَّ َيقُولُ 
  .َشَهاَدَتُه قَْبلَ أَنْ ُيسْأَلََها

  __________حاشية_
  .هكذا يف نسختينا اخلطيتني ، واملطبوع ، وال ندري إن كان وقع فيه تصحيٌف ، أو هكذا رواه ابن ماجة) ١(

، من طريق َزْيد بن احلَُباب ) ٣٧٧٨(، والبزار ) ٢٢٩٧(، والتِّْرِمِذي ) ٢٢٠٢٩(٥/١٩٣وقد أخرجه أمحد  -
 الُعكِْلي ، حدَّثين أَُبي بن َعبَّاس بن سَْهل بن َسْعد السَّاِعِدي ، حدَّثين أبو َبكْر بن ُمَحمد بن َعْمرو بن َحْزم ، حدَّثين

  .َعْبد اهللاِ بن َعْمرو بن ُعثَْمان بن َعفَّان ، حدَّثين خارجة بن َزْيد بن ثابت األَْنصَارِي ، به

  ُيوِنَباُب اِإلشَْهاِد َعلَى الدُّ -٢٩
َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َمرَْوانَ الِْعْجِليُّ : َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن يُوُسَف الْجَُبْيرِيُّ ، َوَجمِيلُ ْبُن الَْحَسنِ الَْعَتِكيُّ ، قَاالَ  -٢٣٦٥

َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا {: َتالَ َهِذِه اآلَيةَ : ْدرِيِّ ، قَالَ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْمِلِك ْبُن أَبِي َنْضَرةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي َسعِيٍد الُْخ
  .َهِذِه َنَسَخْت َما قَْبلََها: ، فَقَالَ } فَإِنْ أَِمَن بَْعُضكُْم َبْعًضا{: حَتَّى َبلَغَ } إِذَا َتدَاَينُْتْم بَِدْينٍ إِلَى أََجلٍ ُمَسمى

  ُهَباُب َمْن الَ َتُجوُز َشَهاَدُت -٣٠
دَّثََنا يَزِيدُ ْبُن َهاُرونَ َحدَّثََنا أَيُّوُب ْبُن ُمحَمٍَّد الرَّقِّيُّ ، َحدَّثََنا ُمَعمَُّر ْبُن ُسلَْيَمانَ وَحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َيْحَيى ، َح -٢٣٦٦
قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه : ، َعْن َجدِِّه ، قَالَ َحدَّثََنا َحجَّاُج ْبُن أَْرطَاةَ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ ، َعْن أَبِيِه : ، قَاالَ 
  .الَ َتُجوزُ َشَهاَدةُ َخاِئنٍ ، َوالَ َخاِئَنٍة ، َوالَ َمْحُدوٍد ِفي اِإلْسالَمِ ، َوالَ ِذي ِغْمرٍ َعلَى أَِخيِه: وَسلََّم 

 ْبُن َوْهبٍ ، أَْخبََرنِي َناِفُع ْبُن يَزِيَد ، َعنِ اْبنِ الَْهاِد ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َحدَّثََنا َحْرَملَةُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا َعْبدُ اِهللا -٢٣٦٧
الَ َتجُوُز : َسلََّم َيقُولُ َعْمرِو ْبنِ َعطَاٍء ، َعْن َعطَاِء ْبنِ َيَسارٍ ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، أَنَُّه َسِمعَ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه و

  .ةُ َبَدوِيٍّ َعلَى َصاِحبِ قَْرَيٍةَشَهاَد



  َباُب الْقََضاِء بِالشَّاِهِد وَالَْيمِنيِ -٣١
َحدَّثََنا عَْبُد :  ، قَاالَ َحدَّثََنا أَُبو ُمْصَعبٍ الَْمدِينِيُّ أَْحَمُد ْبُن َعْبِد اِهللا الزُّهْرِيُّ ، َوَيْعقُوبُ ْبُن إِبَْراهِيَم الدَّْورَِقيُّ -٢٣٦٨
يِه ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ْبُن ُمحَمٍَّد الدََّراَوْرِديُّ ، َعْن َربِيَعةَ ْبنِ أَبِي عَْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن ُسَهْيلِ ْبنِ أَبِي َصاِلحٍ ، َعْن أَبِ الْعَزِيزِ

  .، أَنَّ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قََضى بِالَْيِمنيِ َمَع الشَّاِهِد

، أَنَّ النَّبِيَّ ا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْوهَّابِ ، َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن ُمحَمٍَّد ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجابِرٍ َحدَّثََن -٢٣٦٩
  .َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قََضى بِالَْيِمنيِ َمَع الشَّاِهِد

إِبَْراهِيُم ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ حَاِتمٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن الْحَارِثِ الَْمْخُزوِميُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَُبو إِْسحَاَق الَْهَروِيُّ  -٢٣٧٠
لُ اِهللا قََضى َرسُو: لَ َسْيُف ْبُن ُسلَْيَمانَ الَْمكِّيُّ ، أَخَْبرَنِي قَْيُس ْبُن سَْعٍد ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَا

  .َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم بِالشَّاِهِد وَالَْيِمنيِ

دَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َيزِيَد َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن هَاُرونَ ، أَْخَبرََنا ُجوَْيرَِيةُ ْبُن أَْسَماَء ، َح -٢٣٧١
َيِمنيَ َعْن َرُجلٍ ِمْن أَْهلِ ِمْصَر ، َعْن سُرَّقٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أَجَاَز َشهَاَدةَ الرَُّجلِ ، َو ، َمْولَى الُْمْنَبِعِث ،

  .الطَّاِلبِ

  َباُب شََهاَدِة الزُّورِ -٣٢
َبْيٍد ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ الُْعصْفُرِيُّ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َحبِيبِ ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن ُع -٢٣٧٢

َصلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم الصُّْبَح ، فَلَمَّا اْنصََرَف قَاَم : النُّْعَماِن اَألَسِديِّ ، َعْن ُخرَْيمِ ْبنِ فَاِتٍك اَألَسِديِّ ، قَالَ 
َواجَْتنُِبوا قَْولَ الزُّورِ ُحَنفَاءَ {: ُعِدلَْت َشَهاَدةُ الزُّورِ بِاِإلْشَراكِ بِاللَِّه ثَالَثَ مَرَّاٍت ، ثُمَّ َتالَ َهِذهِ اآلَيةَ : لَ قَاِئًما ، فَقَا

  .}ِللَِّه غَْيَر ُمْشرِِكَني بِِه

قَالَ : ، َعْن ُمَحارِبِ ْبنِ دِثَارٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ  َحدَّثََنا ُسوَْيُد ْبُن َسعِيٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الْفَُراِت -٢٣٧٣
  .لَْن َتزُولَ قََدُم َشاِهِد الزُّورِ َحتَّى يُوجَِب اللَُّه لَُه النَّاَر: َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

  َباُب شََهاَدِة أَْهلِ الْكَِتابِ بَْعضِهِْم َعلَى َبْعضٍ -٣٣
ْبِد اِهللا ، أَنَّ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن طَرِيٍف ، َحدَّثََنا أَُبو َخاِلٍد اَألْحَمُر ، َعْن ُمَجاِلٍد ، َعْن َعاِمرٍ ، َعْن َجابِرِ ْبنِ َع -٢٣٧٤

  .َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أََجازَ َشَهاَدةَ أَْهلِ الِْكتَابِ َبْعِضهِْم َعلَى بَْعضٍ

  ُب الْهِبَاِتأَبَْوا
  َباُب الرَُّجلِ يَْنَحلُ وَلَدَُه -١

بِيِّ ، َعنِ النُّْعَماِن َحدَّثََنا أَُبو بِْشرٍ َبكُْر ْبُن َخلٍَف ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن ُزرَْيعٍ ، َعْن َداُوَد ْبنِ أَبِي ِهْنٍد ، َعنِ الشَّْع -٢٣٧٥
اشَْهْد أَنِّي قَْد َنَحلُْت النُّْعَمانَ ِمْن : ْحِملُُه إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَقَالَ اْنطَلََق بِِه أَُبوهُ َي: ْبنِ َبِشريٍ ، قَالَ 

ْيرِي ، فَأَْشهِْد َعلَى َهذَا غَ: الَ ، قَالَ : فَكُلَّ َبنِيَك َنَحلَْت مِثْلَ الَِّذي َنَحلْتَ النُّْعَمانَ ؟ قَالَ : َماِلي كَذَا َوكَذَا ، قَالَ 
  .فَالَ إِذًا: َبلَى ، قَالَ : أَلَْيَس َيُسرَُّك أَنْ َيكُوُنوا لََك ِفي الْبِرِّ سََواًء ؟ قَالَ : قَالَ 



النُّْعَمانِ دِ ْبنِ َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعنِ الزُّهْرِيِّ ، َعْن ُحَمْيِد ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َوُمَحمَّ -٢٣٧٦
َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ُيْشهُِدُه ، فَقَالَ ْبنِ َبِشريٍ أَْخبََراُه َعنِ النُّْعَماِن ْبنِ َبِشريٍ ، أَنَّ أََباُه َنَحلَُه غُالًَما ، َوأَنَُّه َجاَء إِلَى النَّبِيِّ 

  .فَارُْدْدُه: الَ ، قَالَ : أَكُلَّ وَلَِدَك َنَحلَْت ؟ قَالَ : 

  َباُب َمْن أَْعطَى وَلََدُه ثُمَّ َرَجَع ِفيِه -٢
َحدَّثََنا اْبُن أَبِي َعِديٍّ ، َعْن ُحَسْينٍ الُْمَعلِّمِ ، : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َوأَُبو َبكْرِ ْبُن َخالٍَّد الَْباِهِليُّ ، قَاالَ  -٢٣٧٧

اْبنِ َعبَّاسٍ ، َواْبنِ ُعَمَر ، َيْرفََعاِن الَْحِديثَ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ ، َعْن طَاُووسٍ ، َعنِ 
  .الَ َيِحلُّ ِللرَُّجلِ أَنْ ُيْعِطيَ الَْعِطيَّةَ ثُمَّ َيْرجَِع ِفيَها ، إِالَّ الْوَاِلَد ِفيَما ُيعِْطي َولََدُه: ، قَالَ 

ُن الَْحَسنِ ، َحدَّثََنا َعْبُد اَألْعلَى ، َحدَّثََنا سَِعيٌد ، َعْن َعاِمرٍ اَألْحَولِ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ ، َحدَّثََنا َجِميلُ ْب -٢٣٧٨
  .ْن َولَِدِهالَ يَْرجِْع ِفي ِهَبِتِه ، إِالَّ الَْواِلُد ِم: َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، أَنَّ نَبِيَّ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 

  َباُب الُْعْمَرى -٣
ْمرٍو ، َعْن أَبِي َسلََمةَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َزكَرِيَّا ْبنِ أَبِي َزاِئَدةَ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َع -٢٣٧٩

  .الَ ُعْمَرى ، فََمْن أُْعِمَر َشْيئًا فَُهَو لَُه: هللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى ا: ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، قَالَ 

:  ، قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُرْمحٍ ، أَْخبََرَنا اللَّْيثُ ْبُن سَْعٍد ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ، َعْن َجابِرٍ -٢٣٨٠
َمْن أَْعَمَر َرُجالً ُعْمَرى لَُه َوِلَعِقبِِه ، فَقَْد قَطََع قَْولُُه َحقَُّه ِفيَها ، فَهِيَ : ِه وَسلََّم يَقُولُ َسِمْعُت َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْي

  .ِلَمْن أُْعِمَر َوِلَعِقبِِه

، َعْن ُحْجرٍ الَْمَدرِيِّ ، َعْن زَْيِد  َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ ، َعْن طَاُووسٍ -٢٣٨١
  .ْبنِ ثَابٍِت ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم جََعلَ الُْعمَْرى ِللْوَارِِث

  َباُب الرُّقَْبى -٤
، َعْن َعطَاٍء ، َعْن َحبِيبِ ْبنِ أَبِي ثَابِتٍ  َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن مَْنُصورٍ ، أَْخبََرَنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، أَْخَبرََنا اْبُن ُجرَْيجٍ -٢٣٨٢

  .الَ ُرقَْبى ، فََمْن أُْرِقَب شَْيئًا فَُهَو لَُه ، َحيَاَتُه َوَمَماَتُه: قَالَ َرُسولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 
  .رِ مِنِّي َوِمْنَك َموًْتاُهَو ِلآلَخ: أَنْ َيقُولَ : َوالرُّقَْبى : قَالَ 

َحدَّثََنا َداُوُد ، : الَ َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َراِفعٍ ، َحدَّثََنا ُهَشْيٌم وَحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، قَا -٢٣٨٣
الُْعْمَرى َجائَِزةٌ ِلَمْن أُْعِمَرَها ، : َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم  قَالَ: َعْن أَبِي الزُّبَْيرِ ، َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ، قَالَ 

  .َوالرُّقَْبى جَاِئَزةٌ ِلَمْن أُْرِقَبَها

  َباُب الرُّجُوعِ ِفي الْهِبَِة -٥
قَالَ : ٍف ، َعْن ِخالَسٍ ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ ، َعْن َعْو -٢٣٨٤

إِنَّ مَثَلَ الَِّذي َيعُوُد ِفي َعِطيَِّتِه ، كََمثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ ، حَتَّى إِذَا َشبَِع قَاَء ، ثُمَّ َعاَد : َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 
  .ِفي قَْيِئِه ، فَأَكَلَُه



َسِمْعتُ : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َجْعفَرٍ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، قَالَ : ثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َوُمَحمَّدُ ْبُن الُْمثَنَّى ، قَاالَ َحدَّ -٢٣٨٥
الْعَاِئُد ِفي هَِبِتِه : ى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّ: قََتاَدةَ ُيَحدِّثُ َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيَّبِ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ 

  .، كَالَْعاِئِد ِفي قَْيِئِه

رِيُّ ، َعْن َزْيدِ ْبنِ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُيوُسَف الَْعْرعَرِيُّ ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن أَبِي َحِكيمٍ ، َحدَّثََنا الُْعَم -٢٣٨٦
  .الَْعاِئُد ِفي ِهَبِتِه كَالْكَلْبِ َيُعوُد ِفي قَْيِئِه: ُعَمَر ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ  أَْسلََم ، َعنِ اْبنِ

  َباُب َمْن َوَهَب ِهَبةً َرَجاَء ثََوابِهَا -٦
ثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن إِْسَماعِيلَ ْبنِ َحدَّ: َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َوُمحَمَُّد ْبُن إِْسَماعِيلَ ، قَاالَ  -٢٣٨٧

: قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ُمَجمِّعِ ْبنِ جَارَِيةَ األَْنصَارِيُّ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، قَالَ 
  .ُيثَْب ِمْنهَاالرَُّجلُ أََحقُّ بِهَِبِتِه َما لَمْ 

  َباُب َعِطيَِّة الْمَْرأَِة بَِغْيرِ إِذِْن َزْوجِهَا -٧
ُمثَنَّى ْبنِ الصَّبَّاحِ ، َحدَّثََنا أَُبو ُيوُسَف الرَّقِّيُّ ُمَحمَُّد ْبُن أَْحَمَد الصَّْيَدالَنِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َسلََمةَ ، َعنِ الْ -٢٣٨٨

الَ َيُجوزُ : بٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ ِفي خُطَْبٍة َخطََبَها َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْي
  .ِالْمرَأٍَة ِفي َماِلَها ، إِالَّ بِإِذِْن َزْوجَِها ، إِذَا ُهَو َملََك ِعْصَمَتَها

َحدَّثََنا َعْبدُ اِهللا ْبُن َوْهبٍ ، أَْخبََرنِي اللَّْيثُ ْبُن َسْعٍد ، َعْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ َيْحَيى ،  َحدَّثََنا َحْرَملَةُ ْبُن َيْحَيى ، -٢٣٨٩
 َصلَّى ٍك ، أََتْت َرُسولَ اِهللاَرُجلٌ ِمْن َولَِد كَْعبِ ْبنِ َماِلٍك ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، أَنَّ َجدََّتهُ َخْيَرةَ ، اْمَرأَةَ كَْعبِ ْبنِ َماِل

الَ َيُجوزُ ِللَْمْرأَةِ : إِنِّي َتَصدَّقُْت بَِهذَا ، فَقَالَ لََها َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : اهللا َعلْيِه وَسلََّم بُِحِليٍّ لََها ، فَقَالَْت 
نََعْم ، فََبَعثَ َرُسولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم إِلَى كَْعبِ ْبنِ  :ِفي َماِلَها إِالَّ بِإِذِْن َزْوجَِها ، فََهلِ اْسَتأْذَْنِت كَْعًبا ؟ قَالَْت 

  .نََعْم ، فَقَبِلَُه َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِمْنَها: َهلْ أَِذْنَت ِلَخيَْرةَ أَنْ تََتَصدََّق بُِحِليَِّها ؟ فَقَالَ : َماِلٍك ، فَقَالَ 

  قَاِتأَبَْواُب الصََّد
  َباُب الرُّجُوعِ ِفي الصََّدقَِة -١

، َعْن أَبِيِه ، َعْن  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َسْعٍد ، َعْن زَْيِد ْبنِ أَْسلََم -٢٣٩٠
  .الَ تَُعْد ِفي َصَدقَِتَك: لْيِه وَسلََّم قَالَ ُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ ، أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َع

َحدَّثَنِي أَُبو َجْعفَرٍ ، يُّ َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن إِْبَراِهيَم الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا الَْولِيُد ْبُن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا اَألْوَزاِع -٢٣٩١
قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه : َحدَّثَنِي َعْبُد اِهللا ْبُن الَْعبَّاسِ ، قَالَ ، ْبُن الُْمَسيَّبِ  َحدَّثَنِي َسعِيُد، ُمَحمَُّد ْبُن َعِليٍّ 

  .َمثَلُ الَِّذي يََتَصدَُّق ، ثُمَّ يَْرجُِع ِفي َصَدقَِتِه ، َمثَلُ الْكَلْبِ َيِقيُء ، ثُمَّ يَْرجُِع فََيأْكُلُ قَْيئَُه: وَسلََّم 

  َمْن َتَصدَّقَ بَِصَدقٍَة فََوَجَدَها ُتَباُع َهلْ َيْشَترِيهَاَباُب  -٢
ْرَوةَ ، َعْن َحدَّثََنا َتِميمُ ْبُن الُْمنَْتِصرِ الْوَاِسِطيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَحاقُ ْبُن ُيوُسَف ، َعْن َشرِيٍك ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُع -٢٣٩٢



أَنَُّه َتَصدََّق بِفََرسٍ َعلَى َعْهِد َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، ، يِه ، َعْن ُعَمَر ُعَمَر ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر ، َعْن أَبِ
  .َكالَ َتبَْتْع َصَدقََت:  فَأَْبَصرَ َصاِحَبَها َيبِيُعَها بِكَْسرٍ ، فَأََتى النَّبِيَّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فََسأَلَُه َعْن ذَِلَك ، فَقَالَ

نَ النَّْهِديِّ ، َعْن َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َحكِيمٍ ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ التَّْيِميُّ ، َعْن أَبِي ُعثَْما -٢٣٩٣
غَْمٌر أَْو غَْمَرةٌ ، فََرأَى ُمهًْرا ، أَْو ُمْهَرةً ِمْن : لَُه  َعْبِد اهللاِ ْبنِ َعاِمرٍ ، َعنِ الزَُّبْيرِ ْبنِ الْعَوَّامِ ، أَنَُّه حََملَ َعلَى فََرسٍ ُيقَالُ

  .أَفْالَِئَها يَُباُع ، ُيْنَسبُ إِلَى فََرِسِه ، فَُنهَِي َعنَْها

  َباُب َمْن َتَصدَّقَ بَِصَدقٍَة ثُمَّ َورِثَهَا -٣
فَْيانَ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعطَاٍء ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ بَُرْيَدةَ ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن ُس -٢٣٩٤

َيا َرسُولَ اِهللا ، إِنِّي َتَصدَّقُْت َعلَى أُمِّي بَِجارَِيٍة ، : َجاَءِت امَْرأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَقَالَْت : أَبِيِه ، قَالَ 
  .آَجَرِك اللَُّه ، َوَردَّ َعلَْيِك الْمَِرياثَ: ا مَاَتْت ، فَقَالَ َوإِنََّه

ِد الْكَرِميِ ، َعْن َعْمرِو َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َجْعفَرٍ الرَّقِّيُّ ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اِهللا ، َعْن َعْب -٢٣٩٥
إِنِّي أَْعطَْيُت أُمِّي َحِديقَةً : َجاَء َرُجلٌ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَقَالَ : ِه ، َعْن َجدِِّه ، قَالَ ْبنِ ُشَعْيبٍ ، َعْن أَبِي

َصَدقَُتَك ، َوَرَجَعْت إِلَْيَك َوجََبْت : وَإِنََّها مَاَتْت وَلَْم َتْتُرْك َوارِثًا غَْيرِي ، فَقَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، ِلي 
  .َحِديقَُتَك

  َباُب َمْن َوقََف -٤
نِ اْبنِ ُعَمَر ، َحدَّثََنا َنْصُر ْبُن َعِليٍّ الْجَْهَضِميُّ ، َحدَّثََنا ُمْعَتِمرُ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعنِ اْبنِ َعْوٍن ، َعْن َناِفعٍ ، َع -٢٣٩٦

َيا َرسُولَ اِهللا ، إِنِّي : أَْرًضا بَِخْيَبَر ، فَأََتى النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم فَاسَْتأَْمَرُه ، فَقَالَ  أََصاَب ُعَمُر ْبُن الَْخطَّابِ: قَالَ 
بَّْسَت أَْصلََها إِنْ ِشئَْت َح: أََصْبُت َماالً بِخَْيَبَر ، لَْم أُِصْب َماالً قَطُّ ُهَو أَنْفَُس ِعْنِدي ِمْنُه ، فََما َتأُْمُر بِِه ؟ فَقَالَ 

فََعِملَ بَِها ُعَمُر ، َعلَى أَنْ الَ ُيبَاَع أَْصلَُها ، َوالَ ُيوَهَب ، َوالَ يُوَرثَ ، َتَصدََّق بَِها ِللْفُقََراِء ، : قَالَ ، َوَتَصدَّقَْت بَِها 
ضَّْيِف ، الَ ُجَناَح َعلَى َمْن َوِلَيَها أَنْ َيأْكُلَ ِمْنَها َوِفي الْقُْرَبى ، َوِفي الرِّقَابِ ، َوِفي َسبِيلِ اِهللا ، َواْبنِ السَّبِيلِ ، َوال

  .بِالَْمْعرُوِف ، أَْو ُيطِْعمَ َصِديقًا ، غَْيَر ُمَتَموِّلٍ

، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَبِي ُعَمَر الَْعَدنِيُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر -٢٣٩٧
َيا َرُسولَ اِهللا ، إِنَّ الِْمئَةَ َسْهمٍ الَِّتي بَِخْيَبَر ، لَْم أُِصْب مَاالً قَطُّ ُهَو أََحبُّ إِلَيَّ : قَالَ ُعَمُر ْبُن الَْخطَّابِ : ُعَمَر ، قَالَ 

  .اْحبِْس أَْصلََها ، َوَسبِّلْ ثََمَرتََها: َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم  ِمْنَها ، َوقَْد أََرْدُت أَنْ أََتَصدََّق بَِها ، فَقَالَ النَّبِيُّ
فََوَجْدُت َهذَا الَْحِديثَ ِفي مَْوِضعٍ آَخَر ِفي ِكتَابِي ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن َعْبِد اِهللا ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ : قَالَ اْبُن أَبِي ُعَمَر 

  .فَذَكََر َنْحوَُه، ُر قَالَ ُعَم: اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 

  َباُب الَْعارِيَِّة -٥
َسِمْعُت أََبا أَُماَمةَ : َحدَّثَنِي ُشَرحْبِيلُ ْبُن ُمسِْلمٍ ، قَالَ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن َعيَّاشٍ  -٢٣٩٨
  .الَْعارِيَّةُ ُمَؤدَّاةٌ ، وَالْمِْنَحةُ َمْرُدودَةٌ: لََّم َيقُولُ َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَس: َيقُولُ 



َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن ُشَعْيبٍ ، َعْن َعْبِد : َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َوَعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن إِْبَراِهيَم الدَِّمْشِقيَّاِن ، قَاالَ  -٢٣٩٩
َسِمْعُت َرسُولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ْن َسِعيِد ْبنِ أَبِي َسعِيٍد ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، قَالَ الرَّْحَمنِ ْبنِ َيزِيَد ، َع

  .الَْعارِيَّةُ ُمَؤدَّاةٌ ، َوالْمِْنَحةُ َمْردُوَدةٌ: َيقُولُ 

ْبُن َعْبِد اِهللا َوَحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َحِكيمٍ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي َعِديٍّ ؛  َحدَّثََنا إَْبَراهِيُم ْبُن الُْمْسَتِمرِّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد -٢٤٠٠
َعلَى الَْيِد َما : أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ ، َعْن َسُمَرةَ ، َعنِ الَْحَسنِ ، َجِميًعا َعْن َسِعيٍد ، َعْن قََتاَدةَ 

  .دَِّيُهأََخذَْت حَتَّى ُتَؤ

  َباُب الَْوِديعَِة -٦
ْبنِ ُشَعْيبٍ ، َعْن  َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن الَْجْهمِ اَألْنمَاِطيُّ ، َحدَّثََنا أَيُّوُب ْبُن سَُوْيٍد ، َعنِ الُْمثَنَّى ، َعْن َعْمرِو -٢٤٠١

  .َمْن أُوِدَع َوِديَعةً فَالَ َضَمانَ َعلَْيِه: وَسلََّم  قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه: أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، قَالَ 

  َباُب اَألِمنيِ يَتَّجُِر ِفيِه فََيرَْبُح -٧
، أَنَّ َوةَ الْبَارِِقيِّ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن َشبِيبِ ْبنِ غَْرقََدةَ ، َعْن ُعْر -٢٤٠٢

اُهَما بِِدينَارٍ ، فَأََتى النَّبِيَّ النَّبِيَّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أَْعطَاُه دِيَناًرا َيْشَترِي لَهُ َشاةً ، فَاشَْتَرى لَُه َشاَتْينِ ، فَبَاَع إِْحَد
فَكَانَ لَوِ اشَْتَرى : اهللا َعلْيِه وَسلََّم بِالَْبَركَِة ، قَالَ فََدَعا لَُه َرسُولُ اِهللا صَلَّى ، َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم بِِدينَارٍ َوشَاٍة 

  .التُّرَاَب لَرَبَِح ِفيِه
َبْيرِ ْبنِ الِْخرِّيِت ، َحدَّثََنا أَْحَمدُ ْبُن َسِعيدٍ الدَّارِِميُّ ، َحدَّثََنا َحبَّانُ ْبُن ِهالَلٍ ، َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن زَْيٍد ، َعنِ الزُّ -م٢٤٠٢

قَِدَم َجلٌَب ، فَأَْعطَانِي النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيهِ : ْن أَبِي لَبِيٍد لُمَاَزةَ ْبنِ َزبَّارٍ ، َعْن ُعْرَوةَ ْبنِ أَبِي الْجَْعِد الَْبارِِقيِّ ، قَالَ َع
  .وَسلََّم ِديَناًرا ، فَذَكََر َنْحَوُه

  َباُب الْحََوالَِة -٨
: مَّارٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن أَبِي الزَِّناِد ، َعنِ اَألعَْرجِ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، قَالَ َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َع -٢٤٠٣

  .َبْعالظُّلُْم َمطْلُ الْغَنِيِّ ، َوإِذَا أُْتبَِع أََحدُكُْم َعلَى َمِليٍء ، فَلَْيْت: قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

قَالَ : قَالَ  َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن تَْوَبةَ ، َحدَّثََنا ُهَشْيٌم ، َعْن ُيوُنَس ْبنِ ُعَبْيٍد ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، -٢٤٠٤
  .اْتَبْعُهَمطْلُ الْغَنِيِّ ظُلٌْم ، َوإِذَا أُِحلَْت َعلَى َمِليٍء ف: َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

  َباُب الْكَفَالَِة -٩
َحدَّثَنِي ُشَرْحبِيلُ ْبُن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن َعيَّاشٍ : َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َوالَْحَسُن ْبُن َعَرفَةَ ، قَاالَ  -٢٤٠٥

الزَِّعيُم غَارٌِم ، : َسِمْعُت َرسُولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقُولُ : ولُ َسِمْعُت أََبا أَُماَمةَ الَْباِهِليَّ َيقُ: الَْخْوالَنِيُّ ، قَالَ 
  .َوالدَّْيُن َمقِْضيٌّ

َعْن  ي َعْمرٍو ،َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الصَّبَّاحِ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الْعَزِيزِ ْبُن ُمحَمٍَّد الدََّراَوْرِديُّ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ أَبِ -٢٤٠٦
َما : اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَقَالَ  ِعكْرَِمةَ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، أَنَّ َرُجالً لَزَِم غَرًِميا لَهُ بَِعشََرِة َدنَانَِري َعلَى َعْهِد َرُسولِ اِهللا صَلَّى



ي أَوْ َتأِْتَينِي بَِحمِيلٍ ، فَجَرَُّه إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه الَ َواللَِّه الَ فَاَرقُْتَك حَتَّى َتقِْضَينِ: ِعْنِدي َشْيٌء أُْعِطيكَُه ، فَقَالَ 
: َشهًْرا ، فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : كَمْ َتسَْتْنِظُرُه ؟ قَالَ : وَسلََّم ، فَقَالَ لَُه النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

ِمْن : ِه وَسلََّم ُه ، فََجاَءُه ِفي الَْوقِْت الَِّذي قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَقَالَ لَُه النَّبِيُّ صَلَّى اهللا َعلْيفَأََنا أَحِْملُ لَ
  .الَ َخْيَر ِفيَها ، َوقََضاَها َعْنُه: ِمْن َمْعِدٍن ، قَالَ : أَْيَن أََصْبَت َهذَا ؟ قَالَ 

: الَ ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِمرٍ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن ُعثَْمانَ ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ َمْوَهبٍ ، قَ َحدَّثََنا -٢٤٠٧
َصلُّوا : ِلُيَصلَِّي َعلَْيَها ، فَقَالَ  َسِمْعُت َعْبَد اِهللا ْبَن أَبِي قََتاَدةَ ، َعْن أَبِيِه ؛ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أُِتَي بَِجنَاَزٍة

: بِالَْوفَاِء ؟ قَالَ : أََنا أََتكَفَّلُ بِِه ، قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َعلَى َصاحِبِكُْم ، فَإِنَّ َعلَْيِه َدْيًنا ، فَقَالَ أَُبو قََتاَدةَ 
  .انَِيةَ َعَشَر ، أَْو ِتْسَعةَ َعَشَر ِدْرَهمًابِالَْوفَاِء ، َوكَانَ الَِّذي َعلَْيِه ثََم

  َباُب َمنِ ادَّانَ َدْيًنا َوُهَو َينْوِي قََضاءَُه -١٠
اْبنِ  ْبنِ ِهْنٍد ، َعنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعبِيَدةُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َعْن َمْنُصورٍ ، َعْن زِيَاِد ْبنِ َعْمرِو -٢٤٠٨
الَ َتفْعَِلي ، َوأَْنكَرَ : كَاَنْت َتدَّانُ َدْيًنا ، فَقَالَ لََها بَْعُض أَْهِلَها : ُهَو ِعْمَرانُ ، َعْن أُمِّ الُْمْؤِمنَِني َمْيُموَنةَ ، قَالَ ، ُحذَْيفَةَ 

َما ِمْن ُمْسِلمٍ َيدَّانُ َدْيًنا ، َيْعلَمُ : َعلْيِه وَسلََّم َيقُولُ  َبلَى ، إِنِّي َسِمْعتُ َنبِيِّي َوَخِليِلي صَلَّى اهللا: ذَِلَك َعلَْيَها ، قَالَْت 
  .اللَُّه ِمْنُه أَنَّهُ ُيرِيُد أََداَءُه ، إِالَّ أَدَّاُه اللَُّه َعْنُه ِفي الدُّْنَيا

ا َسِعيدُ ْبُن ُسفَْيانَ ، َموْلَى اَألْسلَِميَِّني ، َعْن َجْعفَرِ َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن الُْمْنِذرِ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي فُدَْيٍك ، َحدَّثََن -٢٤٠٩
إِنَّ اللََّه َمَع الدَّاِئنِ َحتَّى : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ْبنِ ُمَحمٍَّد ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ َجْعفَرٍ ، قَالَ 

  .ْم َيكُْن ِفيَما َيكَْرُه اللَُّهَيقِْضَي َدْيَنُه ، َما لَ
اذَْهْب فَُخذْ ِلي بَِدْينٍ ، فَإِنِّي أَكَْرُه أَنْ أَبِيَت لَْيلَةً إِالَّ وَاللَُّه َمِعي ، َبْعدَ : فَكَانَ َعْبُد اِهللا ْبُن َجْعفَرٍ َيقُولُ ِلخَازِنِِه : قَالَ 

  .وَسلََّم الَِّذي َسِمْعُت ِمْن َرسُولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه

  َباُب َمنِ ادَّانَ َدْيًنا لَْم َيْنوِ قََضاءَُه -١١
َحدَّثَنِي َعْبُد الَْحِميِد ْبنُ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا ُيوُسُف ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َصيِْفيِّ ْبنِ ُصَهْيبِ الَْخْيرِ  -٢٤١٠

ْن ُشَعْيبِ ْبنِ َعْمرٍو ، َحدَّثََنا ُصَهْيُب الَْخْيرِ ، َعْن َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، زَِيادِ ْبنِ َصيِْفيِّ ْبنِ صَُهْيبٍ ، َع
  .أَيَُّما َرُجلٍ َتَديََّن َدْيًنا ، َوُهَو ُمْجِمعٌ أَنْ الَ ُيَوفَِّيُه إِيَّاُه ، لَِقَي اللََّه َسارِقًا: قَالَ 

 ْبُن الْمُْنِذرِ الْحَِزاِميُّ ، َحدَّثََنا ُيوُسفُ ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َصْيِفيٍّ ، َعْن َعْبِد الَْحمِيِد ْبنِ زَِياٍد ، َعْن َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم -م٢٤١٠
  .َنْحَوُه، أَبِيِه ، َعْن َجدِّهِ ُصهَْيبٍ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

ِد ْبنِ كَاِسبٍ ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْعزِيزِ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َعْن ثَْورِ ْبنِ َزْيٍد الدِّيِليِّ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْي -٢٤١١
سِ يُرِيُد إِْتالَفََها َمْن أََخذَ أَْموَالَ النَّا: الْغَْيِث ، َمْولَى اْبنِ ُمِطيعٍ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 

  .، أَْتلَفَُه اللَُّه

  َباُب التَّْشدِيِد ِفي الدَّْينِ -١٢
ْبنِ أَبِي الْجَْعِد ،  َحدَّثََنا ُحَمْيدُ ْبُن َمْسَعَدةَ ، َحدَّثََنا خَاِلُد ْبُن الَْحارِِث ، َحدَّثََنا َسِعيٌد ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن َساِلمِ -٢٤١٢



وَسلَّمَ  أَبِي طَلَْحةَ ، َعْن ثَْوَبانَ ، َموْلَى َرسُولِ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َعْن َرُسولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه َعْن َمْعَدانَ ْبنِ
  .ُغلُولِ ، َوالدَّْينِِمَن الِْكْبرِ ، َوالْ: َمْن فَاَرقَ الرُّوُح الَْجَسَد َوُهَو َبرِيٌء ِمْن ثَالٍَث َدَخلَ الَْجنَّةَ : ، أَنَُّه قَالَ 

َمةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َمرَْوانَ الُْعثَْمانِيُّ ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم ْبُن َسْعٍد ، َعْن أَبِيِه ، َعْن ُعَمَر ْبنِ أَبِي َسلَ -٢٤١٣
  .َحتَّى يُقَْضى َعْنُه، َنفُْس الُْمْؤِمنِ ُمَعلَّقَةٌ بَِدْينِِه :  قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم: أَبِي ُهَرْيَرةَ ، قَالَ 

ْن َمطَرٍ الَْورَّاقِ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ثَْعلََبةَ ْبنِ َسَواٍء ، َحدَّثََنا َعمِّي ُمَحمَُّد ْبُن سََواٍء ، َعْن ُحَسْينٍ الُْمَعلِّمِ ، َع -٢٤١٤
َمْن َماَت َوَعلَْيِه ِدينَاٌر أَْو ِدرَْهٌم قُِضَي ِمنْ : قَالَ َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َر ، قَالَ َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَم

  .َحَسنَاِتِه ، لَْيَس ثَمَّ ِدينَاٌر َوالَ ِدْرَهٌم

  َباُب َمْن َتَرَك َدْيًنا أَوْ َضَياًعا فََعلَى اِهللا َوَعلَى َرسُولِِه -١٣
نِ اْبنِ ِشهَابٍ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعْمرِو ْبنِ السَّْرحِ الِْمصْرِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اهللاِ ْبُن َوْهبٍ ، أَْخبََرنِي ُيوُنُس ، َع -٢٤١٥

ذَا ُتوُفَِّي الُْمْؤِمُن ِفي َعْهدِ إِ: ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ ، أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم كَانَ َيقُولُ 
َنَعْم ، صَلَّى َعلَْيِه ، : َهلْ تََرَك ِلَدْينِِه ِمْن قََضاٍء ؟ فَإِنْ قَالُوا : َرسُولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َعلَْيِه الدَّْيُن ، فََيسْأَلُ 

أََنا : فَلَمَّا فََتَح اللَُّه َعلَى َرُسوِلهِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم الْفُُتوَح ، قَالَ َصلُّوا َعلَى َصاحِبِكُْم ، : الَ ، قَالَ : َوإِنْ قَالُوا 
  .ُهَو ِلَوَرثَِتِهأَوْلَى بِالُْمْؤِمنَِني ِمْن أَْنفُسِهِْم ، فََمْن ُتُوفَِّي َوَعلَْيِه َدْيٌن فََعلَيَّ قََضاُؤُه ، َوَمْن َتَرَك َماالً فَ

: رٍ ، قَالَ َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن َجْعفَرِ ْبنِ ُمَحمٍَّد ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجابِ َحدَّثََنا -٢٤١٦
اًعا فََعلَيَّ وَإِلَيَّ ، وَأََنا أَْولَى َمْن َتَرَك مَاالً فَِلَوَرثَِتِه ، َوَمْن َتَرَك َدْيًنا أَوْ َضَي: قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

  .بِالُْمْؤِمنَِني

  َباُب إِْنظَارِ الُْمْعسِرِ -١٤
: ي ُهَريَْرةَ ، قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ ، َعْن أَبِ -٢٤١٧
  .َمْن َيسََّر َعلَى ُمْعِسرٍ ، َيسََّر اللَُّه َعلَْيِه ِفي الدُّنَْيا َواآلِخرَِة: سُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ َر

، َعْن ُبرَْيَدةَ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا اَألْعَمُش ، َعْن ُنفَْيعٍ أَبِي َداُوَد -٢٤١٨
َمْن أَْنظََر مُْعِسًرا كَانَ لَُه بِكُلِّ َيْومٍ َصَدقَةٌ ، َوَمْن أَْنظََرُه بَْعَد ِحلِِّه كَانَ : اَألْسلَِميِّ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 

  .لَُه ِمثْلُُه ، ِفي كُلِّ َيْومٍ َصَدقَةٌ

ْن بُ ْبُن إِبَْراهِيَم الدَّْورَِقيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن إِبَْراهِيَم ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ إِْسَحاَق ، َعَحدَّثََنا َيْعقُو -٢٤١٩
قَالَ : وَسلََّم ، قَالَ  ْيِهَعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ ُمَعاوَِيةَ ، َعْن َحْنظَلَةَ ْبنِ قَْيسٍ ، َعْن أَبِي الَْيَسرِ ، صَاِحبِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعل

  .َمْن أََحبَّ أَنْ ُيِظلَُّه اللَُّه ِفي ِظلِِّه ، فَلُْيْنِظْر ُمْعِسًرا ، أَْو لَِيَضْع َعْنُه: َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

َسِمْعُت رِْبِعيَّ : ةُ ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ ُعَمْيرٍ ، قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِمرٍ ، َحدَّثََنا ُشْعَب -٢٤٢٠
َما َعِملَْت ؟ فَإِمَّا ذَكََر : ْبَن ِحرَاشٍ ُيَحدِّثُ َعْن ُحذَْيفَةَ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، أَنَّ َرُجالً مَاَت ، فَِقيلَ لَُه 



  .كُْنُت أََتَجوَُّز ِفي السِّكَِّة وَالنَّقِْد ، َوأُْنِظرُ الُْمْعِسَر ، فََغفََر اللَُّه لَُهإِنِّي : أَْو ذُكَِّر ، قَالَ 
  .أََنا قَْد َسِمْعُت َهذَا ِمْن َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم: قَالَ أَُبو َمْسعُوٍد 

  َباُب ُحْسنِ الُْمطَالََبِة وَأَْخِذ الَْحقِّ ِفي َعفَاٍف -١٥
َحدَّثََنا اْبُن أَبِي َمرَْيَم ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبنُ : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َخلٍَف الَْعسْقَالَنِيُّ ، وَُمَحمَُّد ْبُن َيحَْيى ، قَاالَ  -٢٤٢١

: أَنَّ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ أَيُّوَب ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ أَبِي َجْعفَرٍ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َوَعاِئَشةَ ، 
  .َمْن طَلََب َحقًّا فَلَْيطْلُْبُه ِفي َعفَاٍف َواٍف ، أَْو غَْيرِ َواٍف

، َحدَّثََنا َسِعيدُ ْبُن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمَؤمَّلِ ْبنِ الصَّبَّاحِ الْقَْيِسيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُمَحبَّبٍ الْقَُرِشيُّ  -٢٤٢٢
: وَسلََّم قَالَ ِلَصاِحبِ الَْحقِّ السَّاِئبِ الطَّاِئِفيُّ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َياِمَني ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه 

  .ُخذْ حَقََّك ِفي َعفَاٍف َواٍف ، أَْو غَْيرِ َواٍف

  الْقََضاِءَباُب ُحْسنِ  -١٦
: ْبُن َجْعفَرٍ ، قَاالَ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َشبَاَبةُ وَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد -٢٤٢٣

قَالَ َرسُولُ اهللاِ : الرَّْحَمنِ ُيَحدِّثُ َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، قَالَ َسِمْعُت أََبا َسلََمةَ ْبَن َعْبِد ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن َسلََمةَ ْبنِ كَُهْيلٍ 
  .إِنَّ خَْيَركُْم ، أَْو ِمْن خَْيرِكُْم ، أََحاِسُنكُْم قََضاًء: َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

ْسَماعِيلُ ْبُن إِْبَراِهيَم ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي َربِيَعةَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا إِ -٢٤٢٤
ُحَنيًْنا ثَالَِثَني أَوْ أَْرَبِعَني أَلْفًا الَْمْخُزوِميُّ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم اْسَتْسلََف ِمْنُه ِحَني غََزا 

بَاَرَك اللَُّه لََك ِفي أَهِْلَك َوَماِلَك ، إِنََّما َجَزاُء السَّلَِف : قََضاَها إِيَّاُه ، ثُمَّ قَالَ لَُه النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم  ، فَلَمَّا قَِدَم
  .الَْوفَاُء َوالَْحْمُد

  َباُب ِلَصاِحبِ الَْحقِّ ُسلْطَانٌ -١٧
َألْعلَى الصَّْنَعانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمْعَتِمُر ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َحَنشٍ ، َعْن ِعكْرَِمةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد ا -٢٤٢٥

الْكَالَمِ ، فََهمَّ  َجاَء َرُجلٌ َيطْلُبُ َنبِيَّ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم بَِدْينٍ ، أَْو بَِحقٍّ ، فََتكَلََّم بَِبْعضِ: َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ 
َمْه ، إِنَّ َصاِحَب الدَّْينِ لَهُ : َصَحاَبةُ َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم بِِه ، فَقَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

  .ُسلْطَانٌ َعلَى َصاِحبِِه حَتَّى َيقِْضيَُه

َحدَّثََنا أَبِي ، : اِهللا ْبنِ ُمحَمَِّد ْبنِ ُعثَْمانَ أَُبو َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي ُعَبْيَدةَ ، أَظُنُُّه قَالَ  َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن َعْبِد -٢٤٢٦
َعلْيِه وَسلََّم َيَتقَاَضاهُ  َجاَء أَعَْرابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اهللا: َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ ، َعْن أَبِي سَِعيٍد الُْخْدرِيِّ ، قَالَ 

َوْيَحَك َتْدرِي : أُحَرُِّج َعلَْيَك إِالَّ قَضَْيَتنِي ، فَاْنَتَهَرهُ أَْصحَاُبُه ، َوقَالُوا : َدْيًنا كَانَ َعلَْيِه ، فَاْشَتدَّ َعلَْيِه ، حَتَّى قَالَ لَُه 
َهالَّ َمعَ صَاِحبِ الَْحقِّ كُنُْتْم ؟ ثُمَّ أَْرَسلَ إِلَى : بِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم إِنِّي أَطْلُُب حَقِّي ، فَقَالَ النَّ: َمْن ُتكَلُِّم ؟ قَالَ 

َيا  نََعْم ، بِأَبِي أَْنَت: إِنْ كَانَ ِعْنَدكِ َتْمٌر فَأَقْرِضِيَنا حَتَّى يَأِْتَيَنا تَْمٌر فََنقِْضَيِك ، فَقَالَْت : َخْولَةَ بِْنِت قَْيسٍ فَقَالَ لََها 
أُولَِئَك خَِياُر النَّاسِ : أَْوفَْيَت ، أَْوفَى اللَُّه لََك ، فَقَالَ : فَأَقَْرَضْتُه ، فَقََضى اَألعَْرابِيَّ َوأَطَْعَمُه ، فَقَالَ : َرسُولَ اِهللا ، قَالَ 

  .، إِنَُّه الَ قُدَِّسْت أُمَّةٌ الَ َيأُْخذُ الضَِّعيُف ِفيَها َحقَُّه غَْيَر ُمَتْعَتعٍ



  َباُب الَْحْبسِ ِفي الدَّْينِ َوالُْمالََزمَِة -١٨
، َحدَّثََنا َوكِيٌع ، َحدَّثََنا وَْبُر ْبُن أَبِي ُدلَْيلَةَ الطَّاِئِفيُّ : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َوَعِليُّ ْبُن ُمحَمٍَّد ، قَاالَ  -٢٤٢٧

قَالَ : وَأَثَْنى َعلَْيِه َخيًْرا ، َعْن َعْمرِو ْبنِ الشَّرِيِد ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ : نِ ُمسَْيكَةَ ، قَالَ َوِكيٌع َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد ْبُن َمْيُموِن ْب
  .لَيُّ الَْواجِِد ُيِحلُّ ِعْرَضُه َوُعقُوَبَتُه: َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

  .ِسْجنَُه: ِشكَاَيَتُه ، َوُعقُوَبَتُه : ْرَضُه َيعْنِي ِع: قَالَ َعِليٌّ الطََّناِفِسيُّ 

ْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، َحدَّثََنا َهِديَّةُ ْبُن َعْبِد الَْوهَّابِ ، َحدَّثََنا النَّْضرُ ْبُن ُشَمْيلٍ ، َحدَّثََنا الْهِْرمَاُس ْبُن حَبِيبٍ ، َع -٢٤٢٨
َما فََعلَ أَسُِريَك : الَْزْمُه ، ثُمَّ َمرَّ بِي آِخرَ النََّهارِ ، فَقَالَ : وَسلََّم بَِغرِميٍ ِلي ، فَقَالَ ِلي  أَتَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه: قَالَ 

  .َيا أََخا بَنِي َتِميمٍ ؟

أَْخبََرَنا يُوُنُس ْبُن َيزِيَد ، َعنِ َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن ُعَمَر ، : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، وََيحَْيى ْبُن َحِكيمٍ ، قَاالَ  -٢٤٢٩
َعلَْيِه ِفي الَْمْسجِِد ، َحتَّى  الزُّْهرِيِّ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ كَْعبِ ْبنِ َماِلٍك ، َعْن أَبِيِه ، أَنَُّه َتقَاَضى اْبَن أَبِي َحْدَرٍد َديًْنا لَُه

فََناَدى كَْعًبا ، ، اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َوُهَو ِفي َبْيِتِه ، فََخَرَج إِلَْيهَِما اْرَتفََعْت أَْصوَاُتُهَما ، حَتَّى َسِمَعُهَما َرُسولُ 
قُْم : قَْد فََعلُْت ، قَالَ : َدْع ِمْن َديْنَِك َهذَا ، َوأَْوَمأَ بَِيِدِه إِلَى الشَّطْرِ ، فَقَالَ : لَبَّْيَك َيا َرُسولَ اِهللا ، قَالَ : فَقَالَ 
  .ِضِهفَاقْ

  َباُب الْقَْرضِ -١٩
: نِ ُروِميٍّ ، قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َخلٍَف الَْعسْقَالَنِيُّ ، َحدَّثََنا َيْعلَى ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن َيِسريٍ ، َعْن قَْيسِ ْب -٢٤٣٠

ى َعطَاِئِه ، فَلَمَّا َخَرَج َعطَاُؤُه َتقَاَضاَها ِمْنُه َواشَْتدَّ َعلَْيِه ، كَانَ ُسلَْيَمانُ ْبُن أُذُنَاٍن ءءء ُيقْرُِض َعلْقََمةَ أَلَْف ِدْرَهمٍ إِلَ
نََعْم ، : أَقْرِْضنِي أَلَْف ِدْرَهمٍ إِلَى َعطَاِئي ، قَالَ : فَقََضاُه ، فَكَأَنَّ َعلْقََمةَ غَِضَب ، فََمكَثَ أَْشهًُرا ثُمَّ أَتَاُه ، فَقَالَ 

أََما َواللَِّه إِنََّها لََدَراِهُمَك الَِّتي : ْتَبةَ َهلُمِّي ِتلَْك الَْخرِيطَةَ الَْمْخُتوَمةَ الَِّتي عِْنَدِك ، فََجاَءتْ بَِها ، فَقَالَ َوكََراَمةً ، َيا أُمَّ ُع
َما َسِمْعُت ِمْنَك ، : لَْت بِي ؟ قَالَ فَِللَِّه أَُبوَك َما َحَملََك َعلَى َما فََع: قََضْيَتنِي ، َما َحرَّكُْت ِمْنَها ِدْرَهًما وَاِحًدا ، قَالَ 

َما ِمْن ُمْسِلمٍ : َسِمْعُتكَ َتذْكُُر َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ : َما َسِمْعَت ِمنِّي ؟ قَالَ : قَالَ 
  .كَذَِلَك أَْنبَأَنِي اْبُن َمْسُعوٍد: َها مَرَّةً ، قَالَ ُيقْرُِض ُمْسِلًما قَْرًضا مَرََّتْينِ إِالَّ كَانَ كََصَدقَِت

َنا أَُبو حَاِتمٍ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن َعْبِد الْكَرِميِ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َخاِلٍد ، َحدَّثََنا َخاِلُد ْبُن يَزِيَد وَحدَّثَ -٢٤٣١
قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا : َخاِلُد ْبُن يَزِيَد ْبنِ أَبِي مَاِلٍك ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، قَالَ ِهَشاُم ْبُن َخاِلٍد ، َحدَّثََنا 

بِثَمَانَِيةَ َعَشَر ، فَقُلُْت  الصََّدقَةُ بَِعْشرِ أَْمثَاِلَها ، وَالْقَْرُض: َرأَْيُت لَْيلَةَ أُْسرَِي بِي َعلَى َبابِ الَْجنَِّة َمكْتُوًبا : َعلْيِه وَسلََّم 
َألنَّ السَّاِئلَ َيسْأَلُ َوِعْنَدُه ، وَالُْمْستَقْرِضُ الَ َيْسَتقْرُِض إِالَّ مِْن : َما َبالُ الْقَْرضِ أَفَْضلُ ِمَن الصََّدقَِة ؟ قَالَ ، َيا جِبْرِيلُ : 

  .َحاَجٍة

َحدَّثَنِي ُعْتَبةُ ْبُن ُحمَْيٍد الضَّبِّيُّ ، َعْن َيحَْيى ْبنِ أَبِي ، إِْسَماعِيلُ ْبُن َعيَّاشٍ َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا  -٢٤٣٢
قَالَ َرُسولُ اهللاِ : الرَُّجلُ ِمنَّا ُيقْرُِض أََخاُه الَْمالَ فَيُْهِدي لَُه ؟ قَالَ : َسأَلْتُ أََنَس ْبَن َماِلٍك : إِْسحَاَق الُْهنَاِئيِّ ، قَالَ 

الَّ أَنْ إِذَا أَقَْرَض أََحُدكُْم قَْرًضا ، فَأَْهَدى لَُه ، أَْو َحَملَُه َعلَى الدَّابَِّة ، فَالَ َيْركَْبَها َوالَ َيقَْبلُْه ، إِ: لَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َص
  .َيكُونَ َجَرى َبْيَنُه َوَبْيَنُه قَْبلَ ذَِلَك



  َباُب أََداِء الدَّْينِ َعنِ الَْميِِّت -٢٠
َمِلِك أَُبو َجْعفَرٍ ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعفَّانُ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ ، أَْخبََرنِي عَْبُد الْ -٢٤٣٣

ْرَهمٍ ، َوتََرَك ِعَياالً ، فَأَرَْدُت أَنْ أُْنِفقََها َعلَى أَبِي َنْضَرةَ ، َعْن َسْعِد ْبنِ اَألطَْولِ ، أَنَّ أََخاُه مَاَت َوتََرَك ثَالَثَ ِمئَِة ِد
َيا َرسُولَ اِهللا ، قَْد أَدَّْيُت : إِنَّ أََخاَك ُمْحتََبٌس بَِدْينِِه ، فَاقْضِ َعْنُه ، فَقَالَ : ِعَياِلِه ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

  .فَأَْعِطَها فَإِنََّها ُمِحقَّةٌ: َعْتُهَما امَْرأَةٌ وَلَْيَس لََها بَيَِّنةٌ ، قَالَ َعْنُه إِالَّ ِديَناَرْينِ ، ادَّ

ُعْرَوةَ ، َعْن َوْهبِ  َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن إِْبَراِهيَم الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا ُشعَْيُب ْبُن إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن -٢٤٣٤
، فَاْسَتنْظََرُه جَابُِر ْبُن َعْبدِ انَ ، َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبدِ اِهللا ، أَنَّ أَبَاُه ُتُوفَِّي وََتَرَك َعلَْيِه ثَالَِثَني َوْسقًا ِلَرُجلٍ ِمَن الَْيُهوِد ْبنِ كَْيَس

َم ِلَيْشفََع لَهُ إِلَْيِه ، فََجاَءُه َرُسولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه فَكَلََّم َجابِرٌ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ، اِهللا ، فَأََبى أَنْ ُيْنِظَرُه 
 اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم فَأََبى وَسلََّم ، فَكَلََّم الَْيُهوِديَّ ِليَأُْخذَ ثََمرَ َنْخِلِه بِالَِّذي لَُه َعلَْيِه ، فَأََبى َعلَْيِه ، فَكَلََّمُه َرُسولُ

ُجدَّ لَُه فَأَْوِفِه الَِّذي لَُه ، : ُه ، فََدَخلَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم النَّْخلَ ، فََمَشى ِفيَها ، ثُمَّ قَالَ ِلَجابِرٍ أَنْ ُيْنِظَر
اثَْنا َعَشَر َوْسقًا ، فََجاَء َجابِرٌ َرسُولَ  فََجدَّ لَُه بَْعَد َما َرَجَع َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ثَالَِثَني َوْسقًا ، َوفََضلَ لَُه

، فَلَمَّا اْنصََرَف َرسُولُ اهللاِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ُيْخبَِرهُ بِالَِّذي كَانَ ، فََوَجَد َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم غَاِئًبا 
ُه أَنَُّه قَْد أَْوفَاُه ، وَأَْخبََرُه بِالْفَْضلِ الَِّذي فََضلَ ، فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َجاَءُه فَأَْخَبَر

َمَشى ِفيِه لَقَْد َعِلْمُت ِحَني : أَْخبِْر بِذَِلَك ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ ، فَذََهبَ َجابٌِر إِلَى ُعَمَر فَأَْخَبَرُه ، فَقَالَ لَُه ُعَمُر : وَسلََّم 
  .َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، لَُيَبارِكَنَّ اللَُّه ِفيَها

  َباُب ثَالٍَث َمنِ ادَّانَ ِفيهِنَّ قََضى اللَُّه َعْنُه -٢١
َوَجْعفَُر ْبُن َعْوٍن ، ، وَأَُبو أَُساَمةَ  َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا رِْشِديُن ْبُن سَْعٍد ، َوَعْبُد الرَّْحَمنِ الُْمَحارِبِيُّ ، -٢٤٣٥

َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعنِ اْبنِ أَنُْعمٍ ، َعْن ِعْمَرانَ ْبنِ َعْبٍد الَْمَعاِفرِيِّ ، َعْن ، َعنِ اْبنِ أَْنُعمٍ َوَحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ 
إِنَّ الدَّْيَن ُيقَْتصُّ ِمْن َصاِحبِهِ َيْوَم الْقَِياَمِة إِذَا مَاَت ، : اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ َرُسولُ : َعْبِد اهللاِ ْبنِ َعْمرٍو ، قَالَ 

وِِّه ، َوَرُجلٌ فََيْسَتِديُن َيَتقَوَّى بِهِ ِلَعُدوِّ اِهللا َوَعُد، الرَُّجلُ َتْضُعُف قُوَُّتُه ِفي َسبِيلِ اِهللا : إِالَّ َمْن َتَديََّن ِفي ثَالَِث ِخالَلٍ 
عُْزَبةَ ، فََيْنِكُح َخْشَيةً َعلَى َيُموُت ِعْنَدُه ُمسِْلٌم الَ َيجُِد َما ُيكَفُِّنُه َويَُوارِيِه إِالَّ بَِدْينٍ ، َوَرُجلٌ خَاَف اللََّه َعلَى َنفِْسهِ الْ

  .ِدينِِه ، فَإِنَّ اللََّه يَقِْضي َعْن َهُؤالَِء َيْوَم الْقَِياَمِة

  وِنالرُُّه
  .َباٌب -١

َحدَّثَنِي اَألْسَوُد ، ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا حَفُْص ْبُن ِغَياٍث ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن إِبَْراِهيَم  -٢٤٣٦
  .ا إِلَى أََجلٍ ، َوأَْرَهَنُه ِدْرَعُهَعْن َعاِئَشةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم اْشَتَرى ِمْن َيُهوِديٍّ طََعاًم

لَقَْد َرَهَن : َحدَّثَنِي أَبِي ، َحدَّثََنا ِهَشاٌم ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن أََنسٍ ، قَالَ ، َحدَّثََنا َنْصُر ْبُن َعِليٍّ الْجَْهَضِميُّ  -٢٤٣٧
  .بِالَْمِديَنِة ، فَأََخذَ َألْهِلِه ِمْنُه َشعًِريا َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِدْرَعُه ِعْندَ َيُهوِديٍّ

ْوَشبٍ ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن َعْبِد الَْحِميدِ ْبنِ َبهَْراَم ، َعْن َشْهرِ ْبنِ َح -٢٤٣٨
  .َعلْيِه وَسلََّم ُتوُفَِّي َوِدْرُعُه َمْرهُوَنةٌ ِعْنَد َيُهوِديٍّ بِطََعامٍ أَْسَماَء بِْنتِ َيزِيَد ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا



َعْن ِعكْرَِمةَ ، َعنِ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمَعاوَِيةَ الُْجَمِحيُّ ، َحدَّثََنا ثَابِتُ ْبُن َيزِيَد ، َحدَّثََنا ِهالَلُ ْبُن َخبَّابٍ ،  -٢٤٣٩
  .َرسُولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم مَاَت َوِدْرُعُه َرْهٌن ِعْنَد َيُهوِديٍّ بِثَالَِثَني َصاًعا ِمْن َشِعريٍ اْبنِ َعبَّاسٍ ، أَنَّ

  َباُب الرَّْهُن َمْركُوٌب وََمْحلُوٌب -٢
قَالَ : الشَّعْبِيِّ ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ ، قَالَ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن َزكَرِيَّا ، َعنِ -٢٤٤٠

الظَّْهُر ُيْركَُب إِذَا كَانَ َمْرُهوًنا ، َولََبُن الدَّرِّ ُيشَْرُب إِذَا كَانَ َمْرُهوًنا ، َوَعلَى الَِّذي : َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 
  .َيْركَُب وََيشَْرُب َنفَقَُتُه

  َيْغلَُق الرَّهُْنَباُب الَ  -٣
يِّ ، َعْن َسِعيِد بْنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن الُْمخَْتارِ ، َعْن إِْسحَاَق ْبنِ رَاِشٍد ، َعنِ الزُّْهرِ -٢٤٤١

  .الَ َيْغلَُق الرَّْهُن: لََّم قَالَ الُْمسَيَّبِ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَس

  َباُب أَْجرِ اُألجََراِء -٤
بِي َسعِيٍد الَْمقُْبرِيِّ َحدَّثََنا ُسوَْيُد ْبُن َسعِيٍد ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن ُسلَْيمٍ ، َعْن إِْسَماِعيلَ ْبنِ أَُميَّةَ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ أَ -٢٤٤٢

ثَالَثَةٌ أََنا َخْصُمُهْم َيْوَم الِْقَياَمِة ، َوَمْن كُْنُت َخْصَمُه : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، قَالَ 
جًِريا ، فَاْسَتْوفَى ِمْنهُ َرُجلٌ أَْعطَى بِي ثُمَّ غََدَر ، َوَرُجلٌ َباعَ ُحرا فَأَكَلَ ثََمَنُه ، َوَرُجلٌ اْستَأَْجَر أَ: َخَصْمُتُه َيْوَم الِْقَياَمِة 

  .َولَْم ُيوفِِّه أَْجَرُه

ا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َزْيدِ َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن الَْوِليدِ الدَِّمشِْقيُّ ، َحدَّثََنا َوْهُب ْبُن سَِعيِد ْبنِ َعِطيَّةَ السُّلَِميُّ ، َحدَّثََن -٢٤٤٣
أَْعطُوا اَألجَِري أَْجَرُه ، قَْبلَ : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر ، قَالَ  ْبنِ أَْسلََم ، َعْن أَبِيِه ، َعْن

  .أَنْ َيجِفَّ َعَرقُُه

  َباُب إَِجاَرِة اَألجِريِ َعلَى طََعامِ َبطْنِِه -٥
، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ ْبُن الْوَِليِد ، َعْن َمْسلََمةَ ْبنِ ُعلَيٍّ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمصَفَّى الْحِْمِصيُّ  -٢٤٤٤

كُنَّا ِعْندَ َرسُولِ اِهللا َصلَّى : َسِمْعُت ُعْتَبةَ ْبَن النُّدَّرِ َيقُولُ : أَيُّوَب ، َعنِ الْحَارِثِ ْبنِ َيزِيَد ، َعْن ُعلَيِّ ْبنِ َرَباحٍ ، قَالَ 
إِنَّ ُموَسى أََجرَ َنفَْسُه ثَمَانَِي ِسنَِني ، أَْو َعشًْرا ، : ، َحتَّى إِذَا َبلَغَ ِقصَّةَ ُموَسى ، قَالَ } طسم{ َعلْيِه وَسلََّم ، فَقََرأَ اهللا

  .َعلَى ِعفَِّة فَْرجِِه ، َوطََعامِ َبطْنِِه

َسِمْعُت أَبِي ، ْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َمْهِديٍّ ، َحدَّثََنا َسلِيُم ْبُن َحيَّانَ َحدَّثََنا أَُبو ُعَمَر حَفُْص ْبُن َعْمرٍو ، َحدَّثََنا َع -٢٤٤٥
َنَشأُْت َيِتيًما ، َوَهاجَْرُت ِمْسِكيًنا ، َوكُْنُت أَجًِريا ِالْبَنِة غَْزَوانَ بِطََعامِ َبطْنِي ، َوُعقَْبةِ : َسِمْعُت أََبا هَُرْيَرةَ َيقُولُ : َيقُولُ 

لَ أََبا هَُرْيَرةَ ْحِطُب لَُهْم إِذَا َنَزلُوا ، َوأَْحُدو لَُهْم إِذَا َرِكبُوا ، فَالَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي جََعلَ الدِّيَن ِقَواًما ، َوَجَعرِْجِلي ، أَ
  .إَِماًما

  َباُب الرَُّجلِ َيْسَتِقي كُلَّ َدلْوٍ بَِتْمَرٍة وََيْشَترِطُ َجلْدَةً -٦
رَِمةَ دُ ْبُن َعْبِد اَألْعلَى الصَّْنَعانِيُّ ، َحدَّثََنا الُْمْعَتِمُر ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َحَنشٍ ، َعْن ِعكَْحدَّثََنا ُمَحمَّ -٢٤٤٦



خََرَج َيلَْتِمُس َعَمالً أََصابَ َنبِيَّ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َخصَاَصةٌ ، فََبلَغَ ذَِلَك َعِليا ، فَ: ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ 
، فَاْستَقَى لَُه َسْبَعةَ َعَشَر  ُيصِيُب ِفيِه َشْيئًا ِلُيِغيَت بِِه َرسُولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَأََتى ُبْسَتاًنا ِلَرُجلٍ ِمَن الَْيُهوِد

  .رِِه ، َسْبَع َعَشَرةَ َعْجَوةً ، فََجاَء بَِها إِلَى نَبِيِّ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّمَدلًْوا ، كُلُّ َدلْوٍ بَِتمَْرٍة ، فََخيََّرُه الَْيُهوِديُّ ِمْن َتْم

َحيَّةَ ، َعْن َعِليٍّ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن أَبِي -٢٤٤٧
  .كُْنُت أَْدلُو الدَّلَْو بَِتْمَرٍة ، وَأَْشَترِطُ أَنََّها َجلْدَةٌ: قَالَ ، 

 ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن الْمُْنِذرِ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن فَُضْيلٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َسعِيٍد ، َعْن َجدِِّه -٢٤٤٨
الْخَْمُص ، فَاْنطَلََق األَْنصَارِيُّ : َيا َرسُولَ اِهللا ، َما ِلي أََرى لَْوَنَك مُْنكَِفئًا ؟ قَالَ : ِمَن اَألْنصَارِ ، فَقَالَ  َجاَء َرُجلٌ: قَالَ 

: الَ األَْنَصارِيُّ ِللَْيُهوِديِّ إِلَى َرْحِلِه ، فَلَْم َيجِْد ِفي َرْحِلِه َشْيئًا ، فََخَرَج َيطْلُُب ، فَإِذَا ُهَو بَِيُهوِديٍّ َيسِْقي َنْخالً ، فَقَ
كُلُّ َدلْوٍ بَِتمَْرٍة ، َواشَْتَرطَ األَْنَصارِيُّ أَنْ الَ َيأُْخذَ َخِدَرةً ، َوالَ َتارَِزةً ، َوالَ َحَشفَةً ، : َنَعْم ، قَالَ : أَسِْقي َنخْلََك ؟ قَالَ 

  .َصاَعْينِ ، فََجاَء بِِه إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّمَوالَ َيأُْخذَ إِالَّ َجلَْدةً ، فَاْسَتقَى بَِنْحوٍ ِمْن 

  َباُب الُْمزَاَرَعِة بِالثُّلُِث َوالرُّبُعِ -٧
سَيَّبِ ، َعْن الُْمَحدَّثََنا َهنَّاُد ْبُن السَّرِيِّ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ ، َعْن طَارِقِ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ  -٢٤٤٩

: إِنََّما يَْزَرُع ثَالَثَةٌ : نََهى َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َعنِ الُْمَحاقَلَِة ، وَالُْمزَاَبَنِة ، َوقَالَ : َراِفعِ ْبنِ َخدِيجٍ ، قَالَ 
  .ُع َما مُنَِح ، َوَرُجلٌ اسَْتكَْرى أَْرًضا بِذََهبٍ أَْو ِفضٍَّةَرُجلٌ لَُه أَْرٌض ، فَُهَو يَْزَرُعَها ، َوَرُجلٌ مُنَِح أَْرًضا ، فَُهَو يَْزَر

: َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ ، قَالَ : َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َوُمَحمَّدُ ْبُن الصَّبَّاحِ ، قَاالَ  -٢٤٥٠
نََهى َرسُولُ اِهللا صَلَّى : كُنَّا ُنَخابُِر فَالَ َنَرى بِذَِلَك بَأًْسا ، حَتَّى َسِمْعَنا َراِفَع ْبَن َخدِيجٍ َيقُولُ  :َسِمْعُت اْبَن ُعَمَر َيقُولُ 

  .اهللا َعلْيِه وَسلََّم َعْنُه ، فََتَركَْناهُ ِلقَْوِلِه

َحدَّثَنِي َعطَاٌء ، ، ثََنا الَْولِيُد ْبُن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا اَألْوَزاِعيُّ َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن إِْبَراِهيَم الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّ -٢٤٥١
كَاَنتْ ِلرَِجالٍ ِمنَّا فُضُولُ أََرِضَني يَُؤاجُِرونََها َعلَى الثُّلُِث وَالرُُّبعِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ : َسِمْعُت جَابَِر ْبَن َعْبِد اِهللا َيقُولُ : قَالَ 

  .فَلُْيْمِسْك أَْرَضُه، َمْن كَاَنْت لَُه فُضُولُ أََرضٍ فَلَْيْزَرْعَها ، أَْو ِليُْزرِْعَها أََخاُه ، فَإِنْ أََبى : َعلْيِه وَسلََّم َصلَّى اهللا 

َنا ُمَعاوَِيةُ ْبُن َسالَّمٍ ، َعْن َيحَْيى َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن َسعِيٍد الَْجوَْهرِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو تَْوَبةَ الرَّبِيُع ْبُن َناِفعٍ ، َحدَّثَ -٢٤٥٢
َمْن كَاَنْت لَُه أَْرٌض : قَالَ َرسُولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ْبنِ أَبِي كَِثريٍ ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، قَالَ 

  .، فَلُْيْمِسْك أَْرَضُهفَلَْيْزَرْعَها ، أَْو ِلَيمَْنحَْها أَخَاُه ، فَإِنْ أََبى 

  َباُب ِكَراِء اَألْرضِ -٨
: ِد اِهللا ، أَْو قَالَ َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا َعْبَدةُ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، وَأَُبو أَُساَمةَ ، َوُمحَمَُّد ْبُن ُعَبْيٍد ، َعْن ُعَبْي -٢٤٥٣

نِ ُعَمَر ، أَنَُّه كَانَ ُيكْرِي أَْرًضا لَُه مََزارَِع ، فَأَتَاُه إِْنَسانٌ فَأَخَْبَرُه َعْن َراِفعِ ْبنِ َعْبِد اهللاِ ْبنِ ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْب
َتاهُ َحتَّى أَ، ُت َمَعُه َخِديجٍ ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َنَهى َعْن ِكَراِء الْمََزارِعِ ، فَذََهبَ اْبُن ُعَمَر ، َوذََهْب



فََتَرَك َعْبدُ اهللاِ ، َزارِعِ بِالَْبالَِط ، فََسأَلَُه َعْن ذَِلَك ، فَأَْخَبَرُه أَنَّ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َنَهى َعْن ِكَراِء الَْم
  .ِكَراَءَها

الِْحْمِصيُّ ، َحدَّثََنا ضَْمَرةُ ْبُن رَبِيَعةَ ، َعنِ اْبنِ َشْوذَبٍ ،  َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن ُعثَْمانَ ْبنِ َسِعيِد ْبنِ كَِثريِ ْبنِ ِديَنارٍ -٢٤٥٤
َمْن كَاَنْت لَُه : َخطَبََنا َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَقَالَ : َعْن َمطَرٍ ، َعْن َعطَاٍء ، َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ، قَالَ 

  .ِليُْزرِْعَها ، َوالَ يَُؤاجِرَْها أَْرٌض فَلَْيْزَرْعَها ، أَْو

نِ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا ُمطَرُِّف ْبُن َعْبِد اِهللا ، َحدَّثََنا َماِلٌك ، َعْن َداُوَد ْبنِ الُْحَصْي -٢٤٥٥
نََهى َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ِمعَ أََبا سَِعيٍد الُْخْدرِيَّ َيقُولُ ُسفَْيانَ ، َموْلَى اْبنِ أَبِي أَْحَمَد ، أَنَُّه أَْخَبَرهُ أَنَُّه َس

  .َعنِ الُْمَحاقَلَِة
  .اسِْتكَْراُء اَألْرضِ: َوالُْمَحاقَلَةُ 

  َباُب الرُّْخَصِة ِفي ِكَراِء اَألْرضِ الْبَْيَضاِء بِالذََّهبِ َوالِْفضَِّة -٩
رِو ْبنِ مَّدُ ْبُن ُرْمحٍ ، أَْخبََرَنا اللَّْيثُ ْبُن سَْعٍد ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ْبنِ جَُرْيجٍ ، َعْن َعْمَحدَّثََنا ُمَح -٢٤٥٦

إِنََّما قَالَ ، سُْبَحانَ اِهللا : ِدينَارٍ ، َعْن طَاُووسٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، أَنَُّه لَمَّا َسِمَع إِكْثَارَ النَّاسِ ِفي كَِراِء اَألْرضِ ، قَالَ 
  .أَالَ َمَنَحَها أََحدُكُْم أَخَاُه ، َولَمْ َيْنَه َعْن ِكَرائَِها: َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

ا َمْعَمٌر ، َعنِ اْبنِ طَاوُوسٍ ، َعْن أَبِيِه ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن َعْبِد الْعَِظيمِ الَْعنَْبرِيُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّزَّاقِ ، أَخَْبَرَن -٢٤٥٧
َألنْ َيمَْنَح أََحدُكُْم أَخَاُه أَْرَضُه ، َخْيٌر لَُه ِمْن أَنْ يَأُْخذَ : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ 

  .ِلَشْيٍء َمْعلُومٍ، َعلَْيَها كَذَا َوكَذَا 
  .ُهَو الَْحقْلُ ، َوُهَو بِِلَساِن اَألْنَصارِ الُْمَحاقَلَةُ: قَالَ اْبُن َعبَّاسٍ فَ

: نِ قَْيسٍ ، قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الصَّبَّاحِ ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن َيحَْيى ْبنِ َسعِيٍد ، َعْن َحْنظَلَةَ ْب -٢٤٥٨
كُنَّا ُنكْرِي اَألْرَض َعلَى أَنَّ لََك َما أَخَْرَجْت َهِذِه ، َوِلي َما أَْخَرَجْت َهِذِه ، فَُنهِيَنا أَنْ : َخدِيجٍ قَالَ  َسأَلْتُ َراِفَع ْبَن

  .ُنكْرَِيَها بَِما أَخَْرَجْت ، وَلَْم ُنْنَه أَنْ ُنكْرَِي اَألْرَض بِالَْورِقِ

  َباُب َما ُيكَْرُه ِمَن الْمَُزاَرعَِة -١٠
َحدَّثَنِي أَُبو ، يُّ َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن إِْبَراِهيَم الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا الَْولِيُد ْبُن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا اَألْوَزاِع -٢٤٥٩

ولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َعْن أَْمرٍ كَانَ َنَهاَنا َرُس: النَّجَاِشيِّ ، أَنَُّه َسِمَع َراِفَع ْبَن َخدِيجٍ ُيَحدِّثُ َعْن َعمِِّه ظَُهْيرٍ قَالَ 
: قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َما قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم فَُهَو َحقٌّ ، فَقَالَ : لََنا َراِفقًا ، فَقُلُْت 

فَالَ َتفَْعلُوا ، : ُنَؤاجُِرَها َعلَى الثُّلُِث ، وَالرُُّبعِ ، َواألَْوُسقِ ِمَن التِّْبنِ وَالشَِّعريِ ، فَقَالَ : َما َتْصَنُعونَ بَِمَحاِقِلكُْم ؟ قُلَْنا 
  .اْزَرُعوَها ، أَْو أَْزرُِعوَها

ْن َمْنصُورٍ ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َعْن أُسَْيِد ْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، أَْخبََرَنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، أَْخَبرََنا الثَّْورِيُّ ، َع -٢٤٦٠
كَانَ أََحُدَنا إِذَا اْسَتغَْنى َعْن أَْرِضهِ أَْعطَاَها بِالثُّلُثِ : ظَُهْيرٍ ، اْبنِ أَِخي َراِفعِ ْبنِ َخِديجٍ ، َعْن َراِفعِ ْبنِ َخدِيجٍ ، قَالَ 



لَ ، وَالْقَُصاَرةَ ، َوَما سَقَى الرَّبِيُع ، َوكَانَ الَْعْيشُ إِذْ ذَاكَ َشِديًدا ، َوكَانَ َوالرُُّبعِ وَالنِّْصِف ، َوَيشَْترِطُ ثَالَثَ َجَداوِ
 إِنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا:  َيْعَملُ ِفيَها بِالَْحِديِد ، َوبَِما َشاَء اللَُّه ، وَُيِصيُب ِفيَها َمْنفََعةً ، فَأَتَاَنا َراِفُع ْبُن َخدِيجٍ ، فَقَالَ
ُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه َعلْيِه وَسلََّم َنَهاكُْم َعْن أَْمرٍ كَانَ لَكُْم َناِفًعا ، َوطَاَعةُ اِهللا وَطَاَعةُ َرسُوِلِه أَنْفَُع لَكُْم ، إِنَّ َر

  .خَاُه ، أَْو لَِيَدْعَمنِ اْسَتْغَنى َعْن أَْرِضِه فَلَْيْمَنحَْها أَ: وَسلََّم َينَْهاكُْم َعنِ الَْحقْلِ ، َوَيقُولُ 

َحدَّثَنِي ، نِ ْبُن إِْسحَاَق َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن إِبَْراهِيَم الدَّْورَِقيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ اْبُن ُعلَيَّةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَم -٢٤٦١
: قَالَ َزْيُد ْبُن ثَابٍِت : لِيِد ْبنِ أَبِي الَْولِيِد ، َعْن ُعْرَوةَ ْبنِ الزَُّبْيرِ ، قَالَ أَُبو ُعَبْيَدةَ ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ َعمَّارِ ْبنِ َياِسرٍ ، َعنِ الَْو

، َوقَِد  وَاللَِّه ، أَْعلَُم بِالَْحِديِث ِمْنُه ، إِنََّما أََتى َرُجالَِن النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم، أََنا ، َيْغِفُر اللَُّه ِلَراِفعِ ْبنِ َخدِيجٍ 
  .فَالَ ُتكْرُوا الَْمزَارَِع: إِنْ كَانَ َهذَا َشأُْنكُْم فَالَ ُتكُْروا الَْمزَارَِع ، فََسِمَع َراِفٌع قَْولَُه : اقَْتَتالَ ، فَقَالَ 

  َباُب الرُّْخَصِة ِفي الُْمزَاَرَعِة بِالثُّلُِث َوالرُّبُعِ -١١
َيا أََبا : قُلُْت ِلطَاوُوسٍ : ، أَخَْبَرَنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ ، قَالَ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الصَّبَّاحِ -٢٤٦٢

أَيْ : فَقَالَ  لَْو َتَركَْت َهِذِه الُْمخَاَبَرةَ ، فَإِنَُّهْم َيْزُعُمونَ أَنَّ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َنَهى َعْنُه ،، َعْبِد الرَّْحَمنِ 
عْنِي اْبَن َعبَّاسٍ أَْخبََرنِي إِنِّي أُِعيُنُهْم َوأُْعطِيهِْم ، َوإِنَّ ُمعَاذَ ْبَن جََبلٍ أََخذَ النَّاَس َعلَْيَها ِعْنَدَنا ، َوإِنَّ أَْعلََمُهْم ، َي، َعْمُرو 

َألنْ َيمَْنَح أََحدُكُْم أَخَاُه ، َخْيرٌ لَُه ِمْن أَنْ َيأُْخذَ َعلَْيَها أَجْرًا : ، َوقَالَ أَنَّ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم لَْم َيْنَه َعْنَها ، 
  .َمْعلُوًما

ذَ سٍ ، أَنَّ ُمَعاَحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ثَابٍِت الَْجْحَدرِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ ، َعْن َخاِلٍد ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َعْن طَاُوو -٢٤٦٣
َوأَبِي َبكْرٍ ، َوُعَمَر ، َوُعثَْمانَ ، َعلَى الثُّلُِث ، ْبَن َجَبلٍ أَكَْرى اَألْرَض َعلَى َعْهِد َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

  .فَُهَو ُيْعَملُ بِِه إِلَى َيْوِمَك َهذَا، َوالرُُّبعِ 

َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن َعْمرِو : ِليُّ ، َوُمحَمَُّد ْبُن إِْسَماعِيلَ ، قَاالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن َخالٍَّد الَْباِه -٢٤٦٤
 َألنْ َيمَْنَح أََحدُكُْم أََخاُه: إِنََّما قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَ اْبُن َعبَّاسٍ : ْبنِ ِدينَارٍ ، َعْن طَاُووسٍ ، قَالَ 

  .اَألْرَض ، َخْيٌر لَُه ِمْن أَنْ يَأُْخذَ َخرَاًجا َمْعلُوًما

  َباُب اْسِتكَْراِء اَألْرضِ بِالطََّعامِ -١٢
مٍ ، لَى ْبنِ َحكِيَحدَّثََنا ُحَمْيدُ ْبُن َمْسَعَدةَ ، َحدَّثََنا خَاِلُد ْبُن الَْحارِِث ، َحدَّثََنا َسِعيدُ ْبُن أَبِي َعُروَبةَ ، َعْن َيْع -٢٤٦٥

فََزَعمَ ، كُنَّا ُنَحاِقلُ َعلَى َعْهِد َرسُولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ َيَسارٍ ، َعْن َراِفعِ ْبنِ َخدِيجٍ ، قَالَ 
ْن كَاَنْت لَهُ أَْرٌض ، فَالَ ُيكْرِيَها بِطََعامٍ َم: قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : أَنَّ َبْعَض ُعُموَمِتِه أََتاُهْم ، فَقَالَ 

  .ُمَسمَّى

  َباُب َمْن َزَرَع ِفي أَْرضِ قَْومٍ بَِغْيرِ إِذْنِهِْم -١٣
نِ َخدِيجٍ ، ْب َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َعاِمرِ ْبنِ ُزَراَرةَ ، َحدَّثََنا َشرِيٌك ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن َعطَاٍء ، َعْن َراِفعِ -٢٤٦٦

َمْن َزَرَع ِفي أَْرضِ قَْومٍ بَِغْيرِ إِذْنِهِْم ، فَلَْيَس لَُه ِمَن الزَّْرعِ َشْيٌء ، َوُتَردُّ : قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَ 
  .َعلَْيِه َنفَقَُتُه



  َباُب ُمَعاَملَِة النَّخِيلِ وَالْكَْرمِ -١٤
َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن سَِعيدٍ : ُمَحمَّدُ ْبُن الصَّبَّاحِ ، َوسَْهلُ ْبُن أَبِي سَْهلٍ ، وَإِْسحَاُق ْبُن مَْنُصورٍ ، قَالُوا َحدَّثََنا  -٢٤٦٧

َم َعاَملَ أَْهلَ خَْيَبرَ لَّالْقَطَّانُ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَس
  .بِالشَّطْرِ ِممَّا َيْخُرُج ِمْن ثََمرٍ ، أَْو َزْرعٍ

 ِمقَْسمٍ ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن تَْوَبةَ ، َحدَّثََنا ُهَشْيٌم ، َعنِ اْبنِ أَبِي لَيْلَى ، َعنِ الَْحكَمِ ْبنِ ُعَتْيَبةَ ، َعْن -٢٤٦٨
  .َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أَْعطَى َخْيَبرَ أَْهلََها َعلَى النِّْصِف َنْخلََِها وَأَْرضََِهاَعبَّاسٍ ، أَنَّ 

مَّا لَ:  ، قَالَ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن الْمُْنِذرِ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن فَُضْيلٍ ، َعْن ُمْسِلمٍ اَألعَْورِ ، َعْن أََنسِ ْبنِ مَاِلٍك -٢٤٦٩
  .افَْتَتحَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َخْيَبَر ، أَْعطَاَها َعلَى النِّْصِف

  َباُب َتلْقِيحِ النَّْخلِ -١٥
َع مُوَسى ْبَن طَلْحَةَ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن ُموَسى ، َعْن إِْسرَائِيلَ ، َعْن ِسَماٍك ، أَنَُّه َسِم -٢٤٧٠

َمَرْرُت َمَع َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِفي َنْخلٍ ، فَرَأَى قَْوًما ُيلَقُِّحونَ : ْبنِ ُعَبْيِد اِهللا ُيَحدِّثُ َعْن أَبِيِه ، قَالَ 
َما أَظُنُّ ذَِلَك ُيغْنِي شَْيئًا ، : رِ فََيْجَعلُوَنُه ِفي اُألنْثَى ، قَالَ يَأُْخذُونَ ِمَن الذَّكَ: َما َيْصَنُع َهُؤالَِء ؟ قَالُوا : النَّْخلَ ، فَقَالَ 

إِنََّما ُهَو ظٌَن ، إِنْ كَانَ ُيغْنِي َشيْئًا : فََبلََغُهْم ، فََتَركُوُه ، فََنَزلُوا َعْنَها ، فََبلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَقَالَ 
قَالَ اللَُّه ، فَلَْن أَكِْذَب َعلَى : إِنََّما أََنا َبَشٌر ِمثْلُكُْم ، َوإِنَّ الظَّنَّ ُيخِْطئُ وَُيِصيُب ، وَلَِكْن َما قُلُْت لَكُْم فَاْصَنُعوُه ، فَ

  .اللَِّه

، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، َوِهَشاُم ْبنُ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا َعفَّانُ ، َحدَّثََنا َحمَّاٌد ، أَخَْبَرَنا ثَابٌِت  -٢٤٧١
: َما َهذَا الصَّْوُت ؟ قَالُوا : ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعاِئَشةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َسِمَع أَْصوَاًتا ، فَقَالَ 

لََح ، فَلَْم ُيأْبُِروا َعامَِئٍذ ، فََصاَر ِشيًصا ، فَذَكَُروا ذَِلَك ِللنَّبِيِّ صَلَّى اهللا َعلْيِه لَْو لَْم َيفَْعلُوا لََص: النَّْخلُ يَأْبُِروَنُه ، فَقَالَ 
  .إِنْ كَانَ شَْيئًا ِمْن أَْمرِ ُدنَْياكُْم ، فَشَأَْنكُْم بِِه ، َوإِنْ كَانَ َشْيئًا ِمْن أَْمرِ دِينِكُْم ، فَإِلَيَّ: وَسلََّم ، فَقَالَ 

  الُْمْسِلُمونَ ُشَركَاُء ِفي ثَالٍَثَباُب  -١٦
ْبنِ حَْوَشبٍ ، َعْن َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َسعِيٍد ، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن ِخرَاشِ ْبنِ حَْوَشبٍ الشَّْيبَانِيُّ ، َعنِ الَْعوَّامِ  -٢٤٧٢

ِفي الَْماِء ، : الُْمْسِلُمونَ ُشَركَاُء ِفي ثَالٍَث : ى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّ: ُمَجاِهٍد ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ 
  .َوالْكَِإل ، وَالنَّارِ ، َوثََمُنُه َحَراٌم

  .يَْعنِي الَْماَء الْجَارَِي: قَالَ أَُبو سَِعيٍد 

، َعْن أَبِي الزِّنَاِد ، َعنِ اَألْعَرجِ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، أَنَّ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ َيزِيَد ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ -٢٤٧٣
  .الَْماُء ، وَالْكَُأل ، وَالنَّاُر: ثَالَثٌ الَ ُيْمَنْعَن : َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 

ِليُّ ْبُن غَُرابٍ ، َعْن ُزَهْيرِ ْبنِ مَْرُزوقٍ ، َعْن َعِليِّ ْبنِ َزْيدِ ْبنِ َحدَّثََنا َعمَّاُر ْبُن َخاِلٍد الْوَاِسِطيُّ ، َحدَّثََنا َع -٢٤٧٤
: َيا َرسُولَ اِهللا ، َما الشَّْيُء الَِّذي الَ َيِحلُّ َمْنُعُه ؟ قَالَ : ُجْدَعانَ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمسَيَّبِ ، َعْن َعاِئَشةَ ، أَنََّها قَالَْت 



َيا : َيا َرسُولَ اِهللا ، َهذَا الَْماُء قَْد َعَرفَْناُه ، فََما َبالُ الِْملْحِ وَالنَّارِ ؟ قَالَ : قُلُْت : ُح ، َوالنَّاُر ، قَالَْت الَْماُء ، َوالْمِلْ
ًحا ، فَكَأَنََّما َتَصدَّقَ بَِجمِيعِ َما ُحَمْيَراُء َمْن أَْعطَى نَاًرا ، فَكَأَنََّما َتَصدََّق بَِجِميعِ َما أَْنَضَجتْ ِتلَْك النَّاُر ، َوَمْن أَْعطَى مِلْ

َبةً ، َوَمْن َسقَى ُمْسِلًما طَيََّبْت ِتلْكَ الِْملُْح ، َوَمْن سَقَى ُمْسِلًما َشْرَبةً ِمْن َماٍء ، َحْيثُ يُوَجدُ الَْماُء ، فَكَأَنََّما أَْعَتَق َرقَ
  .أَنََّما أَحَْياُهَشْرَبةً ِمْن َماٍء ، َحْيثُ الَ يُوَجُد الَْماُء ، فَكَ

  َباُب إِقْطَاعِ اَألنَْهارِ وَالُْعُيوِن -١٧
َحدَّثَنِي ، ضَ ْبنِ َحمَّالٍ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَبِي ُعَمَر الَْعَدنِيُّ ، َحدَّثََنا فََرُج ْبُن سَِعيِد ْبنِ َعلْقََمةَ ْبنِ َسِعيِد ْبنِ أَْبَي -٢٤٧٥

ي ُيقَالُ نِ أَبَْيَض ْبنِ َحمَّالٍ ، َعْن أَبِيهِ َسِعيٍد ، َعْن أَبِيهِ أَبَْيَض ْبنِ َحمَّالٍ ، أَنَُّه اْسَتقْطَعَ الِْملْحَ الَِّذَعمِّي ثَابُِت ْبُن سَِعيِد ْب
: َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَقَالَ  ِملُْح َشذًا بِمَأْرِبٍ ، فَأَقْطََعُه لَُه ، ثُمَّ إِنَّ اَألقَْرَع ْبَن حَابِسٍ التَِّميِميَّ أََتى َرُسولَ اِهللا: لَُه 

َوَهَي بِأَْرضٍ لَْيسَ بَِها َماٌء ، َوَمْن َوَرَدُه أََخذَُه ، َوُهَو مِثْلُ الَْماءِ ، َيا َرسُولَ اِهللا ، إِنِّي قَْد َوَرْدُت الِْملَْح ِفي الَْجاِهِليَِّة 
قَْد أَقَلُْتَك ِمْنُه َعلَى : ْيِه وَسلَّمَ أَبَْيَض ْبَن َحمَّالٍ ِفي قَِطيَعِتِه ِفي الِْملْحِ ، فَقَالَ الِْعدِّ ، فَاْسَتقَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعل

َوَرَدهُ  ُهَو ِمْنكَ َصَدقَةٌ ، َوُهَو ِمثْلُ الَْماِء الِْعدِّ ، َمْن: أَنْ َتْجَعلَُه مِنِّي َصَدقَةً ، فَقَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 
  .أََخذَُه

  .َوُهَو الَْيْوَم َعلَى ذَِلَك ، َمْن َوَرَدُه أََخذَُه: قَالَ فََرٌج 
  .َمكَاَنُه ِحَني أَقَالَُه ِمْنُه، َجْوِف مَُراٍد ، فَقَطََع لَُه النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أَْرًضا َوغِيالً بِالْجَْوِف : قَالَ 

  ْن َبْيعِ الَْماِءَباُب النَّْهيِ َع -١٨
الِْمْنهَالِ ، َسِمْعتُ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ ، َعْن أَبِي  -٢٤٧٦

الَ تَبِيُعوا الَْماَء ، فَإِنِّي َسِمْعتُ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه :  إِيَاَس ْبَن َعْبٍد الُْمزَنِيَّ ، َوَرأَى أَُناًسا َيبِيُعونَ الَْماَء ، فَقَالَ
  .وَسلََّم نََهى أَنْ يَُباَع

ْن أَبِي َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا اْبُن ُجرَْيجٍ ، َع: َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، وَإِْبَراِهيُم ْبُن سَِعيٍد الَْجْوَهرِيُّ ، قَاالَ  -٢٤٧٧
  .نََهى َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َعْن َبْيعِ فَْضلِ الَْماِء: الزَُّبْيرِ ، َعْن َجابِرٍ ، قَالَ 

  َباُب النَّْهيِ َعْن َمْنعِ فَْضلِ الَْماِء ِلَيْمَنَع بِِه الْكََأل -١٩
نُ ، َعْن أَبِي الزَِّناِد ، َعنِ اَألعَْرجِ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيا -٢٤٧٨

  .الَ َيْمَنْع أََحدُكُْم فَْضلَ الَْماِء ، ِلَيْمَنعَ بِِه الْكََأل: اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 

قَالَ : ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن َحارِثَةَ ، َعْن َعْمَرةَ ، َعْن َعاِئَشةَ ، قَالَْت  َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َسعِيٍد ، َحدَّثََنا عَْبَدةُ -٢٤٧٩
  .الَ ُيمَْنُع فَْضلُ الَْماِء ، َوالَ ُيْمَنعُ َنقُْع الْبِئْرِ: َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

  اِءَباُب الشُّْربِ ِمَن اَألوِْدَيِة َوِمقَْدارِ َحْبسِ الَْم -٢٠
َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُرْمحٍ ، أَْخبََرَنا اللَّْيثُ ْبُن سَْعٍد ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ ، َعْن ُعْرَوةَ ْبنِ الزُّبَْيرِ ،  -٢٤٨٠

َعلْيِه وَسلََّم ِفي ِشرَاجِ الَْحرَِّة الَِّتي َيْسقُونَ بَِها  الزَُّبْيرِ ، أَنَّ َرُجالً ِمَن اَألْنصَارِ خَاَصَم الزَُّبْيَر عِْنَد َرسُولِ اِهللا صَلَّى اهللا
َسرِّحِ الَْماَء َيُمرَّ ، فَأََبى َعلَْيِه ، فَاْخَتَصَما ِعْنَد َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَقَالَ : النَّْخلَ ، فَقَالَ اَألْنَصارِيُّ 



َيا َرُسولَ : فََغِضَب اَألْنَصارِيُّ ، فَقَالَ ، ثُمَّ أَْرِسلِ الَْماَء إِلَى َجارَِك ، اْسقِ َيا ُزَبْيُر : َسلََّم َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه و
مَّ احْبِسِ الَْماءَ َيا ُزَبْيُر اْسقِ ، ثُ: اِهللا ، أَنْ كَانَ اْبَن َعمَِّتَك ؟ فََتلَوَّنَ َوْجُه َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، ثُمَّ قَالَ 

فَالَ َوَربِّكَ الَ ُيْؤِمُنونَ {: َواللَِّه إِنِّي َألْحِسُب َهِذِه اآلَيةَ َنَزلَْت ِفي ذَِلَك : فَقَالَ الزَُّبْيُر : قَالَ ، َحتَّى َيْرجِعَ إِلَى الَْجْدرِ 
  .}سِهِْم حََرًجا ِممَّا قََضْيَت َوُيَسلُِّموا َتْسِليًماَحتَّى ُيَحكُِّموَك ِفيَما َشَجَر َبيَْنُهْم ثُمَّ الَ َيجُِدوا ِفي أَْنفُ

َحدَّثَنِي ُمَحمَّدُ ْبُن ، ٍك َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن الُْمْنِذرِ الْحَِزاِميُّ ، َحدَّثََنا َزكَرِيَّا ْبُن َمْنظُورِ ْبنِ ثَْعلََبةَ ْبنِ أَبِي َماِل -٢٤٨١
قََضى َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِفي سَْيلِ َمْهزُورٍ ، : قَالَ ، َعمِِّه ثَْعلََبةَ ْبنِ أَبِي َماِلٍك  ُعقَْبةَ ْبنِ أَبِي مَاِلٍك ، َعْن

  .اَألْعلَى فَْوَق اَألسْفَلِ ، َيْسِقي اَألْعلَى إِلَى الْكَْعَبْينِ ، ثُمَّ ُيْرِسلُ إِلَى َمْن ُهَو أَسْفَلَ ِمْنُه

َحدَّثَنِي أَبِي ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ ، َعْن أَبِيِه ، ، أَحَْمُد ْبُن َعْبَدةَ ، أَْخبََرَنا الُْمِغَريةُ ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ َحدَّثََنا  -٢٤٨٢
لُغَ الْكَْعَبْينِ ، ثُمَّ ُيْرِسلَ َعْن َجدِِّه ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قََضى ِفي سَْيلِ َمْهزُورٍ ، أَنْ ُيْمِسَك حَتَّى َيْب

  .الَْماَء

َيحَْيى ْبنِ الَْولِيِد ، َحدَّثََنا أَُبو الُْمَغلِّسِ ، َحدَّثََنا فُضَْيلُ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا مُوَسى ْبُن ُعقَْبةَ ، َعْن إِْسَحاقَ ْبنِ  -٢٤٨٣
صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قََضى ِفي شُْربِ النَّْخلِ ِمَن السَّْيلِ ، أَنَّ اَألْعلَى فَاَألْعلَى  َعْن ُعَباَدةَ ْبنِ الصَّاِمِت ، أَنَّ َرُسولَ اِهللا

قَِضيَ ِه ، َوكَذَِلَك ، َحتَّى َتْنَيشَْرُب قَْبلَ اَألسْفَلِ ، َويُْتَرُك الَْماُء إِلَى الْكَْعَبْينِ ، ثُمَّ يُْرَسلُ الَْماُء إِلَى اَألسْفَلِ الَِّذي َيِلي
  .الَْحوَاِئطُ ، أَْو َيفَْنى الَْماُء

  َباُب ِقْسَمِة الَْماِء -٢١
ْن كَِثريِ ْبنِ َعْبِد اهللاِ ْبنِ َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن الُْمْنِذرِ الْحَِزاِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو الْجَْعِد َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َعْبِد اِهللا ، َع -٢٤٨٤

  .ُتَبدَّأُ الَْخْيلُ َيْوَم وِْرِدَها: قَالَ َرُسولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : الُْمَزنِيِّ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، قَالَ  َعْمرِو ْبنِ َعْوٍف

الطَّائِِفيُّ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ ،  َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن َجْعفَرٍ ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن َداُوَد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُمْسِلمٍ -٢٤٨٥
كُلُّ قَْسمٍ قُِسَم ِفي الَْجاِهِليَِّة ، فَُهوَ : قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َعْن أَبِي الشَّْعثَاِء ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ 
  .ُم ، فَُهَو َعلَى قَْسمِ اِإلْسالَمَِعلَى َما قُِسَم ، َوكُلُّ قَْسمٍ أَْدَركَُه اِإلْسالَ

  َباُب َحرِميِ الْبِئْرِ -٢٢
ُن ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ َحدَّثََنا الَْولِيُد ْبُن َعْمرِو ْبنِ ُسكَْينٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ الُْمثَنَّى وَحدَّثََنا الَْحَس -٢٤٨٦

َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ الَْمِكيُّ ، َعنِ الَْحَسنِ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمَغفَّلٍ ، أَنَّ : َوهَّابِ ْبُن َعطَاٍء ، قَاالَ الصَّبَّاحِ ، َحدَّثََنا َعْبُد الْ
  .َمْن َحفََر بِئًْرا فَلَُه أَْرَبُعونَ ِذَراًعا َعطًَنا ِلَماشَِيِتِه: َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ 

ِفعٍ أَبِي غَاِلبٍ ، َحدَّثََنا سَْهلُ ْبُن أَبِي الصُّْغِديِّ ، َحدَّثََنا َمْنصُوُر ْبُن ُصقَْيرٍ ، َحدَّثََنا ثَابُِت ْبُن ُمَحمٍَّد ، َعْن َنا -٢٤٨٧
  .رِ َمدُّ رِشَاِئهَاَحرُِمي الْبِئْ: قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َعْن أَبِي َسعِيٍد الُْخْدرِيِّ ، قَالَ 

  َباُب َحرِميِ الشَّجَرِ -٢٣
ا مُوَسى ْبُن ُعقَْبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد َربِِّه ْبُن َخاِلٍد النَُّمْيرِيُّ أَُبو الُْمَغلِّسِ ، َحدَّثََنا الْفُضَْيلُ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََن -٢٤٨٨



، َعْن ُعَباَدةَ ْبنِ الصَّاِمِت ، أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قََضى ِفي النَّْخلَِة  أَخَْبرَنِي إِْسحَاُق ْبُن َيحَْيى ْبنِ الَْولِيِد
َألْرضِ ، ٍة ِمْن أُولَِئَك ِمَن اَوالنَّْخلََتْينِ وَالثَّالَثَِة ِللرَُّجلِ ِفي النَّْخلِ ، فََيْخَتِلفُونَ ِفي ُحقُوقِ ذَِلَك ، فَقََضى أَنَّ ِلكُلِّ َنْخلَ

  .َمْبلَغُ َجرِيِدَها َحرِميٌ لََها

 ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َحدَّثََنا سَْهلُ ْبُن أَبِي الصُّْغِديِّ ، َحدَّثََنا َمْنصُوُر ْبُن ُصقَْيرٍ ، َحدَّثََنا ثَابُِت ْبُن ُمَحمٍَّد الَْعْبِديُّ -٢٤٨٩
  .َحرُِمي النَّْخلَِة َمدُّ َجرِيِدَها:  قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم: قَالَ 

  َباُب َمْن بَاَع َعقَاًرا وَلَْم َيجَْعلْ ثََمَنُه ِفي ِمثِْلِه -٢٤
َمِلِك ْبنِ َعْن َعْبِد الْ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن إِْبَراِهيَم ْبنِ ُمهَاجِرٍ ، -٢٤٩٠

َمْن بَاَع دَاًرا أَْو َعقَاًرا فَلَْم : َسِمْعُت َرسُولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقُولُ : ُعَمْيرٍ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ ُحَرْيٍث ، قَالَ 
  .َيْجَعلُْه ِفي ِمثِْلِه ، كَانَ قَِمٌن أَنْ الَ ُيَباَرَك ِفيِه

َحدَّثَنِي إِْسَماعِيلُ ْبُن إِْبَراِهيَم ْبنِ ُمهَاجِرٍ ، َعْن ، ُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اِهللا ْبُن َعْبِد الَْمجِيِد َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْب -م٢٤٩٠
  .ِمثْلَُه، َعلْيِه وَسلََّم  َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ ُعَمْيرٍ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ُحَرْيٍث ، َعْن أَِخيِه َسعِيِد ْبنِ حَُرْيٍث ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اهللا

َحدَّثََنا َمْرَوانُ ْبُن ُمَعاوَِيةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َماِلٍك النَّخَِعيُّ ، َعْن : قَاالَ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َوَعْمُرو ْبُن َراِفعٍ  -٢٤٩١
قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه : قَالَ ، ْن أَبِيِه ُحذَْيفَةَ ْبنِ الَْيَماِن ُيوُسَف ْبنِ َمْيُموٍن ، َعْن أَبِي ُعبَْيَدةَ ْبنِ ُحذَْيفَةَ ، َع

  .َمْن َباَع َداًرا لَمْ َيجَْعلْ ثَمََنَها ِفي ِمثِْلَها ، لَمْ ُيبَاَرْك لَُه ِفيَها: وَسلََّم 

  أَبَْواُب الشُّفْعَِة
  ُهَباُب َمْن بَاَع رَِباًعا فَلُْيْؤِذنْ َشرِيكَ -١

، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ ، َعْن جَابِرٍ : قَاالَ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َوُمَحمَّدُ ْبُن الصَّبَّاحِ  -٢٤٩٢
  .ٌض فَالَ َيبِْعَها ، حَتَّى َيعْرِضََها َعلَى َشرِيِكِهَمْن كَاَنتْ لَُه َنْخلٌ أَوْ أَْر: قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَ 

َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن َهاُرونَ ، أَخَْبَرَنا َشرِيٌك ، َعْن ِسَماٍك ، : قَاالَ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ِسَنانَ ، وَالَْعالَُء ْبُن َساِلمٍ  -٢٤٩٣
َمْن كَاَنْت لَُه أَْرٌض فَأََرادَ َبْيَعَها ، فَلَْيعْرِْضَها : قَالَ ، بِيِّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َعْن ِعكْرَِمةَ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعنِ النَّ

  .َعلَى َجارِِه

  َباُب الشُّفَْعِة بِالْجِوَارِ -٢
قَالَ : قَالَ ، ِك ، َعْن َعطَاٍء ، َعْن َجابِرٍ َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُهشَْيٌم ، أَْخَبرََنا َعْبُد الَْمِل -٢٤٩٤

  .الَْجاُر أََحقُّ بُِشفَْعةِ َجارِِه ، ُيْنَتظَرُ بَِها إِنْ كَانَ غَاِئًبا ، إِذَا كَانَ طَرِيقُُهَما َواِحدًا: َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن إِبَْراِهيمَ ْبنِ َمْيَسَرةَ ، : قَاالَ ، ، َوَعِليُّ ْبُن ُمحَمٍَّد َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ  -٢٤٩٥
  .الَْجاُر أََحقُّ بِسَقَبِِه: َعْن َعْمرِو ْبنِ الشَّرِيِد ، َعْن أَبِي َراِفعٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 



بٍ ، َعْن َعْمرِو دَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ ، َعْن ُحَسْينٍ الُْمَعلِّمِ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيَح -٢٤٩٦
ٌض لَْيَس ِفيَها َألَحٍد قَْسٌم َوالَ َيا َرسُولَ اِهللا ، أَْر: قُلُْت : ْبنِ الشَّرِيِد ْبنِ ُسوَْيٍد ، َعْن أَبِيِه الشَّرِيدِ ْبنِ ُسوَْيٍد ، قَالَ 

  .الَْجاُر أََحقُّ بِسَقَبِِه: َشرِيٌك ، إِالَّ الْجِوَاُر ، قَالَ 

  َباُب إِذَا َوقََعِت الُْحُدوُد فَالَ ُشفْعَةَ -٣
و عَاِصمٍ ، َحدَّثََنا َماِلُك ْبُن أََنسٍ ، َعنِ َحدَّثََنا أَُب: قَاالَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َوَعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن ُعَمَر  -٢٤٩٧

ولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه الزُّْهرِيِّ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيَّبِ ، َوأَبِي َسلََمةَ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ ، أَنَّ َرُس
  .، فَإِذَا َوقََعِت الُْحدُوُد فَالَ ُشفَْعةَوَسلََّم قََضى بِالشُّفَْعِة ِفيَما لَْم يُقَْسْم 

دِ ْبنِ الُْمَسيَّبِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َحمَّاٍد الطِّْهرَانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِصمٍ ، َعْن َماِلٍك ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َسِعي -م٢٤٩٧
  .َنْحَوُه، يِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َوأَبِي َسلََمةَ ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، َعنِ النَّبِ

  .مُتَِّصلٌ، مُْرَسلٌ ، َوأَُبو َسلََمةَ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، َسعِيُد ْبُن الُْمَسيَّبِ : أَُبو عَاِصمٍ : قَالَ 

بَْراِهيمَ ْبنِ َمْيَسَرةَ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ الشَّرِيِد ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن الَْجرَّاحِ ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن إِ -٢٤٩٨
  .الشَّرِيُك أََحقُّ بَِسقَبِِه َما كَانَ: قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَ ، َعْن أَبِي َراِفعٍ 

َعْن َمْعَمرٍ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ، َعْن َجابِرِ ْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ،  -٢٤٩٩
ودُ إِنََّما جََعلَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم الشُّفَْعةَ ِفي كُلِّ َما لَْم يُقَْسْم ، فَإِذَا َوقََعِت الُْحُد: قَالَ ، َعْبِد اِهللا 

  .ُشفَْعةََوُصرِّفَِت الطُُّرُق فَالَ 

  َباُب طَلَبِ الشُّفْعَِة -٤
ْيلََمانِيِّ ، َعْن أَبِيِه ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الَْحارِِث ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ الَْب -٢٥٠٠

  ءءء). ١(الشُّفَْعةُ كََحلِّ الْعِقَالِ :  َعلْيِه وَسلََّم قَالَ َرُسولُ اِهللا صَلَّى اهللا: َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 
  __________حاشية_
وابنه ُمَحمد ُمتََهٌم بالكَِذب ، ومل يسمع أحًدا من الصحابة ، إسناُده ساقطٌ ؛ َعْبد الرَّْحَمن ابن الَبْيلََمانِي ضعيٌف ) ١(
  .وُمَحمد بن احلارث بن زِيَاد احلارثي مَْتُروٌك، 
  .١٤٣٤" علل احلديث. "هذا حديثٌ ُمْنكٌَر: أبو ُزْرَعة الرَّازِي  قال -
َحدَّث عن : وقال ، يف مناكري ُمَحمد بن َعْبد الرَّْحَمن ابن الَبْيلََمانِي  ٢/٢٧٥" اجملروحني"وأخرجه ابن حِبَّان يف  -

  .كلها َمْوُضوَعةٌ، شبيًها مبئيت حديث ، أبيه بنسخٍة 
يف مناكري ُمحَمد بن ،  ٧/٣٨٤، يف مناكري ُمَحمد بن احلارث ، ويف  ٧/٣٧٩" الكامل" وأخرجه ابُن َعِدي ، يف -

  .َعْبد الرَّْحَمن ابن الَبْيلََمانِي

، َعْن أَبِيِه ،  لََمانِيَِّحدَّثََنا ُسوَْيُد ْبُن َسعِيٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الَْحارِِث ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ الَْبْي -٢٥٠١
الَ ُشفَْعةَ ِلَشرِيٍك َعلَى َشرِيٍك ، إِذَا َسَبقَهُ بِالشَِّراِء ، َوالَ : قَالَ َرُسولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 
  .ِلَصِغريٍ ، َوالَ ِلَغاِئبٍ

  __________حاشية_



وابنه ُمَحمد ُمتََهٌم بالكَِذب ، ومل يسمع أحًدا من الصحابة ، ابن الَبْيلََمانِي ضعيٌف  إسناُده ساقطٌ ؛ َعْبد الرَّْحَمن) ١(
  .وُمَحمد بن احلارث بن زِيَاد احلارثي مَْتُروٌك ، وسَُوْيد بن سَِعيد ُمتََهٌم بالكَِذب، 
  .١٤٣٥" احلديثعلل . "ال أَعلم أحًدا قال هبذا، هذا حديثٌ ُمْنكٌَر : قال أبو ُزْرَعة الرَّازِي  -
َحدَّث عن : وقال ، يف مناكري ُمَحمد بن َعْبد الرَّْحَمن ابن الَبْيلََمانِي  ٢/٢٧٥" اجملروحني"وأخرجه ابن حِبَّان يف  -

  .كلها َمْوُضوَعةٌ، شبيًها مبئيت حديث ، أبيه بنسخٍة 
يف مناكري ُمحَمد بن ،  ٧/٣٨٤ ، يف مناكري ُمَحمد بن احلارث ، ويف ٧/٣٧٩" الكامل"وأخرجه ابُن َعِدي ، يف  -

  .َعْبد الرَّْحَمن ابن الَبْيلََمانِي

  أَبَْواُب اللُّقَطَِة
  َباُب َضالَِّة اإلِبِلِ وَالَْبقَرِ وَالْغََنمِ -١

َسنِ ، َعْن ُمطَرِِّف ْبنِ َعْبِد َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن سَِعيٍد ، َعْن ُحَمْيٍد الطَّوِيلِ ، َعنِ الَْح -٢٥٠٢
  .َضالَّةُ الُْمسِْلمِ حََرُق النَّارِ: قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَ ، اِهللا ْبنِ الشِّخِّريِ ، َعْن أَبِيِه 

َنا أَُبو َحيَّانَ التَّْيِميُّ ، َحدَّثََنا الضَّحَّاُك ، َخالُ الْمُْنِذرِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َسعِيٍد ، َحدَّثَ -٢٥٠٣
َما : كُْنُت َمَع أَبِي بِالْبََوازِيجِ ، فََراَحتِ الْبَقَُر ، فََرأَى بَقََرةً أَْنكََرَها ، فَقَالَ : قَالَ ، ْبنِ َجرِيرٍ ، َعنِ الْمُْنِذرِ ْبنِ َجرِيرٍ 

َسِمْعَت َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا : فَطُرَِدْت َحتَّى تََواَرْت ، ثُمَّ قَالَ ، فَأََمَر بَِها : قََرةٌ لَِحقَْت بِالَْبقَرِ ، قَالَ َب: َهِذِه ؟ قَالُوا 
  .الَ ُيؤْوِي الضَّالَّةَ ، إِالَّ َضالٌّ: َعلْيِه وَسلََّم َيقُولُ 

الَِء اَألْيِليُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن َيْحَيى ْبنِ سَِعيٍد ، َعْن َربِيَعةَ َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن إِْسَماِعيلَ ْبنِ الَْع -٢٥٠٤
: قَالَ ، فََسأَلُْتُه ، فَ)١(يَعةَ ْبنِ أَبِي عَْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن َيزِيَد ، مَْولَى الُْمْنَبِعِث ، َعْن زَْيِد ْبنِ خَاِلٍد الُْجَهنِيِّ ، فَلَِقيُت َربِ

سُِئلَ َعْن َضالَِّة اإلِبِلِ ، فََغِضبَ : َحدَّثَنِي َيزِيُد ، َعْن َزْيِد ْبنِ َخاِلٍد الُْجهَنِيِّ ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 
، ُد الَْماَء وََتأْكُلُ الشََّجَر ، َحتَّى َيلْقَاَها رَبَُّها َما لََك َولََها ؟ َمَعَها الِْحذَاُء وَالسِّقَاُء ، تَرِ: َوقَالَ ، َواْحمَرَّْت َوْجَنتَاُه 

اْعرِفْ : َوُسِئلَ َعنِ اللُّقَطَِة ، فَقَالَ ، أَْو ِللذِّئْبِ ، أَوْ َألخِيَك ، ُخذَْها ، فَإِنََّما ِهَي لََك : َوُسِئلَ َعْن ضَالَِّة الَْغَنمِ ، فَقَالَ 
  .َها َسَنةً ، فَإِِن اْعُترِفَْت ، َوإِالَّ فَاْخِلطَْها بَِماِلَكِعفَاَصَها َووِكَاَءَها َوَعرِّفْ

  __________حاشية_
  .، هو ُسفيان بن ُعَيينة" فلَِقيتُ َربِيعَةَ: "القائل ) ١(

  َباُب اللُّقَطَِة -٢
، َعْن َخاِلٍد الَْحذَّاِء ، َعْن أَبِي الَْعالَِء ، َعْن  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ الثَّقَِفيُّ -٢٥٠٥

َمْن َوَجَد لُقَطَةً فَلُْيْشهِْد ذَا َعْدلٍ أَوْ : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَ ، ُمطَرٍِّف ، َعْن ِعَياضِ ْبنِ ِحَمارٍ 
  .ْم ، فَإِنْ َجاَء َربَُّها ، فَُهَو أََحقُّ بَِها ، وَإِالَّ فَُهَو َمالُ اِهللا يُْؤِتيِه َمْن َيَشاُءذََوْي َعْدلٍ ، ثُمَّ الَ ُيغَيِّْر َوالَ َيكُْت

:  قَالَ، نِ غَفَلَةَ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن َسلََمةَ ْبنِ كَُهْيلٍ ، َعْن ُسَوْيِد ْب -٢٥٠٦
أَلِْقِه ، فَأََبْيتُ : َوَسلَْمانَ ْبنِ رَبِيَعةَ ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالُْعذَْيبِ ، الَْتقَطُْت سَْوطًا ، فَقَاالَ ِلي ، َخَرْجُت َمَع زَْيِد ْبنِ صُوَحانَ 

أََصْبَت ، الَْتقَطُْت ِمئَةَ ِدينَارٍ َعلَى َعْهِد َرسُولِ : قَالَ ، فَلَمَّا قَِدْمَنا الَْمِديَنةَ أَتَْيُت أَُبيَّ ْبَن كَْعبٍ ، فَذَكَْرُت ذَِلَك لَُه ، فَ



، َعرِّفَْها : فََعرَّفُْتَها ، فَلَْم أَجِْد أََحًدا َيْعرِفَُها ، فَسَأَلُْتُه ، فَقَالَ ، َعرِّفَْها َسَنةً : اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فََسأَلُْتُه ، فَقَالَ 
اْعرِْف وَِعاَءَها َووِكَاَءَها َوَعَدَدَها ، ثُمَّ َعرِّفَْها َسَنةً ، فَإِنْ َجاَء َمْن َيْعرِفَُها ، : ، فَلَْم أَجِْد أََحًدا َيْعرِفَُها ، فَقَالَ فََعرَّفُْتَها 

  .َوإِالَّ ، فَهَِي كََسبِيلِ مَاِلَك

قَاالَ ، الَْحَنِفيُّ وَحدَّثََنا َحْرَملَةُ ْبُن َيحَْيى ، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن َوْهبٍ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ  -٢٥٠٧
نَّ َحدَّثَنِي سَاِلمٌ أَُبو النَّْضرِ ، َعْن ُبْسرِ ْبنِ َسعِيٍد ، َعْن َزْيِد ْبنِ َخاِلٍد الْجَُهنِيِّ ، أَ، َحدَّثََنا الضَّحَّاكُ ْبُن ُعثَْمانَ الْقَُرِشيُّ : 

َعرِّفَْها َسَنةً ، فَإِِن اْعُترِفَْت فَأَدَِّها ، فَإِنْ لَْم ُتْعتََرْف ، : َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم سُِئلَ َعنِ اللُّقَطَِة ، فَقَالَ 
  .فَاْعرِْف ِعفَاَصَها َووَِعاَءَها ، ثُمَّ كُلَْها ، فَإِنْ َجاءَ َصاِحُبَها فَأَدَِّها إِلَْيِه

  َباُب الِْتقَاِط َما أَخَْرَج الْجُرَذُ -٣
َحدَّثَتْنِي ، َحدَّثَنِي ُموَسى ْبُن َيْعقُوَب الزَّمِْعيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن خَاِلدِ ْبنِ َعثَْمةَ  -٢٥٠٨

كَرَِميةَ بِْنَت الْمِقَْدادِ ْبنِ َعْمرٍو أَْخبََرْتَها َعْن ُضَباَعةَ بِْنِت الزُّبَْيرِ ، َعنِ الِْمقَْدادِ ْبنِ أَنَّ أُمََّها ، َعمَِّتي قَُرْيَبةُ بِْنُت عَْبِد اِهللا 
َجِتِه إِالَّ ِفي دُُهْم ِفي حَاَعْمرٍو ، أَنَُّه َخَرَج ذَاتَ َيْومٍ إِلَى الَْبِقيعِ ، َوُهَو الَْمقُْبَرةُ ِلحَاَجِتِه ، َوكَانَ النَّاُس الَ َيذَْهُب أََح

َحاَجِتِه ، إِذْ َرأَى جَُرذًا أَخَْرَج ِمْن الَْيْوَمْينِ وَالثَّالَثَِة ، فَإِنََّما َيْبَعُر كََما َتبَْعُر اِإلبِلُ ، ثُمَّ َدَخلَ َخرَِبةً ، فََبْيَنا ُهَو َجاِلٌس ِل
قَالَ الِْمقْدَاُد ، َسْبَعةَ َعَشَر ِدينَاًرا ، ثُمَّ أَخَْرَج طََرَف ِخْرقٍَة َحْمَراَء ُجْحرٍ ِدينَاًرا ، ثُمَّ َدَخلَ فَأَْخَرَج آَخَر ، َحتَّى أَخَْرَج 

حَتَّى أََتْيُت بَِها َرسُولَ اهللاِ ، فََوَجْدُت ِفيَها ِدينَاًرا ، فََتمَّْت ثَمَانَِيةَ َعَشَر ِدينَاًرا ، فَخََرْجُت بَِها ، فََسلَلُْت الِْخْرقَةَ : 
اْرجِعْ بَِها ، الَ َصَدقَةَ ِفيَها ، َباَركَ : ُخذْ َصَدقََتَها َيا َرسُولَ اِهللا ، قَالَ : لْيِه وَسلََّم ، فَأَْخبَْرُتُه خََبَرَها ، قُلُْت َصلَّى اهللا َع

فَلَْم َيفَْن آِخُرَها : قَالَ ، َك بِالَْحقِّ الَ َوالَِّذي أَكْرََم: لََعلََّك أَْتَبْعَت َيَدَك ِفي الُْجْحرِ ؟ قُلُْت : ثُمَّ قَالَ ، اللَُّه لََك ِفيَها 
  .َحتَّى مَاَت

  َباُب َمْن أََصاَب رِكَازًا -٤
َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن : قَاالَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْيُموٍن الَْمكِّيُّ ، َوِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ  -٢٥٠٩
  .ِفي الرِّكَازِ الُْخُمُس: وَأَبِي َسلََمةَ ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ  َسِعيٍد ،

ةَ ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا َنْصُر ْبُن َعِليٍّ الْجَْهَضِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو أَْحَمَد ، َعْن إِسَْراِئيلَ ، َعْن ِسَماٍك ، َعْن ِعكْرَِم -٢٥١٠
  .ِفي الرِّكَازِ الُْخُمُس: قَالَ َرسُولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َعبَّاسٍ قَالَ 

: الَ قَ،  حَيَّانَ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ثَابٍِت الَْجْحَدرِيُّ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن إِْسحَاَق الَْحْضرَِميُّ ، َحدَّثََنا َسِليُم ْبُن -٢٥١١
َرُجلٌ اشَْتَرى ، كَانَ ِفيَمْن كَانَ قَْبلَكُْم : َسِمْعُت أَبِي ُيَحدِّثُ َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 

إِنََّما : ْشَترِ مِْنَك الذََّهَب ، فَقَالَ الرَُّجلُ اْشتََرْيُت ِمْنكَ اَألْرَض ، َولَْم أَ: َعقَاًرا ، فََوَجَد ِفيَها َجرَّةً ِمْن ذََهبٍ ، فَقَالَ 
ِلي : ِلي غُالٌَم ، َوقَالَ اآلَخُر : أَلَكَُما وَلٌَد ؟ فَقَالَ أََحُدُهَما : فََتَحاكََما إِلَى َرُجلٍ ، فَقَالَ ، بِْعُتَك اَألْرَض بَِما ِفيَها 

  .ةَ ، وَلُْيْنِفقَا َعلَى أَْنفُِسهَِما ِمْنُه ، وَلَْيَتَصدَّقَافَأَْنِكَحا الُْغالََم الْجَارَِي: َجارَِيةٌ ، قَالَ 

  أَبَْواُب الِْعتْقِ
  َباُب الُْمدَبَّرِ -١



بِي َخاِلٍد َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن أَ: قَاالَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُنَمْيرٍ ، َوَعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد  -٢٥١٢
  .رِ، َعْن َسلََمةَ ْبنِ كَُهْيلٍ ، َعْن َعطَاٍء ، َعْن َجابِرٍ ، أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم بَاَع الُْمدَبَّ

َدبَّرَ : قَالَ ، َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا  َعْن، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ  -٢٥١٣
َرُجلٌ ِمْن َبنِي ، فَاشَْتَراهُ اْبُن النَّحَّامِ ، فََباَعُه النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، وَلَْم َيكُْن لَُه َمالٌ غَْيُرُه ، َرُجلٌ ِمنَّا غُالًَما 

  .َعِديٍّ

َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ظَْبَيانَ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنَّ النَّبِيَّ  َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَبِي -٢٥١٤
  .الُْمدَبَُّر ِمَن الثُّلُِث: َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 

  .الُْمَدبَُّر ِمَن الثُّلُِث: َيْعنِي َحدِيثَ ، َهذَا َخطَأٌ : ةَ َيقُولُ َيْعنِي اْبَن أَبِي شَْيَب، َسِمْعُت ُعثَْمانَ : قَالَ اْبُن َماَجْه 
  .لَْيَس لَهُ أَْصلٌ: قَالَ أَُبو َعْبدِ اهللاِ اْبُن َماَجْه 

  َباُب أُمََّهاِت اَألْوالَِد -٢
ثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا شَرِيٌك ، َعْن ُحَسْينِ ْبنِ َعْبدِ َحدَّ: قَاالَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َوُمحَمَُّد ْبُن إِْسَماعِيلَ  -٢٥١٥

أَيَُّما َرُجلٍ : قَالَ َرسُولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَ ، اِهللا ْبنِ ُعبَْيِد اِهللا ْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن ِعكْرَِمةَ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ 
  .ْعَتقَةٌ َعْن ُدُبرٍ ِمْنُهَولََدْت أََمُتُه ِمْنُه ، فَهَِي ُم

، َعنِ الُْحَسْينِ ْبنِ َعْبِد )١(َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُيوُسَف ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِصمٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َيعْنِي النَّْهَشِليَّ  -٢٥١٦
أَْعتَقََها : َراهِيَم ِعْنَد َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم فَقَالَ ذُكَِرْت أُمُّ إِْب: قَالَ ، اِهللا ، َعْن ِعكْرَِمةَ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ 

  .َولَُدَها
  __________حاشية_
" هتذيب الكمال. "هكذا وقع عنده ، وهو خطأٌ ، إمنا هو أبو َبكْر بن َعْبد اهللا بن أَبِي َسْبَرة: قال اِملزِّي ) ١(

  .٦٠٢٤" حتفة األشراف"، و ٣٣/١٠٨
اآلحاد "، وابن أيب عاصم ، يف  ٨/٢١٥و ١/١٣٦فقد أخرجه ابن سعد ، قطًعا " أبو َبكْر بن أَيب َسبَْرة"وهو : قلنا 

  .، على الصواب ١٠/٣٤٦والبَْيَهِقي ، ) ٢١٩١(واحلاكم ، ) ٤٢٤٠:  ٤٢٣٣(، والدَّاَرقُطْنِي  ٣١٣٢" واملثاين

َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّزَّاقِ ، َعنِ اْبنِ جَُرْيجٍ ، أَخَْبرَنِي أَُبو : قَاالَ ، ْبُن َمْنُصورٍ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، وَإِْسَحاُق -٢٥١٧
لََّم ِفيَنا َحيٌّ كُنَّا َنبِيُع َسرَارِيََّنا َوأُمَّهَاِت أَْوالَدَِنا ، َوالنَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَس: الزَُّبْيرِ ، أَنَُّه َسِمَع َجابِرَ ْبَن َعْبِد اهللاِ َيقُولُ 

  .، الَ َنَرى بِذَِلَك بَأًْسا

  َباُب الُْمكَاَتبِ -٣
َحدَّثََنا أَُبو خَاِلٍد اَألْحَمُر ، َعنِ اْبنِ َعْجالَنَ ، َعْن : قَاالَ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َوَعْبدُ اهللاِ ْبُن َسِعيٍد  -٢٥١٨

: ثَالَثَةٌ كُلُُّهمْ َحقٌّ َعلَى اِهللا َعْوُنُه : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَ ، ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ َسِعيِد ْبنِ أَبِي َسِعيٍد 
  .الْغَازِي ِفي سَبِيلِ اِهللا ، وَالُْمكَاَتُب الَِّذي يُرِيُد األََداَء ، َوالنَّاِكُح الَِّذي يُرِيُد التََّعفَُّف



ْبنِ ُشَعْيبٍ ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُنَمْيرٍ ، وَُمَحمَُّد ْبُن فُضَْيلٍ ، َعْن َحجَّاجٍ ، َعْن َعْمرِو  -٢٥١٩
لَى ِمئَِة أُوِقيٍَّة ، فَأَدَّاَها إِالَّ َعْشرَ أَيَُّما َعْبٍد كُوِتَب َع: قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه 
  .أُوِقيَّاٍت ، فَُهَو َرِقيٌق

لَى أُمِّ َسلََمةَ ، َعْن أُمِّ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َنْبَهانَ ، مَْو -٢٥٢٠
إِذَا كَانَ ِإلْحَداكُنَّ ُمكَاَتٌب ، َوكَانَ ِعْنَدُه َما ُيؤَدِّي ، : نََّها أَْخبََرْت َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أَنَُّه قَالَ َسلََمةَ ، أَ

  .فَلَْتْحَتجِْب ِمْنُه

َحدَّثََنا َوكِيٌع ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، :  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َوَعِليُّ ْبُن ُمحَمٍَّد ، قَاالَ -٢٥٢١
فَقَالَتْ ، ِتْسعِ أَوَاقٍ  َزْوجِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، أَنَّ َبرِيَرةَ أََتْتَها َوِهَي ُمكَاَتَبةٌ قَْد كَاَتبََها أَْهلَُها َعلَى، َعْن َعاِئَشةَ 

فَذَكََرْت ذَِلكَ لَُهْم فَأَبَْوا ، إِالَّ ، فَأََتْت أَْهلََها : َء أَْهلُِك َعَدْدتُ لَُهْم َعدَّةً َواِحَدةً ، َوكَانَ الَْوالَُء ِلي ، قَالَ إِنْ َشا: لََها 
فَقَاَم النَّبِيُّ َصلَّى : قَالَ ، افَْعِلي : الَ أَنْ َتشَْترِطَ الَْوالََء لَُهْم ، فَذَكََرْت َعاِئَشةُ ذَِلَك ِللنَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَقَ

َما بَالُ رَِجالٍ َيْشتَرِطُونَ ُشُروطًا لَْيَسْت ِفي ِكتَابِ : ثُمَّ قَالَ ، اهللا َعلْيِه وَسلََّم فَخَطََب النَّاَس ، فََحِمَد اللََّه َوأَثَْنى َعلَْيِه 
وَالَْوالَءُ ، َوَشْرطُ اهللاِ أَْوثَُق ، ِكَتاُب اِهللا أََحقُّ ، ُهَو َباِطلٌ ، َوإِنْ كَانَ ِمئَةَ شَْرٍط كُلُّ َشْرٍط لَْيَس ِفي ِكتَابِ اِهللا فَ، اِهللا 

  .ِلَمْن أَْعَتَق

  َباُب الِْعتْقِ -٤
ْن َساِلمِ ْبنِ أَبِي الْجَْعِد ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ُمرَّةَ ، َع -٢٥٢٢

َيا كَْعَب ْبَن ُمرَّةَ ، َحدِّثَْنا َعْن َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم وَاْحذَْر ، : قُلُْت ِلكَْعبٍ : قَالَ ، ُشَرْحبِيلَ ْبنِ السِّْمِط 
َمْن أَْعَتَق اْمَرًءا ُمْسِلًما ، كَانَ ِفكَاكَُه ِمَن النَّارِ ، ُيجْزُِئ بِكُلِّ : لُ َسِمْعُت َرسُولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقُو: قَالَ 

  .لِّ َعظَْمْينِ ِمْنُهَما َعظٌْم ِمْنُهَعظْمٍ ِمْنُه َعظٌْم ِمْنُه ، َوَمْن أَْعَتَق اْمَرأََتْينِ ُمْسِلَمَتْينِ ، كَانََتا ِفكَاكَُه ِمَن النَّارِ ، ُيْجزِئُ بِكُ

ي مَُراوِحٍ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ِسَناٍن ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِ -٢٥٢٣
  .ْهلَِها ، َوأَغْالََها ثََمًناأَنْفَُسَها ِعْنَد أَ: َيا َرسُولَ اِهللا ، أَيُّ الرِّقَابِ أَفَْضلُ ؟ قَالَ : قُلُْت : قَالَ ، ذَرٍّ 

  َباُب َمْن َملََك ذَا َرِحمٍ َمْحَرمٍ فَُهَو حُرٌّ -٥
َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبكْرٍ الْبُْرسَانِيُّ ، َعْن َحمَّاِد ْبنِ َسلََمةَ : قَاالَ ، َحدَّثََنا ُعقَْبةُ ْبُن ُمكَْرمٍ ، َوإِْسحَاُق ْبُن َمْنصُورٍ  -٢٥٢٤
َمْن َملََك ذَا : اَدةَ ، َوَعاِصمٍ ، َعنِ الَْحَسنِ ، َعْن َسُمَرةَ ْبنِ ُجْنَدبٍ ءءء ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ ، َعْن قََت

  .َرِحمٍ َمْحَرمٍ فَُهَو ُحرٌّ

َحدَّثََنا َضْمَرةُ ْبُن َربِيَعةَ ، َعْن : قَاالَ ، َألْنَماِطيُّ َحدَّثََنا رَاِشدُ ْبُن َسِعيدٍ الرَّْمِليُّ ، َوُعبَْيُد اِهللا ْبُن الَْجْهمِ ا -٢٥٢٥
َمْن َملََك ذَا َرِحمٍ : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ُسفَْيانَ ، َعْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ ِدينَارٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 

  .َمْحَرمٍ فَُهَو ُحرٌّ



  َتَق َعْبًدا وَاْشتََرطَ ِخْدَمتَُهَباُب َمْن أَْع -٦
 َسِفيَنةَ أَبِي َعْبدِ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمَعاوَِيةَ الُْجَمِحيُّ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ ُجْمَهانَ ، َعْن -٢٥٢٦
  .ْت َعلَيَّ أَنْ أَْخُدَم النَّبِيَّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َما َعاَشفَاْشَتَرطَ، أَْعَتقَتْنِي أُمُّ َسلََمةَ : قَالَ ، الرَّْحَمنِ 

  َباُب َمْن أَْعَتَق ِشْركًا لَُه ِفي َعْبٍد -٧
بِي َعُروَبةَ ، َعْن أََحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمْسهِرٍ ، وَُمَحمَُّد ْبُن بِْشرٍ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ  -٢٥٢٧

َمْن : قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَ ، قََتاَدةَ ، َعنِ النَّْضرِ ْبنِ أََنسٍ ، َعْن َبِشريِ ْبنِ َنهِيٍك ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ 
ْن َماِلِه ، إِنْ كَانَ لَُه َمالٌ ، فَإِنْ لَْم َيكُْن لَُه مَالٌ ، اْسُتسِْعَي أَْعَتَق َنِصيًبا لَُه ِفي َمْملُوٍك ، أَْو َشِقيًصا ، فََعلَْيِه َخالَُصُه ِم

  .الْعَْبُد ِفي ِقيَمِتِه ، غَْيَر َمْشقُوقٍ َعلَْيِه

: َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ  َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َحكِيمٍ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن ُعَمَر ، َحدَّثََنا مَاِلُك ْبُن أََنسٍ ، َعْن َناِفعٍ ، -٢٥٢٨
َمْن أَْعَتَق ِشْركًا لَُه ِفي عَْبٍد ، أُِقيَم َعلَْيِه بِِقيَمِة َعْدلٍ ، فَأَْعطَى ُشَركَاَءهُ : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

  .ْيِه الَْعْبُد ، وَإِالَّ ، فَقَْد َعَتَق ِمْنُه َما َعَتَقِحَصَصُهمْ إِنْ كَانَ لَُه ِمَن الَْمالِ َما َيْبلُغُ ثََمَنُه ، َوَعَتَق َعلَ

  َباُب َمْن أَْعَتَق َعْبًدا َولَُه مَالٌ -٨
ثََنا ْبُن َيحَْيى ، َحدََّحدَّثََنا َحْرَملَةُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا َعْبدُ اِهللا ْبُن َوْهبٍ ، أَْخبََرنِي اْبُن لَهِيَعةَ وَحدَّثََنا ُمَحمَُّد  -٢٥٢٩

ْيرِ ْبنِ اَألَشجِّ ، َعْن َناِفعٍ ، َسِعيُد ْبُن أَبِي مَْرَيَم ، أَخَْبَرَنا اللَّْيثُ ْبُن سَْعٍد ؛ َجِميًعا َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ أَبِي َجْعفَرٍ ، َعْن ُبكَ
َتَق َعْبًدا َولَُه َمالٌ ، فََمالُ الْعَْبِد لَُه ، إِالَّ أَنْ َيْشَترِطَ َمْن أَْع: قَالَ َرُسولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 

  .السَّيُِّد مَالَُه ، فََيكُونَ لَُه
  .إِالَّ أَنْ َيسَْتثْنَِيُه السَّيُِّد: َوقَالَ اْبُن لَهِيَعةَ 

لَْجرِْميُّ ، َحدَّثََنا الُْمطَِّلُب ْبُن زِيَاٍد ، َعْن إِْسَحاقَ ْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن ُمَحمَّدٍ ا -٢٥٣٠
إِنِّي ، َيا ُعَمْيُر ، إِنِّي أَْعَتقُْتَك ِعْتقًا َهنِيئًا : َوُهَو َمْولَى اْبنِ َمْسُعوٍد ، أَنَّ َعْبَد اِهللا قَالَ لَُه ، إِبَْراهِيَم ، َعْن َجدِِّه ُعَمْيرٍ 

فَأَْخبِْرنِي َما ، أَيَُّما َرُجلٍ أَْعَتَق غُالًَما ، َولَْم ُيَسمِّ مَالَُه ، فَالَْمالُ لَُه : ِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم يَقُولُ َسِمْعُت َرسُولَ ا
  .َمالَُك ؟
قَالَ َعْبدُ : إِْسحَاَق ْبنِ إِبَْراهِيَم ، قَالَ  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبدِ اِهللا ْبنِ ُنمَْيرٍ ، َحدَّثََنا الُْمطَِّلُب ْبُن زَِياٍد ، َعْن -م٢٥٣٠

  .فَذَكََر َنْحَوُه، اِهللا ْبُن َمْسعُوٍد ِلَجدِّي 

  َباُب ِعْتقِ َولَِد الزِّنَا -٩
َزْيدِ ْبنِ ُجَبْيرٍ ، َعْن أَبِي يَزِيدَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا الْفَْضلُ ْبُن ُدكَْينٍ ، َحدَّثََنا إِسَْرائِيلُ ، َعْن  -٢٥٣١

اهللا َعلْيِه وَسلََّم سُِئلَ َعْن  الضِّنِّيِّ ، َعْن َمْيُموَنةَ بِْنتِ َسْعٍد ، َمْوالَِة النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى
  .ا ، خَْيٌر ِمْن أَنْ أُْعِتَق َولََد الزَِّنانَْعالَِن أَُجاِهُد ِفيهَِم: َولَِد الزَِّنا ، فَقَالَ 

  َباُب َمْن أََراَد ِعْتَق َرُجلٍ َوامَْرأَِتِه فَلَْيْبَدأْ بِالرَُّجلِ -١٠
وَإِْسَحاقُ ْبُن  ،َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َمْسَعَدةَ وَحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َخلٍَف الَْعسْقَالَنِيُّ  -٢٥٣٢



َحدَّثََنا ُعَبْيدُ اهللاِ ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ َمْوَهبٍ ، َحدَّثََنا ُعَبْيدُ اهللاِ ْبُن َعْبِد الَْمجِيِد ، ءءء انظر : قَاالَ ، َمْنُصورٍ 
َيا َرسُولَ اِهللا ، إِنِّي أُرِيُد أَنْ : فَقَالَْت ، غُالٌَم َوجَارَِيةٌ ، زَْوٌج ، َعنِ الْقَاِسمِ ْبنِ ُمَحمٍَّد ، َعْن َعاِئَشةَ ، أَنََّها كَانَ لََها 

  .إِنْ أَْعَتقِْتهَِما ، فَاْبَدِئي بِالرَُّجلِ قَْبلَ الْمَْرأَِة: أُْعِتقَُهَما ، فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

  أَبَْواُب الُْحُدوِد
  لُّ َدُم اْمرِئٍ ُمسِْلمٍ إِالَّ ِفي ثَالٍَثَباُب الَ َيِح -١

َسْهلِ ْبنِ ُحَنْيٍف ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعْبَدةَ ، أَْخبََرَنا َحمَّادُ ْبُن زَْيٍد ، َعْن َيْحَيى ْبنِ َسِعيٍد ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ ْبنِ  -٢٥٣٣
إِنَُّهْم لََيَتَواَعُدونِي بِالْقَْتلِ ؟ فَِلَم َتقُْتلُونِي ؟ : عَُهْم َوُهْم َيذْكُُرونَ الْقَْتلَ فَقَالَ أَنَّ ُعثَْمانَ ْبَن َعفَّانَ أَْشَرَف َعلَْيهِْم ، فََسِم

َوُهَو َرُجلٌ زََنى : الَ َيِحلُّ َدُم اْمرِئٍ ُمسِْلمٍ إِالَّ ِفي إِْحَدى ثَالٍَث : َوقَْد َسِمْعُت َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقُولُ 
فَوَاللَِّه َما َزنَْيُت ِفي َجاِهِليٍَّة َوالَ ِفي ، ُمْحَصٌن فَُرجَِم ، أَْو َرُجلٌ قََتلَ َنفًْسا بَِغْيرِ نَفْسٍ ، أَْو َرُجلٌ اْرَتدَّ بَْعَد إِْسالَِمِه 

  .إِْسالَمٍ ، َوالَ قََتلُْت َنفًْسا ُمْسِلَمةً ، َوالَ ارَْتدَْدُت ُمْنذُ أَْسلَْمُت

َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ : قَاالَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، وَأَُبو َبكْرِ ْبُن َخالٍَّد الَْباِهِليُّ  -٢٥٣٤
الَ َيِحلُّ َدُم اْمرِئٍ ُمْسِلمٍ : لْيِه وَسلََّم قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َع: قَالَ ، ُمرَّةَ ، َعْن َمْسُروقٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َمْسعُوٍد 

النَّفُْس بِالنَّفْسِ ، َوالثَّيُِّب الزَّانِي ، َوالتَّارُِك ِلدِينِِه ، : َيشَْهُد أَنْ الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه وَأَنِّي َرسُولُ اِهللا ، إِالَّ أََحدُ ثَالَثَِة َنفَرٍ 
  .الُْمفَارُِق لِلَْجَماَعِة

  اُب الُْمرَْتدِّ َعْن ِدينِِهَب -٢
: قَالَ ، َعبَّاسٍ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الصَّبَّاحِ ، أَخَْبَرَنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن أَيُّوَب ، َعْن ِعكْرَِمةَ ، َعنِ اْبنِ  -٢٥٣٥

  .قُْتلُوُهَمْن َبدَّلَ دِيَنُه فَا: قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

قَالَ : قَالَ ، ِه َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ ، َعْن َبْهزِ ْبنِ َحكِيمٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِّ -٢٥٣٦
حَتَّى ُيفَارَِق الُْمْشرِِكنيَ إِلَى ، َد َما أَسْلََم َعَمالً الَ يَقَْبلُ اللَُّه ِمْن ُمْشرٍِك أَْشَرَك بَْع: َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

  .الُْمْسِلِمَني

  َباُب إِقَاَمِة الُْحُدوِد -٣
أَبِي  رِيَِّة ، َعْنَحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا الَْوِليُد ْبُن ُمسِْلمٍ ، َحدَّثََنا سَِعيُد ْبُن ِسَناٍن ، َعْن أَبِي الزَّاِه -٢٥٣٧

إِقَاَمةُ َحدٍّ ِمْن ُحُدودِ اِهللا ، َخْيٌر ِمْن : َشَجَرةَ كَِثريِ ْبنِ ُمرَّةَ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 
  .َمطَرِ أَْرَبِعنيَ لَْيلَةً ِفي بِالَِد اِهللا َعزَّ َوَجلَّ

أَظُنُُّه َعْن َجرِيرِ ْبنِ : قَالَ ، َراِفعٍ ، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن الْمَُباَرِك ، َحدَّثََنا ِعيَسى ْبُن يَزِيَد َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن  -٢٥٣٨
َحدٌّ ُيْعَملُ : لََّم قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَس: قَالَ ، َعْن أَبِي ُزْرَعةَ ْبنِ َعْمرِو ْبنِ َجرِيرٍ ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، َيزِيَد 

  .بِِه ِفي اَألْرضِ ، َخْيٌر ألَْهلِ اَألْرضِ ِمْن أَنْ ُيْمطَُروا أَْرَبِعَني صََباًحا



ْبنِ رَِمةَ ، َعنِ اَحدَّثََنا َنْصُر ْبُن َعِليٍّ الْجَْهَضِميُّ ، َحدَّثََنا َحفُْص ْبُن ُعَمَر ، َحدَّثََنا الَْحكَُم ْبُن أََبانَ ، َعْن ِعكْ -٢٥٣٩
: فَقَْد َحلَّ َضْرُب ُعُنِقِه ، َوَمْن قَالَ ، َمْن َجَحَد آَيةً ِمَن الْقُْرآِن : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَ ، َعبَّاسٍ 

  . َسبِيلَ َألَحٍد َعلَْيِه إِالَّ أَنْ ُيصِيَب َحدا فَُيقَاَم َعلَْيِهفَالَ، الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه َوْحَدهُ الَ شَرِيَك لَُه ، َوأَنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه 

َعْن أَبِي َصاِدقٍ ،  َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن سَاِلمٍ الَْمفْلُوُج ، َحدَّثََنا ُعَبْيَدةُ ْبُن اَألسَْوِد ، َعنِ الْقَاِسمِ ْبنِ الَْولِيِد ، -٢٥٤٠
أَِقيمُوا ُحدُوَد اِهللا ِفي : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَ ، ، َعْن ُعَباَدةَ ْبنِ الصَّاِمِت َعْن َربِيَعةَ ْبنِ َناجٍِد 

  .الْقَرِيبِ وَالَْبعِيِد ، َوالَ تَأُْخذْكُْم ِفي اِهللا لَْوَمةُ الَِئمٍ

  َباُب َمْن الَ َيجُِب َعلَْيِه الَْحدُّ -٤
َحدَّثََنا َوكِيٌع ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ : قَاالَ ، ُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َوَعِليُّ ْبُن ُمحَمٍَّد َحدَّثََنا أَ -٢٥٤١

ْوَم قَُرْيظَةَ ، فَكَانَ َمْن ُعرِْضَنا َعلَى َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َي: َسِمْعُت َعِطيَّةَ الْقُرَِظيَّ َيقُولُ : قَالَ ، ُعَمْيرٍ 
  .فَُخلِّيَ َسبِيِلي، أَنَْبَت قُِتلَ ، َوَمْن لَْم يُْنبِْت ُخلِّيَ َسبِيلُُه ، فَكُْنُت ِفيَمْن لَْم يُْنبِْت 

َسِمْعُت َعِطيَّةَ : قَالَ ، ُعَمْيرٍ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الصَّبَّاحِ ، أَخَْبَرَنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ -٢٥٤٢
  .فََها أََنا ذَا َبْيَن أَظُْهرِكُْم: الْقَُرِظيَّ َيقُولُ 

 ْبُن َحدَّثََنا ُعبَْيُد اِهللا: قَالُوا ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُنَمْيرٍ ، وَأَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َوأَُبو أَُساَمةَ  -٢٥٤٣
ُعرِْضُت َعلَى َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيْوَم أُُحٍد ، وَأََنا اْبُن أَْرَبعَ : ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 

  .، فَأَجَازَنِي َوأََنا اْبُن خَْمَس َعْشَرةَ، َعْشَرةَ ، فَلَْم ُيجِزْنِي ، َوُعرِْضُت َعلَْيِه َيْوَم الْخَْنَدقِ 
  .َهذَا فَْصلُ َما َبْيَن الصَِّغريِ َوالْكَبِريِ: فََحدَّثْتُ بِِه ُعَمَر ْبَن َعْبِد الْعَزِيزِ ِفي ِخالَفَِتِه فَقَالَ : قَالَ َناِفٌع 

  َباُب السِّْترِ َعلَى الُْمْؤِمنِ َوَدفْعِ الُْحُدوِد بِالشُُّبَهاِت -٥
: قَالَ ، ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ -٢٥٤٤

  .َمْن َسَتَر ُمْسِلًما َسَتَرُه اللَُّه ِفي الدُّنَْيا َواآلِخرَِة: قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

َعْن أَبِي  َنا َعْبُد اِهللا ْبُن الَْجرَّاحِ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن إِبَْراهِيَم ْبنِ الْفَْضلِ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ أَبِي َسعِيٍد ،َحدَّثَ -٢٥٤٥
  .ًعااْدفَُعوا الُْحُدوَد َما َوَجدُْتْم لَُه َمْدفَ: قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَ ، ُهَرْيَرةَ 

 أََبانَ ، َعْن َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيِد ْبنِ كَاِسبٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعثَْمانَ الْجَُمِحيُّ ، َحدَّثََنا الَْحكَمُ ْبُن -٢٥٤٦
ْوَرةَ أَِخيِه الُْمْسِلمِ ، سََتَر اللَُّه َعْوَرَتهُ َيْوَم َمْن سََتَر َع: ِعكْرَِمةَ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 

  .الِْقَياَمِة ، َوَمْن كََشَف َعْوَرةَ أَِخيِه الُْمْسِلمِ ، كََشَف اللَُّه َعْوَرَتُه ، َحتَّى َيفَْضَحُه بَِها ِفي َبْيِتِه

  َباُب الشَّفَاَعِة ِفي الُْحُدوِد -٦
ُرْمحٍ الِْمْصرِيُّ ، أَْخبََرَنا اللَّْيثُ ْبُن َسْعٍد ، َعنِ اْبنِ شَِهابٍ ، َعْن ُعْرَوةَ ، َعْن َعاِئَشةَ ، أَنَّ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن -٢٥٤٧

َعلْيِه وَسلََّم ؟ فَقَالُوا  َمْن ُيكَلُِّم ِفيَها َرسُولَ اِهللا صَلَّى اهللا: قَُرْيًشا أََهمَُّهْم َشأْنُ الْمَْرأَِة الَْمْخُزوِميَِّة الَِّتي َسَرقَْت ، فَقَالُوا 
ِحبُّ َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَكَلََّمُه أَُساَمةُ ، فَقَالَ َرسُولُ اهللاِ ، َوَمْن َيْجَترُِئ َعلَْيِه إِالَّ أَُساَمةُ ْبُن زَْيٍد : 



َيا أَيَُّها النَّاُس ، إِنََّما َهلََك الَِّذيَن ِمْن : ؟ ثُمَّ قَاَم فَاْختَطََب فَقَالَ  أََتْشفَُع ِفي َحدٍّ ِمْن ُحُدودِ اِهللا: َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 
 َواْيُم اِهللا ، لَْو أَنَّ أَنَُّهْم كَاُنوا إِذَا سََرَق ِفيهُِم الشَّرِيُف َتَركُوُه ، َوإِذَا سََرَق ِفيهُِم الضَِّعيفُ أَقَاُموا َعلَْيِه الَْحدَّ ،، قَْبِلكُْم 

  .فَاِطَمةَ بِْنَت ُمَحمَّدٍ َسَرقَْت ، لَقَطَْعتُ َيَدهَا
قَْد أََعاذََها اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ أَنْ َتسْرَِق ، قَْد أََعاذََها اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ : َسِمْعتُ اللَّْيثَ ْبَن سَْعٍد َيقُولُ : قَالَ ُمَحمَُّد ْبُن رُْمحٍ 

  .يَْنَبِغي لَُه أَنْ َيقُولَ َهذَا أَنْ َتسْرَِق ، وَكُلُّ ُمْسِلمٍ

ْن ُمَحمَِّد ْبنِ طَلَْحةَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن إِْسحَاَق ، َع -٢٥٤٨
لَمَّا َسَرقَِت الَْمرْأَةُ ِتلَْك الْقَِطيفَةَ ِمْن َبْيتِ : قَالَ ، اَألْسَوِد ، َعْن أَبِيَها  ْبنِ ُركَاَنةَ ، َعْن أُمِِّه َعاِئَشةَ بِْنِت َمْسُعودِ ْبنِ

 َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َرسُولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أَْعظَْمَنا ذَِلَك ، َوكَاَنِت امَْرأَةً ِمْن قَُرْيشٍ ، فَجِئَْنا إِلَى النَّبِيِّ
فَلَمَّا َسِمْعَنا ِلَني ، ُتطَهََّر َخْيٌر لََها : َنْحُن َنفِْديَها بِأَْرَبِعَني أُوِقيَّةً ، فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : كَلُِّمُه ، َوقُلَْنا ُن

كَلِّْم َرسُولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَلَمَّا َرأَى َرسُولُ : قَْولِ َرسُولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، أََتْيَنا أَُساَمةَ فَقُلَْنا 
َما إِكْثَارُكُْم َعلَيَّ ِفي َحدٍّ ِمْن ُحدُوِد اِهللا َعزَّ َوَجلَّ َوقََع َعلَى أََمٍة : اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ذَِلَك ، قَاَم َخِطيًبا فَقَالَ 

  .لَْو كَاَنْت فَاِطَمةُ اْبَنةُ َرُسولِ اهللاِ َنزَلَْت بِالَِّذي َنزَلَْت بِِه ، لَقَطََع ُمَحمٌَّد َيَدَها، الَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه ِمْن إَِماِء اِهللا ، َو

  َباُب َحدِّ الزِّنَا -٧
َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، : قَالُوا ، لصَّبَّاحِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َوِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َوُمَحمَُّد ْبُن ا -٢٥٤٩

كُنَّا عِْنَد َرسُولِ اهللاِ : قَالُوا ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ َعْبِد اِهللا ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، َوَزْيدِ ْبنِ َخاِلٍد ، َوشِْبلٍ 
: أَْنُشُدَك اللََّه ، إِالَّ قََضْيتَ َبْيَنَنا بِكَِتابِ اِهللا ، َوقَالَ َخْصُمُه َوكَانَ أَفْقََه ِمْنُه : َرُجلٌ فَقَالَ  َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم فَأََتاُه

َوإِنَّهُ زََنى بِامَْرأَِتِه ، إِنَّ ابْنِي كَانَ َعِسيفًا َعلَى َهذَا ، : قَالَ ، قُلْ : اقْضِ َبيَْنَنا بِِكتَابِ اِهللا ، َوأْذَنْ ِلي حَتَّى أَقُولَ ، قَالَ 
لَْد ِمئٍَة َوَتغْرِيَب َعامٍ ، َوأَنَّ فَافَْتَدْيُت ِمْنُه بِِمئَةِ َشاٍة َوخَاِدمٍ ، فََسأَلْتُ رِجَاالً ِمْن أَْهلِ الِْعلْمِ ، فَأُخْبِْرُت أَنَّ َعلَى اْبنِي َج

َوالَِّذي نَفِْسي بَِيِدِه ، َألقِْضَينَّ بَْيَنكَُما بِِكتَابِ اِهللا ، : لَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َعلَى اْمَرأَِة َهذَا الرَّْجَم ، فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ َص
فَتْ َرأَِة َهذَا ، فَإِِن اْعَتَرالِْمئَةُ شَاٍة َوالْخَاِدُم َردٌّ َعلَْيَك ، َوَعلَى ابْنَِك َجلُْد ِمئٍَة َوتَْغرِيُب َعامٍ ، َواغْدُ َيا أَُنْيُس َعلَى اْم

  .فَاْرُجْمَها
  .فََغَدا َعلَْيَها ، فَاْعَتَرفَْت ، فََرَجَمَها: قَالَ ِهَشاٌم 

َدةَ ، َعْن ُيوُنسَ َحدَّثََنا َبكُْر ْبُن َخلٍَف أَُبو بِْشرٍ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َسِعيٍد ، َعْن َسعِيِد ْبنِ أَبِي َعُروَبةَ ، َعْن قََتا -٢٥٥٠
ُخذُوا : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَ ، ِحطَّانَ ْبنِ َعْبِد اِهللا ، َعْن ُعَباَدةَ ْبنِ الصَّاِمِت ْبنِ ُجَبْيرٍ ، َعْن 

يُِّب بِالثَّيِّبِ َجلُْد ِمئٍَة الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلُْد ِمئٍَة َوَتغْرِيُب َسَنٍة ، َوالثَّ، َعنِّي ، ُخذُوا َعنِّي ، قَْد جََعلَ اللَُّه لَُهنَّ َسبِيالً 
  .َوالرَّْجُم
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بن ماجة: كتاب    سنن ا
لقزويينِ : املؤلف  ا يزيد  بن  اهللا حممد  عبد  و  بن ماجة أب  ا

  َباُب َمْن َوقََع َعلَى َجارَِيِة اْمرَأَتِِه -٨
قَالَ ، ْبنِ َساِلمٍ  َحدَّثََنا ُحَمْيدُ ْبُن َمْسَعَدةَ ، َحدَّثََنا خَاِلُد ْبُن الَْحارِِث ، َحدَّثََنا َسِعيٌد ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن َحبِيبِ -٢٥٥١

الَ أَقِْضي ِفيَها إِالَّ بِقََضاِء َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : أُِتيَ النُّْعَمانُ ْبُن َبِشريٍ بَِرُجلٍ غَِشَي َجارَِيةَ امَْرأَِتِه ، فَقَالَ : 
  .ْم َتكُْن أَِذَنْت لَُه ، َرَجْمُتُهإِنْ كَاَنْت أََحلَّْتَها لَُه ، َجلَْدُتُه ِمئَةً ، َوإِنْ لَ: ، قَالَ 

َحَسنِ ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد السَّالَمِ ْبُن حَْربٍ ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ َحسَّانَ ، َعنِ الْ -٢٥٥٢
  .لََّم ُرِفعَ إِلَْيِه َرُجلٌ َوِطئَ جَارَِيةَ اْمرَأَِتِه ، فَلَْم َيُحدَُّهَسلََمةَ ْبنِ الُْمَحبِّقِ ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَس

  َباُب الرَّْجمِ -٩
َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن : قَاالَ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، وَُمَحمَُّد ْبُن الصَّبَّاحِ  -٢٥٥٣

َحتَّى ، لَقَْد َخِشيُت أَنْ َيطُولَ بِالنَّاسِ َزَمانٌ : قَالَ ُعَمُر ْبُن الْخَطَّابِ : قَالَ ، َبْيِد اِهللا ْبنِ َعْبِد اِهللا ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ُع
اِهللا ، أَالَ َوإِنَّ الرَّْجَم َحقٌّ ، إِذَا أُْحِصنَ َما أَجُِد الرَّْجَم ِفي ِكَتابِ اِهللا ، فََيِضلُّوا بَِتْرِك فَرِيَضٍة ِمْن فََراِئضِ : َيقُولَ قَاِئلٌ 

َرَجمَ ، الشَّْيُخ وَالشَّْيَخةُ إِذَا َزَنَيا فَاْرُجُموُهَما الَْبتَّةَ : الرَُّجلُ َوقَاَمتِ الْبَيَِّنةُ ، أَْو كَانَ َحْملٌ أَوِ اْعتَِراٌف ، َوقَْد قَرَأُْتَها 
  .َوَرَجْمَنا بَْعَدُه، َسلََّم َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه و

َسلََمةَ ، َعْن أَبِي  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعبَّاُد ْبُن الَْعوَّامِ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْمرٍو ، َعْن أَبِي -٢٥٥٤
إِنِّي قَْد َزَنْيُت ، فَأَعَْرَض َعْنُه َرسُولُ اِهللا : ى اهللا َعلْيِه وَسلََّم فَقَالَ َجاَء َماِعُز ْبُن َماِلكٍ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّ: قَالَ ، ُهَرْيَرةَ 

لٌ أَْدَبرَ َيشَْتدُّ ، فَلَِقَيُه َرُج، َرةُ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، حَتَّى أَقَرَّ أَْرَبَع مَرَّاٍت ، فَأََمَر بِهِ أَنْ يُْرَجَم ، فَلَمَّا أَصَاَبْتُه الِْحَجا
فََهالَّ : فََصَرَعُه ، فَذُِكرَ ِللنَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِفرَاُرُه ِحَني َمسَّْتهُ الِْحَجاَرةُ ، فَقَالَ ، بَِيِدهِ لَْحُي جََملٍ ، فََضَرَبُه 

  .َتَركُْتُموُه

َحدَّثَنِي َيحَْيى ْبُن أَبِي ، لِيُد ْبُن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َعْمرٍو َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن ُعثَْمانَ الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا الَْو -٢٥٥٥
 َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّمَ كَِثريٍ ، َعْن أَبِي ِقالََبةَ ، َعْن أَبِي الُْمَهاجِرِ ، َعْن ِعْمَرانَ ْبنِ الُْحَصْينِ ، أَنَّ امَْرأَةً أََتِت النَّبِيَّ

  .َنا ، فَأََمَر بَِها فَُشكَّْت َعلَْيَها ِثَياُبَها ، ثُمَّ َرَجَمَها ، ثُمَّ َصلَّى َعلَْيَهافَاْعَتَرفَْت بِالزِّ

  َباُب َرْجمِ الَْيهُوِديِّ وَالَْيُهوِديَِّة -١٠
َر ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنَّ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُنَمْيرٍ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ ُعَم -٢٥٥٦

  .ْسُتُرَها ِمَن الِْحجَاَرِةالنَّبِيَّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َرَجَم َيُهوِديَّْينِ ، أََنا ِفيَمْن َرَجَمُهَما ، فَلَقَْد رَأَْيُتُه وَإِنَُّه لََي

َشرِيٌك ، َعْن ِسَماِك ْبنِ َحْربٍ ، َعْن َجابِرِ ْبنِ َسُمَرةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى  َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا -٢٥٥٧
  .اهللا َعلْيِه وَسلََّم َرَجمَ َيُهوِديا َوَيهُوِديَّةً



، ْبنِ ُمرَّةَ ، َعنِ الَْبَراِء ْبنِ َعازِبٍ  َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن َعْبِد اِهللا -٢٥٥٨
َهكَذَا َتجُِدونَ ِفي ِكتَابِكُْم َحدَّ الزَّانِي : فََدَعاُهْم فَقَالَ ، َمرَّ النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم بَِيهُوِديٍّ ُمحَمَّمٍ َمْجلُوٍد : قَالَ 

أَْنُشُدكَ بِاللَِّه الَِّذي أَنَْزلَ التَّْوَراةَ َعلَى ُموَسى ، أََهكَذَا َتجُِدونَ َحدَّ : فَقَالَ ، اِئهِْم فََدَعا َرُجالً ِمْن ُعلََم، َنَعْم : ؟ قَالُوا 
  ،َولَْوالَ أَنَّكَ َنَشْدتَنِي لَْم أُْخبِْرَك ، الَ : الزَّانِي ؟ قَالَ 

فَكُنَّا إِذَا أََخذَْنا الشَّرِيَف َترَكَْناُه ، َوكُنَّا إِذَا أََخذَْنا ، ي أَشَْراِفَنا َنجُِد َحدَّ الزَّانِي ِفي ِكتَابَِنا الرَّْجَم ، وَلَِكنَُّه كَثَُر ِف
َتعَالَْوا فَلَْنْجَتِمْع َعلَى َشْيٍء ُنِقيُمُه َعلَى الشَّرِيِف َوالَْوضِيعِ ، فَاْجَتَمْعَنا َعلَى : فَقُلَْنا ، الضَِّعيَف أَقَْمَنا َعلَْيِه الَْحدَّ 

َوأََمرَ بِِه ، اللَُّهمَّ إِنِّي أَوَّلُ َمْن أَحَْيا أَْمَركَ إِذْ أَمَاُتوُه : فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، يمِ َوالَْجلِْد َمكَانَ الرَّْجمِ التَّْحِم
  .فَُرجَِم

  َباُب َمْن أَظَْهرَ الْفَاِحشَةَ -١١
دِ الدَِّمشِْقيُّ ، َحدَّثََنا زَْيُد ْبُن َيْحَيى ْبنِ ُعبَْيٍد ، َحدَّثََنا اللَّْيثُ ْبُن سَْعٍد ، َعْن ُعَبْيِد اهللاِ َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن الَْوِلي -٢٥٥٩

لَْو كُْنُت : لََّم قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَس: قَالَ ، ْبنِ أَبِي َجْعفَرٍ ، َعْن أَبِي اَألْسَوِد ، َعْن ُعْرَوةَ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ 
  .فَقَْد ظََهَر ِمْنَها الرِّيَبةُ ِفي َمْنِطِقَها َوَهيْئَِتَها َوَمْن َيْدُخلُ َعلَْيَها، لََرجَْمُت فُالََنةَ ، رَاجًِما أََحًدا بَِغْيرِ بَيَِّنٍة 

ذَكََر : قَالَ ، ْن أَبِي الزَِّناِد ، َعنِ الْقَاِسمِ ْبنِ ُمَحمٍَّد َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن َخالٍَّد الَْباِهِليُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َع -٢٥٦٠
لَْو كُْنُت رَاجًِما : ِهيَ الَِّتي قَالَ لََها َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : اْبُن َعبَّاسٍ الْمَُتالَِعَنْينِ ، فَقَالَ لَُه اْبُن َشدَّاٍد 

  .ِتلَْك امَْرأَةٌ أَْعلََنْت: َرَجمُْتَها ؟ فَقَالَ اْبُن َعبَّاسٍ أََحًدا بِغَْيرِ َبيَِّنةٍ لَ

  َباُب َمْن َعِملَ َعَملَ قَْومِ لُوٍط -١٢
ْبنِ أَبِي َحدَّثََنا َعْبدُ الْعَزِيرِ ْبُن ُمحَمٍَّد ، َعْن َعْمرِو : قَاالَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الصَّبَّاحِ ، َوأَُبو َبكْرِ ْبُن َخالٍَّد  -٢٥٦١

َمْن َوَجْدُتُموهُ َيْعَملُ َعَملَ قَْومِ لُوٍط : َعْمرٍو ، َعْن ِعكْرَِمةَ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 
  .، فَاقُْتلُوا الْفَاِعلَ َوالَْمفُْعولَ بِِه

ى ، أَْخَبرَنِي َعْبُد اِهللا ْبُن َناِفعٍ ، أَخَْبرَنِي َعاِصُم ْبُن ُعَمَر ، َعْن ُسَهْيلٍ ، َعْن أَبِيِه ، َحدَّثََنا ُيوُنُس ْبُن َعْبِد اَألْعلَ -٢٥٦٢
سْفَلَ ، اْرُجُموا اَألْعلَى وَاَأل: قَالَ ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ؛ ِفي الَِّذي َيْعَملُ َعَملَ قَْومِ لُوٍط 

  .اْرُجُموُهَما َجِميًعا

، َعْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ  َحدَّثََنا أَزَْهُر ْبُن َمْرَوانَ ، َحدَّثََنا َعْبُد الْوَارِِث ْبُن سَِعيٍد ، َحدَّثََنا الْقَاِسُم ْبُن َعْبِد الَْواِحِد -٢٥٦٣
إِنَّ أَْخَوَف َما أََخاُف َعلَى : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَ ، ُمَحمَِّد ْبنِ َعِقيلٍ ، َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا 

  .أُمَِّتي َعَملُ قَْومِ لُوٍط

  َباُب َمْن أََتى ذَاَت َمْحَرمٍ َوَمْن أََتى َبهِيمَةً -١٣
اْبُن أَبِي فُدَْيٍك ، َعْن إِْبَراهِيَم ْبنِ إِْسَماِعيلَ ، َعْن َداُودَ  َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن إِْبَراِهيَم الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا -٢٥٦٤

َمْن َوقََع َعلَى ذَاِت َمْحَرمٍ : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَ ، ْبنِ الُْحَصْينِ ، َعْن ِعكْرَِمةَ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ 
  .لَى َبهِيَمٍة فَاقُْتلُوُه ، َواقُْتلُوا الْبَهِيَمةَفَاقُْتلُوُه ، َوَمْن َوقََع َع



  َباُب إِقَاَمِة الُْحُدوِد َعلَى اِإلَماِء -١٤
ْن َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َع: قَاالَ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، وَُمَحمَُّد ْبُن الصَّبَّاحِ  -٢٥٦٥

، كُنَّا ِعْنَد النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالُوا ، ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ َعْبِد اِهللا ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، َوَزْيدِ ْبنِ َخاِلٍد ، َوشِْبلٍ 
ثُمَّ قَالَ ِفي الثَّاِلثَِة أَْو ِفي الرَّابَِعِة ، َزَنْت فَاجِْلْدَها اْجِلدَْها ، فَإِنْ : فََسأَلَُه َرُجلٌ َعنِ اَألَمِة َتزْنِي قَْبلَ أَنْ ُتْحَصَن ، فَقَالَ 

  .فَبِْعَها َولَْو بَِحْبلٍ ِمْن َشعَرٍ: 

ةَ ، أَنَّ بِي فَْرَوَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُرْمحٍ ، أَْخبََرَنا اللَّْيثُ ْبُن سَْعٍد ، َعْن َيزِيدَ ْبنِ أَبِي َحبِيبٍ ، َعْن َعمَّارِ ْبنِ أَ -٢٥٦٦
أَنَّ َرُسولَ اهللاِ ، أَنَّ ُعْرَوةَ َحدَّثَُه ، أَنَّ َعْمَرةَ بِْنَت َعْبِد الرَّْحَمنِ َحدَّثَْتُه ، أَنَّ عَاِئَشةَ َحدَّثَْتَها ، ُمَحمََّد ْبَن ُمْسِلمٍ َحدَّثَُه 

إِنْ َزَنْت فَاْجِلُدوَها ، فَإِنْ َزَنْت فَاْجِلُدوَها ، ثُمَّ بِيُعوَها َولَوْ إِذَا َزَنِت اَألَمةُ فَاْجِلُدوَها ، فَ: َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 
  .بَِضِفريٍ

  .الْحَْبلُ: َوالضَِّفُري 

  َباُب َحدِّ الْقَذِْف -١٥
َعْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي َبكْرٍ ، َعْن  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي َعِديٍّ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسحَاَق ، َعْن -٢٥٦٧

فَذَكََر ذَِلَك وََتالَ ، قَاَم َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َعلَى الِْمْنَبرِ ، لَمَّا َنَزلَ ُعذْرِي : قَالَْت ، َعْمَرةَ ، َعْن َعاِئَشةَ 
  .فَُضرِبُوا َحدَُّهْم أََمَر بَِرُجلَْينِ َواْمرَأٍَة، الْقُْرآنَ ، فَلَمَّا َنَزلَ 

َحدَّثَنِي اْبُن أَبِي حَبِيَبةَ ، َعْن َداُوَد ْبنِ الُْحَصْينِ ، ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن إِْبَراِهيَم ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي فَُدْيٍك  -٢٥٦٨
فَاْجِلُدوهُ ، َيا ُمَخنَّثُ : إِذَا قَالَ الرَُّجلُ ِللرَُّجلِ : وَسلََّم قَالَ  َعْن ِعكْرَِمةَ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اهللا َعلْيِه

  .َيا لُوِطيُّ فَاْجِلُدوُه ِعشْرِيَن: ِعْشرِيَن ، َوإِذَا قَالَ الرَُّجلُ ِللرَُّجلِ 

  َباُب َحدِّ السَّكَْراِن -١٦
يٌك ، َعْن أَبِي َحِصنيٍ ، َعْن ُعَمْيرِ ْبنِ َسِعيٍد وَحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا َشرِ -٢٥٦٩

قَالَ َعِليُّ ْبُن أَبِي : قَالَ ، َسِمْعُتُه َعْن ُعَمْيرِ ْبنِ َسِعيٍد ، ُمَحمٍَّد الزُّهْرِيُّ ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َحدَّثََنا ُمطَرٌِّف 
 لَْم َيُسنَّ ِفيِه ا كُْنتُ أَِدي َمْن أَقَْمُت َعلَْيِه الَْحدَّ ، إِالَّ َشارَِب الَْخْمرِ ، فَإِنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّمَم: طَاِلبٍ 

  .َشْيئًا ، إِنََّما ُهَو َشْيٌء َجَعلْنَاُه َنْحُن

ثََنا َيزِيُد ْبُن ُزَرْيعٍ ، َحدَّثََنا َسعِيٌد وَحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َنْصُر ْبُن َعِليٍّ الْجَْهَضِميُّ ، َحدَّ -٢٥٧٠
كَانَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَ ، َوِكيٌع ، َعْن ِهَشامٍ الدَّْسُتوَاِئيِّ ؛ َجِميًعا َعْن قََتاَدةَ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك 

  .ُب ِفي الَْخْمرِ بِالنَِّعالِ وَالَْجرِيِدَيضْرِ

، ْبنِ الدَّاَناجِ  َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا اْبُن ُعلَيَّةَ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ أَبِي َعُروَبةَ ، َعْن َعْبِد اِهللا -٢٥٧١
ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ أَبِي الشَّوَارِبِ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن الُْمْختَارِ َسِمْعُت ُحَضْيَن ْبَن الُْمْنِذرِ الرَّقَاِشيَّ وَحدَّثََنا 

لَى ُعثَْمانَ لَمَّا جِيَء بِالَْولِيِد ْبنِ ُعقَْبةَ إِ: قَالَ ، َحدَّثَنِي ُحَضْيُن ْبُن الُْمْنِذرِ : قَالَ ، ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن فَْيرُوَز الدَّاَناُج 



َجلََد َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا : َوقَالَ ، ُدوَنَك اْبَن َعمَِّك ، فَأَِقْم َعلَْيِه الَْحدَّ ، فََجلََدُه َعِليٌّ : قَْد َشهِدُوا َعلَْيِه ، قَالَ ِلَعِليٍّ 
  .ثََمانَِني ، وَكُلٌّ ُسنَّةٌ َعلْيِه وَسلََّم أَْرَبِعَني ، َوَجلََد أَُبو َبكْرٍ أَْرَبِعَني ، َوَجلََد ُعَمُر

  َباُب َمْن َشرِبَ الَْخْمَر ِمرَارًا -١٧
لََمةَ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َشبَاَبةُ ، َعنِ اْبنِ أَبِي ذِئْبٍ ، َعنِ الْحَارِِث ، َعْن أَبِي َس -٢٥٧٢
، إِذَا َسِكَر فَاجِْلُدوُه ، فَإِنْ َعاَد فَاْجِلُدوُه ، فَإِنْ َعاَد فَاْجِلُدوُه : ولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ َرُس: قَالَ ، ُهَرْيَرةَ 

  .فَإِنْ َعاَد فَاضْرُِبوا ُعُنقَُه: ثُمَّ قَالَ ِفي الرَّابَِعِة 

إِْسَحاَق ، َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن أَبِي َعُروَبةَ ، َعْن َعاِصمِ ْبنِ َبْهَدلَةَ ،  َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا ُشَعْيُب ْبُن -٢٥٧٣
إِذَا شَرُِبوا الَْخْمَر :  َعْن ذَكَْوانَ أَبِي َصاِلحٍ ، َعْن ُمَعاوَِيةَ ْبنِ أَبِي ُسفَْيانَ ، أَنَّ َرُسولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ

  .ثُمَّ إِذَا شَرُِبوا فَاجِْلُدوُهْم ، ثُمَّ إِذَا شَرُِبوا فَاْجِلُدوُهْم ، ثُمَّ إِذَا شَرُِبوا فَاقُْتلُوُهْمفَاْجِلُدوُهْم ، 

  َباُب الْكَبِريِ َوالْمَرِيضِ َيجُِب َعلَْيِه الَْحدُّ -١٨
ْيرٍ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن إِْسحَاَق ، َعْن َيْعقُوَب ْبنِ َعْبِد اهللاِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُنَم -٢٥٧٤

كَانَ َبْيَن أَْبيَاِتَنا َرُجلٌ ُمْخَدجٌ : قَالَ ، ْبنِ اَألَشجِّ ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ ْبنِ سَْهلِ ْبنِ ُحَنْيٍف ، َعْن َسِعيِد ْبنِ سَْعِد ْبنِ ُعَباَدةَ 
اهللاِ َصلَّى اهللا َرْع إِالَّ َوُهَو َعلَى أََمٍة ِمْن إَِماِء الدَّارِ َيخُْبثُ بَِها ، فََرفََع شَأَْنُه سَْعُد ْبُن ُعَباَدةَ إِلَى َرُسولِ َضِعيٌف ، فَلَْم ُي

َك ، لَوْ ضََرْبَناُه ِمئَةَ سَْوٍط َماتَ َيا َنبِيَّ اِهللا ، ُهَو أَْضَعُف ِمْن ذَِل: قَالُوا ، اْجِلُدوهُ ضَْرَب ِمئَِة َسْوٍط : َعلْيِه وَسلََّم فَقَالَ 
  .، قَالَ فَُخذُوا لَُه ِعثْكَاالً ِفيِه ِمئَةُ ِشْمرَاخٍ فَاضْرُِبوهُ َضْرَبةً َواِحَدةً

َعْبِد اِهللا ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن َوِكيعٍ ، َحدَّثََنا الُْمحَارِبِيُّ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسحَاَق ، َعْن َيْعقُوَب ْبنِ  -م٢٥٧٤
  .َنحَْوُه، أَُماَمةَ ْبنِ سَْهلٍ ، َعْن َسْعِد ْبنِ ُعَباَدةَ ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

  َباُب َمْن َشَهَر السِّالََح -١٩
ُن أَبِي َحازِمٍ ، َعْن ُسهَْيلِ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيِد ْبنِ كَاِسبٍ ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْعزِيزِ ْب -٢٥٧٥

وَحدَّثََنا أََنسُ ْبُن : وَحدَّثََنا الُْمِغَريةُ ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعنِ اْبنِ َعْجالَنَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَالَ : ُهَرْيَرةَ قَالَ 
ْن ُمَحمَِّد ْبنِ كَْعبٍ ، َوُموَسى ْبنِ َيسَارٍ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِعَياضٍ ، َعْن أَبِي مَْعَشرٍ ، َع

  .َمْن َحَملَ َعلَْيَنا السِّالََح فَلَْيَس ِمنَّا: قَالَ 

أَبِي ُبْرَدةَ ْبنِ أَبِي ُموَسى اَألْشَعرِيِّ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ ،  َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َعاِمرِ ْبنِ الَْبرَّاِد ْبنِ ُيوُسفَ ْبنِ -٢٥٧٦
َمْن َحَملَ َعلَْيَنا السِّالََح فَلَْيسَ : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َعْن ُعَبْيِد اِهللا ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 

  .ِمنَّا

َحدَّثََنا أَُبو : قَالُوا ، ثََنا َمْحُموُد ْبُن غَْيالَنَ ، َوأَُبو كَُرْيبٍ ، َويُوُسُف ْبُن ُموَسى ، َوعَْبُد اِهللا ْبُن الَْبرَّاِد َحدَّ -٢٥٧٧
َمْن َشَهرَ : اهللا َعلْيِه وَسلََّم  قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى: قَالَ ، أَُساَمةُ ، َعْن ُبرَْيٍد ، َعْن أَبِي ُبْرَدةَ ، َعْن أَبِي ُموَسى اَألْشَعرِيِّ 

  .َعلَْيَنا السِّالََح فَلَْيَس ِمنَّا



  َباُب َمْن َحاَرَب َوسََعى ِفي اَألْرضِ فََسادًا -٢٠
ِلٍك ، أَنَّ أَُناًسا ِمْن َحدَّثََنا َنْصُر ْبُن َعِليٍّ الْجَْهَضِميُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد الْوَهَّابِ ، َحدَّثََنا ُحَمْيٌد ، َعْن أََنسِ ْبنِ َما -٢٥٧٨

لَْو خََرْجُتْم إِلَى ذَْوٍد لََنا ، فََشرِبُْتْم ِمْن : فَاْجَتوَْوا الَْمِديَنةَ ، فَقَالَ ، ُعَرْيَنةَ قَِدُموا َعلَى َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 
ْسالَمِ ، َوقََتلُوا َراِعَي َرسُولِ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َواسَْتاقُوا ذَْوَدُه ، فَاْرَتدُّوا َعنِ اِإل، فَفََعلُوا ، أَلْبَانَِها َوأَبَْوالَِها 

مْ وََتَركَُه، َوَسَمَر أَعُْيَنُهْم ، فََبَعثَ َرسُولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِفي طَلَبِهِْم ، فَجِيَء بِهِْم ، فَقَطََع أَْيدَِيُهْم وَأَْرُجلَُهْم 
  .بِالَْحرَّةِ َحتَّى مَاُتوا

َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن أَبِي الَْوزِيرِ ، َحدَّثََنا الدََّراَوْرِديُّ ، : قَاالَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َوُمَحمَّدُ ْبُن الُْمثَنَّى  -٢٥٧٩
أَنَّ قَْوًما أَغَارُوا َعلَى ِلقَاحِ َرسُولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَقَطََع َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعاِئَشةَ ، 
  .َوَسَملَ أَعُْيَنُهْم، النَّبِيُّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أَْيِديَُهْم وَأَْرُجلَُهْم 

  َباُب َمْن قُِتلَ ُدونَ َماِلِه فَُهَو شَهِيٌد -٢١
 اُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعنِ الزُّهْرِيِّ ، َعْن طَلَْحةَ ْبنِ َعْبِد اهللاِ ْبنِ َعْوٍف ، َعْن َسِعيِد ْبنَِحدَّثََنا ِهَش -٢٥٨٠

  .َمْن قُِتلَ ُدونَ َماِلِه فَُهَو َشهِيٌد: زَْيِد ْبنِ َعْمرِو ْبنِ ُنفَْيلٍ ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 

ْن َمْيُموِن ْبنِ َحدَّثََنا الَْخلِيلُ ْبُن َعْمرٍو ، َحدَّثََنا َمْرَوانُ ْبُن ُمَعاوَِيةَ ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن ِسَنانٍ الْجََزرِيُّ ، َع -٢٥٨١
ِعْنَد َماِلِه ، فَقُوِتلَ فَقَاَتلَ فَقُِتلَ ، فَُهَو َمْن أُِتَي : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ِمْهَرانَ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 

  .َشهِيٌد

اهللاِ ْبنِ الَْحَسنِ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِمرٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن الُْمطَِّلبِ ، َعْن َعْبِد  -٢٥٨٢
َمْن أُرِيَد مَالُُه ظُلًْما فَقُِتلَ ، فَُهَو : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَ ، ْن أَبِي هَُرْيَرةَ َعْبِد الرَّْحَمنِ اَألعَْرجِ ، َع

  .َشهِيٌد

  َباُب َحدِّ السَّارِقِ -٢٢
: قَالَ ، ْعَمشِ ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعنِ اَأل -٢٥٨٣

  .َيسْرُِق الْبَْيَضةَ فَُتقْطَُع َيُدُه ، َوَيسْرُِق الَْحْبلَ فَُتقْطَعُ َيدُُه، لََعَن اللَُّه السَّارَِق : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

: أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمْسهِرٍ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن -٢٥٨٤
  .قَطََع النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِفي ِمَجنٍّ ِقيَمُتُه ثَالَثَةُ َدَراِهَم

، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم ْبُن َسْعٍد ، َعنِ اْبنِ شَِهابٍ ، أَنَّ َعْمَرةَ أَْخبََرْتُه َعْن َعاِئَشةَ قَالَتْ  َحدَّثََنا أَُبو َمرَْوانَ الُْعثَْمانِيُّ -٢٥٨٥
  .الَ ُتقْطَُع الَْيُد إِالَّ ِفي ُرُبعِ دِيَنارٍ فََصاِعدًا: قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : 

ُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا أَُبو ِهَشامٍ الَْمْخُزوِميُّ ، َحدَّثََنا ُوَهْيٌب ، َحدَّثََنا أَُبو َواِقٍد ، َعْن َعاِمرِ ْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْب -٢٥٨٦
  .ُتقْطَُع َيُد السَّارِقِ ِفي ثََمنِ الِْمَجنِّ: َسْعٍد ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 



  ُب َتْعِليقِ الَْيِد ِفي الُْعنُقَِبا -٢٣
َوأَُبو َسلََمةَ الُْجوبَارِيُّ َيحَْيى ، َوُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، وَأَُبو بِْشرٍ َبكُْر ْبُن َخلٍَف  -٢٥٨٧

: قَالَ ، ِء ْبنِ ُمقَدَّمٍ ، َعْن َحجَّاجٍ ، َعْن َمكُْحولٍ ، َعنِ اْبنِ ُمَحيْرِيزٍ َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن َعِليِّ ْبنِ َعطَا: قَالُوا ، ْبُن َخلٍَف 
السُّنَّةُ ، قَطََع َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيَد َرُجلٍ ، ثُمَّ : َسأَلُْت فََضالَةَ ْبَن ُعبَْيٍد َعْن َتْعِليقِ الَْيِد ِفي الُْعُنقِ ؟ فَقَالَ 

  .قََها ِفي ُعُنِقِهَعلَّ

  َباُب السَّارِقِ َيْعتَرُِف -٢٤
بِيبٍ ، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي مَْرَيَم ، أَْخبََرَنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن َيزِيَد ْبنِ أَبِي َح -٢٥٨٨

بِيِه ؛ أَنَّ َعْمَرو ْبَن َسُمَرةَ ْبنِ َحبِيبِ ْبنِ َعْبِد َشْمسٍ َجاَء إِلَى َرسُولِ اِهللا َصلَّى اهللا الرَّْحَمنِ ْبنِ ثَْعلََبةَ اَألْنصَارِيِّ ، َعْن أَ
لْيِه وَسلََّم َيا َرسُولَ اِهللا ، إِنِّي َسَرقُْت َجَمالً ِلَبنِي فُالٍَن ، فَطَهِّرْنِي ، فَأَْرَسلَ إِلَيْهُِم النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َع: َعلْيِه وَسلََّم فَقَالَ 

  .إِنَّا افَْتقَْدَنا جََمالً لََنا ، فَأََمَر بِِه النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم فَقُِطَعْت َيُدُه: فَقَالُوا ، 
أََرْدِت أَنْ ُتْدِخِلي َجَسِدي ، ي مِْنِك الَْحْمدُ ِللَِّه الَِّذي طَهََّرنِ: أََنا أَْنظُرُ إِلَْيهِ ِحَني َوقََعْت َيُدُه َوُهَو َيقُولُ : قَالَ ثَْعلََبةُ 

  .النَّاَر

  َباُب الَْعْبدِ َيسْرُِق -٢٥
َمةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ ، َعْن أَبِي َعَواَنةَ ، َعْن ُعَمَر ْبنِ أَبِي َسلَ -٢٥٨٩

  .إِذَا سََرَق الَْعْبُد فَبِيُعوُه َولَوْ بَِنشٍّ: قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَ ،  أَبِي ُهَرْيَرةَ

ْبًدا ِمْن سٍ ، أَنَّ َعَحدَّثََنا ُجبَاَرةُ ْبُن الُْمَغلِّسِ ، َحدَّثََنا َحجَّاُج ْبُن َتمِيمٍ ، َعْن َمْيُموِن ْبنِ ِمْهَرانَ ، َعنِ اْبنِ َعبَّا -٢٥٩٠
َمالُ اِهللا َعزَّ : َوقَالَ ، َرِقيقِ الُْخُمسِ َسَرَق ِمَن الْخُُمسِ ، فَُرِفَع ذَِلَك إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَلَْم َيقْطَْعُه 

  .َوَجلَّ ، َسَرقَ َبْعُضُه بَْعًضا

  َباُب الَْخاِئنِ وَالُْمْنَتهِبِ َوالُْمْخَتِلسِ -٢٦
نِ َعْبِد اِهللا ، أَنَّ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا أَُبو عَاِصمٍ ، َعنِ اْبنِ جَُرْيجٍ ، َعْن أَبِي الزُّبَْيرِ ، َعْن َجابِرِ ْب -٢٥٩١

  .الُْمْخَتِلُس الَ ُيقْطَُع الَْخاِئُن ، َوالَ الُْمْنَتهُِب ، َوالَ: َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 

ُن فََضالَةَ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعاِصمِ ْبنِ َجْعفَرٍ الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا الُْمفَضَّلُ ْب -٢٥٩٢
َسِمْعُت َرسُولَ اهللاِ : قَالَ ، نِ َعْوٍف ، َعْن أَبِيِه ُيوُنَس ْبنِ يَزِيَد ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ ، َعْن إِبَْراِهيَم ْبنِ َعْبدِ الرَّْحَمنِ ْب

  .لَْيَس َعلَى الُْمْخَتِلسِ قَطٌْع: َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقُولُ 

  َباُب الَ ُيقْطَُع ِفي ثََمرٍ َوالَ كَثَرٍ -٢٧
، َعْن َيحَْيى ْبنِ َسعِيٍد ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َيْحَيى ْبنِ َحبَّانَ ،  َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن ُسفَْيانَ -٢٥٩٣

ِه َواِسعِ ْبنِ َحبَّانَ ، َعْن َراِفعِ ْبنِ َخدِيجٍ  الَ قَطَْع ِفي ثََمرٍ َوالَ : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَ ، َعْن َعمِّ
  .كَثَرٍ



قَالَ : قَالَ ، اُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا َسْعُد ْبُن َسعِيٍد الَْمقُْبرِيُّ ، َعْن أَِخيِه ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ َحدَّثََنا ِهَش -٢٥٩٤
  .الَ قَطَْع ِفي ثََمرٍ َوالَ كَثَرٍ: َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

  َباُب َمْن سََرَق ِمَن الِْحْرزِ -٢٨
ِد اهللاِ ْبنِ َصفَْوانَ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َشبَاَبةُ ، َعْن َماِلِك ْبنِ أََنسٍ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َعْب -٢٥٩٥

، فََجاَء بِسَارِِقِه إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه َوَتَوسََّد رَِداَءُه ، فَأُِخذَ ِمْن َتْحِت َرأِْسِه ، َعْن أَبِيِه ، أَنَُّه َناَم ِفي الَْمْسجِِد 
َيا َرُسولَ اِهللا ، لَْم أُرِْد َهذَا ، رَِداِئي َعلَْيِه : وَسلََّم ، فَأََمَر بِِه النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أَنْ ُيقْطََع ، فَقَالَ َصفَْوانُ 

  .فََهالَّ قَْبلَ أَنْ تَأِْتيَنِي بِِه: ى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َصَدقَةٌ ، فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّ

َعْن أَبِيِه ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ ، َعنِ الَْوِليدِ ْبنِ كَِثريٍ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ ،  -٢٥٩٦
َما أُِخذَ ِفي أَكَْماِمِه فَاْحُتِملَ ، فَثََمُنُه : سَأَلَ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َعنِ الثِّمَارِ ، فَقَالَ َجدِِّه ، أَنَّ َرُجالً ِمْن ُمَزْيَنةَ 

: قَالَ ، ذْ ، فَلَْيَس َعلَْيِه إِذَا َبلَغَ ثََمَن الِْمَجنِّ ، َوإِنْ أَكَلَ وَلَْم يَأُْخ، َوِمثْلُُه َمَعُه ، َوَما كَانَ ِفي الْجَِراِن ، فَِفيِه الْقَطُْع 
ثََمُنَها َوِمثْلُُه َمَعُه َوالنَّكَالُ ، َوَما كَانَ ِفي الْمَُراحِ ، فَِفيِه الْقَطُْع ، إِذَا : الشَّاةُ الَْحرِيَسةُ ِمْنُهنَّ َيا َرُسولَ اِهللا ، ؟ قَالَ 

  .كَانَ َما َيأُْخذُ ِمْن ذَِلَك ثََمَن الِْمَجنِّ

  ِقنيِ السَّارِقَِباُب َتلْ -٢٩
قَالَ ، أَبِي طَلَْحةَ َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا َسِعيُد ْبُن َيحَْيى ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ ، َعْن إِْسَحاَق ْبنِ  -٢٥٩٧

، أَنَّ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أُِتيَ بِِلصٍّ ، َحدَّثَُه أَنَّ أََبا أَُميَّةَ ، َسِمْعُت أََبا الْمُْنِذرِ ، َموْلَى أَبِي ذَرٍّ َيذْكُُر : 
، َبلَى : قَالَ ، َما إِخَالُكَ َسَرقَْت : فَقَالَ َرُسولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَاْعَتَرَف اْعِتَرافًا ، َولَْم يُوَجْد َمَعُه الَْمتَاُع 

أَْسَتْغِفُر اللََّه : قُلْ : فَأََمَر بِِه فَقُِطَع ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َبلَى : قَالَ ، لَُك َسَرقَْت َما إَِخا: ثُمَّ قَالَ 
  .اللَُّهمَّ ُتْب َعلَْيِه َمرََّتْينِ: قَالَ ، أَْسَتْغِفُر اللََّه وَأَُتوبُ إِلَْيِه : قَالَ ، َوأَتُوُب إِلَْيِه 

  َباُب الُْمسَْتكْرَِه -٣٠
َحدَّثََنا ُمَعمَُّر ْبنُ : قَالُوا ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َمْيُموٍن الرَّقِّيُّ ، وَأَيُّوبُ ْبُن ُمَحمٍَّد الَْوزَّانُ ، َوَعْبُد اِهللا ْبُن َسعِيٍد  -٢٥٩٨

اْسُتكْرَِهِت امَْرأَةٌ َعلَى َعْهِد َرسُولِ : قَالَ ، ارِ ْبنِ وَاِئلٍ ، َعْن أَبِيِه ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا الَْحجَّاُج ْبُن أَْرطَاةَ ، َعْن َعْبِد الْجَبَّ
  .َوأَقَاَمُه َعلَى الَِّذي أَصَاَبَها ، وَلَْم َيذْكُْر أَنَُّه َجَعلَ لََها َمهًْرا، اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فََدَرأَ َعْنَها الَْحدَّ 

  َعْن إِقَاَمِة الُْحُدوِد ِفي الَْمسَاجِِد َباُب النَّْهيِ -٣١
فْصٍ اَألبَّاُر ؛ َجِميًعا َحدَّثََنا ُسوَْيُد ْبُن َسعِيٍد ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمْسهِرٍ وَحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعَرفَةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َح -٢٥٩٩

يَنارٍ ، َعْن طَاُووسٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َعْن إِْسَماِعيلَ ْبنِ ُمْسِلمٍ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ِد
  .الَ ُتقَاُم الُْحُدوُد ِفي الَْمسَاجِِد: قَالَ 

، أَنَُّه سَِمَع َعْمَرو ْبَن ُشَعْيبٍ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُرْمحٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْجالَنَ -٢٦٠٠
  .سَاجِِدُيَحدِّثُ َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، أَنَّ َرُسولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َنَهى َعْن َجلِْد الَْحدِّ ِفي الَْم



  َباُب التَّعْزِيرِ -٣٢
ثُ ْبُن سَْعٍد ، َعْن َيزِيدَ ْبنِ أَبِي َحبِيبٍ ، َعْن ُبكَْيرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُرْمحٍ ، أَْخبََرَنا اللَّْي -٢٦٠١

نَِيارٍ ، أَنَّ َرسُولَ اهللاِ َصلَّى  اَألَشجِّ ، َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ َيسَارٍ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ، َعْن أَبِي بُْرَدةَ ْبنِ
  .الَ ُيْجلَُد أََحٌد فَْوَق َعْشرِ َجلََداٍت ، إِالَّ ِفي َحدٍّ ِمْن ُحُدوِد اللَِّه: َعلْيِه وَسلََّم كَانَ َيقُولُ  اهللا

ي كَِثريٍ ، َعْن نِ أَبَِحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن َعيَّاشٍ ، َحدَّثََنا َعبَّاُد ْبُن كَِثريٍ ، َعْن َيحَْيى ْب -٢٦٠٢
  .الَ ُتعَزُِّروا فَْوَق َعَشَرِة أَْسَواٍط: قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَ ، أَبِي َسلََمةَ ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ 

  .َباُب الَْحدِّ كَفَّاَرةٌ -٣٣
الْوَهَّابِ ، وَاْبُن أَبِي َعِديٍّ ، َعْن َخاِلٍد الَْحذَّاِء ، َعْن أَبِي ِقالََبةَ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا عَْبُد  -٢٦٠٣

، َمْن أََصاَب مِْنكُمْ َحدا : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَ ، أَبِي اَألْشَعِث ، َعْن ُعَباَدةَ ْبنِ الصَّاِمِت 
  .فَأَْمُرُه إِلَى اللَِّه، وَبُتُه ، فَُهَو كَفَّاَرُتُه ، َوَمْن الَ فَُعجِّلَْت لَُه ُعقُ

اَق ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا َهاُرونُ ْبُن َعْبِد اِهللا الَْحمَّالُ ، َحدَّثََنا َحجَّاجُ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا ُيوُنُس ْبُن أَبِي إِْسَح -٢٦٠٤
َمْن أََصاَب ِفي الدُّْنَيا ذَْنًبا : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَ ، ْن َعِليٍّ إِْسحَاَق ، َعْن أَبِي ُجَحْيفَةَ ، َع

ْيِه ، فَاللَُّه أَكَْرُم فََسَتَرهُ اللَُّه َعلَ، ُعوِقَب بِِه ، فَاللَُّه أَْعَدلُ ِمْن أَنْ ُيثَنَِّي ُعقُوَبَتُه َعلَى َعْبِدِه ، َوَمْن أَذَْنَب ذَنًْبا ِفي الدُّْنَيا 
  .أَنْ َيُعوَد ِفي َشْيٍء قَْد َعفَا َعْنُه

  َباُب الرَُّجلِ َيجُِد َمعَ اْمرَأَِتِه َرُجالً -٣٤
ْبُن ُمَحمَّدٍ  َحدَّثََنا َعْبدُ الْعَزِيزِ: قَاالَ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعْبَدةَ ، َوُمحَمَُّد ْبُن ُعَبْيٍد الَْمِدينِيُّ أَُبو ُعبَْيٍد  -٢٦٠٥

َيا َرُسولَ : قَالَ ، ْنَصارِيَّ الدََّراَورِْديُّ ، َعْن ُسَهْيلِ ْبنِ أَبِي َصاِلحٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، أَنَّ سَْعَد ْبَن ُعَباَدةَ اَأل
َبلَى ، وَالَِّذي : قَالَ سَْعٌد ، الَ : اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم  اِهللا ، الرَُّجلُ َيجُِد َمَع امَْرأَِتِه َرُجالً ، أَيَقُْتلُُه ؟ قَالَ َرُسولُ
  .اْسَمعُوا َما َيقُولُ َسيِّدُكُْم: أَكَْرَمَك بِالَْحقِّ ، فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

الْفَْضلِ ْبنِ دَلَْهمٍ ، َعنِ الَْحَسنِ ، َعْن قَبِيَصةَ ْبنِ حَُرْيٍث ، َعْن  َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعنِ -٢٦٠٦
أَرَأَْيَت لَوْ : قِيلَ ألَبِي ثَابٍِت سَْعِد ْبنِ ُعَباَدةَ ِحَني َنَزلَْت آَيةُ الُْحُدوِد ، َوكَانَ َرُجالً غَُيوًرا : قَالَ ، َسلََمةَ ْبنِ الُْمَحبِّقِ 
كُْنُت ضَارَِبُهَما بِالسَّْيِف ، أَْنَتِظُر َحتَّى أَجِيَء بِأَْرَبَعٍة ؟ : َع امَْرأَِتَك َرُجالً ، أَيَّ َشْيٍء كُْنتَ َتصَْنُع ؟ قَالَ أَنََّك َوَجْدَت َم

َتقَْبلُوا ِلي َشَهاَدةً أََبًدا ،  رَأَْيُت كَذَا َوكَذَا ، فََتضْرُِبونِي الَْحدَّ َوالَ: إِلَى َما ذَاَك قَْد قََضى حَاَجَتُه َوذََهَب ، أَْو أَقُولُ 
الَ ، إِنِّي أَخَاُف أَنْ يََتَتاَيَع : كَفَى بِالسَّْيِف َشاِهًدا ، ثُمَّ قَالَ : فَقَالَ ، فَذُِكَر ذَِلَك ِللنَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَ 

  .ِفي ذَِلكَ السَّكَْرانُ وَالَْغيَْرانُ) ١(
  .َوفَاَتنِي ِمنُْه، َهذَا َحِديثُ َعِليِّ ْبنِ ُمحَمٍَّد الطََّناِفِسيِّ : َسِمْعُت أََبا ُزْرَعةَ َيقُولُ : اهللاِ ْبُن َماَجْه  قَالَ أَُبو َعْبِد

  __________حاشية_
ة ، يتتايع ؛ بالياء التحتية قبل العني ، أي يتتابع وزًنا ومعًنى ، والتتايُع الوقوع يف الشر من غري فكرة وال روي) ١(

  .واملتابعة عليه ، وال يكونُ يف اخلري



  َباُب َمْن َتَزوَّجَ اْمرَأَةَ أَبِيِه َبْعدَُه -٣٥
ٍث ؛ َجِميًعا َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا ُهَشْيٌم وَحدَّثََنا سَْهلُ ْبُن أَبِي َسْهلٍ ، َحدَّثََنا حَفُْص ْبُن ِغَيا -٢٦٠٧

الَْحارِثَ ْبنَ : َمرَّ بِي َخاِلي ، َسمَّاُه ُهشَْيٌم ِفي َحِديِثِه : قَالَ ، ْن َعِديِّ ْبنِ ثَابٍِت ، َعنِ الْبََراِء ْبنِ َعازِبٍ َعْن أَْشَعثَ ، َع
َبَعثَنِي َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه : أَْيَن تُرِيُد ؟ فَقَالَ : َعْمرٍو ، َوقَْد َعقََد لَُه النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم لَِواًء ، فَقُلُْت لَُه 

  .وَسلََّم إِلَى َرُجلٍ َتَزوََّج اْمَرأَةَ أَبِيِه ِمْن بَْعِدِه ، فَأََمرَنِي أَنْ أَضْرَِب ُعُنقَُه

ُن َمَنازِلَ التَّْيِميُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ اْبُن أَِخي الُْحَسْينِ الُْجْعِفيِّ ، َحدَّثََنا يُوُسُف ْب -٢٦٠٨
َبَعثَنِي َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه : قَالَ ، اِهللا ْبُن إِْدرِيَس ، َعْن َخاِلِد ْبنِ أَبِي كَرَِميةَ ، َعْن ُمَعاوَِيةَ ْبنِ قُرَّةَ ، َعْن أَبِيِه 

  .وَأَُصفَِّي مَالَُه، أَنْ أَْضرَِب ُعُنقَُه  وَسلََّم إِلَى َرُجلٍ َتَزوََّج اْمَرأَةَ أَبِيِه ،

  َباُب َمنِ ادََّعى إِلَى غَْيرِ أَبِيِه أَوْ َتوَلَّى غَْيَر َمَواِليِه -٣٦
ْيمٍ ، َعْن َسِعيِد ثََحدَّثََنا أَُبو بِْشرٍ َبكُْر ْبُن َخلٍَف ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي الضَّْيِف ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُعثَْمانَ ْبنِ ُخ -٢٦٠٩

أَْو تََولَّى غَْيرَ ، َمنِ اْنَتَسَب إِلَى غَْيرِ أَبِيِه : قَالَ َرُسولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَ ، ْبنِ ُجَبْيرٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ 
  .َمَواِليِه ، فََعلَْيِه لَْعَنةُ اِهللا وَالَْمالَِئكَِة وَالنَّاسِ أَْجَمِعَني

َسِمْعتُ : قَالَ ،  َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعْن َعاِصمٍ اَألحَْولِ ، َعْن أَبِي ُعثَْمانَ النَّْهِديِّ -٢٦١٠
َمنِ : َحمًَّدا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم يَقُولُ َوَوَعى قَلْبِي ُم، َسِمَعْت أُذُنَاَي : َسْعًدا ، َوأََبا َبكَْرةَ ، َوكُلُّ وَاِحٍد ِمْنُهَما يَقُولُ 

  .فَالَْجنَّةُ َعلَْيِه َحَراٌم، ادََّعى إِلَى غَْيرِ أَبِيِه َوُهَو َيْعلَمُ أَنَُّه غَْيُر أَبِيِه 

: قَالَ ، َجاِهٍد ، َعْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ َعْمرٍو َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الصَّبَّاحِ ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ ، َعْن َعْبِد الْكَرِميِ ، َعْن ُم -٢٦١١
َمنِ ادََّعى إِلَى غَْيرِ أَبِيهِ لَْم َيَرْح رِيَح الَْجنَِّة ، وَإِنَّ رَِحيَها لَُيوَجُد ِمْن َمِسَريِة : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

  .َخْمسِ ِمئَِة َعامٍ

   ِمْن قَبِيلَِتِهَباُب َمْن َنفَى َرُجالً -٣٧
ا ُمَحمَُّد ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن هَاُرونَ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ وَحدَّثََن -٢٦١٢

َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ ، : قَاالَ ، رََنا َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن الُْمِغَريِة َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن َحْربٍ وَحدَّثََنا َهاُرونُ ْبُن َحيَّانَ ، أَْخَب
أََتْيُت َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه : قَالَ ، َعْن َعِقيلِ ْبنِ طَلَْحةَ السُّلَِميِّ ، َعْن ُمْسِلمِ ْبنِ َهْيَصمٍ ، َعنِ اَألشَْعِث ْبنِ قَْيسٍ 

َنْحُن َبُنو النَّْضرِ ْبنِ ِكَناَنةَ ، الَ : َيا َرُسولَ اِهللا ، أَلَسُْتْم ِمنَّا ؟ قَالَ : فِْد ِكْنَدةَ ، َوالَ َيرَْونِي أَفَْضلَُهْم ، فَقُلَْنا وَسلََّم ِفي َو
  .َنقْفُو أُمََّنا ، َوالَ َنْنتَِفي ِمْن أَبِينَا

  .إِالَّ َجلَْدُتُه الَْحدَّ، وَتى بَِرُجلٍ نَفَى َرُجالً ِمْن قُرَْيشٍ ِمَن النَّْضرِ ْبنِ ِكَناَنةَ الَ أُ: فَكَانَ اَألْشَعثُ ْبُن قَْيسٍ َيقُولُ : قَالَ 

  َباُب الُْمخَنَّثَِني -٣٨
َعالَِء ، أَنَُّه َسِمعَ بِْشرَ َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن أَبِي الرَّبِيعِ الْجُْرَجانِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، أَخَْبرَنِي َيْحَيى ْبُن الْ -٢٦١٣

َصفَْوانَ ْبَن أَُميَّةَ : ْبَن ُنَمْيرٍ ، أَنَّهُ َسِمَع َمكُْحوالً َيقُولُ  كُنَّا ِعْنَد َرُسولِ : قَالَ ، إِنَُّه َسِمَع يَزِيَد ْبَن َعْبدِ اِهللا ، أَنَُّه َسِمعَ 
َيا َرُسولَ اِهللا ، إِنَّ اللََّه قَْد كََتَب َعلَيَّ الشِّقَْوةَ ، فََما أَُرانِي : فَقَالَ ، ُن قُرَّةَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فََجاَءُه َعْمُرو ْب



نُ لََك الَ آذَ: لْيِه وَسلََّم أُْرَزُق إِالَّ ِمْن ِدفِّي بِكَفِّي ، فَأْذَنْ ِلي ِفي الْغَِناِء ِفي غَْيرِ فَاِحَشٍة ، فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َع
َتْرَت َما َحرََّم اللَُّه َعلَْيَك ِمْن ، َوالَ كََراَمةَ ، َوالَ ُنْعَمةَ َعْينٍ ، كَذَْبَت ، أَْي َعُدوَّ اِهللا ، لَقَْد َرزَقََك اللَُّه طَيًِّبا َحالَالً ، فَاْخ

قُْم َعنِّي ، َوُتْب ، لَفََعلُْت بَِك َوفََعلُْت ، كُْنتُ َتقَدَّْمتُ إِلَْيَك َمكَانَ َما أََحلَّ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ لََك ِمْن َحالَِلِه ، َولَْو ، رِْزِقِه 
فَيُْتَك ِمْن أَْهِلَك ، أََما إِنََّك إِنْ فََعلَْت َبْعدَ التَّقِْدَمِة إِلَْيَك ، َضرَْبُتكَ َضرًْبا َوجِيًعا ، َوَحلَقُْت رَأَْسَك ُمثْلَةً ، َوَن، إِلَى اِهللا 
  .فَقَاَم َعْمٌرو ، َوبِِه ِمَن الشَّرِّ َوالِْخْزيِ َما الَ َيْعلَُمُه إِالَّ اللَُّه، َسلََبكَ ُنْهَبةً لِِفْتَياِن أَْهلِ الَْمِديَنِة  َوأَْحلَلُْت

َحَشَرُه اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َيْومَ ، َتْوَبٍة  َهُؤالَِء الُْعَصاةُ ، َمْن َماَت ِمنُْهْم بَِغْيرِ: فَلَمَّا َولَّى ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 
  .ُمَخنَّثًا ُعرَْياًنا الَ َيْسَتِتُر ِمَن النَّاسِ بُِهْدَبٍة ، كُلََّما قَاَم ُصرَِع، الِْقَياَمِة كََما كَانَ ِفي الدُّْنَيا 

ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َزْيَنَب بِْنِت أُمِّ َسلََمةَ ،  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن -٢٦١٤
إِنْ َيفَْتحِ : فََسِمَع ُمَخنَّثًا َوُهَو َيقُولُ ِلعَْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي أَُميَّةَ ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َدَخلَ َعلَْيَها 

أَخْرُِجوُهْم ِمْن : فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، ُه الطَّاِئَف غًَدا ، َدلَلُْتَك َعلَى اْمَرأَةٍ ُتقْبِلُ بِأَْرَبعٍ وَُتدْبُِر بِثََماٍن اللَّ
  .ُبُيوِتكُْم

  أَبْواُب الدَِّياِت
  َباُب التَّْغِليِظ ِفي قَْتلِ ُمْسِلمٍ ظُلْمًا -١

َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا : قَالُوا ، ثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُنَمْيرٍ ، َوَعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، وَُمَحمَُّد ْبُن َبشَّارٍ َحدَّ -٢٦١٥
وَّلُ َما ُيقَْضى َبْيَن النَّاسِ َيْوَم أَ: قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَ ، اَألْعَمُش ، َعْن َشِقيقٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا 

  .الِْقَياَمِة ِفي الدَِّماِء

َعْن َمْسرُوقٍ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا عِيَسى ْبُن يُوُنَس ، َحدَّثََنا اَألْعَمُش ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمرَّةَ ،  -٢٦١٦
الَ ُتقَْتلُ نَفٌْس ظُلًْما ، إِالَّ كَانَ َعلَى اْبنِ آَدَم األَوَّلِ ِكفْلٌ : ولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ َرُس: قَالَ ، َعْن َعْبِد اِهللا 

  .ِمْن َدِمَها ، َألنَُّه أَوَّلُ َمْن َسنَّ الْقَْتلَ

ْسحَاُق ْبُن يُوُسَف اَألْزَرُق ، َعْن َشرِيٍك ، َعْن َعاِصمٍ َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن َيْحَيى ْبنِ اَألزَْهرِ الَْواسِِطيُّ ، َحدَّثََنا إِ -٢٦١٧
أَوَّلُ َما يُقَْضى َبْيَن النَّاسِ َيْوَم الِْقَياَمةِ : قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَ ، ، َعْن أَبِي َواِئلٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا 

  .ِفي الدَِّماِء

نِ َعاِئذٍ مَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن إِْسَماِعيلَ ْبنِ أَبِي َخاِلٍد ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبَحدَّثََنا ُمَح -٢٦١٨
لَْم َيَتَندَّ ، َه الَ ُيْشرِكُ بِِه َشيْئًا َمْن لَِقَي اللَّ: قَالَ َرُسولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَ ، ، َعْن ُعقَْبةَ ْبنِ َعاِمرٍ الُْجهَنِيِّ 

  .َدَخلَ الَْجنَّةَ، بَِدمٍ حََرامٍ 

ْهمِ الُْجوَزجَانِيِّ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا الَْوِليُد ْبُن ُمسِْلمٍ ، َحدَّثََنا َمرَْوانُ ْبُن َجنَاحٍ ، َعْن أَبِي الَْج -٢٦١٩
لَزََوالُ الدُّْنَيا أَْهَونُ َعلَى اِهللا ِمْن قَْتلِ ُمْؤِمنٍ بَِغْيرِ : نِ َعازِبٍ ، أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ َعنِ الَْبَراِء ْب

  .َحقٍّ



يَاٍد ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َسِعيدِ ْبنِ َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َراِفعٍ ، َحدَّثََنا َمرَْوانُ ْبُن ُمَعاوَِيةَ ، َحدَّثََنا يَزِيدُ ْبُن زِ -٢٦٢٠
َمْن أََعانَ َعلَى قَْتلِ ُمْؤِمنٍ َولَْو بَِشطْرِ كَِلَمٍة : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَ ، الُْمسَيَّبِ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ 

  .آيٌِس ِمْن َرْحَمِة اللَِّه: َنْيِه ، لَِقَي اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َمكْتُوٌب َبْيَن َعْي

  َباُب َهلْ لِقَاِتلِ ُمْؤِمنٍ َتْوبَةٌ -٢
: قَالَ ، أَبِي الْجَْعِد  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الصَّبَّاحِ ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن َعمَّارٍ الدُّْهنِيِّ ، َعْن َساِلمِ ْبنِ -٢٦٢١

وَْيَحُه ، وَأَنَّى لَهُ الُْهَدى : ثُمَّ اهَْتَدى ، قَالَ ، ثُمَّ تَاَب َوآَمَن َوَعِملَ َصاِلًحا ، َمْن قََتلَ ُمْؤِمًنا ُمَتعَمًِّدا : اسٍ ُسِئلَ اْبُن َعبَّ
َربِّ : ُمَتَعلٌِّق بِرَأْسِ صَاِحبِِه َيقُولُ ،  َيجِيُء الْقَاِتلُ وَالَْمقُْتولُ َيْوَم الْقَِياَمِة: ؟ َسِمْعُت َنبِيَّكُْم َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقُولُ 

  .َما أَْنَزلََها َسلْ َهذَا ِلَم قََتلَنِي ؟ َواللَِّه لَقَْد أَنَْزلََها اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َعلَى نَبِيِّكُْم ، ثُمَّ َما َنَسَخَها بَْعَد

يَزِيُد ْبُن هَاُرونَ ، أَْخَبرََنا َهمَّاُم ْبُن َيحَْيى ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن أَبِي  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا -٢٦٢٢
أَالَ أُخْبُِركُْم بَِما َسمِْعُت ِمْن ِفي َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ؟ : قَالَ ، الصِّدِّيقِ النَّاجِيِّ ، َعْن أَبِي َسعِيٍد الُْخْدرِيِّ 

ثُمَّ َعَرَضْت لَُه التَّْوَبةُ ، فَسَأَلَ َعْن أَْعلَمِ أَْهلِ اَألْرضِ ، إِنَّ َعْبًدا قََتلَ ِتْسَعةً َوِتْسِعنيَ َنفًْسا ، أُذَُناَي ، َوَوَعاُه قَلْبِي َسِمَعْتُه 
َبْعَد ِتْسَعٍة َوِتْسِعنيَ َنفْسًا : ِلي ِمْن َتْوَبٍة ؟ قَالَ  إِنِّي قََتلُْت ِتْسَعةً وَِتْسِعَني َنفًْسا ، فََهلْ: فَأََتاُه ، فَقَالَ ، ، فَُدلَّ َعلَى َرُجلٍ 

اَألْرضِ ، فَُدلَّ َعلَى فَاْنَتَضى َسْيفَُه فَقََتلَُه ، فَأَكَْملَ بِِه الِْمئَةَ ، ثُمَّ عََرَضْت لَُه التَّْوَبةُ ، فََسأَلَ َعْن أَْعلَمِ أَْهلِ : قَالَ ! 
وَْيَحَك ، َوَمْن َيحُولُ بَْيَنَك وََبْيَن التَّْوَبِة ؟ : إِنِّي قََتلُْت ِمئَةَ نَفْسٍ ، فََهلْ ِلي ِمْن َتْوَبٍة ؟ فَقَالَ  :فَقَالَ ، فَأََتاُه ، َرُجلٍ 

َربََّك ِفيَها ، فََخَرجَ ُيرِيُد  قَْرَيِة كَذَا َوكَذَا ، فَاْعُبْد، إِلَى الْقَْرَيِة الصَّاِلَحِة ، اخُْرْج ِمَن الْقَْرَيِة الْخَبِيثَِة الَِّتي أَْنَت بَِها 
أََنا : الَْعذَابِ ، قَالَ إِْبِليُس الْقَْرَيةَ الصَّاِلَحةَ ، فَعََرَض لَُه أََجلُُه ِفي الطَّرِيقِ ، فَاخَْتَصَمْت ِفيِه َمالَِئكَةُ الرَّْحَمِة وََمالَِئكَةُ 

  .إِنَُّه َخَرَج تَاِئبًا: فَقَالَْت َمالَِئكَةُ الرَّْحَمِة :  أَوْلَى بِِه ، إِنَّهُ لَْم يَْعصِنِي َساَعةً قَطُّ ، قَالَ
فََبَعثَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َملَكًا ، : قَالَ ، فََحدَّثَنِي ُحمَْيٌد الطَّوِيلُ ، َعْن َبكْرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ، َعْن أَبِي َراِفعٍ : قَالَ َهمَّاٌم 

  .اْنظُرُوا أَيَّ الْقَْرَيَتْينِ كَاَنْت أَقَْرَب ، فَأَلِْحقُوُه بِأَْهِلَها: ا ، فَقَالَ ثُمَّ َرَجُعو، فَاْخَتَصمُوا إِلَْيِه 
فَقَُرَب ِمَن الْقَْرَيِة الصَّاِلَحِة ، َوَباَعَد ِمْنهُ ، اْحَتفََز بِنَفِْسِه ، لَمَّا َحضََرُه الْمَْوُت : فََحدَّثََنا الَْحَسُن ، قَالَ : قَالَ قََتاَدةُ 

  .ْرَيةَ الْخَبِيثَةَ ، فَأَلَْحقُوُه بِأَْهلِ الْقَْرَيِة الصَّاِلَحِةالْقَ
َحدَّثََنا أَُبو الَْعبَّاسِ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ إِْسَماِعيلَ الْبَْغَداِديُّ ، َحدَّثََنا َعفَّانُ ، َحدَّثََنا َهمَّامٌ ) : ١(قَالَ أَُبو الَْحَسنِ اْبُن الْقَطَّان 

  .َوُهفَذَكََر َنْح، 
  __________حاشية_
عن ابن ماجة ، فهذا من " السنن"هو أبو احلسن علي بن إبراهيم بن سلمة بن حبر ، القزويين ، القطان ، راوي ) ١(

  ".السنن"زياداته على 

  َباُب َمْن قُِتلَ لَُه قَِتيلٌ فَُهَو بِالِْخيَارِ َبْيَن إِْحَدى ثَالٍَث -٣
َحدَّثََنا أَُبو َخاِلٍد اَألْحَمُر وَحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، : قَاالَ ، أَُبو َبكْرٍ اْبَنا أَبِي َشْيَبةَ َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ، َو -٢٦٢٣

، َعنِ اْبنِ أَبِي  ْيلٍَحدَّثََنا جَرِيٌر ، َوَعْبدُ الرَّحِيمِ ْبُن ُسلَْيَمانَ ؛ َجِميًعا َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسَحاَق ، َعنِ الْحَارِِث ْبنِ فَُض
َمْن أُِصيَب بَِدمٍ : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَ ، َواْسُمُه ُسفَْيانُ ، َعْن أَبِي شُرَْيحٍ الْخَُزاِعيِّ ، الْعَْوَجاِء 



أَنْ يَقُْتلَ ، أَوْ : فَُخذُوا َعلَى َيَدْيِه ، ، فَإِنْ أََراَد الرَّابَِعةَ  الْجِرَاُح ، فَُهَو بِالِْخيَارِ َبْيَن إِْحَدى ثَالٍَث: أَْو خَْبلٍ ، َوالْخَْبلُ 
  .ًدا ِفيَها أََبًداَيْعفَُو ، أَْو يَأُْخذَ الدَِّيةَ ، فََمْن فََعلَ َشْيئًا ِمْن ذَِلَك فََعاَد ، فَإِنَّ لَُه نَاَر َجهَنََّم خَاِلًدا ُمخَلَّ

َحدَّثَنِي َيْحَيى ْبُن أَبِي كَِثريٍ ، ، َمنِ ْبُن إِْبَراِهيَم الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا الَْولِيُد ، َحدَّثََنا األَْوَزاِعيُّ َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْح -٢٦٢٤
: ِتيلٌ فَُهَو بَِخْيرِ النَّظََرْينِ َمْن قُِتلَ لَُه قَ: قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَ ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ 
  .إِمَّا أَنْ َيقُْتلَ ، َوإِمَّا أَنْ ُيفَْدى

  َباُب َمْن قََتلَ َعْمًدا فََرِضَي بِالدِّيَِة -٤
َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد ْبُن َجعْفَرٍ  ،َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َخاِلٍد اَألْحَمُر ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسحَاَق  -٢٦٢٥

َصلَّى : قَاالَ ، َوَعمِّي ، َوكَاَنا َشهَِدا ُحَنيًْنا َمَع َرسُولِ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َحدَّثَنِي أَبِي ، ، َعْن َزْيِد ْبنِ ُضَميَْرةَ 
َوُهَو َسيِّدُ ِخْنِدٍف ، َيُردُّ ، َتْحَت َشجََرٍة ، فَقَاَم إِلَْيِه اَألقَْرعُ ْبُن َحابِسٍ النَّبِيُّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم الظُّْهَر ، ثُمَّ َجلََس 

لَّى فَقَالَ لَُهُم النَّبِيُّ َص، عِيا َعْن َدمِ ُمَحلِّمِ ْبنِ َجثَّاَمةَ ، َوقَاَم ُعَيْيَنةُ ْبُن ِحْصنٍ َيطْلُُب بَِدمِ َعاِمرِ ْبنِ اَألْضَبِط ، َوكَانَ أَْشَج
َيا َرسُولَ اِهللا ، وَاللَِّه َما : ُمكَْيِتلٌ ، فَقَالَ : َتقَْبلُونَ الدَِّيةَ ؟ فَأََبْوا ، فَقَاَم َرُجلٌ ِمْن َبنِي لَْيٍث ، ُيقَالُ لَُه : اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

: ِمَيْت فََنفََر آِخُرَها ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم فَُر، َشبَّْهُت َهذَا الْقَتِيلَ ِفي غُرَِّة اِإلْسالَمِ ، إِالَّ كَغََنمٍ َورََدْت 
  .فَقَبِلُوا الدِّيَةَ، لَكُْم َخْمُسونَ ِفي َسفَرَِنا ، َوخَْمُسونَ إِذَا َرجَْعَنا 

ُد ْبُن َراِشٍد ، َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ ُموَسى ، َعْن َحدَّثََنا َمْحُموُد ْبُن َخاِلٍد الدَِّمشِْقيُّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا ُمَحمَّ -٢٦٢٦
َمْن قََتلَ َعْمًدا ، ُدِفَع إِلَى : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، قَالَ 

َوأَْرَبُعونَ َخِلفَةً ، ، وَثَالَثُونَ َجذََعةً ، إِنْ َشاؤُوا أََخذُوا الدَِّيةَ ، َوذَِلَك ثَالَثُونَ ِحقَّةً أَْوِلَياِء الْقَتِيلِ ، فَإِنْ َشاؤُوا قََتلُوا ، َو
  .َوذَِلَك َعقْلُ الَْعْمِد ، َوَما ُصوِلُحوا َعلَْيِه ، فَُهَو لَُهْم ، َوذَِلكَ َتْشدِيُد الْعَقْلِ

  ةٌَباُب ِدَيةِ ِشْبِه الَْعْمِد ُمَغلَّظَ -٥
َحدَّثََنا شُْعَبةُ ، َعْن : قَاالَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َمْهِديٍّ ، وَُمَحمَُّد ْبُن َجْعفَرٍ  -٢٦٢٧
قَِتيلُ الَْخطَِأ ِشْبِه : لَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ َسِمْعُت الْقَاِسَم ْبَن رَبِيَعةَ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْمرٍو ، َعنِ النَّبِيِّ َص، أَيُّوَب 

  .الَْعْمِد ، قَتِيلُ السَّْوِط وَالَْعَصا ، ِمئَةٌ ِمَن اإلِبِلِ ، أَْرَبُعونَ ِمْنَها ِفي ُبطُونَِها أَْوالَُدَها
دَّثََنا َحمَّاُد ْبُن زَْيٍد ، َعْن َخاِلدٍ الَْحذَّاِء ، َعنِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيحَْيى ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن َحْربٍ ، َح -م٢٦٢٧

  .َنْحوَُه، وَسلََّم الْقَاِسمِ ْبنِ َربِيَعةَ ، َعْن ُعقَْبةَ ْبنِ أَْوسٍ ، َعْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ َعْمرٍو ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه 

الزُّْهرِيُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعنِ اْبنِ ُجْدَعانَ ، َسِمَعُه ِمَن الْقَاِسمِ ْبنِ َربِيَعةَ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمٍَّد  -٢٦٢٨
ِمَد اللََّه وَأَثَْنى فََح، َوُهَو َعلَى َدَرجِ الْكَْعَبِة ، ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنَّ َرُسولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَاَم َيْوَم فَْتحِ َمكَّةَ 

، قَِتيلُ  الْحَْمُد ِللَِّه الَِّذي َصَدَق َوْعَدُه ، وََنَصَر َعْبَدُه ، َوَهَزَم اَألحَْزاَب َوْحَدُه ، أَالَ إِنَّ قَتِيلَ الْخَطَِأ: فَقَالَ ، َعلَْيِه 
فَةً ، ِفي ُبطُونَِها أَْوالَُدَها ، أَالَ إِنَّ كُلَّ مَأْثَُرٍة كَاَنْت ِفي الَْجاِهِليَّةِ ِفيِه ِمئَةٌ ِمَن اإلِبِلِ ، ِمْنَها أَْرَبُعونَ َخِل، السَّْوِط َوالَْعَصا 

  .اَوسِقَاَيِة الَْحاجِّ ، أَالَ إِنِّي قَْد أَْمَضيُْتُهَما َألْهِلهَِما كََما كَاَن، َوَدمٍ َتْحَت قَدََميَّ َهاَتْينِ ، إِالَّ َما كَانَ ِمْن ِسدَاَنِة الَْبْيِت 



ِديَنارٍ ، َعْن  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا ُمَعاذُ ْبُن َهانٍِئ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن ُمْسِلمٍ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ -٢٦٢٩
  .اثَْنْي َعَشَر أَلْفًا أَنَُّه جََعلَ الدَِّيةَ، ِعكْرَِمةَ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

  َباُب ِدَيةِ الَْخطَِأ -٦
َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن مَْنُصورٍ الَْمْرَوزِيُّ ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن َهاُرونَ ، أَْخبََرَنا ُمحَمَُّد ْبُن رَاِشٍد ،  -٢٦٣٠

َمْن قُِتلَ َخطَأً فَدَِيُتُه : ، َعْن َجدِِّه ، أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ ُموَسى ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ ، َعْن أَبِيِه 
 َوكَانَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا، َوَعَشٌر بَنِي لَُبوٍن ، وَثَالَثُونَ ِحقَّةً ، وَثَالَثُونَ بِْنتَ لَُبوٍن ، ِمَن اإلِبِلِ ثَالَثُونَ بِْنَت َمخَاضٍ 

َعلَى أَْزَماِن اإلِبِلِ إِذَا غَلَْت َرفََع  َعلْيِه وَسلََّم ُيقَوُِّمَها َعلَى أَْهلِ الْقَُرى أَْرَبَع ِمئَِة دِيَنارٍ ، أَْو َعْدلََها ِمَن الَْورِقِ ، َوُيقَوِّمَُها
فََبلَغَ ِقيَمُتَها َعلَى َعْهِد َرسُولِ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه ، كَانَ  َوإِذَا َهاَنْت َنقََص ِمْن ثََمنَِها ، َعلَى َنْحوِ الزََّماِن َما، ِفي ثََمنَِها 

ِف ِدرَْهمٍ ، َوقََضى َرُسولُ اهللاِ وَسلََّم َما َبْيَن اَألْرَبعِ ِمئَِة ِديَنارٍ إِلَى ثََماِن ِمئَِة ِدينَارٍ ، أَْو َعْدلَُها ِمَن الَْورِقِ ثََمانَِيةُ آالَ
اِء ، َعلَى أَْهلِ وَسلََّم أَنَّ َمْن كَانَ َعقْلُُه ِفي الَْبقَرِ ، َعلَى أَْهلِ الَْبقَرِ مِئََتْي بَقََرٍة ، َوَمْن كَانَ َعقْلُُه ِفي الشَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه
  .الشَّاِء أَلْفَْي َشاٍة

، َحدَّثََنا َحجَّاُج ْبُن أَْرطَاةَ ، َحدَّثََنا َزْيدُ ْبُن ُجَبْيرٍ  َحدَّثََنا َعْبُد السَّالَمِ ْبُن َعاِصمٍ ، َحدَّثََنا الصَّبَّاُح ْبُن ُمَحارِبٍ -٢٦٣١
ِفي ِدَيةِ : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَ ، ، َعْن ِخْشِف ْبنِ َماِلٍك الطَّاِئيِّ ، َعْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ َمْسُعوٍد 

  .َوِعْشرِيَن َبنِي َمخَاضٍ ذُكُورٍ، َوِعشْرِيَن بِْنتَ لَُبوٍن ، َوِعْشرِيَن بِْنَت َمخَاضٍ ، يَن َجذََعةً َوِعْشرِ، الَْخطَِأ ِعشْرِيَن ِحقَّةً 

َعْن ْبنِ ِديَنارٍ ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن َجْعفَرٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ِسَناٍن ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُمسِْلمٍ ، َعْن َعْمرِو  -٢٦٣٢
َوَما {: وَذَِلَك قَْولُُه : قَالَ ، ِعكْرَِمةَ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم جََعلَ الدَِّيةَ اثَْنْي َعَشرَ أَلْفًا 

  .َيةَبِأَْخِذِهُم الدِّ: قَالَ } َنقَُموا إِالَّ أَنْ أَغَْناُهُم اللَُّه َوَرُسولُُه ِمْن فَْضِلِه

  َباُب الدَِّيِة َعلَى الَْعاِقلَِة فَإِنْ لَْم َيكُْن لَُه َعاِقلَةٌ فَِفي َبْيِت الْمَالِ -٧
  ْبنِ ُنَضْيلَةَ ، َعنَِحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا أَبِي ، َعْن َمْنُصورٍ ، َعْن إِبَْراِهيَم ، َعْن ُعَبْيِد -٢٦٣٣

  .قََضى َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم بِالدَِّيِة َعلَى الَْعاِقلَِة: قَالَ ، الُْمِغَريِة ْبنِ شُْعَبةَ 

ةَ ، َعْن طَلَْحَحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن ُدُرْسَت ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن زَْيٍد ، َعْن ُبدَْيلِ ْبنِ َمْيسََرةَ ، َعْن َعِليِّ ْبنِ أَبِي  -٢٦٣٤
أََنا : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَ ، رَاِشِد ْبنِ سَْعٍد ، َعْن أَبِي َعاِمرٍ الْهَْوزَنِيِّ ، َعنِ الِْمقَْدامِ الشَّاِميِّ 

  .ارِثَ لَُه ، َيْعِقلُ َعْنُه وََيرِثُُهَوارِثُ َمْن الَ َوارِثَ لَُه ، أَْعِقلُ َعْنُه وَأَرِثُُه ، وَالَْخالُ َوارِثُ َمْن الَ َو

  َباُب َمْن َحالَ َبْيَن َوِليِّ الَْمقُْتولِ َوَبْيَن الْقََوِد أَوِ الدِّيَِة -٨
ِديَنارٍ ، َعْن  نَِحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْعَمرٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن كَِثريٍ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن كَِثريٍ ، َعْن َعْمرِو ْب -٢٦٣٥

َمْن قََتلَ ِفي ِعمِّيٍَّة أَْو َعَصبِيٍَّة بَِحَجرٍ أَْو سَْوٍط : طَاُووسٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َرفََعُه إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 
فََعلَْيِه لَْعَنةُ اِهللا َوالَْمالَِئكَِة وَالنَّاسِ ، ، َوَمْن َحالَ َبْيَنُه َوَبْيَنُه  فََعلَْيِه َعقْلُ الَْخطَِأ ، َوَمْن قََتلَ َعْمًدا فَُهَو قََوٌد، أَْو َعًصا 

  .أَْجَمِعَني ، الَ ُيقَْبلُ ِمْنُه َصْرٌف َوالَ َعْدلٌ



  َباُب َما الَ قََوَد ِفيِه -٩
َحدَّثَنِي نِمَْرانُ ْبُن جَارَِيةَ ، ْبُن َعيَّاشٍ ، َعْن َدْهثَمِ ْبنِ قُرَّانَ  َحدَّثََنا َعمَّاُر ْبُن َخاِلٍد الْوَاِسِطيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ -٢٦٣٦

فَقَطََعَها ِمْن غَْيرِ َمفِْصلٍ ، فَاْسَتْعَدى َعلَْيِه النَّبِيَّ َصلَّى اهللا ، ، َعْن أَبِيِه ؛ أَنَّ َرُجالً َضَربَ َرُجالً َعلَى َساِعِدهِ بِالسَّْيِف 
وَلَْم ، ُخِذ الدَِّيةَ بَاَرَك اللَُّه لََك ِفيَها : فَقَالَ ، َيا َرسُولَ اِهللا ، إِنِّي أُرِيُد الِْقَصاَص : فَقَالَ ، ، فَأََمَر لَُه بِالدَِّيِة َعلْيِه وَسلََّم 

  .َيقْضِ لَُه بِالِْقَصاصِ

َيةَ ْبنِ صَاِلحٍ ، َعْن ُمَعاِذ ْبنِ ُمَحمَّدٍ اَألْنصَارِيِّ ، َعنِ َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا رِْشِديُن ْبُن سَْعٍد ، َعْن ُمَعاوِ -٢٦٣٧
الَ قََوَد ِفي الَْمأُْموَمِة ، َوالَ : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَ ، اْبنِ صُْهَبانَ ، َعنِ الَْعبَّاسِ ْبنِ َعْبِد الُْمطَِّلبِ 

  .َنقِّلَِةَوالَ الُْم، الَْجاِئفَِة 

  َباُب الَْجارِحِ ُيفَْتَدى بِالْقَوَِد -١٠
، َعْن َعاِئَشةَ ، أَنَّ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، أَخَْبَرَنا َمْعَمٌر ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُعْرَوةَ  -٢٦٣٨

، فَضََرَبُه أَُبو جَْهمٍ ، فَالَجَُّه َرُجلٌ ِفي َصَدقَِتِه ، ثَ أََبا َجْهمِ ْبَن ُحذَْيفَةَ ُمَصدِّقًا َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم بََع
لَكُمْ : َم الْقََودَ َيا َرُسولَ اِهللا ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ: فَقَالُوا ، فََشجَُّه ، فَأَتَُوا النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

إِنِّي َخاِطٌب َعلَى : فََرضُوا ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، لَكُْم كَذَا َوكَذَا : كَذَا َوكَذَا ، فَلَْم يَْرَضْوا ، فَقَالَ 
إِنَّ هَُؤالَِء اللَّيِْثيَِّني أَتَْونِي ُيرِيُدونَ : ْيِه وَسلََّم فَقَالَ َنَعْم ، فََخطََب النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعل: النَّاسِ وَُمْخبِرُُهْم بِرَِضاكُْم ؟ قَالُوا 

الَ ، فََهمَّ بِهِمُ الُْمهَاجُِرونَ ، فَأََمَر النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّمَ : الْقََوَد ، فَعََرْضُت َعلَْيهِْم كَذَا َوكَذَا ، أََرضِيُتْم ؟ قَالُوا 
إِنِّي خَاِطٌب َعلَى النَّاسِ وَُمْخبِرُُهمْ : نََعْم ، قَالَ : أََرِضيُتْم ؟ قَالُوا : فَكَفُّوا ، ثُمَّ َدَعاُهْم فََزاَدُهْم ، قَالَ أَنْ َيكُفُّوا ، 

  .َنَعْم: أََرِضيُتْم ؟ قَالُوا : فََخطََب النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، ثُمَّ قَالَ ، نََعْم : قَالُوا ، بِرَِضاكُْم 
  .الَ أَْعلَُم رََواُه غَْيُرُه، َتفَرَّدَ بَِهذَا َمْعَمٌر : َسِمْعُت ُمَحمََّد ْبَن َيحَْيى َيقُولُ : قَالَ اْبُن َماَجْه 

  َباُب ِدَيةِ الَْجنِنيِ -١١
َحمَّدِ ْبنِ َعْمرٍو ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن بِْشرٍ ، َعْن ُم -٢٦٣٩
أَُيْعقَلُ : فَقَالَ الَِّذي قُِضَي َعلَْيِه ، َعْبٍد أَوْ أََمٍة : قََضى َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِفي الَْجنِنيِ بُِغرٍَّة : قَالَ ، ُهَرْيَرةَ 

إِنَّ َهذَا : َصاَح َوالَ اْسَتَهلَّ ، َومِثْلُ ذَِلَك يُطَلُّ ؟ فَقَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َمْن الَ َشرَِب َوالَ أَكَلَ ، َوالَ 
  .لََيقُولُ بِقَْولِ َشاِعرٍ ، ِفيِه غُرَّةٌ َعْبٌد أَوْ أََمةٌ

َحدَّثََنا َوكِيٌع ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، : قَاالَ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َوَعِليُّ ْبُن ُمحَمٍَّد  -٢٦٤٠
اْسَتشَاَر ُعَمُر ْبُن الَْخطَّابِ النَّاَس ِفي ِمالَصِ الَْمْرأَِة ، َيْعنِي ِسقْطََها ، فَقَالَ الُْمِغَريةُ ْبنُ : قَالَ ، َعنِ الِْمْسَورِ ْبنِ َمْخَرَمةَ 

ائْتِنِي بَِمْن َيشَْهُد َمَعَك ، : فَقَالَ ُعَمُر ، ُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قََضى ِفيِه بُِغرٍَّة ، َعْبٍد أَْو أََمٍة شَهِْدُت َر: ُشْعَبةَ 
  .فََشهَِد َمَعُه ُمَحمَّدُ ْبُن َمْسلََمةَ

َحدَّثَنِي َعْمُرو ْبُن ِديَنارٍ ، أَنَُّه َسمِعَ ، ِصمٍ ، َحدَّثََنا اْبُن جَُرْيجٍ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َسعِيٍد الدَّارِِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َعا -٢٦٤١
ِه وَسلََّم ِفي ذَِلَك ، يَْعنِي طَاُووًسا ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن ُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ ، أَنَُّه َنَشَد النَّاَس قََضاَء النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْي



فَضََرَبْت إِْحَداُهَما اُألْخَرى بِِمسْطَحٍ ، كُْنُت َبْيَن امَْرأََتْينِ ِلي : فَقَالَ ، ، فَقَاَم َحَملُ ْبُن َماِلِك ْبنِ النَّابَِغِة  ِفي الَْجنِنيِ
  .َوأَنْ تُقَْتلَ بَِها،  فَقََتلَْتَها ، َوقََتلَْت َجنِيَنَها ، فَقََضى َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِفي الَْجنِنيِ بُِغرٍَّة

  َباُب الِْمريَاِث ِمَن الدِّيَِة -١٢
ُمَسيَّبِ ، أَنَّ ُعَمَر َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ بُِن ُعَيْيَنةَ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َسِعيدِ ْبنِ الْ -٢٦٤٢

أَنَّ النَّبِيَّ ، َوالَ َترِثُ الْمَْرأَةُ ِمْن ِدَيِة َزْوجَِها شَْيئًا ، حَتَّى كََتَب إِلَْيِه الضَّحَّاكُ ْبُن ُسفَْيانَ ، ِة الدَِّيةُ ِللَْعاِقلَ: كَانَ َيقُولُ 
  .َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َورَّثَ امَْرأَةَ أَْشَيَم الضَِّبابِيِّ ِمْن ِدَيِة زَْوجَِها

 ْبُن َخاِلٍد النَُّمْيرِيُّ ، َحدَّثََنا الْفُضَْيلُ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن ُعقَْبةَ ، َعْن إِْسحَاَق ْبنِ َحدَّثََنا َعْبُد َربِِّه -٢٦٤٣
ٍك الُْهذَِليِّ اللِّْحيَانِيِّ َماِلَيحَْيى ْبنِ الَْولِيِد ، َعْن ُعَباَدةَ ْبنِ الصَّاِمِت ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قََضى ِلَحَملِ ْبنِ 

  .بِِمَرياِثِه ِمَن امَْرأَِتهِ الَِّتي قََتلَْتَها امَْرأَُتهُ اُألْخَرى

  َباُب ِدَيةِ الْكَافِرِ -١٣
ْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا َحاِتُم ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َعيَّاشٍ ، َع -٢٦٤٤

أَنَّ َعقْلَ أَْهلِ الِْكَتاَبْينِ نِْصُف َعقْلِ الُْمْسِلِمَني ، : َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، أَنَّ َرُسولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قََضى 
  .َوُهُم الَْيُهوُد وَالنََّصاَرى

  َباُب الْقَاِتلِ الَ َيرِثُ -١٤
 ِشهَابٍ ، ثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُرْمحٍ الِْمْصرِيُّ ، أَْخبََرَنا اللَّْيثُ ْبُن َسْعٍد ، َعْن إِْسحَاَق ْبنِ أَبِي فَْرَوةَ ، َعنِ اْبنَِحدَّ -٢٦٤٥

  .الْقَاِتلُ الَ يَرِثُ: َعْن ُحَمْيٍد ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، أَنَّ َرُسولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 

َحدَّثََنا أَُبو خَاِلٍد اَألحَْمُر ، َعْن َيْحَيى ْبنِ َسِعيٍد ، : قَاالَ ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َوَعْبُد اِهللا ْبُن سَِعيٍد الِْكْنِديُّ  -٢٦٤٦
، ثَالَِثنيَ ِحقَّةً : َخذَ ِمْنُه ُعَمُر ِمئَةً ِمَن اإلِبِلِ َرُجالً ِمْن َبنِي ُمْدِلجٍ ، قََتلَ اْبَنُه ، فَأَ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ ، أَنَّ أََبا قََتاَدةَ 

لَْيسَ : أَْيَن أَُخو الَْمقْتُولِ ؟ َسِمْعُت َرسُولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّمَ َيقُولُ : َوأَْرَبِعنيَ َخِلفَةً ، فَقَالَ ، َوثَالَِثَني َجذََعةً 
  .ِلقَاِتلٍ ِمريَاثٌ

  الَْمْرأَِة َعلَى َعصََبِتَها َوِمريَاثَُها ِلوَلَِدهَا َباُب َعقْلِ -١٥
نَ ْبنِ ُموَسى ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن مَْنُصورٍ ، أَْخبََرَنا يَزِيدُ ْبُن َهاُرونَ ، أَْخَبرََنا ُمَحمَّدُ ْبُن رَاِشٍد ، َعْن ُسلَْيَما -٢٦٤٧

قََضى َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّمَ أَنْ َيْعِقلَ الْمَْرأَةَ َعَصبَُتَها : قَالَ ، دِِّه َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َج
  .قَاِتلََهاَوُهْم َيقُْتلُونَ ، َوإِنْ قُِتلَْت فََعقْلَُها َبْيَن َوَرثَتَِها ، َمْن كَاُنوا ، َوالَ يَرِثُوا مِْنَها َشيْئًا ، إِالَّ َما فََضلَ َعْن َوَرثَِتَها 

ا ُمَجاِلٌد ، َعنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا الُْمَعلَّى ْبُن أََسٍد ، َحدَّثََنا َعْبدُ الَْواِحِد ْبُن زِيَاٍد ، َحدَّثََن -٢٦٤٨
: َيةَ َعلَى َعاِقلَِة الْقَاِتلَِة ، فَقَالَْت َعاِقلَةُ الَْمقْتُولَِة َجَعلَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم الدِّ: قَالَ ، الشَّْعبِيِّ ، َعْن َجابِرٍ 

  .ِمريَاثَُها ِلَزْوجَِها َوَولَدَِها، الَ : َيا َرسُولَ اِهللا ، ِمريَاثَُها لََنا ، قَالَ 



  َباُب الِْقَصاصِ ِفي السِّنِّ -١٦
، َحدَّثََنا خَاِلُد ْبُن الَْحارِِث ، وَاْبُن أَبِي َعِديٍّ ، َعْن ُحَمْيٍد ، َعْن أََنسٍ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمثَنَّى أَُبو ُموَسى ، -٢٦٤٩

َصلَّى  فَأََبْوا ، فَأََتُوا النَّبِيَّكََسَرتِ الرَُّبيُِّع َعمَّةُ أََنسٍ ثَنِيَّةَ َجارَِيٍة ، فَطَلَُبوا الَْعفَْو ، فَأََبْوا ، فَعُرَِض َعلَْيهُِم اَألْرَش ، : قَالَ 
وَالَِّذي َبعَثََك بِالَْحقِّ الَ ، َيا َرُسولَ اِهللا ، ُتكَْسُر ثَنِيَّةُ الرَُّبيِّعِ : اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَأََمَر بِالِْقَصاصِ ، فَقَالَ أََنُس ْبُن النَّْضرِ 

فََعفَْوا ، فَقَالَ ، فََرِضَي الْقَْوُم : قَالَ ، بُ اِهللا الِْقَصاُص ِكَتا، َيا أََنُس : ُتكَْسُر ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 
  .إِنَّ ِمْن ِعَباِد اِهللا َمْن لَْو أَقَْسَم َعلَى اِهللا َألَبرَُّه: َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

  َباُب ِدَيةِ اَألْسَناِن -١٧
َحدَّثَنِي ُشْعَبةُ ، َعْن قََتاَدةَ ، ، عَِظيمِ الَْعنَْبرِيُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد الصََّمِد ْبُن َعْبدِ الَْوارِِث َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن َعْبِد الْ -٢٦٥٠

  .ْرُس سََواٌءالثَّنِيَّةُ َوالضِّ، اَألْسَنانُ سََواٌء : َعْن ِعكْرَِمةَ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، أَنَّ َرسُولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 

مَْزةَ الَْمرَْوزِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن إِْبَراِهيَم الْبَاِلِسيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن الَْحَسنِ ْبنِ َشِقيقٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َح -٢٦٥١
أَنَُّه قََضى ِفي السِّنِّ َخْمًسا ِمَن ، يِّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َعنِ النَّبِ، َحدَّثََنا يَزِيدُ النَّْحوِيُّ ، َعْن ِعكْرَِمةَ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ 

  .اِإلبِلِ

  َباُب ِدَيةِ اَألصَابِعِ -١٨
ُد ْبُن َجْعفَرٍ ، َوُمحَمََّحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع وَحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َسعِيٍد  -٢٦٥٢

َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن ِعكْرَِمةَ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالُوا ، ، َواْبُن أَبِي َعِديٍّ 
  .َهِذِه َوَهِذهِ َسَواٌء ، َيعْنِي الْخِْنَصَر وَاإلِْبَهاَم: قَالَ 

ْبنِ ُشَعْيبٍ ، دَّثََنا َجِميلُ ْبُن الَْحَسنِ الْعََتِكيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اَألْعلَى ، َحدَّثََنا سَِعيٌد ، َعْن َمطَرٍ ، َعْن َعْمرِو َح -٢٦٥٣
  .ِفيهِنَّ َعْشٌر َعْشٌر ِمَن اِإلبِلِ اَألصَابُِع سََواٌء كُلُُّهنَّ: َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، أَنَّ َرُسولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 

ُروَبةَ ، َعْن غَاِلبٍ َحدَّثََنا َرَجاُء ْبُن الْمَُرجَّى السََّمْرقَْنِديُّ ، َحدَّثََنا النَّْضرُ ْبُن ُشَمْيلٍ ، َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن أَبِي َع -٢٦٥٤
نِ أَْوسٍ ، َعْن أَبِي مُوَسى اَألشَْعرِيِّ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّمَ التَّمَّارِ ، َعْن ُحَمْيِد ْبنِ ِهالَلٍ ، َعْن َمْسُروقِ ْب

  .اَألصَابُِع سََواٌء: قَالَ 

  َباُب الُْموِضحَِة -١٩
َعْن َمطَرٍ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ  َحدَّثََنا َجِميلُ ْبُن الَْحَسنِ ، َحدَّثََنا َعْبُد اَألْعلَى ، َحدَّثََنا سَِعيُد ْبُن أَبِي َعرُوَبةَ ، -٢٦٥٥

  .ِفي الْمَوَاِضحِ خَْمٌس َخْمٌس ِمَن اإلِبِلِ: ُشَعْيبٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 

  َباُب َمْن َعضَّ َرُجالً فَنََزَع َيَدُه فََنَدَر ثََناَياُه -٢٠
ٍء ، َعْن أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَِّحيمِ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسحَاَق ، َعْن َعطَاَحدَّثََنا  -٢٦٥٦

 َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِفي َخَرجَْنا َمَع َرسُولِ اِهللا: قَاالَ ، َوَسلََمةَ ابَْنْي أَُميَّةَ ، َصفَْوانَ ْبنِ َعْبِد اِهللا ، َعْن َعمَّْيِه َيْعلَى 
فََعضَّ الرَُّجلُ َيدَ َصاِحبِِه ، فََجذََب : وََنْحُن بِالطَّرِيقِ ، قَالَ ، َوَمَعَنا َصاِحٌب لََنا ، فَاقْتََتلَ ُهَو َوَرُجلٌ آَخُر ، غَْزَوِة َتُبوَك 



ثَنِيَِّتِه ، فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ ) ١(ولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيلْتَِمُس َعقْلَ َصاِحُبُه َيَدُه ِمْن ِفيِه ، فَطََرَح ثَنِيََّتُه ، فَأََتى َرُس
، الَ َعقْلَ لََها ، َيْعِمُد أََحدُكُْم إِلَى أَِخيِه فََيَعضُُّه كَِعضَاضِ الْفَْحلِ ، ثُمَّ َيأِْتي َيلَْتِمُس الْعَقْلَ : َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

  .ْبطَلََها َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّمفَأَ
__________  

  ".عَفْلَ: "حترف يف املطبوع إىل ) ١(

 ، َعْن ُزَراَرةَ ْبنِ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُنَمْيرٍ ، َعْن َسِعيدِ ْبنِ أَبِي َعُروَبةَ ، َعْن قََتاَدةَ -٢٦٥٧
فََوقََعْت ثَنِيَّتَاُه ، فَُرِفَع إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى ، فَنََزَع َيَدُه ، أَْوفَى ، َعْن ِعْمَرانَ ْبنِ ُحَصْينٍ ، أَنَّ َرُجالً َعضَّ َرُجالً َعلَى ِذَراِعِه 

  .ْحلُيَقَْضمُ أََحُدكُْم كََما يَقَْضُم الْفَ: َوقَالَ ، فَأَْبطَلَُهَما ، اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

  َباُب الَ يُقَْتلُ ُمْؤِمٌن بِكَافِرٍ -٢١
، َعْن أَبِي ُجَحْيفَةَ  َحدَّثََنا َعلْقََمةُ ْبُن َعْمرٍو الدَّارِِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن َعيَّاشٍ ، َعْن ُمطَرٍِّف ، َعنِ الشَّْعبِيِّ -٢٦٥٨

الَ وَاللَِّه َما ِعْنَدَنا إِالَّ َما ِعْندَ : ِعْنَدكُمْ َشْيٌء ِمَن الِْعلْمِ لَْيَس ِعْندَ النَّاسِ ؟ قَالَ  َهلْ: قُلُْت ِلَعِليِّ ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ : قَالَ ، 
صَلَّى اهللا  ِفيَها الدِّيَاُت َعْن َرُسولِ اِهللا، النَّاسِ ، إِالَّ أَنْ َيْرُزَق اللَُّه َرُجالً فَْهًما ِفي الْقُْرآِن ، أَْو َما ِفي َهِذِه الصَِّحيفَِة 

  .َوأَنْ الَ ُيقَْتلَ ُمْسِلٌم بِكَاِفرٍ، َعلْيِه وَسلََّم 

َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا َحاِتُم ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َعيَّاشٍ ، َعْن  -٢٦٥٩
  .الَ ُيقَْتلُ ُمْسِلٌم بِكَاِفرٍ: قَالَ َرُسولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَ ، ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه 

شٍ ، َعْن ِعكْرَِمةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اَألْعلَى الصَّْنَعانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمْعَتِمُر ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َحَن -٢٦٦٠
  .الَ ُيقَْتلُ ُمْؤِمٌن بِكَاِفرٍ ، َوالَ ذُو َعْهٍد ِفي َعْهِدِه: نِ َعبَّاسٍ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ َعنِ اْب

  َباُب الَ يُقَْتلُ وَاِلدٌ بِوَلَدِِه -٢٢
إِْسَماِعيلَ ْبنِ ُمسِْلمٍ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ ، َعْن َحدَّثََنا ُسوَْيُد ْبُن َسعِيٍد ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمْسهِرٍ ، َعْن  -٢٦٦١

  .الَ ُيقَْتلُ بِالْوَلَِد الْوَاِلُد: طَاُووسٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 

و َخاِلٍد اَألْحَمُر ، َعْن َحجَّاجٍ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ ، َعْن أَبِيِه ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُب -٢٦٦٢
  الَ يُقَْتلُ الَْواِلُد بِالَْولَِد: َسِمْعُت َرسُولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقُولُ : قَالَ ، َعْن َجدِِّه ، َعْن ُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ 

  لُ الُْحرُّ بِالْعَْبِدَباُب َهلْ يُقَْت -٢٣
، َعْن َسُمَرةَ ْبنِ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن َسِعيِد ْبنِ أَبِي َعُروَبةَ ، َعْن قََتاَدةَ ، َعنِ الَْحَسنِ  -٢٦٦٣

  .قََتلَ َعْبَدُه قََتلَْناُه ، َوَمْن َجَدَعُه َجَدْعَناُهَمْن : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَ ، ُجْنَدبٍ ءءء 

 َعْبدِ اهللاِ ْبنِ أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا اْبُن الطَّبَّاعِ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن َعيَّاشٍ ، َعْن إِْسحَاَق ْبنِ -٢٦٦٤
قََتلَ : قَالَ ، اِهللا ْبنِ ُحَنْينٍ ، َعْن َعِليٍّ ، وَعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه  فَْرَوةَ ، َعْن إِْبَراهِيَم ْبنِ َعْبِد

  .الُْمْسِلِمَنيَحا َسْهَمُه ِمَن َرُجلٌ َعْبَدُه َعْمًدا ُمَتعَمًِّدا ، فََجلََدُه َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِمئَةً ، َوَنفَاُه َسَنةً ، وََم



  َباُب ُيقَْتاُد ِمَن الْقَاِتلِ كََما قََتلَ -٢٤
ٍك ، أَنَّ َيُهودِيا َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن َهمَّامِ ْبنِ َيْحَيى ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن أََنسِ ْبنِ مَاِل -٢٦٦٥

  .فََرَضخَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َرأَْسهُ َبْيَن َحَجَرْينِ، ْينِ فَقََتلََها َرَضَخ رَأَْس اْمرَأٍَة َبْيَن َحجََر

، نَّْضُر ْبُن ُشمَْيلٍ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َجعْفَرٍ وَحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن َمْنصُورٍ ، أَخَْبَرَنا ال -٢٦٦٦
:  لََها ، فَقَالَ لََها َحدَّثََنا شُْعَبةُ ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ َزْيٍد ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، أَنَّ َيُهوِديا قََتلَ َجارَِيةً َعلَى أَْوَضاحٍ: االَ قَ

أَنْ الَ ، ثُمَّ َسأَلََها الثَّاِلثَةَ ، فَأََشاَرتْ : تْ بِرَأِْسَها أَنْ الَ ، ثُمَّ سَأَلََها الثَّانَِيةَ ، فَأَشَاَر: أَقََتلَِك فُالَنٌ ؟ فَأََشاَرْت بَِرأِْسَها 
  .أَنْ َنَعْم ، فَقََتلَُه َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َبْيَن َحَجَرْينِ: بِرَأِْسَها 

  َباُب الَ قََوَد إِالَّ بِالسَّْيِف -٢٥
ِمرِّ الُْعُروِقيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِصمٍ ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن َجابِرٍ ، َعْن أَبِي َعازِبٍ ، َعنِ َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن الُْمْسَت -٢٦٦٧

  .الَ قََوَد إِالَّ بِالسَّْيِف: النُّْعَماِن ْبنِ َبِشريٍ ، أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 

 الُْمْسَتِمرِّ ، َحدَّثََنا الُْحرُّ ْبُن َماِلٍك الَْعنَْبرِيُّ ، َحدَّثََنا ُمَباَركُ ْبُن فََضالَةَ ، َعنِ الَْحَسنِ ، َعْن َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن -٢٦٦٨
  .الَ قََوَد إِالَّ بِالسَّْيِف: قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَ ، أَبِي َبكَْرةَ 

  ي أََحٌد َعلَى أََحٍدَباُب الَ َيجْنِ -٢٦
نِ َعْمرِو ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ ، َعْن َشبِيبِ ْبنِ غَْرقََدةَ ، َعْن ُسلَْيَمانَ ْب -٢٦٦٩

أَالَ الَ َيْجنِي َجاٍن إِالَّ : َيقُولُ ِفي َحجَّةِ الْوَدَاعِ  َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم: قَالَ ، اَألْحَوصِ ، َعْن أَبِيِه 
  .الَ َيجْنِي َواِلٌد َعلَى َولَِدِه ، َوالَ َمْولُوٌد َعلَى وَاِلدِِه، َعلَى َنفِْسِه 

، َحدَّثََنا َجاِمُع ْبُن َشدَّاٍد ، )١(ْبنِ زَِياٍد  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُنَمْيرٍ ، َعْن يَزِيَد -٢٦٧٠
أَالَ : َرأَْيتُ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيْرفَُع َيَدْيِه حَتَّى َرأَْيتُ َبيَاَض إِبْطَْيِه ، َيقُولُ : قَالَ ، َعْن طَارِقٍ الُْمحَارِبِيِّ 
  .الَ َتْجنِي أُمٌّ َعلَى وَلٍَدأَالَ ، الَ َتْجنِي أُمٌّ َعلَى وَلٍَد 

  __________حاشية_
وهو على الصواب يف طَْبَعة الرسالة ، ، " َعْن َيزِيدَ ْبنِ أَبِي زَِياٍد: "حترف يف طبعيت اجليل ، واملكنز إىل ) ١(
" هتذيب الكمال"، و ٤٩٩٠: ٤٩٨٨" حتفة األشراف"، و) ٣٧٧٢٠(شيخ ابن ماجة " مصنف ابن أيب شيبة"و

٣٢/١٣.  

، الَْعْنَبرِيِّ َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َراِفعٍ ، َحدَّثََنا ُهَشْيٌم ، َعْن ُيوُنَس ، َعْن ُحَصْينِ ْبنِ أَبِي الُْحرِّ ، َعنِ الَْخْشخَاشِ  -٢٦٧١
  .َوالَ َيجْنِي َعلَْيَك الَ َتْجنِي َعلَْيِه ،: أَتَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َوَمِعَي ابْنِي ، فَقَالَ : قَالَ 

امِ الْقَطَّانُ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعَبْيِد ْبنِ َعِقيلٍ ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َعاِصمٍ ، َحدَّثََنا أَُبو الْعَوَّ -٢٦٧٢
الَ : قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَ ، شَرِيٍك  ُمَحمَِّد ْبنِ ُجَحاَدةَ ، َعْن زَِياِد ْبنِ ِعالَقَةَ ، َعْن أَُساَمةَ ْبنِ

  .َتجْنِي نَفٌْس َعلَى أُخَْرى



  َباُب الُْجَبارِ -٢٧
، ْن أَبِي هَُرْيَرةَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمسَيَّبِ ، َع -٢٦٧٣

  .الَْعْجَماُء َجْرُحَها جَُباٌر ، وَالَْمْعِدنُ جَُباٌر ، وَالْبِئُْر ُجبَاٌر: قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَ 

كَِثُري ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْمرِو ْبنِ َعْوٍف ، َعْن َحدَّثََنا أَبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا خَاِلُد ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا  -٢٦٧٤
  .الَْعْجَماُء َجْرُحَها ُجبَاٌر ، وَالَْمْعِدنُ جَُباٌر: َسِمْعُت َرسُولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقُولُ : قَالَ ، أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه 

َحدَّثَنِي إِْسحَاُق ، َحدَّثَنِي ُموَسى ْبُن ُعقَْبةَ ، نَُّمْيرِيُّ ، َحدَّثََنا فُضَْيلُ ْبُن ُسلَْيَمانَ َحدَّثََنا َعْبُد َربِِّه ْبُن َخاِلٍد ال -٢٦٧٥
، َوالْبِئْرَ قََضى َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أَنَّ الْمَْعِدنَ ُجبَاٌر : قَالَ ، ْبُن َيحَْيى ْبنِ الَْولِيِد ، َعْن ُعَباَدةَ ْبنِ الصَّاِمِت 

  .ُجَباٌر ، َوالَْعْجَماَء جَْرُحَها جَُباٌر
  .ُهَو الَْهْدرُ الَِّذي الَ يَُغرَُّم: الَْبهِيَمةُ ِمَن اَألنَْعامِ َوغَْيرَِها ، َوالُْجبَاُر : َوالَْعْجَماُء 

قَالَ َرُسولُ : قَالَ ، َمرٍ ، َعْن َهمَّامٍ ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن اَألْزَهرِ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، َعْن َمْع -٢٦٧٦
  .النَّارُ ُجبَاٌر: اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

  َباُب الْقََسامَِة -٢٨
ثَنِي أَُبو لَْيلَى ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ َحدَّ، َسِمْعُت َماِلَك ْبَن أََنسٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َحكِيمٍ ، َحدَّثََنا بِْشرُ ْبُن ُعَمَر  -٢٦٧٧

أَنَُّه أَخَْبَرُه َعْن رِجَالٍ ِمْن كَُبَراِء قَْوِمِه ، أَنَّ َعْبَد اهللاِ ْبَن ، َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ سَْهلِ ْبنِ ُحَنْيٍف ، َعْن َسْهلِ ْبنِ أَبِي َحثَْمةَ 
فَأُْخبَِر أَنَّ عَْبَد اِهللا ْبَن سَْهلٍ قَْد قُِتلَ وَأُلِْقَي ِفي ، َجْهدٍ أََصابَُهْم ، فَأُِتَي ُمحَيَِّصةُ  وَُمحَيَِّصةَ خََرَجا إِلَى خَْيَبَر ِمْن، َسْهلٍ 

أَقَْبلَ حَتَّى قَِدَم َعلَى قَْوِمِه َواللَِّه َما قََتلَْناُه ، ثُمَّ : أَْنُتْم وَاللَِّه قََتلُْتُموُه ، فَقَالُوا : فَقَالَ ، فَِقريٍ أَْو َعْينٍ بَِخْيَبَر ، فَأََتى َيهُوَد 
لٍ ، فَذََهَب ُمحَيَِّصةُ يََتكَلَُّم ، ، فَذَكََر لَُهْم ذَِلَك ، ثُمَّ أَقَْبلَ ُهَو َوأَخُوُه ُحوَيَِّصةُ ، َوُهَو أَكَْبُر ِمْنُه ، َوَعْبدُ الرَّْحَمنِ ْبُن َسْه

يُرِيُد السِّنَّ ، فََتكَلََّم ُحوَيَِّصةُ ، ، كَبِّْر كَبِّْر :  َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم لُِمَحيَِّصةَ َوُهَو الَِّذي كَانَ بَِخْيَبَر ، فَقَالَ َرسُولُ اِهللا
فَكََتبَ ، ْربٍ إِمَّا أَنْ َيدُوا صَاحَِبكُْم ، َوإِمَّا أَنْ ُيؤْذَُنوا بَِح: ثُمَّ َتكَلََّم ُمَحيَِّصةُ ، فَقَالَ َرسُولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 
إِنَّا َواللَِّه َما قََتلَْناُه ، فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم إِلَيْهِْم ِفي ذَِلَك ، فَكََتبُوا 

فََتْحِلُف لَكُْم َيهُوُد ؟ : قَالَ ، الَ : َتِحقُّونَ َدَم صَاحِبِكُْم ؟ قَالُوا َتْحِلفُونَ َوَتْس: َوعَْبِد الرَّْحَمنِ ، وَُمَحيَِّصةَ ، ِلحَُويَِّصةَ 
فََوَداُه َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِمْن ِعْنِدِه ، فََبَعثَ إِلَيْهِْم َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه ، لَْيُسوا بُِمْسِلِمَني : قَالُوا 

  .َناقٍَة ، حَتَّى أُْدِخلَْت َعلَْيهُِم الدَّاَروَسلََّم ِمئَةَ 
  .فَلَقَْد َركََضتْنِي ِمْنَها َناقَةٌ َحْمَراُء: فَقَالَ سَْهلٌ 

َعْن   أَبِيِه ،َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َسعِيٍد ، َحدَّثََنا أَُبو خَاِلدٍ اَألْحَمُر ، َعْن َحجَّاجٍ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ ، َعْن -٢٦٧٨
َوَعْبَد الرَّْحَمنِ ابَْنْي سَْهلٍ ، خََرُجوا َيْمتَاُرونَ بَِخيَْبَر ، فَُعِديَ ، َوُمحَيَِّصةَ اْبَنْي َمْسُعوٍد ، َوَعْبَد اِهللا ، َجدِِّه ، أَنَّ ُحوَيَِّصةَ 

َيا : ُتقِْسُمونَ وََتسَْتِحقُّونَ ؟ فَقَالُوا : فَقَالَ ، لََّم فَذُِكَر ذَِلَك لَِرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَس، َعلَى َعْبِد اِهللا ، فَقُِتلَ 
فََودَاُه َرسُولُ : َيا َرسُولَ اِهللا ، إِذًا َتقُْتلََنا ، قَالَ : فَُتْبرِئُكُْم َيُهوُد ؟ فَقَالُوا : َرسُولَ اِهللا ، كَْيَف ُنقِْسُم َولَمْ َنشَْهْد ؟ قَالَ 

  .َم ِمْن ِعْنِدِهاهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ



  َباُب َمْن َمثَّلَ بِعَْبِدِه فَُهَو حُرٌّ -٢٩
اقَ ْبنِ َعْبِد اهللاِ ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن مَْنُصورٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد السَّالَمِ ، َعْن إِْسَح -٢٦٧٩

ا لَهُ ْبنِ َرْوحِ ْبنِ زِْنبَاعٍ ، َعْن َجدِِّه ، أَنَُّه قَِدَم َعلَى النَّبِيِّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َوقَدْ َخَصى غُالًَم أَبِي فَْرَوةَ ، َعْن َسلََمةَ
  .، فَأَْعَتقَُه النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم بِالُْمثْلَِة

َحدَّثَنِي ، ْنِديُّ ، َحدَّثََنا النَّْضرُ ْبُن ُشَمْيلٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َحْمَزةَ الصَّْيَرِفيُّ َحدَّثََنا َرَجاُء ْبُن الْمَُرجَّى السََّمْرقَ -٢٦٨٠
َجاَء َرُجلٌ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم صَارًِخا ، فَقَالَ لَُه َرُسولُ : قَالَ ، َعْمُرو ْبُن ُشَعْيبٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه 

فََجبَّ َمذَاِكريِي ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه ، سَيِِّدي رَآنِي أُقَبِّلُ جَارَِيةً لَُه : َما لََك ؟ قَالَ :  َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم اِهللا
: قَالَ ، اذَْهْب ، فَأَْنَت ُحرٌّ : ى اهللا َعلْيِه وَسلََّم فَلَْم ُيقَْدْر َعلَْيِه ، فَقَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّ، فَطُِلَب ، َعلَيَّ بِالرَُّجلِ : وَسلََّم 

: أََرأَْيتَ إِِن اْسَتَرقَّنِي َمْوالََي ؟ فَقَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َيقُولُ : َعلَى َمْن ُنْصَرِتي َيا َرُسولَ اِهللا ؟ قَالَ 
  .َعلَى كُلِّ ُمْؤِمنٍ أَْو ُمْسِلمٍ

  اُب أََعفُّ النَّاسِ ِقْتلَةً أَْهلُ اِإلَمياِنَب -٣٠
، َم ، َعْن َعلْقََمةَ َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن إِبَْراهِيَم الدَّْورَِقيُّ ، َحدَّثََنا ُهَشْيٌم ، َعْن ُمِغَريةَ ، َعْن ِشَباٍك ، َعْن إِْبَراهِي -٢٦٨١

  .إِنَّ أََعفَّ النَّاسِ ِقْتلَةً أَْهلُ اِإلَمياِن: ى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّ: قَالَ َعْبُد اِهللا : قَالَ 

هِيَم ، َعْن ُهَنيِّ ْبنِ َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا غُْنَدٌر ، َعْن ُشْعَبةَ ، َعْن ُمِغَريةَ ، َعْن ِشَباٍك ، َعْن إِْبَرا -٢٦٨٢
  .إِنَّ أََعفَّ النَّاسِ ِقْتلَةً أَْهلُ اِإلَمياِن: قَالَ َرسُولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَ ، قََمةَ ، َعْن َعْبِد اِهللا ُنَويَْرةَ ، َعْن َعلْ

  َباُب الُْمْسِلُمونَ َتَتكَافَأُ ِدَماُؤُهْم -٣١
َحدَّثََنا الُْمْعَتِمُر ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َحَنشٍ ، َعْن ِعكْرَِمةَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اَألْعلَى الصَّْنَعانِيُّ ،  -٢٦٨٣

وَُهْم َيٌد َعلَى َمْن ِسَواُهْم ، ، الُْمْسِلُمونَ تََتكَافَأُ ِدَماُؤُهْم : ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 
  .ِتهِْم أَْدَناُهْم ، َويَُردُّ َعلَى أَقَْصاُهْمَيْسَعى بِِذمَّ

ْبنِ أَبِي الَْجُنوبِ َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن َسعِيٍد الَْجوَْهرِيُّ ، َحدَّثََنا أََنُس ْبُن ِعَياضٍ أَُبو َضْمَرةَ ، َعْن َعْبِد السَّالَمِ  -٢٦٨٤
الُْمْسِلُمونَ َيٌد َعلَى َمْن ِسَواُهْم ، : قَالَ َرسُولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم :  قَالَ، ، َعنِ الَْحَسنِ ، َعْن َمْعِقلِ ْبنِ َيَسارٍ 

  .َوَتَتكَافَأُ دَِماُؤُهْم

و ْبنِ ُشَعْيبٍ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا َحاِتُم ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َعيَّاشٍ ، َعْن َعْمرِ -٢٦٨٥
تََتكَافَأُ ِدَماؤُُهْم ، ، َيُد الُْمْسِلِمَني َعلَى َمْن ِسَواُهْم : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه 

  .َصاُهْمَوُيجُِري َعلَى الُْمْسِلِمَني أَْدَناُهْم ، وََيُردُّ َعلَى الُْمْسِلِمَني أَقْ

  َباُب َمْن قََتلَ ُمَعاَهدًا -٣٢
قَالَ ، نِ َعْمرٍو َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعنِ الَْحَسنِ ْبنِ َعْمرٍو ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َعْن َعْبِد اِهللا ْب -٢٦٨٦



ُمَعاَهًدا لَمْ َيَرحْ رَاِئَحةَ الَْجنَِّة ، َوإِنَّ رَِحيَها لَتُوَجُد ِمْن َمِسَريةِ أَْرَبِعَني  َمْن قََتلَ: قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : 
  .َعاًما

ةَ ، َعنِ  أَبِي ُهَريَْرَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا مَْعِديُّ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، أَْخبََرَنا اْبُن َعْجالَنَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن -٢٦٨٧
فَالَ يََرْح رَاِئَحةَ الَْجنَِّة ، َوإِنَّ رَِحيَها ، لَُه ِذمَّةُ اِهللا َوِذمَّةُ َرسُوِلِه ، َمْن قََتلَ ُمَعاَهًدا : النَّبِيِّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 
  .لَُتوَجُد ِمْن َمِسَريِة َسْبِعَني َعاًما

  َدِمِه فَقََتلَُه َباُب َمْن أَِمَن َرُجالً َعلَى -٣٣
َعْن رِفَاَعةَ ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ ُعَمْيرٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ أَبِي الشَّوَارِبِ ، َحدَّثََنا أَُبو َعوَاَنةَ  -٢٦٨٨

و ْبنِ الَْحِمقِ الْخَُزاِعيِّ لََمَشْيُت ِفيَما َبْيَن رَأْسِ الُْمْختَارِ َوَجَسدِهِ لَْوالَ كَِلَمةٌ َسِمْعُتَها ِمْن َعْمرِ: قَالَ ، ْبنِ َشدَّاٍد الِْفْتيَانِيِّ 
فَإِنَُّه َيْحِملُ ِلَواَء غَْدرٍ َيْوَم ، َمْن أَِمَن َرُجالً َعلَى َدِمِه فَقََتلَُه : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َسِمْعُتُه َيقُولُ ، 

  .مَِةالِْقَيا

َدَخلُْت َعلَى : قَالَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا أَُبو لَْيلَى ، َعْن أَبِي ُعكَّاَشةَ ، َعْن رِفَاَعةَ  -٢٦٨٩
إِالَّ َحِديثٌ َسِمْعُتُه ِمْن ، ِمْن َضْربِ ُعُنِقِه  فََما َمَنَعنِي، قَاَم جِبْرِيلُ ِمْن ِعْنِدَي السَّاَعةَ : فَقَالَ ، الُْمْخَتارِ ِفي قَْصرِِه 

فَذَاَك الَِّذي ، إِذَا أَِمَنكَ الرَُّجلُ َعلَى َدِمِه فَالَ َتقُْتلُْه : ُسلَْيَمانَ ْبنِ ُصَرٍد ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، أَنَُّه قَالَ 
  .َمَنَعنِي ِمْنُه

  نِ الْقَاِتلَِباُب الَْعفْوِ َع -٣٤
َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي َصاِلحٍ : قَاالَ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َوَعِليُّ ْبُن ُمحَمٍَّد  -٢٦٩٠

 َعلْيِه وَسلََّم ، فَُرِفَع ذَِلَك إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه قََتلَ َرُجلٌ َعلَى َعْهدِ َرسُولِ اِهللا َصلَّى اهللا: قَالَ ، ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ 
َيا َرُسولَ اِهللا ، وَاللَِّه َما أََرْدُت قَْتلَُه ، فَقَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا : وَسلََّم ، فََدفََعُه إِلَى َوِليِّ الَْمقْتُولِ ، فَقَالَ الْقَاِتلُ 

َوكَانَ َمكُْتوفًا بِنِْسَعٍة ، : فََخلَّى َسبِيلَُه ، قَالَ : قَالَ ، أََما إِنَُّه إِنْ كَانَ َصاِدقًا ثُمَّ قََتلَْتُه َدَخلَْت النَّاَر : ِليِّ َعلْيِه وَسلََّم ِللَْو
  .فََخَرَج َيُجرُّ نِْسَعَتُه ، فَسُمَِّي ذَا النِّْسعَِة

، ِد النَّحَّاسِ ، َوِعيَسى ْبُن يُوُنَس ، وَالُْحَسْيُن ْبُن أَبِي السَّرِىِّ الَْعسْقَالَنِيُّ َحدَّثََنا أَُبو ُعَمْيرٍ ِعيَسى ْبُن ُمحَمَّ -٢٦٩١
أََتى َرُجلٌ بِقَاِتلِ : قَالَ ، َحدَّثََنا َضْمَرةُ ْبُن َربِيَعةَ ، َعنِ اْبنِ َشوْذَبٍ ، َعْن ثَابٍِت الْبَُنانِيِّ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك : قَالُوا 

، ُخذْ أَْرًشا : فَقَالَ ، فَأََبى ، اْعُف : ِليِِّه إِلَى َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَقَالَ لَُه النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َو
: َرُسولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَْد قَالَ  إِنَّ: فَِقيلَ لَُه ، فَلُِحَق : قَالَ ، فَإِنََّك ِمثْلُُه ، اذَْهْب فَاقُْتلُْه : قَالَ ، فَأََبى 

  .كَأَنَُّه قَْد كَانَ أَْوثَقَُه: فَُرِئَي َيُجرُّ نِْسَعَتُه ذَاِهًبا إِلَى أَْهِلِه ، قَالَ : قَالَ ، فََخلَّى سَبِيلَُه ، اقُْتلُْه فَإِنََّك ِمثْلُُه 
فَلَْيَس َألَحدٍ َبْعَد النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيهِ : اْبُن َشوْذَبٍ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ الْقَاِسمِ قَالَ : قَالَ أَُبو ُعَمْيرٍ ِفي َحِديِثِه 

  .اقُْتلُْه فَإِنََّك ِمثْلُُه: وَسلََّم أَنْ َيقُولُ 
  .لَْيسَ إِالَّ ِعْندَُهْم، َهذَا َحدِيثُ الرَّْمِليَِّني : قَالَ اْبُن َماَجْه 



  الَْعفْوِ ِفي الِْقَصاصِ َباُب -٣٥
َعْن َعطَاِء ْبنِ أَبِي َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن مَْنُصورٍ ، أَْخبََرَنا حَبَّانُ ْبُن ِهالَلٍ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اِهللا ْبُن َبكْرٍ الُْمزَنِيُّ ،  -٢٦٩٢
َما ُرِفَع إِلَى َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َشْيٌء ِفيِه : لَ قَا، الَ أَْعلَُمُه إِالَّ َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك : قَالَ ، َمْيُموَنةَ 

  .الِْقَصاُص ، إِالَّ أََمَر ِفيِه بِالَْعفْوِ

الَ أَُبو قَ: قَالَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن ُيوُنسَ ْبنِ أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن أَبِي السَّفَرِ  -٢٦٩٣
َما ِمْن َرُجلٍ ُيَصاُب بَِشْيٍء ِمْن َجَسِدِه فَيََتَصدَُّق بِِه ، إِالَّ : َسِمْعُت َرسُولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقُولُ : الدَّرَْداِء 

  .َرفََعُه اللَُّه بِِه َدَرَجةً ، أَْو َحطَّ َعْنُه بِِه خَِطيئَةً
  .َعاُه قَلْبِيَوَو، َسِمَعْتُه أُذَُناَي 

  َباُب الَْحاِملِ َيجُِب َعلَْيَها الْقَوَُد -٣٦
نِ ُنَسيٍّ ، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا أَُبو صَاِلحٍ ، َعنِ اْبنِ لَهِيَعةَ ، َعنِ اْبنِ أَْنُعمٍ ، َعْن ُعَباَدةَ ْب -٢٦٩٤

ُمَعاذُ ْبُن َجَبلٍ ، وَأَُبو ُعَبْيَدةَ ْبُن الْجَرَّاحِ ، َوُعَباَدةُ ْبُن الصَّاِمِت ، َوَشدَّاُد ْبُن أَْوسٍ ، أَنَّ الرَّْحَمنِ ْبنِ غَْنمٍ ، َحدَّثََنا 
إِنْ كَاَنتْ َحاِمالً ، ، الَ ُتقَْتلُ حَتَّى َتَضَع َما ِفي َبطْنَِها ، الَْمرْأَةُ إِذَا قََتلَْت َعْمًدا : َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 

  .َوَحتَّى َتكْفُلَ َولَدََها ، َوإِنْ زََنْت لَمْ ُتْرَجْم حَتَّى َتَضَع َما ِفي َبطْنَِها ، َوحَتَّى َتكْفُلَ وَلََدَها

  اجمللد الرابع

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
٢٢-   

  ِكَتاُب الَْوَصايَا

  لْيِه وَسلََّمَباُب َهلْ أَْوَصى َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َع -١
ي َشْيَبةَ ، َوَعِليُّ ْبُن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا أَبِي َوأَُبو ُمَعاوَِيةَ وَحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِ -٢٦٩٥

اِهللا ْبُن ُنَمْيرٍ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن َشِقيقٍ ، َعْن َمْسُروقٍ ، َعْن  أَُبو َبكْرٍ ، َوَعْبُد: َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، قَالَ : ُمَحمٍَّد قَاالَ 
  .بَِشْيٍءَما َتَرَك َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِديَناًرا َوالَ ِدْرَهًما ، َوالَ َشاةً َوالَ َبِعًريا ، َوالَ أَْوَصى : َعاِئَشةَ قَالَْت 

قُلُْت ِلَعْبِد اهللاِ : ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن َماِلِك ْبنِ ِمْغَولٍ ، َعْن طَلَْحةَ ْبنِ ُمَصرٍِّف قَالَ  َحدَّثََنا َعِليُّ -٢٦٩٦
ِلِمَني بِالَْوِصيَِّة ، قَالَ فَكَْيَف أََمَر الُْمْس: الَ ، قُلُْت : ْبنِ أَبِي أَْوفَى أَْوَصى َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم بَِشْيٍء ؟ قَالَ 

  .أَْوَصى بِِكَتابِ اللَِّه: 
أَُبو َبكْرٍ كَانَ َيَتأَمَُّر َعلَى َوِصيِّ َرسُولِ اِهللا َصلَّى اهللا : قَالَ الْهَُزْيلُ ْبُن ُشَرحْبِيلَ : َوقَالَ طَلَْحةُ ْبُن ُمصَرٍِّف : قَالَ َماِلٌك 

  .أَنَُّه َوَجَد ِمْن َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َعْهًدا ، فََخَزَم أَْنفَُه بِِخَزامٍَعلْيِه وَسلََّم ؟ َودَّ أَُبو َبكْرٍ 



نِ َسِمْعُت أَبِي ُيَحدِّثُ ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن أََنسِ ْب: َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن الْمِقَْدامِ ، َحدَّثََنا الُْمْعَتِمُر ْبُن ُسلَْيَمانَ قَالَ  -٢٦٩٧
ِه الصَّالَةَ ، كَاَنْت َعامَّةُ َوِصيَّةِ َرسُولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِحنيَ َحضََرْتُه الَْوفَاةُ ، َوُهَو ُيَغْرِغُر بِنَفِْس: َماِلٍك قَالَ 

  .َوَما َملَكَْت أَْيمَاُنكُْم

ْبُن فَُضْيلٍ ، َعْن ُمِغَريةَ ، َعْن أُمِّ ُموَسى ، َعْن َعِليِّ ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ َحدَّثََنا سَْهلُ ْبُن أَبِي سَْهلٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ  -٢٦٩٨
  .الصَّالَةَ َوَما َملَكَتْ أَْيمَاُنكُْم: كَانَ آِخُر كَالَمِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَ 

  َباُب الَْحثِّ َعلَى الَْوِصيَِّة -٢
: قَالَ  ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُنَمْيرٍ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َحدَّثََنا َعِليُّ -٢٦٩٩

وِصي ِفيِه ، إِالَّ وََوِصيَُّتهُ َما َحقُّ امْرِئٍ ُمْسِلمٍ أَنْ َيبِيتَ لَْيلََتْينِ َولَُه َشْيٌء ُي: قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 
  .َمكُْتوَبةٌ ِعْنَدُه

َنسِ ْبنِ مَاِلٍك قَالَ َحدَّثََنا َنْصُر ْبُن َعِليٍّ الْجَْهَضِميُّ ، َحدَّثََنا ُدُرْسُت ْبُن زَِياٍد ، َحدَّثََنا َيزِيُد الرَّقَاِشيُّ ، َعْن أَ -٢٧٠٠
  .الَْمْحُروُم َمْن ُحرَِم َوِصيََّتُه: لََّم قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَس: 

بِي الزَُّبْيرِ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمصَفَّى الْحِْمِصيُّ ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ ْبُن الْوَِليِد ، َعْن َيزِيَد ْبنِ َعْوٍف ، َعْن أَ -٢٧٠١
َمْن َماَت َعلَى َوِصيٍَّة َماَت َعلَى سَبِيلٍ َوُسنٍَّة ، َوَماتَ : لَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ َرُسولُ اهللاِ َص: َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا قَالَ 

  .َعلَى ُتقًى َوَشهَاَدٍة ، َوَماَت َمْغفُوًرا لَُه

ُعَمَر ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه  َعنِ اْبنِ َعْوٍن ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْعَمرٍ ، َحدَّثََنا َرْوٌح  -٢٧٠٢
  .َما َحقُّ اْمرِئٍ ُمْسِلمٍ يَبِيُت لَْيلََتْينِ َولَهُ َشْيٌء يُوِصي بِِه ، إِالَّ وََوِصيَُّتُه َمكُْتوَبةٌ ِعْنَدُه: وَسلََّم قَالَ 

  َباُب الَْحْيِف ِفي الَْوِصيَِّة -٣
قَالَ : ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّحِيمِ ْبُن َزْيٍد الَْعمِّيُّ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ  َحدَّثََنا ُسوَْيُد ْبُن َسعِيٍد -٢٧٠٣

  .َمْن فَرَّ ِمْن ِمَرياِث َوارِِثِه ، قَطََع اللَُّه ِمريَاثَُه ِمَن الَْجنَِّة َيْوَم الِْقَياَمِة: َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

َعْبِد اِهللا ، َعْن َشْهرِ  َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن اَألْزَهرِ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ْبُن َهمَّامٍ ، أَْخبََرَنا َمْعَمٌر ، َعْن أَْشَعثَ ْبنِ -٢٧٠٤
إِنَّ الرَُّجلَ لََيعَْملُ بَِعَملِ أَْهلِ الَْخْيرِ َسْبِعَني  :قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ْبنِ َحْوَشبٍ ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ قَالَ 

عَْملُ بَِعَملِ أَْهلِ الشَّرِّ َسْبِعنيَ َسَنةً ، فَإِذَا أَْوَصى َحاَف ِفي َوِصيَِّتِه ، فَُيْخَتمُ لَُه بَِشرِّ َعَمِلِه فََيْدُخلُ النَّاَر ، َوإِنَّ الرَُّجلَ لََي
  .َوِصيَِّتِه ، فَُيْخَتمُ لَُه بَِخْيرِ َعَمِلِه فََيْدُخلُ الَْجنَّةََسَنةً ، فََيْعِدلُ ِفي 

  .}َعذَاٌب ُمهٌِني{، إِلَى قَْوِلِه ، } ِتلْكَ ُحُدودُ اِهللا{َواقَْرؤُوا إِنْ ِشئُْتمْ : قَالَ أَُبو هَُرْيَرةَ 

يَنارٍ الِْحْمِصيُّ ، َحدَّثََنا بَِقيَّةُ ، َعْن أَبِي َحلَْبسٍ ، َعْن ُخلَْيِد َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن ُعثَْمانَ ْبنِ َسِعيِد ْبنِ كَِثريِ ْبنِ ِد -٢٧٠٥
َمْن َحضََرْتُه الَْوفَاةُ فَأَْوَصى : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ْبنِ أَبِي ُخلَْيٍد ، َعْن ُمَعاوَِيةَ ْبنِ قُرَّةَ ، َعْن أَبِيِه قَالَ 

  .َوِصيَُّتُه َعلَى ِكتَابِ اِهللا ، كَاَنْت كَفَّاَرةً ِلَما تََرَك ِمْن َزكَاِتِه ِفي حََياِتِه، فَكَاَنْت 



  َباُب النَّْهيِ َعنِ اِإلْمسَاِك ِفي الَْحيَاِة َوالتَّْبِذيرِ ِعْندَ الَْمْوِت -٤
ُعَماَرةَ ْبنِ الْقَعْقَاعِ ، وَاْبنِ ُشْبُرَمةَ ، َعْن أَبِي ُزْرَعةَ ، َعْن  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا شَرِيٌك ، َعْن -٢٧٠٦

َيا َرُسولَ اِهللا ، َنبِّئْنِي بِأََحقِّ النَّاسِ مِنِّي بُِحْسنِ : َجاَء َرُجلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم فَقَالَ : أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ 
: قَالَ . ثُمَّ أُمَُّك : ثُمَّ َمْن ؟ قَالَ : قَالَ . ثُمَّ أُمَُّك : ثُمَّ َمْن ؟ قَالَ : قَالَ . َنَعْم ، َوأَبِيَك لَُتَنبَّأَنَّ أُمَُّك : الَ الصُّْحَبِة ؟ فَقَ
َنَعْم ، َواللَِّه لَتَُنبَّأَنَّ ، : ِفيِه ؟ قَالَ َنبِّئْنِي َيا َرسُولَ اِهللا ، َعْن َماِلي كَْيَف أََتَصدَُّق : قَالَ . ثُمَّ أَبُوَك : ثُمَّ َمْن ؟ قَالَ 

َماِلي : اُهَنا ، قُلَْت َتَصدََّق َوأَْنتَ َصحِيٌح َشِحيحٌ َتأُْملُ الْعَْيَش وََتَخافُ الْفَقَْر ، َوالَ ُتْمهِلْ ، َحتَّى إِذَا َبلََغتْ َنفُْسَك َه
  .نْ كَرِْهَتِلفُالٍَن ، َومَاِلي لِفُالٍَن ، َوُهَو لَُهْم ، َوإِ

َحدَّثَنِي عَْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن هَاُرونَ ، أَْخَبرََنا حَرِيُز ْبُن ُعثَْمانَ  -٢٧٠٧
َبَزقَ النَّبِيُّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِفي كَفِِّه ، ثُمَّ َوَضَع : الَ َمْيَسَرةَ ، َعْن ُجَبْيرِ ْبنِ ُنفَْيرٍ ، َعْن ُبْسرِ ْبنِ َجحَّاشٍ الْقَُرِشيِّ قَ

أَنَّى تُْعجِزُنِي اْبَن آَدَم َوقَْد َخلَقُْتَك ِمْن ِمثْلِ َهِذِه ، فَإِذَا َبلََغْت َنفُْسكَ : َيقُولُ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ : أُْصُبَعُه السَّبَّاَبةَ َوقَالَ 
  .أََتَصدَُّق ، وَأَنَّى أََوانُ الصََّدقَِة ؟: َشاَر إِلَى َحلِْقِه ، قُلَْت َهِذِه ، َوأَ

  َباُب الَْوِصيَِّة بِالثُّلُِث -٥
َعنِ  َحدَّثََنا سُفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ،: َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َوالُْحَسْيُن ْبُن الَْحَسنِ الَْمرَْوزِيُّ ، َوسَْهلٌ قَالُوا  -٢٧٠٨

مَرِْضُت َعاَم الْفَْتحِ حَتَّى أَْشفَْيُت َعلَى الَْمْوِت ، فََعادَنِي َرسُولُ اهللاِ : الزُّْهرِيِّ ، َعْن َعاِمرِ ْبنِ َسْعٍد ، َعْن أَبِيِه قَالَ 
ثُنِي إِالَّ اْبَنةٌ ِلي ، أَفَأََتَصدَُّق بِثُلُثَْي مَاِلي ؟ أَْي َرسُولَ اِهللا ، إِنَّ ِلي َماالً كَثًِريا َولَْيَس يَرِ: َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَقُلُْت 

الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَِثٌري إِنََّك أَنْ َتْتُرَك َوَرثََتَك أَغْنَِياَء ، : فَالثُّلُثُ ؟ قَالَ : قُلُْت . الَ : فَالشَّطُْر ؟ قَالَ : قُلُْت . الَ : قَالَ 
  .الَةً َيَتكَفَّفُونَ النَّاَسَخْيٌر ِمْن أَنْ َتْترُكَُهْم َع

قَالَ : الَ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن طَلَْحةَ ْبنِ َعْمرٍو ، َعْن َعطَاٍء ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ قَ -٢٧٠٩
  .ِعْنَد َوفَاِتكُْم ، بِثُلُِث أَْموَاِلكُْم ، زَِياَدةً لَكُْم ِفي أَْعَماِلكُْم إِنَّ اللََّه َتَصدََّق َعلَْيكُْم ،: َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

ُمبَاَرُك ْبُن َحسَّانَ َحدَّثََنا صَاِلُح ْبُن ُمَحمَِّد بنِ َيحَْيى ْبنِ َسعِيٍد الْقَطَّانُ ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اِهللا ْبُن ُموَسى ، أَخَْبَرَنا  -٢٧١٠
َيا اْبَن آَدَم ، : إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َيقُولُ : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : نِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ ، َعْن َناِفعٍ ، َع

َرَك بِِه وَأَُزكَِّيَك ، اثْنََتاِن لَمْ َتكُْن لََك َواِحَدةٌ ِمْنُهَما ، َجَعلْتُ لََك َنِصيًبا ِمْن َماِلَك ِحَني أََخذُْت بِكَظَِمَك ، ألُطَهِّ
  .َوَصالَةُ ِعَباِدي َعلَْيَك بَْعَد اْنِقَضاِء أََجِلَك

َوِدْدتُ أَنَّ :  َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ -٢٧١١
  .الثُّلُثُ كَبٌِري ، أَْو كَثٌِري: ثُّلُِث إِلَى الرُُّبعِ ، َألنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ النَّاَس غَضُّوا ِمَن ال

  َباُب الَ َوِصيَّةَ لَِوارٍِث -٦
ْبُن أَبِي َعُروَبةَ ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن َشْهرِ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن هَاُرونَ ، أَْخَبرََنا َسعِيُد -٢٧١٢

مَ َخطَبَُهْم َوُهَو َعلَى ْبنِ َحْوَشبٍ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ غَْنمٍ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ َخارَِجةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ
إِنَّ اللََّه قََسَم ِلكُلِّ وَارِثٍ َنصِيَبُه ِمَن : رَِّتَها ، َوإِنَّ لَُغاَمَها لََيسِيلُ َبْيَن كَتِفَيَّ ، قَالَ رَاِحلَِتِه ، َوإِنَّ رَاِحلََتُه لَتَقَْصُع بِجِ



أَوْ َتوَلَّى غَْيَر َمَواِليِه الْوَلَُد ِللِْفرَاشِ َوِللَْعاِهرِ الَْحَجُر ، َوَمنِ ادََّعى إِلَى غَْيرِ أَبِيِه ، . الِْمريَاِث ، فَالَ َتجُوُز ِلوَارٍِث َوِصيَّةٌ 
  .-َعْدلٌ َوالَ صَْرٌف : ، فََعلَْيِه لَْعَنةُ اِهللا وَالَْمالَِئكَِة َوالنَّاسِ أَْجَمِعَني ، الَ ُيقَْبلُ ِمْنُه َصْرٌف َوالَ َعْدلٌ ، أَْو قَالَ 

َسِمْعُت أََبا : شٍ ، َحدَّثََنا شَُرْحبِيلُ ْبُن ُمْسِلمٍ الَْخْوالَنِيُّ قَالَ َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن َعيَّا -٢٧١٣
ى َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقُولُ ِفي ُخطَْبِتِه َعاَم ِحجَِّة الَْودَاعِ إِنَّ اللََّه قَْد أَْعطَ: أَُماَمةَ الَْباِهِليَّ َيقُولُ 

  .َحقَُّه ، فَالَ َوِصيَّةَ لَِوارٍِث كُلَّ ِذي َحقٍّ

يدَ ْبنِ َجابِرٍ ، َعْن َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُشعَْيبِ ْبنِ شَاُبوَر ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن يَزِ -٢٧١٤
إِنِّي لََتْحتَ َناقَِة َرسُولِ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيسِيلُ َعلَيَّ : َماِلٍك قَالَ  َسِعيِد ْبنِ أَبِي َسِعيٍد ، أَنَُّه َحدَّثَُه َعْن أََنسِ ْبنِ

  .إِنَّ اللََّه قَْد أَْعطَى كُلَّ ِذي َحقٍّ َحقَُّه ، أَالَ الَ َوِصيَّةَ ِلوَارٍِث: فََسِمْعُتُه َيقُولُ ، لَُعابَُها 

  ِةَباُب الدَّْينِ قَْبلَ الَْوِصيَّ -٧
: َعِليٍّ قَالَ  َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعنِ الَْحارِِث ، َعْن -٢٧١٥

، } ِمْن بَْعِد َوِصيٍَّة يُوَصى بَِها أَْو َديْنٍ{: َها قََضى َرُسولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم بِالدَّْينِ قَْبلَ الَْوِصيَِّة ، وَأَنُْتْم َتقَْرؤُوَن
  .َوإِنَّ أَْعَيانَ بَنِي اُألمِّ لََيتََواَرثُونَ ُدونَ بَنِي الَْعالَِّت

  َباُب َمْن َماَت وَلَْم ُيوصِ َهلْ ُيَتَصدَُّق َعنُْه -٨
انِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن أَبِي حَازِمٍ ، َعنِ الَْعالَِء ْبنِ َعْبدِ َحدَّثََنا أَُبو َمرَْوانَ ُمحَمَُّد ْبُن ُعثَْمانَ الُْعثَْم -٢٧١٦

إِنَّ أَبِي قَْد َماَت وََتَرَك : الرَّْحَمنِ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ ، أَنَّ َرُجالً َسأَلَ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم فَقَالَ 
  .َنَعْم: مْ ُيوصِ ، فََهلْ ُيكَفُِّر َعْنُه أَنْ َتَصدَّقُْت َعْنُه ؟ قَالَ َماالً َولَ

أَنَّ َرُجالً أََتى  َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن مَْنُصورٍ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعاِئَشةَ -٢٧١٧
إِنَّ أُمِّي افُْتِلَتْت نَفُْسَها وَلَْم ُتوصِ ، وَإِنِّي أَظُنَُّها لَْو َتكَلََّمْت لََتَصدَّقَْت ، فَلََها أَْجرٌ : ْيِه وَسلََّم فَقَالَ النَّبِيَّ صَلَّى اهللا َعل

  .َنَعْم: إِنْ َتَصدَّقُْت َعْنَها وَِلَي أَْجٌر ؟ فَقَالَ 

  }َيأْكُلْ بِالَْمْعُروِفَوَمْن كَانَ فَِقًريا فَلْ{: َباُب قَْوِلِه َتعَالَى  -٩
ُشَعْيبٍ ، َعْن أَبِيِه  َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن اَألْزَهرِ ، َحدَّثََنا َرْوحُ ْبُن ُعَباَدةَ ، َحدَّثََنا ُحَسْيٌن الُْمَعلُِّم ، َعْن َعْمرِو ْبنِ -٢٧١٨

الَ أَجُِد شَْيئًا َولَْيَس ِلي َمالٌ ، وَِلي َيتِيٌم لَُه مَالٌ ، : َسلََّم فَقَالَ َجاَء َرُجلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اهللا َعلْيِه و: ، َعْن َجدِِّه قَالَ 
َوالَ َتِقي مَالَكَ : َوأَْحِسُبُه قَالَ : كُلْ ِمْن َمالِ َيِتيِمَك ، غَْيَر ُمسْرٍِف َوالَ ُمتَأَثِّلٍ مَاالً ، قَالَ : قَالَ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

  .بَِماِلِه

  اهللا الرمحن الرحيم بسم
٢٣-   

  ِكَتاُب الْفَرَاِئضِ



  َباُب الَْحثِّ َعلَى َتْعِليمِ الْفَرَاِئضِ -١
و الزِّنَاِد ، َعنِ َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن الُْمْنِذرِ الْحَِزاِميُّ ، َحدَّثََنا حَفُْص ْبُن ُعَمَر ْبنِ أَبِي الِْعطَاِف ، َحدَّثََنا أَُب -٢٧١٩
َيا أََبا هَُرْيَرةَ َتَعلَُّموا الْفََراِئَض َوَعلُِّموه ، فَإِنَُّه : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ قَالَ اَألعَْرجِ 

  .نِْصُف الِْعلْمِ َوُهَو يُْنَسى ، َوُهَو أَوَّلُ َشْيٍء ُينَْزُع ِمْن أُمَِّتي

  لْبَِباُب فَرَاِئضِ الصُّ -٢
ْبنِ َعِقيلٍ ، َعْن َجابِرِ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَبِي ُعَمَر الَْعَدنِيُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمحَمَِّد -٢٧٢٠

َيا َرُسولَ اِهللا ، : ى النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم فَقَالَْت َجاَءِت اْمَرأَةُ َسْعِد ْبنِ الرَّبِيعِ بِاْبنََتْي سَْعٍد إِلَ: ْبنِ َعْبِد اِهللا قَالَ 
ْرأَةَ الَ ُتْنكَُح إِالَّ َعلَى َماِلَها ، َهاَتاِن اْبَنَتا َسْعٍد قُِتلَ مََعَك َيْوَم أُُحٍد ، َوإِنَّ َعمَُّهَما أََخذَ َجِميَع َما تََرَك أَُبوُهَما ، َوإِنَّ الَْم

َم أََخا َسْعدِ ولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم حَتَّى أُْنزِلَْت آَيةُ الْمَِرياِث ، فََدَعا َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّفََسكََت َرُس
  .َما بَِقَي أَْعِط اْبنََتْي سَْعٍد ثُلُثَْي مَاِلِه ، َوأَْعِط امَْرأََتُه الثُُّمَن ، َوُخذْ أَْنَت: ْبنِ الرَّبِيعِ فَقَالَ 

لِ ْبنِ شَُرْحبِيلَ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن أَبِي قَْيسٍ اَألْوِديِّ ، َعنِ الْهُزَْي -٢٧٢١
يِّ فَسَأَلَُهَما َعنِ اْبَنٍة ، وَاْبَنِة اْبنٍ ، َوأُْختٍ َألبٍ َوأُمٍّ َجاَء َرُجلٌ إِلَى أَبِي مُوَسى اَألشَْعرِيِّ َوَسلَْمانَ ْبنِ رَبِيَعةَ الَْباِهِل: قَالَ 

وٍد فََسأَلَُه ، ِلِالْبَنِة النِّْصُف ، َوَما َبِقَي فَِلُألْخِت ، وَائِْت اْبَن َمْسعُوٍد ، فََسُيتَابُِعَنا ، فَأََتى الرَُّجلُ اْبَن َمْسُع: ، فَقَاالَ 
قَدْ َضلَلُْت إِذًا َوَما أََنا ِمَن الْمُْهَتِديَن ، َولَكِنِّي َسأَقِْضي بَِما قََضى بِِه َرُسولُ اهللاِ : فَقَالَ َعْبدُ اِهللا :  َوأَخَْبَرُه بَِما قَاالَ

  .َي فَِلُألْخِتَصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، ِلِالْبَنةِ النِّْصُف ، َوِالْبَنِة اِالْبنِ السُُّدُس ، َتكِْملَةَ الثُّلُثَْينِ ، َوَما َبِق

  َباُب فَرَاِئضِ الَْجدِّ -٣
َحاَق ، َعْن َعْمرِو َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َشبَاَبةُ ، َحدَّثََنا ُيوُنُس ْبُن أَبِي إِْسَحاَق ، َعْن أَبِي إِْس -٢٧٢٢

َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أُِتيَ بِفَرِيَضٍة ِفيَها َجدٌّ ، فَأَْعطَاُه ثُلُثًا : الَ ْبنِ َمْيُموٍن ، َعْن َمْعِقلِ ْبنِ َيَسارٍ الُْمزَنِيِّ قَ
  .، أَْو ُسُدًسا

ُيوُنَس ، َعنِ  َحدَّثََنا أَُبو حَاِتمٍ ، َحدَّثََنا اْبُن الطَّبَّاعِ ، َحدَّثََنا ُهشَْيٌم ، َعْن) : ١(قَالَ أَُبو الَْحَسنِ الْقَطَّانُ  -٢٧٢٣
  .قََضى َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِفي َجدٍّ كَانَ ِفيَنا بِالسُُّدسِ: الَْحَسنِ ، َعْن َمْعِقلِ ْبنِ َيسَارٍ قَالَ 

  __________حاشية_
جة ، فهذا من عن ابن ما" السنن"هو أبو احلسن علي بن إبراهيم بن سلمة بن حبر ، القزويين ، القطان ، راوي ) ١(

  ".السنن"زياداته على 

  َباُب ِمريَاِث الَْجدَِّة -٤
نِ اْبنِ ِشهَابٍ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعْمرِو ْبنِ السَّْرحِ الِْمصْرِيُّ ، أَخَْبَرَنا عَْبُد اِهللا ْبُن َوْهبٍ ، أَخَْبَرَنا ُيوُنُس ، َع -٢٧٢٤

دَّثََنا ُسوَْيُد ْبُن َسعِيٍد ، َحدَّثََنا مَاِلُك ْبُن أََنسٍ ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، َعْن ُعثَْمانَ ْبنِ َحدَّثَُه َعْن قَبِيَصةَ ْبنِ ذَُؤْيبٍ وَح
أَُبو : ا َجاَءِت الَْجدَّةُ إِلَى أَبِي َبكْرٍ الصِّدِّيقِ َتسْأَلُُه ِمريَاثََها ، فَقَالَ لََه: إِْسحَاَق ْبنِ خََرَشةَ ، َعْن قَبِيَصةَ ْبنِ ذَُؤْيبٍ قَالَ 

، فَاْرجِِعي حَتَّى  َبكْرٍ َما لَِك ِفي ِكتَابِ اهللاِ َشْيٌء ، َوَما َعِلْمُت لَِك ِفي ُسنَِّة َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم شَْيئًا
. َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أَْعطَاَها السُُّدَس  َحضَْرُت َرُسولَ اِهللا: أَسْأَلَ النَّاَس ، فََسأَلَ النَّاَس ، فَقَالَ الُْمِغَريةُ ْبُن شُْعَبةَ 



فَأَْنفَذَُه لََها  َهلْ مََعَك غَْيُرَك ؟ فَقَاَم ُمَحمَُّد ْبُن َمْسلََمةَ األَْنصَارِيُّ فَقَالَ مِثْلَ َما قَالَ الُْمِغَريةُ ْبُن ُشْعَبةَ ،: فَقَالَ أَُبو َبكْرٍ 
  .أَُبو َبكْرٍ

َما لَِك ِفي ِكَتابِ اهللاِ َشْيٌء ، َوَما كَانَ : ةُ اُألخَْرى ِمْن ِقَبلِ اَألبِ إِلَى ُعَمَر َتسْأَلُُه ِمريَاثََها ، فَقَالَ ثُمَّ َجاَءِت الَْجدَّ
ُس ، فَإِِن اْجَتَمْعُتَما ِفيِه ، ُدالْقََضاُء الَِّذي قُِضيَ بِِه إِالَّ ِلَغْيرِِك ، َوَما أََنا بِزَاِئٍد ِفي الْفََراِئضِ َشْيئًا ، َولَِكْن ُهَو ذَاكِ السُّ

  .فَُهَو َبْيَنكَُما ، وَأَيَُّتكَُما َخلَْت بِِه فَُهَو لَهَا

طَاُووسٍ ، َعنِ  َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َعْبِد الَْوهَّابِ ، َحدَّثََنا سَلُْم ْبُن قَُتْيَبةَ ، َعْن َشرِيٍك ، َعْن لَْيٍث ، َعْن -٢٧٢٥
  .اسٍ ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َورَّثَ َجدَّةً ُسُدسًااْبنِ َعبَّ

  َباُب الْكَالَلَِة -٥
ْعدِ َساِلمِ ْبنِ أَبِي الَْجَحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ اْبُن ُعلَيَّةَ ، َعْن َسِعيٍد ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن  -٢٧٢٦

 َخطَبَُهْم َيْوَم الُْجُمَعِة ، ، َعْن َمْعَدانَ ْبنِ أَبِي طَلَْحةَ الَْيْعُمرِيِّ ، أَنَّ ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ ، قَاَم َخِطيًبا َيْوَم الُْجُمَعِة ، أَْو
َو أََهمُّ إِلَيَّ ِمْن أَْمرِ الْكَالَلَِة ، َوقَْد سَأَلُْت َرُسولَ اهللاِ إِنِّي َواللَِّه َما أََدُع بَْعِدي شَْيئًا ُه: فََحِمَد اللََّه وَأَثَْنى َعلَْيِه َوقَالَ 

أَْو ِفي َصْدرِي ، ثُمَّ  َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم فََما أَغْلَظَ ِلي ِفي َشْيٍء َما أَغْلَظَ ِلي ِفيَها ، َحتَّى طََعَن بِإِْصَبِعِه ِفي َجنْبِي ،
  .َك آَيةُ الصَّْيفِ الَِّتي نََزلَْت ِفي آِخرِ ُسوَرةِ النَِّساِءَيا ُعَمُر ، َتكْفِي: قَالَ 

َحدَّثََنا َوكِيٌع ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن ُمرَّةَ : َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، وَأَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِى شَْيَبةَ قَاالَ  -٢٧٢٧
ثَالَثٌ َألنْ َيكُونَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم بَيََّنُهنَّ أََحبُّ : قَالَ ُعَمُر ْبُن الَْخطَّابِ : لَ قَالَ ، َعْن ُمرَّةَ ْبنِ َشَراحِي

  .الْكَالَلَةُ ، َوالرَِّبا ، وَالِْخالَفَةُ: إِلَيَّ ِمَن الدُّْنَيا َوَما ِفيَها 

مَرِْضتُ : ثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ الُْمْنكَِدرِ ، َسِمعَ َجابِرَ ْبَن َعْبِد اِهللا َيقُولُ َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّ -٢٧٢٨
أَ َرُسولُ اهللاِ َي َعلَيَّ ، فََتَوضَّفَأََتانِي َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيُعودُنِي ُهَو َوأَُبو َبكْرٍ َمَعُه َوُهَما َماشَِياِن ، َوقَْد أُغِْم

َيا َرُسولَ اِهللا ، كَْيَف أَصَْنُع ، كَْيَف أَقِْضي ِفي َماِلي ؟ حَتَّى : َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم فََصبَّ َعلَيَّ ِمْن َوُضوِئِه ، فَقُلُْت 
َوَيْسَتفُْتوَنَك قُلِ اللَُّه ُيفْتِيكُْم ِفي {. َيةَ اآل} َوإِنْ كَانَ َرُجلٌ يُوَرثُ كَالَلَةً{: َنزَلَْت آَيةُ الْمَِرياِث ِفي آِخرِ النَِّساِء 

  .اآلَيةَ} الْكَالَلَِة

  َباُب ِمريَاِث أَْهلِ اِإلْسالَمِ ِمْن أَْهلِ الشِّْرِك -٦
نِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َعِليِّ ْبنِ َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َع: َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َوُمَحمَّدُ ْبُن الصَّبَّاحِ قَاالَ  -٢٧٢٩

الَ يَرِثُ الُْمسِْلُم : َم قَالَ الُْحَسْينِ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ُعثَْمانَ ، َعْن أَُساَمةَ ْبنِ زَْيٍد ، َرفََعُه إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ
  .الْكَاِفَر ، َوالَ الْكَاِفرُ الُْمسِْلَم

َعِليِّ أَحَْمُد ْبُن َعْمرِو ْبنِ السَّْرحِ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َوْهبٍ ، أَْخَبرََنا ُيوُنُس ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ ، َعْن َحدَّثََنا  -٢٧٣٠
َيا َرسُولَ اِهللا ، أَتَْنزِلُ ِفي َدارِكَ  :ْبنِ الُْحَسْينِ ، أَنَُّه َحدَّثَُه أَنَّ َعْمَرو ْبَن ُعثَْمانَ أَخَْبَرُه ، َعْن أَُساَمةَ ْبنِ َزْيٍد ، أَنَُّه قَالَ 

  .َوَهلْ َتَركَ لََنا َعِقيلٌ ِمْن رِبَاعٍ أَْو ُدورٍ ؟ : بَِمكَّةَ ؟ قَالَ 
كَانَ َعِقيلٌ َمْينِ ، َوَوكَانَ َعِقيلٌ َورِثَ أََبا طَاِلبٍ ُهَو َوطَاِلٌب ، وَلَْم َيرِثْ َجْعفٌَر َوالَ َعِليٌّ شَْيئًا ، ألَنَُّهَما كَاَنا ُمْسِل



  .َوطَاِلٌب كَافَِرْينِ
  .الَ يَرِثُ الُْمْؤِمُن الْكَافَِر: فَكَانَ ُعَمُر ِمْن أَْجلِ ذَِلَك َيقُولُ 

  .الَ َيرِثُ الُْمسِْلُم الْكَاِفَر َوالَ الْكَاِفُر الُْمْسِلَم: قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َوقَالَ أَُساَمةُ 

حِ ، أَْخبََرُه َعْن َعْمرِو َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُرْمحٍ ، أَْخبََرَنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن َخاِلِد ْبنِ يَزِيَد ، أَنَّ الُْمثَنَّى ْبَن الصَّبَّا -٢٧٣١
  .الَ َيَتوَاَرثُ أَْهلُ ِملََّتْينِ:  ْبنِ ُشَعْيبٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ

  َباُب ِمريَاِث الَْوالَِء -٧
نِ ُشَعْيبٍ ، َعْن أَبِيِه ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ ، َحدَّثََنا ُحَسْيٌن الُْمَعلُِّم ، َعْن َعْمرِو ْب -٢٧٣٢

، فَُتُوفَِّيْت َج رِئَاُب ْبُن ُحذَْيفَةَ ْبنِ سَِعيِد ْبنِ َسْهمٍ أُمَّ وَاِئلٍ بِْنَت َمْعَمرٍ الْجَُمِحيَّةَ ، فََولََدْت لَُه ثَالَثَةً َتزَوَّ: َعْن َجدِِّه قَالَ 
امِ ، فََماُتوا ِفي طَاُعوِن َعْموَاسٍ ، أُمُُّهْم ، فََورِثََها َبُنوَها ، رَِباًعا َوَوالََء َمَواِليَها ، فَخََرَج بِهِْم َعْمُرو ْبُن الَْعاصِ إِلَى الشَّ

َوالَِء أُْختِهِْم إِلَى ُعَمَر  فََورِثَُهْم َعْمُرو ، َوكَانَ َعَصَبَتُهْم ، فَلَمَّا َرَجَع َعْمُرو ْبُن الَْعاصِ َجاَء َبُنو َمْعَمرٍ ، ُيخَاِصُموَنُه ِفي
َما أَْحَرزَ الَْولَُد وَالْوَاِلدُ : ْن َرسُولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َسِمْعُتهُ َيقُولُ أَقِْضي بَْيَنكُْم بَِما َسِمْعُت ِم: ، فَقَالَ ُعَمُر 

ْبنِ ثَابِتٍ فَقََضى لََنا بِِه ، َوكََتَب لََنا بِِه ، ِكتَاًبا ِفيِه َشَهاَدةُ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َعْوٍف َوزَْيِد : قَالَ . فَُهَو ِلَعَصَبِتِه ، َمْن كَانَ 
َبلََغنِي أَنَّ ذَِلَك الْقََضاَء قَدْ َوآَخَر ، حَتَّى إِذَا اْسُتْخِلَف َعْبُد الَْمِلِك ْبُن َمْرَوانَ ، ُتُوفَِّي َموْلًى لََها ، وََتَرَك أَلْفَْي ِدينَارٍ ، فَ

إِنْ كُْنُت َألَرى أَنَّ : ِد الَْمِلِك فَأََتْيَناهُ بِكَِتابِ ُعَمَر ، فَقَالَ غُيَِّر ، فََخاَصمُوا إِلَى ِهَشامِ ْبنِ إِْسَماِعيلَ ، فََرفََعَنا إِلَى عَْب
  .كُّوا ِفي َهذَا الْقََضاِءَهذَا ِمَن الْقََضاِء الَِّذي الَ ُيَشكُّ ِفيِه ، َوَما كُْنُت أََرى أَنَّ أَْمَر أَْهلِ الَْمدِيَنِة َبلَغَ َهذَا ، أَنْ َيُش

  .لَْم نََزلْ ِفيِه َبْعُدفَقََضى لََنا ِفيِه فَ

َحدَّثََنا َوكِيٌع ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َوَعِليُّ ْبُن ُمحَمٍَّد قَاالَ  -٢٧٣٣
الزَُّبْيرِ ، َعْن َعاِئَشةَ ، أَنَّ َموْلًى ِللنَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َوقََع اَألْصَبهَانِيِّ ، َعْن ُمَجاِهِد ْبنِ َورَْدانَ ، َعْن ُعْرَوةَ ْبنِ 

 أَْعطُوا ِمَرياثَهُ َرُجالً ِمْن: فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم . ِمْن َنْخلٍَة ، فََماَت َوَتَرَك َماالً َولَْم َيْتُرْك وَلًَدا َوالَ َحِميًما 
  .أَْهلِ قَرَْيِتِه

الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُحَسْيُن ْبُن َعِليٍّ ، َعْن َزاِئَدةَ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبدِ  -٢٧٣٤
، قَالَ ُمحَمٌَّد َيعْنِي اْبَن أَبِي لَْيلَى ، َوِهَي أُْخُت اْبنِ َشدَّادٍ لَْيلَى ، َعنِ الَْحكَمِ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َشدَّاٍد ، َعْن بِْنتِ َحْمَزةَ 

َعلَ ِلي َماَت َمْوالََي َوَتَركَ اْبَنةً فَقََسَم َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َمالَُه بَْينِي وََبْيَن ابَْنِتِه ، فََج: ُألمِِّه ، قَالَْت 
  .ْصَفالنِّْصَف ، َولََها النِّ

  َباُب ِمريَاِث الْقَاِتلِ -٨
 ، َعْن ُحَمْيدِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُرْمحٍ ، أَْخبََرَنا اللَّْيثُ ْبُن سَْعٍد ، َعْن إِْسَحاقَ ْبنِ أَبِي فَْرَوةَ ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ -٢٧٣٥

  .الْقَاِتلُ الَ يَرِثُ: ولِ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أَنَُّه قَالَ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َعْوٍف ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، َعْن َرُس

َحدَّثََنا ُعبَْيُد اِهللا ْبُن ُموَسى ، َعنِ الَْحَسنِ ْبنِ َصاِلحٍ ، َعْن : َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َوُمحَمَُّد ْبُن َيْحَيى قَاالَ  -٢٧٣٦
  ُمَحمَِّد ْبنِ َسعِيٍد



َحدَّثَنِي أَبِي ، َعْن َجدِّي َعْبدِ اهللاِ ْبنِ َعْمرٍو ، أَنَّ ، َعْن ُعَمَر ْبنِ َسِعيٍد ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ : الَ ُمَحمَُّد ْبُن َيحَْيى َوقَ
ِدَيِة َزْوجَِها َوَماِلِه ، َوُهَو يَرِثُ ِمْن ِدَيِتَها  الَْمرْأَةُ تَرِثُ ِمْن: َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَاَم َيْوَم فَْتحِ َمكَّةَ فَقَالَ 

َوَماِلِه َشْيئًا ، َوإِنْ قََتلَ  َوَماِلَها ، َما لَْم َيقُْتلْ أََحُدُهَما َصاِحَبُه ، فَإِذَا قََتلَ أََحُدُهَما َصاِحَبُه َعْمًدا لَْم يَرِثْ ِمْن ِدَيِتِه
  .ِمْن َماِلِه وَلَْم يَرِثْ ِمْن ِدَيِتِهأََحُدُهَما صَاِحَبُه َخطَأً َورِثَ 

  َباُب ذَوِي اَألْرَحامِ -٩
َحدَّثََنا َوكِيٌع ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َوَعِليُّ ْبُن ُمحَمٍَّد قَاالَ  -٢٧٣٧

ي َربِيَعةَ الزَُّرِقيِّ ، َعْن َحِكيمِ ْبنِ َحكِيمِ ْبنِ َعبَّاِد ْبنِ ُحَنْيفٍ اَألْنصَارِيِّ ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ ْبنِ الَْحارِِث ْبنِ َعيَّاشِ ْبنِ أَبِ
ُبو ُعَبْيَدةَ ْبُن ِلَك أََسْهلِ ْبنِ ُحَنْيٍف ، أَنَّ َرُجالً َرَمى َرُجالً بَِسْهمٍ فَقََتلَُه ، َولَْيَس لَُه وَارِثٌ إِالَّ خَالٌ ، فَكََتَب ِفي ذَ

اللَُّه َوَرسُولُُه َموْلَى َمْن الَ َمْولَى لَُه ، : الْجَرَّاحِ إِلَى ُعَمَر ، فَكََتَب إِلَْيِه ُعَمُر ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 
  .َوالَْخالُ َوارِثُ َمْن الَ َوارِثَ لَُه

َحدَّثََنا : أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َشبَاَبةُ وَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الَْوِليِد ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َجْعفَرٍ قَاالَ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن -٢٧٣٨
، َعْن أَبِي َعاِمرٍ الَْهْوَزنِيِّ ، َعنِ  َحدَّثَنِي ُبَدْيلُ ْبُن َمْيَسَرةَ الُْعقَيِْليُّ ، َعْن َعِليِّ ْبنِ أَبِي طَلَْحةَ ، َعْن َراِشِد ْبنِ سَْعٍد، ُشْعَبةُ 

قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى : الِْمقَْدامِ أَبِي كَرَِميةَ ، َرُجلٌ ِمْن أَْهلِ الشَّامِ ِمْن أَْصحَابِ َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 
فَإِلَى اِهللا وَإِلَى َرُسوِلِه ، َوأََنا َوارِثُ َمْن : َوَمْن َتَرَك كَالًّ فَإِلَيَْنا ، َوُربََّما قَالَ  َمْن َتَرَك مَاالً فَِلَوَرثَِتِه ،: اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

  .الَ َوارِثَ لَُه أَعِْقلُ َعْنُه َوأَرِثُُه ، َوالْخَالُ َوارِثُ َمْن الَ َوارِثَ لَُه َيعِْقلُ َعْنُه َويَرِثُُه

  َباُب ِمريَاِث الَْعَصبَِة -١٠
َعنِ الَْحارِِث ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َحكِيمٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبْحرٍ الَْبكَْراوِيُّ ، َحدَّثََنا إِسَْراِئيلُ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ،  -٢٧٣٩

نِي اُألمِّ َيتََواَرثُونَ ُدونَ بَنِي الَْعالَِّت ، قََضى َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أَنَّ أَْعَيانَ َب: َعْن َعِليِّ ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ قَالَ 
  .َيرِثُ الرَُّجلُ أَخَاُه َألبِيِه َوأُمِِّه ، ُدونَ إِخَْوِتِه َألبِيِه

ْبنِ طَاوُوسٍ ، َعْن أَبِيِه ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن َعْبِد الْعَِظيمِ الَْعنَْبرِيُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّزَّاقِ ، أَخَْبَرَنا َمْعَمٌر ، َعنِ ا -٢٧٤٠
اقِْسُموا الْمَالَ َبْيَن أَْهلِ الْفَرَاِئضِ ، َعلَى ِكَتابِ اِهللا ، فََما : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ 

  .َتَركَِت الْفََراِئُض ، فََألوْلَى َرُجلٍ ذَكَرٍ

  ارِثَ لَُهَباُب َمْن الَ َو -١١
نِ اْبنِ َعبَّاسٍ َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ ، َعْن َعْوَسَجةَ ، َع -٢٧٤١

ُه وَارِثًا إِالَّ عَْبًدا ُهَو أَْعَتقَُه ، فََدفََع النَّبِيُّ َماَت َرُجلٌ َعلَى َعْهِد َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َولَمْ َيَدْع لَ: قَالَ 
  .َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِمريَاثَُه إِلَْيِه

  َباُب َتحْرُِز الْمَْرأَةُ ثَالَثَ َمَوارِيثَ -١٢
ُر ْبُن ُرْؤَبةَ التَّْغِلبِيُّ ، َعْن َعْبِد الَْواِحِد ْبنِ َعْبدِ َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن حَْربٍ ، َحدَّثََنا ُعَم -٢٧٤٢



َعِتيِقَها ، : الَْمْرأَةُ َتحْرُِز ثَالَثَ مََوارِيثَ : اِهللا النَّْصرِيِّ ، َعْن َواِثلَةَ ْبنِ اَألْسقَعِ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 
  .ا الَِّذي الََعَنْت َعلَْيِهَولَِقيِطَها ، َووَلَِدَه

  َباُب َمْن أَْنكََر وَلَدَُه -١٣
حَْيى ْبُن حَْربٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َزْيُد ْبُن الُْحَبابِ ، َعْن ُموَسى ْبنِ ُعَبْيَدةَ ، َحدَّثَنِي َي -٢٧٤٣

: لَمَّا َنزَلَْت آَيةُ اللَِّعاِن قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : رِيِّ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَالَ َعْن َسِعيِد ْبنِ أَبِي َسعِيٍد الَْمقُْب
َما َرُجلٍ أَْنكََر َولََدُه َوقَدْ ، وَأَيُّ أَيَُّما امَْرأٍَة أَلَْحقَْت بِقَْومٍ َمْن لَْيَس مِْنُهْم ، فَلَْيَسْت ِمَن اِهللا ِفي َشْيٍء ، َولَْن ُيْدِخلََها َجنََّتُه

  .َعَرفَُه ، اْحَتَجَب اللَُّه ِمْنُه َيْوَم الِْقَياَمِة ، َوفََضَحُه َعلَى ُرؤُوسِ اَألْشهَاِد

لٍ ، َعْن َيحَْيى ْبنِ َسعِيٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن َعْبِد اِهللا ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن بِالَ -٢٧٤٤
كُفٌْر بِاْمرِئٍ ادَِّعاُء َنَسبٍ الَ َيْعرِفُهُ : َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 

  .، أَْو َجْحُدُه ، َوإِنْ َدقَّ

  لَِدَباٌب ِفي ادَِّعاِء الَْو -١٤
بٍ ، َعْن أَبِيِه ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن الَْيَماِن ، َعنِ الُْمثَنَّى ْبنِ الصَّبَّاحِ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْي -٢٧٤٥

  .ةً ، فََولَُدُه َولَدُ زًِنا الَ يَرِثُ َوالَ يُوَرثُقَالَ َرُسولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َمْن َعاَهَر أََمةً أَْو ُحرَّ: َعْن َجدِِّه قَالَ 

ُن َراِشٍد ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبكَّارِ ْبنِ بِالَلٍ الدَِّمْشِقيُّ ، أَخَْبَرَنا ُمَحمَُّد ْب -٢٧٤٦
كُلُّ : ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ  ُسلَْيَمانَ ْبنِ ُموَسى ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ

اَبَها ، ِمْن أََمٍة َيْمِلكَُها َيْوَم أََصُمْسَتلَْحقٍ اْسُتلِْحَق بَْعَد أَبِيِه الَِّذي ُيْدَعى لَُه ، ادََّعاُه َوَرثَُتُه ِمْن َبْعِدِه ، فَقََضى أَنَّ َمْن كَانَ 
، وَلَْيَس لَُه ِفيَما قُِسَم قَْبلَُه ِمَن الِْمريَاِث َشْيٌء ، َوَما أَْدَرَك ِمْن ِمريَاٍث لَمْ ُيقَْسْم ، فَلَُه َنِصيُبُه . فَقَْد لَِحَق بَِمنِ اْسَتلَْحقَُه 

ِمْن أََمٍة الَ َيْمِلكَُها أَْو ِمْن ُحرٍَّة َعاَهَر بَِها ، فَإِنَُّه الَ يَلَْحُق َوالَ َوالَ َيلَْحُق إِذَا كَانَ أَُبوُه الَِّذي ُيْدَعى لَهُ أَْنكََرُه ، َوإِنْ كَانَ 
  .أَمَةً ُيَرثُ ، َوإِنْ كَانَ الَِّذي ُيْدَعى لَُه ُهَو ادََّعاُه ، فَُهَو وَلَُد زًِنا ، ألَْهلِ أُمِِّه َمْن كَاُنوا ، ُحرَّةً أَْو

  .َيعْنِي بِذَِلَك َما قُِسَم ِفي الَْجاِهِليَِّة قَْبلَ اِإلْسالَمِ: قَالَ ُمَحمَُّد ْبُن َراِشٍد 

  َباُب النَّْهيِ َعْن َبْيعِ الَْوالَِء َوَعْن ِهَبِتِه -١٥
، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ،  َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َوُسفَْيانُ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ دِيَنارٍ -٢٧٤٧

  .َنَهى َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َعْن َبْيعِ الَْوالَِء َوَعْن ِهَبِتِه: قَالَ 

ِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر ، َبْيَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ أَبِي الشَّوَارِبِ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن ُسلَْيمٍ الطَّاِئِفيُّ ، َعْن ُع -٢٧٤٨
  .َنَهى َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َعْن َبْيعِ الَْوالَِء َوَعْن ِهَبِتِه: َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 

  َباُب ِقْسَمِة الْمََوارِيِث -١٦
ُن لَهِيَعةَ ، َعْن ُعقَْيلٍ ، أَنَُّه َسِمعَ َناِفًعا ، ُيْخبُِر َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُرْمحٍ ، أَْخبََرَنا َعْبدُ اهللاِ ْب -٢٧٤٩



َما كَانَ ِمْن ِمَرياٍث قُِسَم ِفي الَْجاِهِليَِّة فَُهَو َعلَى ِقْسَمِة الَْجاِهِليَِّة ، َوَما : ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 
  .ِمْن ِمَرياٍث أَْدَركَُه اِإلْسالَُم فَُهَو َعلَى ِقْسَمِة اِإلْسالَمِ كَانَ

  َباُب إِذَا اْستََهلَّ الْمَْولُوُد َورِثَ -١٧
َرسُولُ اِهللا َصلَّى  قَالَ: َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا الرَّبِيُع ْبُن َبْدرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو الزُّبَْيرِ ، َعْن َجابِرٍ ، قَالَ  -٢٧٥٠

  .إِذَا اْستََهلَّ الصَّبِيُّ صُلَِّي َعلَْيِه َوَورِثَ: اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

ى ْبنُ َحدَّثَنِي َيْحَي، لٍ َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن الَْوِليدِ الدَِّمشِْقيُّ ، َحدَّثََنا َمرَْوانُ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن بِالَ -٢٧٥١
قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه : َسِعيٍد ، َعْن َسِعيدِ ْبنِ الُْمَسيَّبِ ، َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبدِ اِهللا ، وَالِْمسَْورِ ْبنِ َمْخَرَمةَ قَاالَ 

  .الَ يَرِثُ الصَّبِيُّ حَتَّى َيْستَهِلَّ صَارًِخا: وَسلََّم 
  .ْبِكَي َوَيِصيحَ أَْو َيْعِطَسَواسِْتْهالَلُُه أَنْ َي: قَالَ 

  َباُب الرَُّجلِ ُيْسِلُم َعلَى َيَديِ الرَُّجلِ -١٨
:  َمْوَهبٍ قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن َعْبِد الْعَزِيزِ ْبنِ ُعَمَر ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ -٢٧٥٢

َيا َرسُولَ اِهللا ، َما السُّنَّةُ ِفي الرَُّجلِ ِمْن أَْهلِ الِْكتَابِ ُيسِْلُم َعلَى َيَديِ الرَُّجلِ ؟ : قُلُْت : ارِيَّ َيقُولُ َسِمْعُت َتِميًما الدَّ
  .ُهَو أَْولَى النَّاسِ بَِمْحيَاُه َوَمَماِتِه: قَالَ 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
٢٤-   

  ِكَتاُب الْجَِهاِد

  هَاِد ِفي َسبِيلِ اللَِّهَباُب فَْضلِ الْجِ -١
أَبِي ُزْرَعةَ ، َعْن  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن الْفُضَْيلِ ، َعْن ُعَماَرةَ ْبنِ الْقَْعقَاعِ ، َعْن -٢٧٥٣

أََعدَّ اللَُّه ِلَمْن َخَرَج ِفي سَبِيِلِه الَ ُيْخرُِجهُ إِالَّ جَِهاٌد ِفي سَبِيِلي  :قَالَ َرُسولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ 
ِه الَِّذي خََرَج ِمْنُه ، نَاِئالً َما ، َوإَِميانٌ بِي ، وََتْصِديٌق بُِرسُِلي ، فَُهَو َعلَيَّ َضاِمٌن أَنْ أُْدِخلَُه الَْجنَّةَ ، أَْو أَْرجَِعهُ إِلَى َمْسكَنِ

  ،لَ ِمْن أَْجرٍ أَْو غَنِيَمٍة َنا

ي سَبِيلِ اِهللا أََبًدا ، وَلَِكْن ثُمَّ قَالَ وَالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه ، لَْوالَ أَنْ أَُشقَّ َعلَى الُْمْسِلِمَني َما قََعْدُت ِخالََف َسرِيٍَّة َتخُْرُج ِف
بِعُونِي ، َوالَ َتِطيبُ أَنْفُُسُهْم فَيََتَخلَّفُونَ َبْعِدي ، َوالَِّذي نَفُْس ُمحَمٍَّد بَِيِدهِ الَ أَجُِد َسَعةً فَأَْحِملَُهْم ، َوالَ َيجُِدونَ َسَعةً فََيتَّ

  .لََودِْدُت أَنْ أَغُْزَو ِفي سَبِيلِ اِهللا فَأُقَْتلَ ، ثُمَّ أَغُْزَو فَأُقَْتلَ ثُمَّ أَغُْزَو فَأُقَْتلَ

َحدَّثََنا ُعبَْيُد اِهللا ْبُن ُموَسى ، َعْن َشْيَبانَ ، َعْن ِفَراسٍ ، َعْن : َبةَ ، وَأَُبو كُرَْيبٍ قَاالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْي -٢٧٥٤
اِهللا ، الُْمَجاِهُد ِفي َسبِيلِ اِهللا َمْضُمونٌ َعلَى : َعِطيَّةَ ، َعْن أَبِي َسِعيدٍ الُْخْدرِيِّ ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 

 ِفي َسبِيلِ اِهللا ، كَمَثَلِ الصَّاِئمِ إِمَّا أَنْ َيكِْفَتُه إِلَى َمْغفَِرِتِه َوَرْحَمِتِه ، َوإِمَّا أَنْ يَْرجَِعُه بِأَْجرٍ َوغَنِيَمٍة ، َوَمثَلُ الُْمَجاِهِد
  .الْقَاِئمِ ، الَِّذي الَ َيفُْتُر َحتَّى َيْرجَِع



  الرَّْوَحِة ِفي َسبِيلِ اِهللا َعزَّ َوَجلََّباُب فَْضلِ الَْغْدَوِة َو -٢
َحدَّثََنا أَُبو خَاِلٍد اَألْحَمُر ، َعنِ اْبنِ َعْجالَنَ ، َعْن : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َوَعْبدُ اهللاِ ْبُن َسِعيٍد قَاالَ  -٢٧٥٥

غَْدَوةٌ أَْو رَْوَحةٌ ِفي َسبِيلِ اِهللا خَْيٌر ِمَن الدُّْنَيا : لُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ َرُسو: أَبِي َحازِمٍ ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ قَالَ 
  .َوَما ِفيَها

: ِديِّ قَالَ السَّاِعَحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا َزكَرِيَّا ْبُن َمْنظُورٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َحازِمٍ ، َعْن َسْهلِ ْبنِ سَْعٍد  -٢٧٥٦
  .غَْدَوةٌ أَْو َرْوَحةٌ ِفي َسبِيلِ اِهللا َخْيٌر ِمَن الدُّْنَيا َوَما ِفيَها: قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

َوهَّابِ الثَّقَِفيُّ ، َحدَّثََنا ُحَمْيٌد ، َحدَّثََنا َعْبُد الْ: َحدَّثََنا َنْصُر ْبُن َعِليٍّ الْجَْهَضِميُّ ، َوُمحَمَُّد ْبُن الُْمثَنَّى قَاالَ  -٢٧٥٧
لََغدَْوةٌ أَْو رَْوَحةٌ ِفي َسبِيلِ اِهللا خَْيٌر ِمَن الدُّْنَيا َوَما : َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 

  .ِفيَها

  َباُب َمْن َجهََّز غَازِيًا -٣
ْبِد اِهللا ْبنِ ا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا يُوُنُس ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا لَْيثُ ْبُن سَْعٍد ، َعْن َيزِيدَ ْبنِ َعَحدَّثََن -٢٧٥٨

َسِمْعُت َرُسولَ : نِ الَْخطَّابِ قَالَ الْهَاِد ، َعنِ الَْولِيِد ْبنِ أَبِي الَْولِيِد ، َعْن ُعثَْمانَ ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ سَُراقَةَ ، َعْن ُعَمَر ْب
َمْن َجهََّز غَازًِيا ِفي َسبِيلِ اِهللا حَتَّى َيْسَتِقلَّ ، كَانَ لَُه مِثْلُ أَْجرِِه َحتَّى َيمُوَت أَْو : اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقُولُ 

  .َيْرجَِع

َنا عَْبَدةُ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ أَبِي ُسلَْيَمانَ ، َعْن َعطَاٍء ، َعْن َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َسعِيٍد ، َحدَّثَ -٢٧٥٩
هِ َمْن َجهََّز غَازًِيا ِفي َسبِيلِ اِهللا ، كَانَ لَُه ِمثْلُ أَْجرِ: قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : زَْيِد ْبنِ َخاِلٍد الُْجَهنِيِّ قَالَ 

  .ِمْن غَْيرِ أَنْ َيْنقَُص ِمْن أَْجرِ الْغَازِي شَْيئًا

  َباُب فَْضلِ النَّفَقَِة ِفي َسبِيلِ اِهللا َتعَالَى -٤
بِي أَْسَماَء ، ، َعْن أََحدَّثََنا ِعْمَرانُ ْبُن ُموَسى اللَّيِْثيُّ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن زَْيٍد ، َحدَّثََنا أَيُّوُب ، َعْن أَبِي ِقالََبةَ  -٢٧٦٠

أَفَْضلُ ِدينَارٍ ُيْنِفقُهُ الرَُّجلُ ِدينَاٌر ُيْنِفقُُه َعلَى ِعَياِلِه ، وَِدينَاٌر : قَالَ َرُسولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َعْن ثَْوَبانَ قَالَ 
  .لَى أَْصَحابِِه ِفي َسبِيلِ اللَِّهُيْنِفقُُه َعلَى فََرسٍ ِفي سَبِيلِ اِهللا ، وَِديَنارٌ ُيْنِفقُُه الرَُّجلُ َع

 الَْحَسنِ ، َعْن َحدَّثََنا َهاُرونُ ْبُن َعْبِد اِهللا الَْحمَّالُ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي فَُدْيٍك ، َعنِ الَْخلِيلِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ، َعنِ -٢٧٦١
، َوأَبِي أَُماَمةَ الَْباهِِليِّ ، َوَعْبِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر ، َوَعْبِد اهللاِ ْبنِ َعْمرٍو ،  َعِليِّ ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ ، وَأَبِي الدَّرَْداِء ، َوأَبِي ُهَريَْرةَ

َمْن أَْرَسلَ : َم أَنَُّه قَالَ َوَجابِرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ، َوِعْمَرانَ ْبنِ الُْحَصْينِ كُلُُّهْم ُيَحدِّثُ ، َعْن َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ
 ِفي َسبِيلِ اِهللا ، َوأَْنفََق ِفي َوْجهِ بَِنفَقٍَة ِفي َسبِيلِ اِهللا َوأَقَاَم ِفي بَْيِتِه ، فَلَُه بِكُلِّ ِدرَْهمٍ سَْبُع ِمئَِة ِدرَْهمٍ ، َوَمْن غََزا بَِنفِْسِه

  .}وَاللَُّه ُيَضاِعُف ِلَمْن َيَشاُء{: َيةَ ذَِلَك ، فَلَُه بِكُلِّ ِدرَْهمٍ َسْبُع ِمئَةِ أَلِْف ِدْرَهمٍ ، ثُمَّ َتالَ َهِذِه اآل

  َباُب التَّْغِليِظ ِفي تَْرِك الْجِهَاِد -٥
نِ الْقَاِسمِ ، َعْن َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا الَْوِليُد ْبُن ُمسِْلمٍ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن الَْحارِِث الذِّمَارِيُّ ، َع -٢٧٦٢



َمْن لَْم َيْغُز أَْو ُيجَهِّْز غَازًِيا أَْو َيْخلُْف غَازًِيا ِفي أَْهِلِه بَِخْيرٍ ، أََصاَبهُ : ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ  أَبِي أَُماَمةَ
  .اللَُّه سُْبحَاَنُه بِقَارَِعٍة قَْبلَ َيْومِ الِْقَياَمِة

َحدَّثََنا الَْوِليُد ، َحدَّثََنا أَُبو َراِفعٍ ُهَو إِْسَماِعيلُ ْبُن َراِفعٍ ، َعْن ُسَميٍّ ، َمْولَى أَبِي َبكْرٍ َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ،  -٢٧٦٣
أَثٌَر ِفي َسبِيلِ َمْن لَِقَي اللََّه َولَْيَس لَُه : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَالَ 

  .اِهللا ، لَِقَي اللََّه َوِفيِه ثُلَْمةٌ

  َباُب َمْن َحَبَسهُ الُْعذُْر َعنِ الْجَِهاِد -٦
لُ لَمَّا َرَجَع َرُسو: َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي َعِديٍّ ، َعْن ُحَمْيٍد ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ  -٢٧٦٤

إِنَّ بِالَْمِديَنِة لَقَْوًما َما ِسرُْتْم ِمْن َمِسريٍ ، َوالَ قَطَْعُتمْ : اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِمْن غَْزَوِة َتُبوَك فَدََنا ِمَن الَْمِديَنِة قَالَ 
  .َوُهْم بِالَْمدِيَنِة َحَبَسُهُم الُْعذُْر: ِديَنِة ؟ قَالَ َيا َرسُولَ اِهللا ، َوُهْم بِالَْم: قَالُوا . َواِدًيا ، إِالَّ كَاُنوا َمَعكُْم ِفيِه 

قَالَ َرسُولُ :  َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ِسَناٍن ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي ُسفَْيانَ ، َعْن َجابِرٍ قَالَ -٢٧٦٥
الَْمِديَنِة رَِجاالً َما قَطَْعُتْم َوادًِيا ، َوالَ َسلَكُْتْم طَرِيقًا ، إِالَّ َشرِكُوكُْم ِفي اَألْجرِ ، إِنَّ بِ: اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

  .َحَبسَُهُم الُْعذُْر
  .أَْو كََما قَالَ كَتَْبُتُه لَفْظًا: قَالَ أَُبو َعْبدِ اهللاِ اْبُن َماَجةَ 

  َباُب فَْضلِ الرَِّباِط ِفي َسبِيلِ اللَِّه -٧
 ثَابٍِت ، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن زَْيِد ْبنِ أَسْلََم ، َعْن أَبِيِه ، َعْن ُمْصَعبِ ْبنِ -٢٧٦٦

اُس ، إِنِّي َسِمْعُت َحِديثًا ِمْن َرُسولِ اهللاِ َصلَّى َيا أَيَُّها النَّ: خَطََب ُعثَْمانُ ْبُن َعفَّانَ النَّاَس فَقَالَ : اِهللا ْبنِ الزَُّبْيرِ ، قَالَ 
ارٌ ِلَنفِْسِه أَوْ ِلَيَدْع ، َسِمْعتُ اهللا َعلْيِه وَسلََّم لَْم َيْمَنعْنِي أَنْ أَُحدِّثَكُْم بِِه إِالَّ الضِّنُّ بِكَْم وَبَِصَحابَِتكُْم ، فَلَْيْخَتْر ُمْخَت

  .َمْن َراَبطَ لَْيلَةً ِفي َسبِيلِ اِهللا سُْبحَاَنُه ، كَاَنْت كَأَلِْف لَْيلٍَة ِصَياِمَها َوِقَيامَِها: وَسلََّم َيقُولُ  َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه

ْعَبٍد ، َعْن أَبِيِه ، َحدَّثََنا ُيوُنُس ْبُن َعْبِد اَألْعلَى ، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن َوْهبٍ ، أَخَْبرَنِي اللَّْيثُ ، َعْن ُزْهَرةَ ْبنِ َم -٢٧٦٧
َمْن َماَت ُمرَابِطًا ِفي َسبِيلِ اِهللا أَْجَرى َعلَْيِه أَْجَر َعَمِلِه : َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، َعْن َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 
  .الْفَتَّاِن ، َوَبَعثَُه اللَُّه َيْوَم الْقَِياَمِة آِمًنا ِمَن الْفََزعِ الصَّاِلحِ الَِّذي كَانَ َيْعَملُ ، وَأَْجَرى َعلَْيِه رِْزقَُه ، َوأَِمَن ِمَن

 صُْبحٍ ، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسَماعِيلَ ْبنِ َسُمَرةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْعلَى السُّلَِميُّ ، َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن -٢٧٦٨
لَرَِباطُ َيْومٍ ِفي : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ، َعْن َمكُْحولٍ ، َعْن أَُبيِّ ْبنِ كَْعبٍ ، قَالَ  الرَّْحَمنِ ْبنِ َعْمرٍو

ِة َسَنةٍ ِصَياِمَها َوِقَياِمَها ، ِمئَ َسبِيلِ اِهللا ِمْن َوَراِء َعْوَرِة الُْمْسِلِمَني ، ُمْحَتِسًبا ِمْن غَْيرِ َشْهرِ رََمَضانَ أَْعظَمُ أَجًْرا ِمْن ِعَباَدِة
ِهللا َوأَْعظَُم أَْجًرا ، أُرَاُه َورَِباطُ َيْومٍ ِفي َسبِيلِ اِهللا ِمْن َوَراِء َعْوَرِة الُْمْسِلِمَني ، ُمْحَتِسًبا ِمْن َشْهرِ رََمَضانَ أَفَْضلُ ِعْندَ ا

، فَإِنْ رَدَُّه اللَُّه إِلَى أَْهِلِه سَاِلًما ، لَْم ُتكَْتْب َعلَْيِه َسيِّئَةٌ أَلَْف َسَنٍة ، وَُتكَْتبُ  قَالَ ، ِمْن ِعَباَدِة أَلِْف َسَنةٍ ِصَياِمَها َوِقَياِمَها
  .لَُه الَْحَسَناُت ، َوُيْجَرى لَُه أَْجُر الرَِّباِط إِلَى َيْومِ الِْقَيامَِة



  َباُب فَْضلِ الْحََرسِ وَالتَّكْبِريِ ِفي َسبِيلِ اللَِّه -٨
ِئ -٢٧٦٩ َدةَ ، َعْن ُعَمَر ْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الصَّبَّاحِ ، أَخَْبَرَنا عَْبُد الَْعزِيزِ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َعْن َصاِلحِ ْبنِ ُمَحمَِّد ْبنِ زَا

  .َرِحَم اللَُّه حَارَِس الْحََرسِ: ِه وَسلََّم قَالَ َرُسولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْي: َعْبِد الْعَزِيزِ ، َعْن ُعقَْبةَ ْبنِ َعاِمرٍ الُْجَهنِيِّ قَالَ 

نِ أَبِي الطَّوِيلِ َحدَّثََنا ِعيَسى ْبُن ُيوُنَس الرَّْمِليُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن شَُعْيبِ ْبنِ شَاُبوَر ، َعْن َسِعيدِ ْبنِ َخاِلِد ْب -٢٧٧٠
َحَرسُ لَْيلٍَة ِفي َسبِيلِ اِهللا أَفَْضلُ : َرُسولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقُولُ َسِمْعُت : َسِمْعُت أََنَس ْبَن َماِلٍك َيقُولُ : قَالَ 

  .السََّنةُ ثَالَثُ ِمئٍَة َوِستُّونَ َيْوًما ، َوالَْيْوُم كَأَلِْف َسَنٍة: ِمْن ِصَيامِ َرُجلٍ َوِقَياِمِه ِفي أَْهِلِه أَلْفَ َسَنٍة 

ةَ ، كْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن أَُساَمةَ ْبنِ َزْيٍد ، َعْن َسِعيدٍ الَْمقْبُرِيِّ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرَحدَّثََنا أَُبو َب -٢٧٧١
  .ٍفأُوصِيَك بَِتقَْوى اِهللا ، َوالتَّكْبِريِ َعلَى كُلِّ َشَر: أَنَّ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ ِلَرُجلٍ 

  َباُب الُْخُروجِ ِفي النَّفِريِ -٩
ذُِكَر النَّبِيُّ َصلَّى اهللا : َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعْبَدةَ ، أَْخبََرَنا َحمَّادُ ْبُن زَْيٍد ، َعْن ثَابٍِت ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ  -٢٧٧٢

َولَقَْد فَزَِع أَْهلُ الَْمِديَنِة لَْيلَةً ، . ْجَوَد النَّاسِ ، َوكَانَ أَْشَجعَ النَّاسِ كَانَ أَْحَسَن النَّاسِ ، َوكَانَ أَ: َعلْيِه وَسلََّم فَقَالَ 
، َوُهَو َعلَى فََرسٍ ألَبِي فَاْنطَلَقُوا ِقَبلَ الصَّْوِت ، فََتلَقَّاُهْم َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َوقَْد َسَبقَُهْم إِلَى الصَّْوِت 

ِللْفََرسِ : َيا أَيَُّها النَّاُس ، لَْن تَُراُعوا َيُردُُّهْم ، ثُمَّ قَالَ : ُعْريٍ ، َما َعلَْيِه َسْرٌج ِفي ُعُنِقِه السَّْيُف ، َوُهَو َيقُولُ  طَلَْحةَ
  .َوَجْدَناُه َبحًْرا أَْو إِنَُّه لََبْحٌر

  .نَ فََرًسا َألبِي طَلَْحةَ ُيَبطَّأُ فََما ُسبَِق بَْعَد ذَِلَك الَْيْومِكَا: َوَحدَّثَنِي ثَابٌِت أَْو غَْيُرُه قَالَ : قَالَ َحمَّاٌد 

، اةَ ، َحدَّثََنا الْوَِليُد َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َبكَّارِ ْبنِ َعْبدِ الَْمِلِك ْبنِ الْوَِليِد ْبنِ ُبْسرِ ْبنِ أَبِي أَْرطَ -٢٧٧٣
إِذَا اْسُتنِْفرُْتْم : ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ  َحدَّثَنِي َشْيَبانُ

  .فَاْنِفُروا

مَِّد ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َمْولَى آلِ َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيِد ْبنِ كَاِسبٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن ُمَح -٢٧٧٤
الَ َيْجَتِمُع غُبَاٌر ِفي َسبِيلِ اِهللا ، : طَلَْحةَ ، َعْن ِعيَسى ْبنِ طَلَْحةَ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 

  .َوُدَخانُ جََهنََّم ِفي جَْوِف َعْبٍد ُمْسِلمٍ

ْن أََنسِ ْبنِ َماِلكٍ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َسِعيدِ ْبنِ َيزِيَد ْبنِ إِْبَراهِيَم التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو عَاِصمٍ ، َعْن َشبِيبٍ ، َع -٢٧٧٥
لَُه بِمِثْلِ َما أََصاَبُه ِمَن الُْغبَارِ ِمْسكًا َمْن رَاَح رَْوَحةً ِفي َسبِيلِ اِهللا ، كَانَ : قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَ 

  .َيْوَم الِْقَيامَِة

  َباُب فَْضلِ غَْزوِ الَْبحْرِ -١٠
انَ  َيْحَيى ْبنِ َحبََّحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُرْمحٍ ، أَْخبََرَنا اللَّْيثُ ، َعْن َيحَْيى ْبنِ َسعِيٍد ، َعنِ اْبنِ َحبَّانَ ُهَو ُمحَمَُّد ْبُن -٢٧٧٦

َناَم َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيوًْما قَرِيًبا : ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، َعْن َخالَِتِه أُمِّ حََرامٍ بِْنِت مِلَْحانَ ، أَنََّها قَالَْت 
نَاٌس ِمْن أُمَِّتي عُرُِضوا َعلَيَّ َيْركَُبونَ ظَْهَر َهذَا : الَ َيا َرُسولَ اِهللا ، َما أَْضَحكََك ؟ قَ: ِمنِّي ثُمَّ اسَْتْيقَظَ َيتََبسَُّم ، فَقُلُْت 



فََدَعا لََها ، ثُمَّ َناَم الثَّانَِيةَ ، فَفََعلَ ِمثْلََها ، : فَاْدُع اللََّه أَنْ َيْجَعلَنِي ِمنُْهْم ، قَالَ : قَالَْت . الَْبْحرِ كَالُْملُوِك َعلَى اَألِسرَِّة 
  .أَْنِت ِمَن اَألوَِّلَني: فَاْدُع اللََّه أَنْ َيْجَعلَنِي ِمْنُهْم ، قَالَ : لَ قَْوِلَها ، فَأََجابََها ِمثْلَ جََوابِهِ األَوَّلِ ، قَالَْت ثُمَّ قَالَْت مِثْ

َر َمَع ُمَعاوَِيةَ ْبنِ أَبِي ُسفَْيانَ ، فَلَمَّا فََخَرَجْت َمَع َزْوجَِها ُعَباَدةَ ْبنِ الصَّاِمِت غَازَِيةً أَوَّلَ َما رَِكَب الُْمْسِلُمونَ الَْبْح: قَالَ 
  .َتْتاْنَصَرفُوا ِمْن غََزاِتهِْم قَاِفِلَني ، فََنَزلُوا الشَّاَم ، فَقُرَِّبْت إِلَْيَها دَابَّةٌ لَِتْركََب فََصَرَعتَْها فََما

اوَِيةَ ْبنِ َيْحَيى ، َعْن لَْيِث ْبنِ أَبِي ُسلَْيمٍ ، َعْن َيحَْيى ْبنِ َعبَّاٍد ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ ، َعْن ُمَع -٢٧٧٧
غَْزَوةٌ ِفي الَْبْحرِ مِثْلُ َعْشرِ غََزوَاٍت ِفي : َعْن أُمِّ الدَّرَْداِء ، َعْن أَبِي الدَّرَْداِء ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 

  .َوالَِّذي َيْسَدُر ِفي الَْبْحرِ كَالُْمَتَشحِِّط ِفي َدِمِه ِفي َسبِيلِ اهللاِ سُْبَحانَُه الَْبرِّ ،

ُن َمْعَدانَ الشَّاِميُّ ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن يُوُسَف الْجَُبْيرِيُّ ، َحدَّثََنا قَْيُس ْبُن ُمَحمٍَّد الْكِْنِديُّ ، َحدَّثََنا ُعفَْيُر ْب -٢٧٧٨
َشهِيدُ الَْبْحرِ مِثْلُ : َسِمْعُت َرسُولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقُولُ : َسِمْعُت أََبا أَُماَمةَ َيقُولُ : ُسلَْيمِ ْبنِ َعاِمرٍ قَالَ  َعْن

الَْمْوَجَتْينِ كَقَاِطعِ الدُّْنَيا ِفي طَاَعِة اِهللا ، َوإِنَّ  َشهِيَديِ الَْبرِّ ، وَالَْماِئُد ِفي الَْبْحرِ كَالُْمَتَشحِِّط ِفي َدِمِه ِفي الَْبرِّ ، َوَما َبْيَن
َواحِهِْم َوَيْغِفرُ ِلشَهِيِد الَْبرِّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ وَكَلَ َملََك الْمَْوِت بِقَْبضِ اَألْروَاحِ إِالَّ َشهِيَد الَْبْحرِ ، فَإِنَُّه َيتََولَّى قَْبضَ أَْر

  .الَّ الدَّْيَن َوِلَشهِيِد الَْبْحرِ الذُُّنوَب َوالدَّْيَنالذُّنُوَب كُلََّها ، إِ

  َباُب ِذكْرِ الدَّْيلَمِ ، َوفَْضلِ قَْزوِيَن -١١
ْبُن َهاُرونَ  ثََنا َيزِيُدَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد وَحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َعْبِد الَْمِلكِ الَْواسِِطيُّ ، َحدَّ -٢٧٧٩

ْن أَبِي صَاِلحٍ ، َعْن أَبِي وَحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن الْمُْنِذرِ ، َحدَّثََنا إِْسَحاقُ ْبُن َمْنُصورٍ ، كُلُُّهْم َعْن قَْيسٍ ، َعْن أَبِي ُحَصْينٍ ، َع
ِمَن الدُّْنَيا إِالَّ َيْوٌم لَطَوَّلَهُ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َحتَّى َيْمِلَك  لَوْ لَْم َيْبَق: قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ُهَرْيَرةَ قَالَ 

  .َرُجلٌ ِمْن أَْهلِ بَْيِتي ، َيْمِلُك َجَبلَ الدَّْيلَمِ وَالْقُسْطَْنِطينِيَّةَ

ا الرَّبِيُع ْبُن َصبِيحٍ ، َعْن َيزِيَد ْبنِ أََبانَ ، َعْن َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن أََسٍد ، َحدَّثََنا َداُودُ ْبُن الُْمَحبَّرِ ، أَْخبََرَن -٢٧٨٠
َسُتفَْتُح َعلَْيكُمُ اآلفَاُق ، َوَسُتفَْتُح َعلَْيكُْم َمِديَنةٌ ُيقَالُ لََها : قَالَ َرُسولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ 

 َبِعنيَ َيْوًما أَْو أَْرَبِعَني لَْيلَةً ، كَانَ لَُه ِفي الَْجنَِّة َعُموٌد ِمْن ذََهبٍ ، َعلَْيِه َزَبْرَجَدةٌ َخْضَراُء ،قَْزوِيُن ، َمْن َراَبطَ ِفيَها أَْر
  .الْحُورِ الْعِنيَِن َعلَْيَها قُبَّةٌ ِمْن َياقُوَتٍة َحْمَراَء ، لََها َسْبُعونَ أَلَْف ِمْصرَاعٍ ِمْن ذََهبٍ ، َعلَى كُلِّ ِمصَْراعٍ َزْوَجةٌ ِم

  َباُب الرَُّجلِ َيْغُزو َولَُه أَبََواِن -١٢
ِد ْبنِ إِْسحَاَق ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو ُيوُسَف ُمَحمَُّد ْبُن أَْحَمَد الرَّقِّيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َسلََمةَ الَْحرَّانِيُّ ، َعْن ُمَحمَّ -٢٧٨١

أََتْيُت َرُسولَ اهللاِ َصلَّى : الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي َبكْرٍ الصِّدِّيقِ ، َعْن ُمَعاوَِيةَ ْبنِ َجاِهَمةَ السُّلَِميِّ قَالَ  ُمَحمَِّد ْبنِ طَلَْحةَ ْبنِ َعْبِد
: الدَّاَر اآلخَِرةَ ، قَالَ َيا َرُسولَ اِهللا ، إِنِّي كُْنُت أَرَْدُت الْجَِهاَد َمَعكَ أَْبتَِغي بِذَِلَك َوْجَه اِهللا َو: اهللا َعلْيِه وَسلََّم فَقُلُْت 

َيا َرسُولَ اِهللا ، إِنِّي : اْرجِْع فََبرََّها ثُمَّ أَتَْيُتُه ِمَن الَْجانِبِ اآلَخرِ ، فَقُلُْت : َنَعْم ، قَالَ : َوْيَحَك ، أََحيَّةٌ أُمَُّك ؟ قُلُْت 
َنَعْم ، َيا : وَْيَحَك ، أََحيَّةٌ أُمَُّك ؟ قُلُْت : الدَّاَر اآلخَِرةَ ، قَالَ كُْنُت أَرَْدُت الْجَِهاَد َمَعَك ، أَْبتَِغي بِذَِلَك َوْجَه اِهللا َو

َيا َرسُولَ اِهللا ، إِنِّي كُْنُت أَرَْدُت الْجَِهاَد َمَعَك ، : فَاْرجِْع إِلَْيَها فََبرََّها ثُمَّ أََتْيُتُه ِمْن أََماِمِه ، فَقُلُْت : َرسُولَ اِهللا ، قَالَ 
وَْيَحَك ، الْزَمْ : َنَعْم ، َيا َرسُولَ اِهللا ، قَالَ : وَْيَحَك ، أََحيَّةٌ أُمَُّك ؟ قُلُْت : بِذَِلَك َوْجَه اِهللا َوالدَّاَر اآلخَِرةَ ، قَالَ أَْبتَِغي 

  .رِْجلََها ، فَثَمَّ الَْجنَّةُ



اُج ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا اْبُن جُرَْيجٍ ، أَْخَبرَنِي ُمحَمَُّد ْبُن َحدَّثََنا هَاُرونُ ْبُن َعْبِد اِهللا الَْحمَّالُ ، َحدَّثََنا َحجَّ -م٢٧٨١
نِ َجاِهَمةَ السُّلَِميِّ ، أَنَّ طَلَْحةَ ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي َبكْرٍ الصِّدِّيقِ ، َعْن أَبِيِه طَلَْحةَ ، َعْن ُمَعاوَِيةَ ْب

  .بِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم فَذَكََر َنْحوَُهَجاِهَمةَ أََتى النَّ
َهذَا َجاِهَمةُ ْبُن َعبَّاسِ ْبنِ ِمرْدَاسٍ السُّلَِميُّ الَِّذي عَاَتَب النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيْومَ : قَالَ أَُبو َعْبدِ اهللاِ ْبُن َماَجةَ 

  .ُحَنْينٍ

 ُمَحمَُّد ْبُن الَْعالَِء ، َحدَّثََنا الُْمحَارِبِيُّ ، َعْن َعطَاِء ْبنِ السَّاِئبِ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ -٢٧٨٢
هَاَد َمَعَك ، أَْبَتِغي َيا َرسُولَ اِهللا ، إِنِّي جِئُْت أُرِيُد الْجِ: أََتى َرُجلٌ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم فَقَالَ : َعْمرٍو قَالَ 

  .فَاْرجِْع إِلَْيهَِما ، فَأَْضِحكُْهَما كََما أَْبكَْيَتُهمَا: َوْجَه اِهللا َوالدَّاَر اآلِخَرةَ ، َولَقَْد أََتْيُت َوإِنَّ َواِلَديَّ لََيْبكَِياِن ، قَالَ 

  َباُب النِّيَِّة ِفي الِْقتَالِ -١٣
: ْبِد اِهللا ْبنِ ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن َشِقيقٍ ، َعْن أَبِي ُموَسى قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َع -٢٧٨٣

سُولُ اهللاِ َصلَّى اهللا ًء ، فَقَالَ َرُسِئلَ النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َعنِ الرَُّجلِ ُيقَاِتلُ َشَجاَعةً ، َوُيقَاِتلُ َحِميَّةً ، َوُيقَاِتلُ رَِيا
  .َمْن قَاَتلَ ِلَتكُونَ كَِلَمةُ اِهللا ِهَي الُْعلَْيا ، فَُهَو ِفي َسبِيلِ اللَِّه: َعلْيِه وَسلََّم 

ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسحَاَق ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُحَسْيُن ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا جَرِيُر ْبُن حَازِمٍ ، َعْن  -٢٧٨٤
َشهِْدُت : ارَِس ، قَالَ َعْن َداُوَد ْبنِ الُْحَصْينِ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي ُعقَْبةَ ، َعْن أَبِي ُعقَْبةَ ، َوكَانَ َمْولًى ألَْهلِ فَ

ُخذَْها مِنِّي َوأََنا الُْغالَُم الْفَارِِسيُّ ، : ِمَن الُْمْشرِِكَني فَقُلُْت َمَع النَّبِيِّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيْوَم أُُحٍد فََضرَْبُت َرُجالً 
  .ُخذَْها مِنِّي َوأََنا الُْغالَُم األَْنَصارِيُّ: أَالَ قُلَْت : فََبلََغِت النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم فَقَالَ 

يَم ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن يَزِيَد ، َحدَّثََنا َحيَْوةُ ، أَخَْبرَنِي أَُبو هَانٍِئ ، أَنَُّه َسِمَع أََبا َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن إِْبَراِه -٢٧٨٥
َما ِمْن : َم َيقُولُ َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ: إِنَُّه َسِمَع َعْبَد اِهللا ْبَن َعْمرٍو َيقُولُ : َعْبِد الرَّْحَمنِ الُْحُبِليَّ َيقُولُ 

  .فَإِنْ لَْم ُيِصيبُوا غَنِيَمةً َتمَّ لَُهْم أَْجرُُهْم. غَازَِيٍة َتْغُزو ِفي َسبِيلِ اِهللا فَُيِصيبُوا غَنِيَمةً ، إِالَّ تََعجَّلُوا ثُلُثَْي أَْجرِِهْم 

  َباُب اْرتَِباِط الَْخْيلِ ِفي َسبِيلِ اللَِّه -١٤
قَالَ : كْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ ، َعْن َشبِيبِ ْبنِ غَْرقََدةَ ، َعْن ُعْرَوةَ الْبَارِِقيِّ قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َب -٢٧٨٦

  .الَْخْيُر َمْعقُوٌد بِنَوَاِصي الَْخْيلِ إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة: َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

ِهللا َصلَّى َنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُرْمحٍ ، أَْخبََرَنا اللَّْيثُ ْبُن سَْعٍد ، َعْن َناِفعٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر ، َعْن َرُسولِ اَحدَّثَ -٢٧٨٧
  .الَْخْيلُ ِفي نَوَاِصيَها الَْخْيرُ إِلَى َيْومِ الْقَِياَمِة: اهللا َعلْيِه وَسلََّم أَنَُّه قَالَ 

، َعْن أَبِيِه ، َحمَّدُ ْبُن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ أَبِي الشَّوَارِبِ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن الُْمْختَارِ ، َحدَّثََنا ُسهَْيلٌ َحدَّثََنا ُم -٢٧٨٨
الْخَْيلُ َمْعقُوٌد ِفي : ُر ، أَْو قَالَ الْخَْيلُ ِفي نََواِصيَها الَْخْي: قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ قَالَ 

فَهَِي ِلَرُجلٍ أَْجٌر ، َولَِرُجلٍ ِسْتٌر ، : الَْخْيلُ ثَالَثَةٌ . أََنا أَُشكُّ الَْخْيُر ، إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة : َنوَاِصيَها الَْخْيُر ، قَالَ ُسهَْيلٌ 
  .َوَعلَى َرُجلٍ وِْزٌر



ُه أَْجٌر ، َولَوْ ْجٌر فَالرَُّجلُ يَتَِّخذَُها ِفي َسبِيلِ اِهللا ، َوُيِعدَُّها لَُه ، فَالَ ُتغَيُِّب َشيْئًا ِفي ُبطُونَِها إِالَّ كُِتَب لَفَأَمَّا الَِّذي ِهَي لَُه أَ
كَانَ لَُه بِكُلِّ قَطَْرٍة تَُغيُِّبَها ِفي ُبطُونَِها َرَعاَها ِفي َمْرجٍ ، َما أَكَلَْت َشْيئًا إِالَّ كُِتَب لَُه بَِها أَْجٌر ، َولَْو َسقَاَها ِمْن َنَهرٍ جَارٍ 

  .لِّ ُخطَْوٍة َتْخطُوَها أَْجٌرأَْجٌر ، َحتَّى ذَكَرَ اَألْجَر ِفي أَْبوَاِلَها وَأَْروَاِثَها ، َولَوِ اسَْتنَّْت َشَرفًا أَْو َشَرفَْينِ ، كُِتَب لَُه بِكُ
  .ُجلُ يَتَِّخذَُها َتكَرًُّما وََتَجمُّالً َوالَ يَْنَسى َحقَّ ظُهُورَِها َوُبطُونَِها ِفي ُعْسرَِها َوُيْسرَِهاَوأَمَّا الَِّذي ِهيَ لَُه ِسْتٌر ، فَالرَّ

  .وِْزٌر ِذي ِهَي َعلَْيِهَوأَمَّا الَِّذي ِهَي َعلَْيِه وِْزٌر ، فَالَِّذي يَتَِّخذَُها أَشًَرا َوَبطًَرا وََبذًَخا َورَِياَء النَّاسِ ، فَذَِلَك الَّ

َسِمْعُت َيْحَيى ْبَن أَيُّوَب ، ُيَحدِّثُ َعْن : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا َوْهبُ ْبُن َجرِيرٍ ، َحدَّثََنا أَبِي قَالَ  -٢٧٨٩
َخْيرُ : َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ  َيزِيَد ْبنِ أَبِي حَبِيبٍ ، َعْن ُعلَيِّ ْبنِ َرَباحٍ ، َعْن أَبِي قََتاَدةَ األَْنَصارِيِّ ، أَنَّ

  .ٌت َعلَى َهِذِه الشَِّيِةالْخَْيلِ اَألْدَهُم ، اَألقَْرُح ، الُْمَحجَّلُ ، اَألْرثَُم طَلُْق الَْيِد الُْيْمَنى ، فَإِنْ لَْم َيكُْن أَْدَهَم فَكَُمْي

ْيَبةَ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن َسلْمِ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ النَّخَِعيِّ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َش -٢٧٩٠
  .لِكَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َيكَْرُه الشِّكَالَ ِمَن الَْخْي: ُزْرَعةَ ْبنِ َعْمرِو ْبنِ َجرِيرٍ ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ قَالَ 

 ُمَحمَِّد ْبنِ ُعقَْبةَ َحدَّثََنا أَُبو ُعَمْيرٍ ِعيَسى ْبُن ُمحَمٍَّد الرَّمِْليُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َيزِيَد ْبنِ َرْوحٍ الدَّارِيُّ ، َعْن -٢٧٩١
َمنِ اْرَتَبطَ :  َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقُولُ َسمِْعُت َرسُولَ اِهللا: الْقَاِضي ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، َعْن َتِميمٍ الدَّارِيِّ قَالَ 

  .فََرًسا ِفي َسبِيلِ اِهللا ، ثُمَّ َعالََج َعلَفَُه بَِيِدِه ، كَانَ لَُه بِكُلِّ َحبٍَّة َحَسَنةٌ

  َباُب الِْقتَالِ ِفي َسبِيلِ اِهللا سُْبحَاَنُه َوَتعَالَى -١٥
َحدَّثََنا الضَّحَّاُك ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا اْبُن جُرَْيجٍ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا بِْشُر ْبُن آَدَم ،  -٢٧٩٢

بِيلِ اِهللا َعزَّ َوَجلَّ َمْن قَاَتلَ ِفي َس: َماِلُك ْبُن ُيَخاِمَر ، َحدَّثََنا ُمَعاذُ ْبُن َجَبلٍ ، أَنَُّه َسِمَع النَّبِيَّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقُولُ 
  .ِمْن َرُجلٍ ُمْسِلمٍ فُوَاَق َناقٍَة ، َوَجَبْت لَُه الَْجنَّةُ

َعْن أََنسِ ْبنِ مَاِلكٍ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعفَّانُ ، َحدَّثََنا َدْيلَُم ْبُن غَْزَوانَ ، َحدَّثََنا ثَابٌِت ، -٢٧٩٣
  :.َحضَْرُت حَْرًبا فَقَالَ َعْبدُ اهللاِ ْبُن َروَاَحةَ  :قَالَ 

  َيا َنفْسِ
  أَْحِلُف بِاللَِّه لَتَْنزِِلنَّْه... أَالَ أَرَاِك َتكْرَِهَني الَْجنَّْه 

  .طَاِئَعةً أَْو لَُتكْرَِهنَّْه

ْيٍد ، َحدَّثََنا َحجَّاُج ْبُن دِيَنارٍ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ ذَكَْوانَ ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َيْعلَى ْبُن ُعَب -٢٧٩٤
َيا َرُسولَ اِهللا ، أَيُّ الْجَِهادِ : أََتْيُت النَّبِيَّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم فَقُلُْت : َشْهرِ ْبنِ حَْوَشبٍ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ َعَبَسةَ قَالَ 

  .َمْن أَُهرِيَق َدُمُه َوُعِقَر جََواُدُه: َضلُ ؟ قَالَ أَفْ

َحدَّثََنا َصفَْوانُ ْبُن ِعيَسى ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن : َحدَّثََنا بِْشُر ْبُن آَدَم ، َوأَْحَمُد ْبُن ثَابٍِت الَْجْحَدرِيُّ قَاالَ  -٢٧٩٥
َما : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : بِي َصاِلحٍ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَالَ َعْجالَنَ ، َعنِ الْقَْعقَاعِ ْبنِ َحكِيمٍ ، َعْن أَ



جُرِحَ  ِة َوُجْرُحُه كَهَْيئَِتِه َيْوَمِمْن َمْجُروحٍ ُيجَْرُح ِفي َسبِيلِ اِهللا ، وَاللَُّه أَْعلَُم بَِمْن ُيجَْرُح ِفي سَبِيِلِه ، إِالَّ َجاَء َيْوَم الِْقَياَم
  .، اللَّْونُ لَْونُ َدمٍ ، َوالرِّيُح رِيُح ِمْسٍك

َسِمْعُت : َحدَّثَنِي إِْسَماعِيلُ ْبُن أَبِي خَاِلٍد قَالَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا َيْعلَى ْبُن ُعَبْيٍد  -٢٧٩٦
اللَُّهمَّ ُمنْزِلَ الِْكتَابِ ، : َدَعا َرُسولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َعلَى اَألْحزَابِ فَقَالَ : َعْبَد اهللاِ ْبَن أَبِي أَْوفَى َيقُولُ 

  .َسرِيَع الِْحَسابِ ، اْهزِمِ اَألْحزَاَب ، اللَُّهمَّ اْهزِْمُهْم َوَزلْزِلُْهْم

َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َوْهبٍ ، َحدَّثَنِي أَُبو شَُرْيحٍ : َسى الِْمصْرِيَّاِن قَاالَ َحدَّثََنا َحْرَملَةُ ْبُن َيْحَيى ، َوأَْحَمدُ ْبُن ِعي -٢٧٩٧
  َجدِِّه ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللاَعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن ُشرَْيحٍ ، أَنَّ َسْهلَ ْبَن أَبِي أَُماَمةَ ْبنِ سَْهلِ ْبنِ حَُنْيٍف ، َحدَّثَُه َعْن أَبِيِه ، َعْن

  .ِشِهَمْن َسأَلَ اللََّه الشََّهاَدةَ بِِصْدقٍ ِمْن قَلْبِِه ، َبلََّغُه اللَُّه َمَنازِلَ الشَُّهَداِء ، َوإِنْ َماَت َعلَى ِفرَا: َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 

  َباُب فَْضلِ الشََّهاَدِة ِفي َسبِيلِ اللَِّه -١٦
ةَ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي َعِديٍّ ، َعنِ اْبنِ َعْوٍن ، َعْن ِهالَلِ ْبنِ أَبِي َزْيَنَب ، َعْن َشْهرِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَب -٢٧٩٨

وَسلَّمَ ذُِكرَ الشَُّهَداُء ِعْنَد النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه : ْبنِ َحْوَشبٍ ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 
ِفي َبرَاحٍ ِمَن اَألْرضِ ، الَ َتجِفُّ اَألْرُض ِمْن َدمِ الشَّهِيِد حَتَّى تَْبَتِدَرُه زَْوَجَتاُه ، كَأَنَُّهَما ِظئَْراِن أََضلََّتا فَِصيلَْيهَِما : فَقَالَ 

  .َوِفي َيِد كُلِّ َواِحَدٍة ِمْنُهَما ُحلَّةٌ خَْيٌر ِمَن الدُّْنَيا َوَما ِفيَها

َحدَّثَنِي َبِحُري ْبُن سَْعٍد ، َعْن َخاِلِد ْبنِ َمْعَدانَ ، َعنِ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن َعيَّاشٍ  -٢٧٩٩
َيْغِفرُ لَُه ِفي : اِهللا ِستُّ ِخصَالٍ  ِللشَّهِيِد ِعْنَد: الِْمقَْدامِ ْبنِ َمْعِدي كَرَِب ، َعْن َرسُولِ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 

عِ اَألكَْبرِ ، وَُيَحلَّى ُحلَّةَ أَوَّلِ ُدفَْعٍة ِمْن َدِمِه ، َوُيَرى َمقَْعَدُه ِمَن الَْجنَِّة ، َوُيَجاُر ِمْن َعذَابِ الْقَْبرِ ، َوَيأَْمُن ِمَن الْفََز
  .َشفَُّع ِفي َسْبِعَني إِْنَساًنا ِمْن أَقَارِبِِهاِإلَمياِن ، َوُيزَوَُّج ِمَن الُْحورِ الِْعنيِ ، وَُي

َسِمْعُت طَلَْحةَ ْبنَ : لَ َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن الُْمْنِذرِ الْحَِزاِميُّ ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن إِْبَراهِيَم الَْحَراِميُّ اَألْنصَارِيُّ قَا -٢٨٠٠
لَمَّا قُِتلَ َعْبُد اِهللا ْبُن َعْمرِو ْبنِ َحَرامٍ َيْوَم أُُحٍد ، قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى : ِهللا َيقُولُ َسِمْعتُ َجابَِر ْبَن َعْبِد ا: ِخرَاشٍ قَالَ 

َحًدا إِالَّ ِمْن َما كَلََّم اللَُّه أَ: َبلَى ، قَالَ : َيا َجابُِر ، أَالَ أُخْبُِرَك َما قَالَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َألبِيَك ؟ قُلُْت : اهللا َعلْيِه وَسلََّم 
َيا َربِّ ، ُتحْيِينِي فَأُقَْتلُ ِفيَك ثَانَِيةً ، : َيا َعْبِدي ، َتَمنَّ َعلَيَّ أُْعِطَك ، قَالَ : َوَراِء ِحَجابٍ ، َوكَلَّمَ أَبَاَك ِكفَاًحا فَقَالَ 

َوالَ {: بِّ ، فَأَْبِلغْ َمْن َورَاِئي ، فَأَْنَزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َهِذِه اآلَيةَ َيا َر: قَالَ . إِنَُّه َسَبَق ِمنِّي أَنَُّهْم إِلَيَْها الَ يُْرَجُعونَ : قَالَ 
  .اآلَيةَ كُلََّها} َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن قُِتلُوا ِفي َسبِيلِ اهللاِ أَْموَاًتا

ْعَمُش ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمرَّةَ ، َعْن َمْسُروقٍ ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َحدَّثََنا اَأل -٢٨٠١
أََما إِنَّا سَأَلَْنا : قَالَ } َوالَ َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن قُِتلُوا ِفي سَبِيلِ اِهللا أَمَْواًتا َبلْ أَحَْياٌء ِعْنَد رَبِّهِْم ُيْرَزقُونَ{: َعْبِد اِهللا ، ِفي قَْوِلِه 

َعْرشِ ، أَرَْواُحُهْم كَطَْيرٍ ُخْضرٍ َتسَْرُح ِفي الَْجنَِّة ِفي أَيَِّها َشاَءْت ، ثُمَّ َتأْوِي إِلَى قََنادِيلَ ُمَعلَّقٍَة بِالْ: الَ َعْن ذَِلَك ، فَقَ
َربََّنا ، َوَماذَا َنسْأَلَُك َوَنْحنُ : وا َسلُونِي َما ِشئُْتْم ، قَالُ: فََبْيَنَما ُهْم كَذَِلَك ، إِِذ اطَّلََع َعلَْيهِْم َربَُّك اطِّالََعةً ، فََيقُولُ 

َنْسأَلَُك أَنْ تَُردَّ أَرَْواَحَنا ِفي : َنسَْرُح ِفي الَْجنَِّة ِفي أَيَِّها ِشئَْنا ؟ فَلَمَّا َرأَْوا أَنَُّهْم الَ يُْتَركُونَ ِمْن أَنْ َيسْأَلُوا ، قَالُوا 
  .ي سَبِيِلَك ، فَلَمَّا َرأَى أَنَُّهمْ الَ َيْسأَلُونَ إِالَّ ذَِلَك ، ُترِكُواأَْجَسادَِنا إِلَى الدُّْنَيا حَتَّى ُنقَْتلَ ِف



َحدَّثََنا َصفَْوانُ ْبُن ِعيَسى ، : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َوأَحَْمُد ْبُن إِْبَراهِيَم الدَّْوَرِقيُّ ، وَبِْشُر ْبُن آَدَم قَالُوا  -٢٨٠٢
قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا : ْبُن َعْجالَنَ ، َعنِ الْقَْعقَاعِ ْبنِ َحِكيمٍ ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ قَالَ  أَخَْبَرَنا ُمَحمَُّد
  .َما َيجِدُ الشَّهِيُد َمسَّ الْقَْتلِ ، إِالَّ كََما َيجُِد أََحُدكُْم َمسَّ الْقَْرَصِة: َعلْيِه وَسلََّم 

  ا يُْرَجى ِفيِه الشََّهادَةَُباُب َم -١٧
 ْبنِ َجابِرِ ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن أَبِي الُْعمَْيسِ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْبِد اِهللا -٢٨٠٣

إِنْ كُنَّا لَنَْرُجو : َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيعُوُدُه ، فَقَالَ قَاِئلٌ ِمْن أَْهِلِه  َعِتيٍك ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، أَنَُّه َمرَِض فَأََتاُه النَّبِيُّ
ْتلُ إِنَّ ُشَهَداَء أُمَِّتي إِذًا لَقَلِيلٌ ، الْقَ: أَنْ َتكُونَ َوفَاُتُه قَْتلَ َشهَاَدٍة ِفي سَبِيلِ اِهللا ، فَقَالَ َرسُولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

َغرُِق ، وَالْحَرُِق ِفي َسبِيلِ اِهللا َشَهاَدةٌ ، َوالَْمطُْعونُ َشَهاَدةٌ ، َوالْمَْرأَةُ َتُموُت بُِجْمعٍ َشَهاَدةٌ ، َيْعنِي الَْحاِملَ ، َوالْ
  .َوالَْمْجُنوُب ، يَْعنِي ذَاَت الَْجْنبِ ، َشَهادَةٌ

ْبنِ أَبِي الشَّوَارِبِ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن الُْمْختَارِ ، َحدَّثََنا ُسهَْيلٌ ، َعْن أَبِيِه ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد الَْمِلِك  -٢٨٠٤
ِفي سَبِيلِ اهللاِ  الْقَْتلُ: َما َتقُولُونَ ِفي الشَّهِيِد ِفيكُْم ؟ قَالُوا : َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أَنَُّه قَالَ 

َو َشهِيٌد ، إِنَّ شَُهَداَء أُمَِّتي إِذًا لَقَِليلٌ ، َمْن قُِتلَ ِفي َسبِيلِ اِهللا فَُهَو َشهِيٌد ، َوَمْن َماَت ِفي َسبِيلِ اِهللا فَُه: قَالَ . 
  .َوالَْمْبطُونُ َشهِيٌد ، وَالَْمطُْعونُ َشهِيٌد

  .وَالْغَرُِق َشهِيٌد: اهللاِ ْبُن ِمقَْسمٍ ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ ، َوَزاَد ِفيِه َوأَْخَبرَنِي ُعَبْيدُ : قَالَ ُسهَْيلٌ 

  َباُب السِّالَحِ -١٨
َحدَّثَنِي الزُّْهرِيُّ ، َعْن أََنسِ ْبنِ ، َحدَّثََنا َماِلُك ْبُن أََنسٍ : َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َوُسوَْيُد ْبُن َسعِيٍد قَاالَ  -٢٨٠٥

  .ٍك ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َدَخلَ َمكَّةَ َيْوَم الْفَْتحِ َوَعلَى َرأِْسهِ الِْمْغفَُرَماِل

نْ َشاءَ يَزِيَد ، إِ َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن َيزِيَد ْبنِ ُخَصْيفَةَ ، َعنِ السَّاِئبِ ْبنِ -٢٨٠٦
  .َمااللَُّه َتعَالَى ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيْوَم أُُحٍد أََخذَ ِدْرَعْينِ ، كَأَنَُّه ظَاَهَر بَْيَنُه

َحدَّثَنِي ُسلَْيَمانُ بْنُ ، َنا اَألْوَزاِعيُّ َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن إِْبَراِهيَم الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا الَْولِيُد ْبُن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثَ -٢٨٠٧
لَقَْد فََتحَ الْفُتُوَح قَْوٌم َما : َدَخلَْنا َعلَى أَبِي أَُماَمةَ ، فَرَأَى ِفي ُسُيوِفَنا َشْيئًا ِمْن ِحلَْيِة ِفضٍَّة فََغِضَب َوقَالَ : َحبِيبٍ قَالَ 

  .، وَلَِكنِ اآلُنُك َوالَْحِديُد وَالَْعالَبِيُّ كَانَ ِحلَْيةُ ُسُيوِفهِمْ الذََّهبِ وَالِْفضَِّة
  .الَْعَصُب: الَْعالَبِيُّ : قَالَ أَُبو الَْحَسنِ الْقَطَّانُ 

 ، َعنِ  َعْبِد اِهللاَحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا اْبُن الصَّلِْت ، َعنِ اْبنِ أَبِي الزَِّناِد ، َعْن أَبِيِه ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ -٢٨٠٨
  .اْبنِ َعبَّاسٍ ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّمَ َتَنفَّلَ َسْيفَُه ذَا الْفَقَارِ َيْوَم َبْدرٍ

ي الَْخِليلِ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسَماعِيلَ ْبنِ َسُمَرةَ ، أَْخبََرَنا َوِكيٌع ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن أَبِ -٢٨٠٩
كَانَ الُْمِغَريةُ ْبُن شُْعَبةَ إِذَا غََزا َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم حََملَ َمَعُه ُرْمًحا ، فَإِذَا : َعْن َعِليِّ ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ قَالَ 



الَ َتفَْعلْ ، : نَّ ذَِلَك ِلَرسُولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم فَقَالَ َألذْكَُر: َرَجَع طََرَح رُْمَحُه حَتَّى ُيْحَملَ لَُه ، فَقَالَ لَُه َعِليٌّ 
  .فَإِنََّك إِنْ فََعلَْت لَمْ ُتْرفَْع ضَالَّةً

، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسَماعِيلَ ْبنِ َسُمَرةَ ، أَْخبََرَنا ُعَبْيدُ اهللاِ ْبُن ُموَسى ، َعْن أَْشَعثَ ْبنِ سَِعيٍد -٢٨١٠
كَاَنْت بَِيِد َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَْوٌس َعَربِيَّةٌ ، فََرأَى َرُجالً بَِيِدِه : ُبْسرٍ ، َعْن أَبِي رَاِشٍد ، َعْن َعِليٍّ قَالَ 

ِذِه وَأَْشَباِهَها ، َورِمَاحِ الْقََنا ، فَإِنَُّهَما َيزِيُد اللَُّه لَكُْم بِهَِما ِفي َما َهِذِه ؟ أَلْقَِها ، َوَعلَْيكُْم بَِه: قَْوٌس فَارِِسيَّةٌ ، فَقَالَ 
  .الدِّينِ ، َوُيَمكُِّن لَكُْم ِفي الْبِالَِد

  َباُب الرَّْميِ ِفي َسبِيلِ اللَِّه -١٩
ُرونَ ، أَْخَبرََنا ِهَشاٌم الدَّْسُتوَاِئيُّ ، َعْن َيْحَيى ْبنِ أَبِي كَِثريٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن هَا -٢٨١١

إِنَّ اللََّه :  َعلْيِه وَسلََّم قَالَ َعْن أَبِي َسالَّمٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ اَألْزَرقِ ، َعْن ُعقَْبةَ ْبنِ َعاِمرٍ الُْجهَنِيِّ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا
صَانَِعُه َيْحَتِسُب ِفي َصنَْعِتِه الْخَْيَر ، َوالرَّاِمَي بِِه ، َوالُْمِمدَّ بِِه َوقَالَ َرُسولُ اهللاِ : لُ بِالسَّْهمِ الَْواِحِد الثَّالَثَةَ الَْجنَّةَ لَُيْدِخ

َتْركَبُوا ، َوكُلُّ َما َيلُْهو بِهِ الَْمْرُء الُْمْسِلُم بَاِطلٌ ، اْرمُوا وَاْركَُبوا ، َوأَنْ َتْرمُوا أََحبُّ إِلَيَّ ِمْن أَنْ : َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 
  .إِالَّ َرْمَيهُ بِقَْوِسِه ، وََتأْدِيَبُه فََرَسُه ، َوُمالََعَبَتهُ اْمرَأََتُه ، فَإِنَُّهنَّ ِمَن الَْحقِّ

ُن َوْهبٍ ، أَخَْبرَنِي َعْمُرو ْبُن الَْحارِِث ، َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ َحدَّثََنا ُيوُنُس ْبُن َعْبِد اَألْعلَى ، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْب -٢٨١٢
َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه : َعْبِد الرَّْحَمنِ الْقَُرِشيِّ ، َعنِ الْقَاِسمِ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ َعَبَسةَ قَالَ 

  .الَْعُدوَّ بَِسْهمٍ ، فََبلَغَ َسْهُمُه الَْعُدوَّ ، أَصَاَب أَْو أَْخطَأَ ، فََعْدلُ َرقََبٍة َمْن رََمى: وَسلََّم َيقُولُ 

أَبِي َعِليٍّ َحدَّثََنا ُيوُنُس ْبُن َعْبِد اَألْعلَى ، أَْخَبرََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َوْهبٍ ، أَْخَبرَنِي َعْمُرو ْبُن الْحَارِِث ، َعْن  -٢٨١٣
: َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقَْرأُ َعلَى الِْمنَْبرِ : ، أَنَُّه َسِمَع ُعقَْبةَ ْبَن َعاِمرٍ الُْجهَنِيَّ َيقُولُ  الْهَْمدَانِيِّ

  .أَالَ َوإِنَّ الْقُوَّةَ الرَّْمُي ثَالَثَ مَرَّاٍت} َوأَِعدُّوا لَُهْم َما اْسَتطَعُْتْم ِمْن قُوٍَّة{

ثَْمانَ ْبنِ ُنَعْيمٍ َحدَّثََنا َحْرَملَُه ْبُن َيْحَيى الِْمْصرِيُّ ، أَْخبََرَنا َعْبُد اِهللا ْبُن َوْهبٍ ، أَْخبََرنِي ابُن لَهِيَعةَ ، َعْن ُع -٢٨١٤
َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّمَ  :الرَُّعيْنِيِّ ، َعنِ الُْمِغَريِة ْبنِ نَهِيٍك ، أَنَُّه َسِمَع ُعقَْبةَ ْبَن َعاِمرٍ الْجَُهنِيَّ َيقُولُ 

  .َمْن َتَعلََّم الرَّْميَ ثُمَّ تََركَُه فَقَْد َعَصانِي: َيقُولُ 

ُحَصْينِ ، َعْن نِ الَْحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، أَخَْبَرَنا ُسفَْيانُ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن زَِيادِ ْب -٢٨١٥
َرمًْيا بَنِي إِْسَماعِيلَ فَإِنَّ أََباكُمْ : َمرَّ النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم بَِنفَرٍ َيْرُمونَ فَقَالَ : أَبِي الْعَاِلَيِة ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ 

  .كَانَ َراِميًا
.  

  َباُب الرَّايَاِت َواَأللْوِيَِة -٢٠
: لَ ا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن َعيَّاشٍ ، َعْن َعاِصمٍ ، َعنِ الْحَارِِث ْبنِ َحسَّانَ قَاَحدَّثََن -٢٨١٦



َيَدْيِه ُمَتقَلٌِّد َسْيفًا ، َوإِذَا رَاَيةٌ  قَِدْمُت الَْمِديَنةَ فَرَأَْيُت النَّبِيَّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَاِئًما َعلَى الِْمْنَبرِ ، َوبِالَلٌ قَاِئٌم َبْيَن
  .َهذَا َعْمُرو ْبُن الَْعاصِ ، قَِدَم ِمْن غََزاٍة: َمْن َهذَا ؟ قَالُوا : َسْوَداُء ، فَقُلُْت 

ْبُن آَدَم ، َحدَّثََنا شَرِيٌك ، َعْن َحدَّثََنا َيحَْيى : َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليٍّ الَْخالَّلُ ، َوَعْبَدةُ ْبُن َعْبدِ اِهللا قَاالَ  -٢٨١٧
َم َدَخلَ َمكَّةَ ، َيْوَم الْفَْتحِ َوِلَواؤُهُ َعمَّارٍ الدُّْهنِيِّ ، َعْن أَبِي الزُّبَْيرِ ، َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ

  .أَبَْيُض

َسِمْعتُ : إِْسحَاَق الْوَاِسِطيُّ النَّاِقُد ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن إِْسحَاَق ، َعْن َيزِيَد ْبنِ َحيَّانَ قَالَ  َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن -٢٨١٨
  .بَْيُضِلَواُؤهُ أَأََبا ِمْجلَزٍ ُيَحدِّثُ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، أَنَّ َراَيةَ َرسُولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم كَاَنْت َسوَْداَء َو

  َباُب لُْبسِ الَْحرِيرِ َوالدِّيَباجِ ِفي الَْحْربِ -٢١
َر ، َمْولَى أَْسَماَء َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَِّحيمِ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن َحجَّاجٍ ، َعْن أَبِي ُعَم -٢٨١٩

كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيلَْبُس َهِذهِ : ، أَنََّها أَْخَرَجْت ُجبَّةً مَُزرََّرةً بِالدِّيَباجِ فَقَالَْت ، َعْن أَْسَماَء بِْنِت أَبِي َبكْرٍ 
  .إِذَا لَِقَي الَْعُدوَّ

حَْولِ ، َعْن أَبِي ُعثَْمانَ ، َعْن ُعَمَر ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا حَفُْص ْبُن ِغَياٍث ، َعْن َعاِصمٍ اَأل -٢٨٢٠
كَانَ : ثُمَّ الثَّاِلثَِة ثُمَّ الرَّابَِعِة ، َوقَالَ أَنَُّه كَانَ يَْنَهى َعنِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ إِالَّ َما كَانَ َهكَذَا ، ثُمَّ أََشارَ بِإِْصَبِعِه ثُمَّ الثَّانَِيةِ 

  .لْيِه وَسلََّم يَْنَهاَنا َعْنُهَرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َع

  َباُب لُْبسِ الَْعَماِئمِ ِفي الْحَْربِ -٢٢
َحدَّثَنِي َجْعفَُر ْبُن َعْمرِو ْبنِ ُحرَْيٍث ، َعْن ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ ، َعْن ُمَساوِرٍ  -٢٨٢١

  .فَْيِهْنظُُر إِلَى َرسُولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َوَعلَْيِه ِعَماَمةٌ َسْوَداُء ، قَْد أَْرَخى طََرفَْيَها َبْيَن كَِتكَأَنِّي أَ: أَبِيِه قَالَ 

زَُّبْيرِ ، َعْن َجابِرٍ ، أَنَّ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ ، َعْن أَبِي ال -٢٨٢٢
  .النَّبِيَّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َدَخلَ َمكَّةَ َوَعلَْيِه ِعَماَمةٌ َسْوَداُء

  َباُب الشَِّراِء َوالَْبْيعِ ِفي الَْغزْوِ -٢٣
، َعْن َخاِلِد ْبنِ َحيَّانَ الرَّقِّيِّ ، أَْخَبرََنا َعِليُّ ْبُن ُعْرَوةَ  َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن َعْبِد الْكَرِميِ ، َحدَّثََنا ُسَنْيدُ ْبُن َداُوَد -٢٨٢٣

َرأَْيُت َرُجالً َيْسأَلُ أَبِي َعنِ الرَُّجلِ َيْغُزو : الْبَارِِقيُّ ، َحدَّثََنا يُوُنُس ْبُن َيزِيَد ، َعْن أَبِي الزَِّناِد ، َعْن َخارَِجةَ ْبنِ زَْيٍد قَالَ 
كُنَّا َمَع َرسُولِ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم بَِتُبوكَ َنشَْترِي َونَبِيُع ، َوُهَو : َيبِيُع وََيتَّجُِر ِفي غَْزوِِه ؟ فَقَالَ لَُه أَبِي فََيْشَترِي َو

  .َيرَاَنا َوالَ َيْنهَاَنا

  َباُب َتْشيِيعِ الْغَُزاِة َووََداِعهِْم -٢٤
 اِفرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْسَوِد ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن َزبَّانَ ْبنِ فَاِئٍد ، َعْن َسْهلِ ْبنِ ُمَعاِذ ْبنَِحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن ُمَس -٢٨٢٤

كُفَُّه َعلَى َرْحِلِه غَْدَوةً َألنْ أَُشيَِّع ُمَجاِهًدا ِفي سَبِيلِ اِهللا فَأَ: أََنسٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 
  .أَْو َرْوَحةً ، أََحبُّ إِلَيَّ ِمَن الدُّْنَيا َوَما ِفيَها



َبانَ ، َعْن ُموَسى بْنِ َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا الَْوِليُد ْبُن ُمسِْلمٍ ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعنِ الَْحَسنِ ْبنِ ثَْو -٢٨٢٥
  .أَْسَتْودُِعَك اللََّه الَِّذي الَ َتِضيُع َودَاِئُعُه: َودََّعنِي َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم فَقَالَ : انَ ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ قَالَ َوْرَد

، َعنِ اْبنِ أَبِي لَْيلَى ، َعْن َناِفعٍ ، )١(َصنٍ َحدَّثََنا َعبَّاُد ْبُن الَْولِيِد ، َحدَّثََنا َحبَّانُ ْبُن ِهالَلٍ ، َحدَّثََنا أَُبو ِمْح -٢٨٢٦
أَْسَتوِْدُع اللََّه : كَانَ َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم إِذَا أَْشَخَص السَّرَاَيا ، َيقُولُ ِللشَّاِخصِ : َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 

  .ِديَنَك ، َوأََماَنَتَك ، َوخََواِتيَم َعَمِلَك
  __________ةحاشي_
، وجاء على الصواب يف طبعَات الرسالة ، واجليل ، " ابن ُمَحْيِصن: "حترف يف بعض النسح املطبوعة إىل ) ١(

عن أَبِي ِمْحَصن ، ُحَصْين ، َحبَّان بن ِهالَل : "وقال اِملزِّي ، " أبو ِمْحَصن: "واملكنز ، وعند النَّسَاِئي من هذا الطريق 
  .٨٤٢٧" حتفة األشراف. "به، بِي لَْيلَى عن ابن أَ، بن ُنَمْير 

  َباُب السََّرايَا -٢٥
َعاِمِليُّ ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْمِلِك ْبنِ ُمَحمٍَّد الصَّنَْعانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َسلََمةَ الْ -٢٨٢٧

َيا أَكْثَُم ، اغْزُ : نَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ َألكْثََم ْبنِ الَْجْونِ الْخَُزاِعيِّ ِشَهابٍ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، أَ
ْرَبُع ِمئٍَة ، َوخَْيُر  السََّراَيا أََمَع غَْيرِ قَْوِمَك َيْحُسْن ُخلُقَُك وََتكُْرْم َعلَى ُرفَقَاِئَك ، َيا أَكْثَُم ، َخْيرُ الرُّفَقَاِء أَْرَبَعةٌ ، َوَخْيُر

  .الُْجيُوشِ أَْرَبَعةُ آالٍَف ، َولَْن ُيْغلََب اثَْنا َعَشَر أَلْفًا ِمْن ِقلٍَّة

: لَ ْبنِ َعازِبٍ قَا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِمرٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعنِ الْبََراِء -٢٨٢٨
َعَشَر ، َعلَى ِعدَِّة  كُنَّا نََتَحدَّثُ أَنَّ أَْصَحابَ َرسُولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم كَانُوا َيْوَم َبْدرٍ ثَالَثَ ِمئٍَة َوبِْضَعةَ

  .أَْصحَابِ طَالُوَت ، َمْن َجاَز َمَعُه النََّهَر َوَما َجاَز َمَعُه إِالَّ ُمْؤِمٌن

َحبِيبٍ ، َعْن أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َزْيُد ْبُن الُْحَبابِ ، َعنِ اْبنِ لَهِيَعةَ ، أَْخَبرَنِي يَزِيدُ ْبُن أَبِي َحدَّثََنا  -٢٨٢٩
يَّاكُْم وَالسَّرِيَّةَ الَِّتي إِنْ لَقَِيْت إِ: َسِمْعُت أََبا الَْوْردِ صَاِحَب النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقُولُ : لَهِيَعةَ ْبنِ ُعقَْبةَ قَالَ 

  .فَرَّْت ، َوإِنْ غَنَِمْت غَلَّْت

  َباُب اَألكْلِ ِفي قُدُورِ الُْمْشرِكَِني -٢٦
ِسَماِك ْبنِ َحْربٍ ،  َحدَّثََنا َوكِيٌع ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن: َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َوَعِليُّ ْبُن ُمحَمٍَّد قَاالَ  -٢٨٣٠

الَ َيْخَتِلجَنَّ : َسأَلُْت َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َعْن طََعامِ النََّصاَرى فَقَالَ : َعْن قَبِيَصةَ ْبنِ ُهلْبٍ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 
  .ِفي َصْدرَِك طََعاٌم َضاَرْعَت ِفيِه َنْصرَانِيَّةً

َحدَّثَنِي ُعْرَوةُ ْبُن رَُوْيمٍ ، َحدَّثَنِي أَُبو فَْرَوةَ يَزِيدُ ْبُن ِسَناٍن ، ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ  َحدَّثََنا َعِليُّ -٢٨٣١
 َعلْيِه وَسلََّم فََسأَلُْتُه فَقُلُْت أََتْيُت َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا: َولَِقَيُه َوكَلََّمُه ، قَالَ : اللَّخِْميُّ ، َعْن أَبِي ثَْعلََبةَ الُْخشَنِيِّ ، قَالَ 

فَإِِن اْحَتْجَنا إِلَْيَها فَلَْم َنجِْد ِمنَْها ُبدا ؟ : قُلُْت . َيا َرسُولَ اِهللا ، قُُدورُ الُْمْشرِِكَني َنطُْبُخ ِفيَها ؟ قَالَ الَ َتطُْبُخوا ِفيَها : 
  .وا َوكُلُوافَاْرَحُضوَها َرْحًضا َحَسًنا ، ثُمَّ اطُْبُخ: قَالَ 



  َباُب اِالْستَِعاَنِة بِالُْمشْرِكَِني -٢٧
َحدَّثََنا َوكِيٌع ، َحدَّثََنا مَاِلُك ْبُن أََنسٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َوَعِليُّ ْبُن ُمحَمٍَّد قَاالَ  -٢٨٣٢

إِنَّا الَ َنْسَتِعنيُ : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ْبنِ الزَُّبْيرِ ، َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت  ْبنِ َيزِيَد ، َعْن نَِيارٍ ، َعْن ُعْرَوةَ
  .بُِمْشرٍِك

  .َعْبُد اِهللا ْبُن يَزِيَد أَوْ زَْيٍد: قَالَ َعِليٌّ ِفي َحدِيِثِه 

  َباُب الَْخِديَعِة ِفي الْحَْربِ -٢٨
 ُروَمانَ َحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا ُيوُنُس ْبُن ُبكَْيرٍ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسَحاَق ، َعْن َيزِيَد ْبنَِحدَّثََنا ُم -٢٨٣٣

  .الَْحْرُب َخْدَعةٌ: ، َعْن ُعْرَوةَ ، َعْن َعاِئَشةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 

َمةَ ، َعنِ اْبنِ ثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا ُيوُنُس ْبُن ُبكَْيرٍ ، َعْن َمطَرِ ْبنِ َمْيُموٍن ، َعْن ِعكْرَِحدَّ -٢٨٣٤
  .الْحَْرُب َخْدَعةٌ: َعبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 

  السَّلَبَِباُب الُْمَباَرَزِة َو -٢٩
َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َمْهِديٍّ وَحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبنُ : َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َحكِيمٍ ، َوَحفْصُ ْبُن َعْمرٍو قَاالَ  -٢٨٣٥

ُهَو َيحَْيى ْبُن اَألْسَوِد ، : ، قَالَ أَُبو عَْبِد اِهللا َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن أَبِي هَاِشمٍ الرُّمَّانِيِّ : إِْسَماعِيلَ ، أَخَْبَرَنا َوكِيٌع ، قَاالَ 
لَنََزلَْت َهِذِه اآلَيةُ ِفي َهُؤالَِء الرَّْهِط السِّتَِّة َيْوَم َبْدرٍ : َسِمْعُت أََبا ذَرٍّ ُيقِْسُم : َعْن أَبِي ِمْجلَزٍ ، َعْن قَْيسِ ْبنِ ُعَباٍد قَالَ 

، ِفي َحمَْزةَ ْبنِ َعْبِد الُْمطَِّلبِ ، َوَعِليِّ ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ ، َوُعبَْيَدةَ ْبنِ الْحَارِِث ، } َربِّهِْم َهذَاِن َخْصَمانِ اخَْتَصُموا ِفي{
  .َوُعْتَبةَ ْبنِ َربِيَعةَ ، َوَشْيَبةَ ْبنِ رَبِيَعةَ ، َوالَْولِيِد ْبنِ ُعْتَبةَ اخَْتَصُموا ِفي الُْحَججِ َيْوَم َبْدرٍ

لََمةَ ْبنِ َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا أَُبو الُْعَمْيسِ ، َوِعكْرَِمةُ ْبُن َعمَّارٍ ، َعْن إَِياسِ ْبنِ َس َحدَّثََنا -٢٨٣٦
  .لََّم َسلََبُهبَاَرْزُت َرُجالً فَقََتلُْتُه ، فََنفَّلَنِي َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَس: اَألكَْوعِ ، َعْن أَبِيِه قَالَ 

كَِثريِ ْبنِ أَفْلََح َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الصَّبَّاحِ ، أَخَْبَرَنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن َيْحَيى ْبنِ َسعِيٍد ، َعْن ُعَمَر ْبنِ  -٢٨٣٧
ولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َنفَّلَُه َسلََب قَتِيلٍ قََتلَُه ، َعْن أَبِي ُمَحمٍَّد ، َموْلَى أَبِي قََتاَدةَ ، َعْن أَبِي قََتاَدةَ ، أَنَّ َرُس)١(

  .َيْوَم ُحَنْينٍ
  __________حاشية_
وهو على الصواب يف طَبَْعَتْي الرسالة ، واملكنز ، ، " عمرو بن كثري بن أفلح: "حترف يف طبعة اجليل إىل ) ١(
  ).١٢١٣٢(٩/٤٥٩ "حتفة األشراف"و، ) ٤٢٩٨(٢١/٤٩١" هتذيب الكمال"و

 أَبِي ِهْنٍد ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َحدَّثََنا أَُبو مَاِلٍك اَألْشجَِعيُّ ، َعْن ُنَعْيمِ ْبنِ -٢٨٣٨
  .َمْن قََتلَ فَلَُه السَّلَُب: ِه وَسلََّم قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْي: َسُمَرةَ ْبنِ جُْنَدبٍ ، َعْن أَبِيِه قَالَ 

  َباُب الَْغاَرِة ، َوالَْبَياِت ، َوقَْتلِ النَِّساِء ، وَالصِّْبَياِن -٣٠
َعْبِد اِهللا ، َعنِ اْبنِ ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا  -٢٨٣٩



سُِئلَ النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َعْن أَْهلِ الدَّارِ ِمَن الُْمْشرِِكَني يَُبيَُّتونَ ، : َعبَّاسٍ ، َحدَّثََنا الصَّْعُب ْبُن جَثَّاَمةَ ، قَالَ 
  .ُهْم ِمنُْهْم: فَُيَصاُب النَِّساُء َوالصِّبَْيانُ قَالَ 

اَألكَْوعِ ، َعْن دَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسَماعِيلَ ، أَْخَبَرَنا َوكِيٌع ، َعْن ِعكْرَِمةَ ْبنِ َعمَّارٍ ، َعْن إَِياسِ ْبنِ َسلََمةَ ْبنِ َح -٢٨٤٠
أََتيَْنا َماًء ِلَبنِي فََزاَرةَ فَعَرَّْسَنا حَتَّى إِذَا غَزَْوَنا َمَع أَبِي َبكْرٍ َهوَازِنَ ، َعلَى َعْهِد النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَ: أَبِيِه قَالَ 

  .أَْو َسْبَعةَ أَْبيَاٍتكَانَ ِعْنَد الصُّْبحِ َشنَنَّاَها َعلَْيهِْم غَاَرةً ، فَأََتْيَنا أَْهلَ َماٍء فََبيَّْتَناُهْم ، فَقََتلَْناُهْم ِتْسَعةً 

َنا ُعثَْمانُ ْبُن ُعَمَر ، أَخَْبَرَنا مَاِلكُ ْبُن أََنسٍ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنَّ َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َحكِيمٍ ، َحدَّثَ -٢٨٤١
  .َوالصِّْبَياِنالنَّبِيَّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َرأَى اْمرَأَةً َمقُْتولَةً ِفي بَْعضِ الطَّرِيقِ فََنَهى َعْن قَْتلِ النَِّساِء ، 

َعْبدِ اِهللا ْبنِ  ثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن أَبِي الزَِّناِد ، َعنِ الُْمَرقَّعِ ْبنَِحدَّ -٢٨٤٢
َرْرَنا َعلَى امَْرأٍَة َمقُْتولٍَة ، قَدِ غََزوَْنا َمَع َرسُولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فََم: َصيِْفيٍّ ، َعْن َحْنظَلَةَ الْكَاِتبِ ، قَالَ 

اْنطَِلْق إِلَى َخاِلِد ْبنِ : َما كَاَنْت َهِذِه ُتقَاِتلُ ِفيَمْن ُيقَاِتلُ ثُمَّ قَالَ ِلَرُجلٍ : اْجَتَمَع َعلَْيَها النَّاُس ، فَأَفَْرجُوا لَُه ، فَقَالَ 
  .الَ تَقُْتلَنَّ ذُرِّيَّةً ، َوالَ َعِسيفًا: ى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيأُْمُرَك ، َيقُولُ إِنَّ َرسُولَ اِهللا صَلَّ: الَْوِليِد ، فَقُلْ لَُه 

أَبِي الزِّنَاِد ، َعنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا قَُتْيَبةُ ، َحدَّثََنا الُْمِغَريةُ ْبُن َعْبدِ الرَّْحَمنِ ، َعْن  -م٢٨٤٢
  .عِ ، َعْن َجدِِّه َربَاحِ ْبنِ الرَّبِيعِ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َنْحَوُهالُْمَرقَّ

  .ُيْخِطئُ الثَّْورِيُّ ِفيِه: قَالَ أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ 

  َباُب التَّْحرِيقِ ، بِأَْرضِ الَْعدُوِّ -٣١
يلَ ْبنِ َسُمَرةَ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن َصاِلحِ ْبنِ أَبِي اَألْخَضرِ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسَماِع -٢٨٤٣

: ى فَقَالَ َبَعثَنِي َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم إِلَى قَْرَيٍة ُيقَالُ لََها أُبَْن: ُعْرَوةَ ْبنِ الزَُّبْيرِ ، َعْن أَُساَمةَ ْبنِ َزْيٍد ، قَالَ 
  .ائِْت أُبَْنى صََباًحا ، ثُمَّ حَرِّْق

صَلَّى اهللا َعلْيِه  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُرْمحٍ ، أَْخبََرَنا اللَّْيثُ ْبُن سَْعٍد ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنَّ َرُسولَ اِهللا -٢٨٤٤
َما قَطَعُْتْم ِمْن ِليَنٍة ، أَْو َترَكُْتُموَها {، َوِهَي الُْبوَْيَرةُ ، فَأَنَْزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ  وَسلََّم حَرََّق َنْخلَ َبنِي النَِّضريِ ، َوقَطََع

  .اآلَيةَ} قَاِئَمةً

ُعَمَر ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى  َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َسعِيٍد ، َحدَّثََنا ُعقَْبةُ ْبُن خَاِلٍد ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ -٢٨٤٥
  :اهللا َعلْيِه وَسلََّم َحرَّقَ َنْخلَ بَنِي النَِّضريِ َوقَطََع َوِفيِه َيقُولُ َشاِعرُُهْم 

  .حَرِيٌق بِالُْبوَْيَرِة ُمْسَتطُِري... فََهانَ َعلَى َسَراِة َبنِي لَُؤيٍّ 

  َباُب ِفَداِء اُألَساَرى -٣٢
 ْبُن ُمَحمٍَّد ، َوُمحَمَُّد ْبُن إِْسَماعِيلَ ، قَاالَ َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن ِعكْرَِمةَ ْبنِ َعمَّارٍ ، َعْن إَِياسِ ْبنِ َحدَّثََنا َعِليُّ -٢٨٤٦

َعلْيِه وَسلََّم ، فََنفَّلَنِي  غََزْوَنا َمَع أَبِي َبكْرٍ َهوَازِنَ َعلَى َعْهِد َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا: َسلََمةَ ْبنِ اَألكَْوعِ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 
َتْيتُ الَْمِديَنةَ ، فَلَِقَينِي َجارَِيةً ِمْن َبنِي فَزَاَرةَ ِمْن أَجَْملِ الَْعَربِ ، َعلَْيَها قَْشٌع لََها ، فََما كََشفُْت لََها َعْن ثَْوبٍ ، َحتَّى أَ



ِللَِّه أَُبوَك هَْبَها ِلي فََوَهْبُتَها لَُه ، فََبَعثَ بَِها ، فَفَاَدى بَِها أُسَاَرى ِمْن : النَّبِيُّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِفي السُّوقِ ، فَقَالَ 
  .أُسَاَرى الُْمْسِلِمَني كَاُنوا بَِمكَّةَ

  َباُب َما أَْحَرزَ الَْعُدوُّ ، ثُمَّ ظََهَر َعلَْيِه الُْمْسِلُمونَ -٣٣
ذََهَبْت : دَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُنَمْيرٍ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َح -٢٨٤٧

  .َماهللا َعلْيِه وَسلَّفََرٌس لَُه ، فَأََخذََها الَْعُدوُّ ، فَظََهَر َعلَْيهُِم الُْمْسِلُمونَ ، فَُردَّ َعلَْيِه ِفي َزَمنِ َرُسولِ اهللاِ َصلَّى 
َبْعَد َوفَاِة َرُسولِ اهللاِ َصلَّى َوأََبَق َعْبٌد لَُه ، فَلَِحَق بِالرُّومِ ، فَظََهَر َعلَْيهُِم الُْمْسِلُمونَ ، فََردَُّه َعلَْيِه َخاِلدُ ْبُن الَْوِليدِ : قَالَ 

  .اهللا َعلْيِه وَسلََّم

  َباُب الُْغلُولِ -٣٤
، أَْخبََرَنا اللَّْيثُ ْبُن سَْعٍد ، َعْن َيحَْيى ْبنِ َسعِيٍد ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َيْحَيى ْبنِ َحبَّانَ ،  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُرْمحٍ -٢٨٤٨

: ِه وَسلََّم يُّ َصلَّى اهللا َعلْيَعْن أَبِي َعْمَرةَ ، َعْن َزْيِد ْبنِ خَاِلٍد الُْجهَنِيِّ ، قَالَ ُتُوفِّيَ َرُجلٌ ِمْن أَْشَجَع بَِخيَْبَر فَقَالَ النَّبِ
إِنَّ صَاحَِبكُْم غَلَّ ِفي َسبِيلِ : َصلُّوا َعلَى صَاحِبِكُْم فَأَْنكََر النَّاُس ذَِلَك ، َوَتغَيََّرْت لَُه ُوُجوُهُهْم ، فَلَمَّا َرأَى ذَِلَك قَالَ 

  .اللَِّه
  .وَد ، َما ُتَساوِي ِدْرَهَمْينِفَالَْتَمسُوا ِفي َمَتاِعِه ، فَإِذَا َخَرَزاٌت ِمْن َخَرزِ َيُه: قَالَ زَْيٌد 

ي الْجَْعِد ، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ ، َعْن َساِلمِ ْبنِ أَبِ -٢٨٤٩
اهللا َعلْيِه وَسلََّم َرُجلٌ ُيقَالُ لَُه ِكْرِكَرةُ فََماَت ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اهللا  كَانَ َعلَى ثَقَلِ النَّبِيِّ صَلَّى: اِهللا ْبنِ َعْمرٍو ، قَالَ 

  .ُهَو ِفي النَّارِ فَذََهُبوا َيْنظُُرونَ ، فََوَجدُوا َعلَْيِه ِكَساًء أَْو َعَباَءةً ، قَْد غَلََّها: َعلْيِه وَسلََّم 

، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ ، َعْن أَبِي ِسَناٍن عِيَسى ْبنِ سَِناٍن ، َعْن َيْعلَى ْبنِ َشدَّاٍد ، َعْن  َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد -٢٨٥٠
، ثُمَّ َصلَّى بَِنا َرُسولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيْوَم ُحَنْينٍ ، إِلَى َجْنبِ َبِعريٍ ِمَن الَْمقَاِسمِ : ُعَباَدةَ ْبنِ الصَّاِمِت ، قَالَ 

َيا أَيَُّها النَّاُس إِنَّ َهذَا ِمْن : َتَناَولَ َشْيئًا ِمَن الَْبِعريِ ، فَأََخذَ ِمْنُه قَرََدةً ، َيعْنِي َوَبَرةً ، فَجََعلَ َبْيَن إِْصبََعْيِه ، ثُمَّ قَالَ 
ونَ ذَِلَك ، فَإِنَّ الُْغلُولَ َعاٌر ، َعلَى أَْهِلِه َيْوَم الِْقَياَمِة ، غََناِئِمكُْم ، أَدُّوا الَْخْيطَ ، وَالِْمْخَيطَ ، فََما فَْوَق ذَِلَك ، َوَما ُد

  .َوَشَناٌر َوَناٌر

  َباُب النَّفْلِ -٣٥
نِ يَزِيدَ ْبنِ َحدَّثََنا َوكِيٌع ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن َيزِيَد ْب: َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َوَعِليُّ ْبُن ُمحَمٍَّد ، قَاالَ  -٢٨٥١

َسلََّم نَفَّلَ الثُّلُثَ َبْعدَ َجابِرٍ ، َعْن َمكُْحولٍ ، َعْن زَْيِد ْبنِ َجارَِيةَ ، َعْن َحبِيبِ ْبنِ َمْسلََمةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه و
  .الُْخُمسِ

فَْيانَ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ الَْحارِِث الزَُّرِقيِّ ، َعْن ُسلَْيَمانَ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن ُس -٢٨٥٢
النَّبِيَّ صَلَّى اهللا َعلْيِه  ْبنِ ُموَسى ، َعْن َمكْحُولٍ ، َعْن أَبِي َسالَّمٍ اَألْعَرجِ ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ ، َعْن ُعَباَدةَ ْبنِ الصَّاِمِت ، أَنَّ

  .ِفي الَْبدْأَِة الرُُّبَع ، َوِفي الرَّْجَعِة الثُّلُثَوَسلََّم نَفَّلَ 



و ْبُن ُشعَْيبٍ ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا أَُبو الُْحَسْينِ ، أَْخبََرَنا َرَجاُء ْبُن أَبِي َسلََمةَ ، َحدَّثََنا َعْمُر -٢٨٥٣
  .َبْعَد َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، يَُردُّ الُْمْسِلُمونَ ، قَوِيُُّهْم َعلَى َضِعيفِهِْمالَ َنفَلَ : أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، قَالَ 

 َحدَّثَنِي َمكُْحولٌ ، َعْن َحبِيبِ ْبنِ َمْسلََمةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اهللا: فََسِمْعُت ُسلَْيَمانَ ْبَن ُموَسى ، َيقُولُ لَُه : قَالَ َرَجاٌء 
أَُحدِّثَُك َعْن أَبِي َعْن َجدِّي ، َوُتَحدِّثُنِي َعْن : َعلْيِه وَسلََّم َنفَّلَ ِفي الَْبْدأَِة ، الرُُّبَع ، َوِحَني قَفَلَ الثُّلُثَ فَقَالَ َعْمٌرو 

  .َمكْحُولٍ

  َباُب ِقْسَمِة الَْغَناِئمِ -٣٦
ُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعْن ُعَبْيِد اهللاِ ْبنِ ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنَّ النَّبِيَّ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا أَ -٢٨٥٤

  .ْهٌمَصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أَْسَهَم َيْوَم َخْيَبَر ِللْفَارِسِ ثَالَثَةَ أَسُْهمٍ ؛ ِللْفََرسِ َسْهَماِن ، َوِللرَُّجلِ َس

  َوالنَِّساِء َيْشَهُدونَ َمعَ الُْمْسِلمَِنيَباُب الَْعبِيِد  -٣٧
اجِرِ ْبنِ قُْنفٍُذ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َسْعٍد ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َزْيدِ ْبنِ ُمَه -٢٨٥٥

غََزْوُت َمَع مَْوالََي ، َيْوَم َخيَْبَر ، : كَانَ الَ َيأْكُلُ اللَّْحَم ، قَالَ : لَ َوِكيٌع َسِمْعُت ُعَمْيًرا ، َموْلَى آبِي اللَّْحمِ ، قَا: قَالَ 
  .ُه إِذَا َتقَلَّْدُتُهَوأََنا َمْملُوٌك ، فَلَْم َيقِْسمْ ِلي ِمَن الَْغنِيَمِة ، َوأُْعِطيُت ، ِمْن ُخرِْثيِّ الَْمتَاعِ َسْيفًا ، َوكُْنتُ أَجُرُّ

ِسريِيَن ، َعْن ثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَِّحيمِ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن ِهَشامٍ ، َعْن َحفَْصةَ بِْنتِ َحدَّ -٢٨٥٦
اٍت ، أَْخلُفُُهْم ِفي رَِحالِهِْم ، غَزَْوُت َمَع َرسُولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َسْبَع غََزَو: أُمِّ َعِطيَّةَ األَْنَصارِيَِّة ، قَالَْت 

  .َوأَْصَنُع لَُهُم الطََّعاَم ، َوأَُداوِي الْجَْرَحى ، َوأَقُوُم َعلَى الَْمْرَضى

  َباُب َوِصيَِّة اإلَِمامِ -٣٨
، ُن الْحَارِِث أَُبو رُوقٍ الَْهْمَدانِيُّ َحدَّثَنِي َعِطيَّةُ ْب، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليٍّ الَْخالَّلُ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ  -٢٨٥٧

َبعَثََنا َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِفي : َحدَّثَنِي أَُبو الَْغرِيِف ُعبَْيُد اِهللا ْبُن َخِليفَةَ ، َعْن َصفَْوانَ ْبنِ َعسَّالٍ ، قَالَ 
لِ اِهللا ، قَاِتلُوا َمْن كَفََر بِاللَِّه ، َوالَ َتْمثُلُوا ، َوالَ تَْغِدرُوا ، َوالَ َتُغلُّوا ، َوالَ ِسُريوا بِاْسمِ اِهللا ، َوِفي َسبِي: َسرِيٍَّة فَقَالَ 
  .َتقُْتلُوا َولِيدًا

َمةَ ْبنِ َمْرثٍَد ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُيوُسَف الْفِْرَيابِيُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن َعلْقَ -٢٨٥٨
كَانَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، إِذَا أَمََّر َرُجالً َعلَى َسرِيٍَّة ، أَْوَصاُه ِفي خَاصَِّة نَفِْسِه ، : ُبرَْيَدةَ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 

اغُْزوا بِاْسمِ اِهللا ، َوِفي َسبِيلِ اِهللا ، قَاِتلُوا َمْن كَفََر بِاللَِّه ، اغْزُوا : قَالَ بَِتقَْوى اِهللا ، َوَمْن َمَعُه ِمَن الُْمْسِلِمَني َخْيًرا ، فَ
ُمْشرِِكَني ، فَاْدعُُهْم إِلَى َوالَ َتْغِدُروا ، َوالَ َتُغلُّوا ، َوالَ َتْمثُلُوا ، َوالَ َتقُْتلُوا َوِليًدا ، َوإِذَا أَْنَت لَِقيَت َعدُوََّك ِمَن الْ

إِنْ أَْو ِخَصالٍ ، فَأَيَُّتُهنَّ أََجاُبوكَ إِلَْيَها ، فَاقَْبلْ ِمنُْهْم ، َوكُفَّ َعْنُهْم ، اْدعُُهْم إِلَى اِإلْسالَمِ ، فَ: ْحَدى ثَالَِث ِخالَلٍ إِ
ْم إِلَى َدارِ الُْمهَاجِرِيَن ، وَأَْخبِرُْهْم أَنَُّهمْ إِنْ أَجَاُبوَك ، فَاقَْبلْ ِمنُْهْم ، َوكُفَّ َعْنُهْم ، ثُمَّ اْدعُُهْم إِلَى التََّحوُّلِ ، ِمْن دَارِِه

رُْهْم أَنَُّهْم َيكُوُنونَ كَأَعَْرابِ فََعلُوا ذَِلَك ، أَنَّ لَُهْم َما ِللُْمهَاجِرِيَن ، َوأَنَّ َعلَْيهِْم َما َعلَى الُْمهَاجِرِيَن ، َوإِنْ أََبْوا ، فَأَْخبِ
الَّ لَْيهِمْ ُحكُْم اِهللا ، الَِّذي َيْجرِي َعلَى الُْمْؤِمنَِني ، َوالَ َيكُونُ لَُهْم ِفي الْفَْيِء ، َوالَْغنِيَمِة َشْيٌء ، إِالُْمْسِلِمَني ، َيْجرِي َع

  أَنْ ُيَجاِهدُوا َمَع الُْمْسِلِمَني ،



ِة ، فَإِنْ فََعلُوا ، فَاقَْبلْ ِمْنُهْم َوكُفَّ َعنُْهْم ، فَإِنْ ُهْم أَبَْوا ، فَإِنْ ُهْم أََبْوا ، أَنْ َيْدُخلُوا ِفي اِإلْسالَمِ ، فََسلُْهْم إِْعطَاَء الْجِْزَي
، َوِذمَّةَ نَبِيَِّك ، فَالَ َتجَْعلْ  فَاْسَتِعْن بِاللَِّه َعلَْيهِْم ، َوقَاِتلُْهْم ، َوإِنْ حَاصَْرَت ِحْصًنا ، فَأََراُدوكَ أَنْ َتجَْعلَ لَُهْم ِذمَّةَ اِهللا

كُْم إِنْ ُتخِْفُروا ِذمََّتكُْم ، مَّةَ اِهللا ، َوالَ ِذمَّةَ َنبِيَِّك ، َولَِكنِ اْجَعلْ لَُهْم ِذمََّتَك ، َوِذمَّةَ أَبِيَك ، َوِذمَّةَ أَْصحَابَِك ، فَإِنَّلَُهْم ِذ
وِلِه ، َوإِنْ حَاَصْرتَ ِحصًْنا ، فَأََرادُوَك أَنْ يَْنزِلُوا َعلَى َوِذمَّةَ آَباِئكُْم ، أَْهَونُ َعلَْيكُْم ِمْن أَنْ ُتخِْفُروا ِذمَّةَ اِهللا ، َوِذمَّةَ َرُس

  .ِفيهِمْ ُحكَْم اِهللا ، أَْم الَ ُحكْمِ اِهللا ، فَالَ ُتنْزِلُْهْم َعلَى ُحكْمِ اِهللا ، َولَِكْن أَْنزِلُْهْم َعلَى ُحكِْمَك ، فَإِنَّكَ الَ َتْدرِي أَُتِصيُب
َحدَّثَنِي ُمْسِلُم ْبُن هَْيَصمٍ ، َعنِ النُّْعَماِن ْبنِ ُمقَرٍِّن ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا ، ثُْت بِِه ُمقَاِتلَ ْبَن حَيَّانَ ، َففََحدَّ: قَالَ َعلْقََمةُ 

  .َعلْيِه وَسلََّم ِمثْلَ ذَِلَك

  َباُب طَاَعِة اِإلَمامِ -٣٩
َحدَّثََنا َوكِيٌع ، َحدَّثََنا اَألْعَمُش ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ ، : يُّ ْبُن ُمحَمٍَّد قَاالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َوَعِل -٢٨٥٩

َمْن أَطَاَعنِي ، فَقَْد أَطَاَع اللََّه ، َوَمْن َعَصانِي ، فَقَْد : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، قَالَ 
  .َه ، َوَمْن أَطَاَع اِإلَماَم ، فَقَْد أَطَاعَنِي ، َوَمْن َعَصى اإلَِماَم ، فَقَْد َعَصانِيَعَصى اللَّ

َحدَّثَنِي ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َسعِيٍد ، َحدَّثََنا شُْعَبةُ : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َوأَُبو بِْشرٍ َبكْرُ ْبُن َخلٍَف ، قَاالَ  -٢٨٦٠
اْسَمُعوا وَأَِطيُعوا ، َوإِِن اْسُتْعِملَ : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : التَّيَّاحِ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، قَالَ أَُبو 

  .َعلَْيكُْم َعْبٌد حََبِشيٌّ ، كَأَنَّ َرأَْسهُ َزبِيَبةٌ

ثََنا َوِكيُع ْبُن الَْجرَّاحِ ، َعْن ُشْعَبةَ ، َعْن َيْحَيى ْبنِ الُْحَصْينِ ، َعْن َجدَِّتِه َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّ -٢٨٦١
إِنْ أُمَِّر َعلَْيكُْم عَْبٌد َحَبِشيٌّ ُمَجدٌَّع ، فَاْسَمُعوا : َسِمْعُت َرُسول اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقُولُ : أُمِّ الُْحَصْينِ ، قَالَْت 

  .ُه َوأَِطيعُوا ، َما قَاَدكُْم بِِكتَابِ اللَِّهلَ

يِّ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َجعْفَرٍ ، َحدَّثََنا شُْعَبةُ ، َعْن أَبِي ِعْمَرانَ الْجَْونِ -٢٨٦٢
َهى إِلَى الرََّبذَِة ، َوقَْد أُِقيَمِت الصَّالَةُ ، فَإِذَا عَْبٌد َيُؤمُُّهْم ، فَِقيلَ َهذَا أَُبو ذَرٍّ ، فَذََهبَ الصَّاِمِت ، َعْن أَبِي ذَرٍّ ، أَنَُّه انَْت

ِشيا ُمَجدَّعَ أَْوصَانِي َخِليِلي َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أَنْ أَْسَمَع َوأُِطيَع ، َوإِنْ كَانَ َعْبًدا حََب: َيَتأَخَُّر ، فَقَالَ أَُبو ذَرٍّ 
  .األَطَْراِف

  َباُب الَ طَاَعةَ ِفي َمْعِصَيِة اللَِّه -٤٠
َر ْبنِ الَْحكَمِ ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن هَاُرونَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْمرٍو ، َعْن ُعَم -٢٨٦٣

يهِْم ، يٍد الُْخْدرِيِّ ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم بََعثَ َعلْقََمةَ ْبَن ُمَجزِّزٍ َعلَى َبْعٍث ، وَأََنا ِفثَْوَبانَ ، َعْن أَبِي َسِع
أَِذنَ لَُهْم ، َوأَمََّر َعلَْيهِْم َعْبَد اهللاِ فَلَمَّا اْنَتَهى إِلَى رَأْسِ غَزَاِتِه ، أَْو كَانَ بِبَْعضِ الطَّرِيقِ ، اْسَتأْذََنْتُه طَاِئفَةٌ ِمَن الَْجْيشِ ، فَ

ْوُم نَاًرا ِلَيْصطَلُوا ، أَْو ْبَن ُحذَافَةَ ْبنِ قَْيسٍ السَّْهِميَّ ، فَكُْنُت ِفيَمْن غََزا َمَعُه ، فَلَمَّا كَانَ بَِبْعضِ الطَّرِيقِ ، أَْوقَدَ الْقَ
: َبلَى ، قَالَ : أَلَْيَس ِلي َعلَْيكُُم السَّْمُع وَالطَّاَعةُ ؟ قَالُوا : َوكَاَنْت ِفيِه ُدَعاَبةٌ : اِهللا ِلَيْصنَُعوا َعلَْيَها َصنِيًعا ، فَقَالَ َعْبدُ 

ِه النَّارِ ، فَقَاَم َناسٌ فَإِنِّي أَْعزُِم َعلَْيكُْم ، إِالَّ َتوَاثَبُْتْم ِفي َهِذ: نََعْم ، قَالَ : فََما أََنا بِآِمرِكُْم بَِشْيٍء ، إِالَّ َصنَْعُتُموُه ؟ قَالُوا 
  .أَْمِسكُوا َعلَى أَْنفُِسكُْم ، فَإِنََّما كُْنتُ أَْمَزُح مََعكُْم: ، فََتَحجَُّزوا ، فَلَمَّا ظَنَّ أَنَُّهْم َواِثُبونَ ، قَالَ 



َمْن أََمَركُْم ِمنُْهمْ : هللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم فَلَمَّا قَِدْمَنا ذَكَُروا ذَِلَك ِللنَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَقَالَ َرُسولُ ا
  .بَِمْعِصَيِة اِهللا ، فَالَ تُِطيُعوُه

اْبنِ ُعَمَر وَحدَّثََنا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُرْمحٍ ، أَْخبََرَنا اللَّْيثُ ْبُن سَْعٍد ، َعْن ُعَبْيِد اهللاِ ْبنِ ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ  -٢٨٦٤
َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َرَجاٍء الَْمكِّيُّ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ : ُمَحمَُّد ْبُن الصَّبَّاحِ ، َوسَُوْيدُ ْبُن َسِعيٍد ، قَاالَ 

الطَّاَعةُ ، ِفيَما أََحبَّ أَْو كَرَِه ، إِالَّ أَنْ ُيْؤَمرَ  َعلَى الَْمْرِء الُْمْسِلمِ: ُعَمَر ، أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 
  .بَِمْعِصَيٍة ، فَإِذَا أُِمَر بَِمْعِصَيٍة ، فَالَ َسْمَع َوالَ طَاَعةَ

ا إِْسَماِعيلُ ْبُن َعيَّاشٍ ، قَاالَ َحدَّثََنا ُسوَْيُد ْبُن َسعِيٍد ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن ُسلَْيمٍ وَحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََن -٢٨٦٥
ٍد ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه َعْبدِ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُعثَْمانَ ْبنِ ُخثَْيمٍ ، َعنِ الْقَاِسمِ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ َمْسعُو: 

َسَيِلي أُمُوَركُْم بَْعِدي ، رَِجالٌ ُيطِْفئُونَ السُّنَّةَ ، َوَيْعَملُونَ : َعلْيِه وَسلََّم قَالَ  اِهللا ْبنِ َمْسعُوٍد ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا
ا اْبَن أُمِّ َتسْأَلُنِي َي: َيا َرُسولَ اِهللا ، إِنْ أَْدَركُْتُهْم ، كَْيَف أَفَْعلُ ؟ قَالَ : بِالْبِْدَعِة ، َوُيَؤخُِّرونَ الصَّالَةَ َعْن َمَواِقيِتَها فَقُلُْت 
  .َعْبٍد كَْيَف َتفَْعلُ ؟ الَ طَاَعةَ ، ِلَمْن َعَصى اللََّه

  َباُب الَْبْيعَِة -٤١
عِيٍد ، َوُعَبْيدُ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن إِْدرِيَس ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسحَاَق ، وََيحَْيى ْبُن َس -٢٨٦٦
: ْبنِ الصَّاِمِت ، قَالَ  ُن ُعَمَر ، َواْبُن َعْجالَنَ ، َعْن ُعَباَدةَ ْبنِ الَْولِيِد ْبنِ ُعَباَدةَ ْبنِ الصَّاِمِت ، َعْن أَبِيِه ، َعْن ُعَباَدةَاِهللا ْب

ُيْسرِ ، وَالَْمْنَشِط وَالَْمكَْرِه ، َواَألثََرِة َعلَْينَا َباَيعَْنا َرسُولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َعلَى السَّْمعِ َوالطَّاَعِة ، ِفي الُْعْسرِ َوالْ
  .، َوأَنْ الَ ُننَازَِع األَْمَر أَْهلَُه ، َوأَنْ َنقُولَ بِالَْحقِّ حَْيثَُما كُنَّا ، الَ َنَخاُف ِفي اِهللا لَْوَمةَ الَِئمٍ

ُن ُمسِْلمٍ ، َحدَّثََنا سَِعيُد ْبُن َعْبدِ الْعَزِيزِ التَّنُوِخيُّ ، َعْن َربِيَعةَ ْبنِ َيزِيدَ َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا الَْوِليُد ْب -٢٨٦٧
 بِيٌب ، َوأَمَّا ُهَو ِعْنِدي ،، َعْن أَبِي إِْدرِيَس الْخَْوالَنِيِّ ، َعْن أَبِي ُمسِْلمٍ ، َحدَّثَنِي ، الَْحبِيُب اَألِمُني ، أَمَّا ُهَو إِلَيَّ ، فََح

أَالَ : كُنَّا عِْنَد النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َسْبَعةً أَوْ ثََمانَِيةً أَْو ِتْسَعةً ، فَقَالَ : فَأَِمٌني ، َعْوُف ْبُن َماِلٍك اَألْشَجِعيُّ قَالَ 
أَنْ َتعُْبُدوا : ، إِنَّا قَْد بَاَيْعَناَك ، فََعالََم ُنَبايُِعَك ؟ فَقَالَ َيا َرسُولَ اِهللا : ُتَبايُِعونَ َرسُولَ اِهللا فََبَسطَْنا أَْيِدَيَنا ، فَقَالَ قَاِئلٌ 

فَْيةً ، َوالَ َتْسأَلُوا النَّاسَ اللََّه َوالَ ُتْشرِكُوا بِِه َشيْئًا ، َوُتِقيُموا الصَّلََواِت الَْخْمَس ، وََتْسَمُعوا َوُتِطيعُوا ، وَأََسرَّ كَِلَمةً ُخ
  .لَقَْد َرأَْيتُ َبْعَض أُولَِئَك النَّفَرِ ، َيْسقُطُ َسْوطُُه ، فَالَ َيسْأَلُ أََحًدا ، ُيَناوِلُهُ إِيَّاُهفَ: َشْيئًا قَالَ 

نَ َسِمْعُت أََنَس ْب: َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن َعتَّابٍ ، َمْولَى ُهْرُمَز قَالَ  -٢٨٦٨
  .ِفيَما اْسَتطَْعُتْم: بَاَيْعَنا َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َعلَى السَّْمعِ وَالطَّاَعِة فَقَالَ : َماِلٍك ، َيقُولُ 

َجاَء َعْبٌد ، فََباَيَع النَّبِيَّ : قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُرْمحٍ ، أَْخبََرَنا اللَّْيثُ ْبُن سَْعٍد ، َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ ، َعْن َجابِرٍ ،  -٢٨٦٩
اَء سَيُِّدُه يُرِيُدُه ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َعلَى الْهِجَْرِة ، َولَمْ َيْشُعرِ النَّبِيُّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أَنَُّه َعْبٌد ، فََج

  .فَاْشتََراُه بِعَْبَدْينِ أَْسوََدْينِ ، ثُمَّ لَْم ُيبَايِْع أََحًدا َبْعَد ذَِلَك ، َحتَّى َيسْأَلَُه أََعْبٌد ُهَو ؟بِْعنِيِه : َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 



  َباُب الَْوفَاِء بِالَْبْيعَِة -٤٢
َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعنِ : ٍن ، قَالُوا َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َوَعِليُّ ْبُن ُمحَمٍَّد ، َوأَحَْمُد ْبُن ِسَنا -٢٨٧٠

ثَالَثَةٌ الَ ُيكَلُِّمُهمُ اللَُّه ، : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ ، قَالَ 
َرُجلٌ َعلَى فَْضلِ َماٍء بِالْفَالَِة ، َيْمَنُعهُ اْبنِ السَّبِيلِ ، : الَ ُيَزكِّيهِْم ، َولَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم َوالَ َيْنظُُر إِلَيْهِْم َيْوَم الِْقَياَمِة ، َو

ذَِلَك ، َوَرُجلٌ  َو َعلَى غَْيرَِوَرُجلٌ بَاَيَع َرُجالً ، بِِسلَْعٍة َبْعدَ الَْعْصرِ ، فََحلََف بِاللَِّه ، َألَخذََها بِكَذَا وَكَذَا ، فََصدَّقَُه ، َوُه
  .، لَمْ َيِف لَُهَباَيعَ إَِماًما ، الَ ُيَبايُِعُه ، إِالَّ ِلُدنَْيا ، فَإِنْ أَْعطَاُه ِمْنَها ، َوفَى لَُه ، َوإِنْ لَْم ُيْعِطِه مِْنَها 

َعْن َحَسنِ ْبنِ فَُراٍت ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي حَازِمٍ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن إِْدرِيَس ،  -٢٨٧١
إِنَّ بَنِي إِْسرَائِيلَ كَاَنْت َتُسوُسُهْم أَْنبَِياُؤُهْم ، كُلََّما : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، قَالَ 

فََما َيكُونُ ؟ َيا َرسُولَ اِهللا ، قَالَ َتكُونُ ُخلَفَاُء ، : أَنَُّه لَْيَس كَاِئٌن بَْعِدي ، َنبِيٌّ ِفيكُْم قَالُوا ذََهَب َنبِيٌّ ، َخلَفَُه َنبِيٌّ ، َو
لُُهُم اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ، أَْوفُوا بَِبْيَعِة ، األَوَّلِ ، فَاألَوَّلِ ، أَدُّوا الَِّذي َعلَْيكُْم ، فََسَيسْأَ: فَكَْيَف َنْصَنُع ؟ قَالَ : فََتكْثُُر قَالُوا 

  .َعنِ الَِّذي َعلَْيهِْم

 ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا اْبنُ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو الْوَِليِد ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ وَحدَّثََنا ُمحَمَُّد -٢٨٧٢
: قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : نِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي وَاِئلٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا ، قَالَ أَبِي َعِديٍّ ، َعْن ُشْعَبةَ ، َع

  .َهِذِه غَْدَرةُ فُالٍَن: ُيْنَصُب ِلكُلِّ غَاِدرٍ ِلَواٌء َيْوَم الِْقَياَمِة ، فَُيقَالُ 

يُّ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن زَْيٍد ، أَْخبََرَنا َعِليُّ ْبُن زَْيِد ْبنِ ُجْدَعانَ ، َعْن أَبِي َنْضَرةَ ، َحدَّثََنا ِعْمَرانُ ْبُن ُموَسى اللَّيِْث -٢٨٧٣
ْوَم الِْقَياَمِة ، أَالَ إِنَُّه يُْنَصُب ، ِلكُلِّ غَاِدرٍ ِلَواٌء َي: قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َعْن أَبِي َسعِيٍد الُْخْدرِيِّ ، قَالَ 

  .بِقَْدرِ غَْدَرِتِه

  َباُب َبْيَعةِ النَِّساِء -٤٣
َسِمْعُت أَُمْيَمةَ : رِ ، قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، أَنَُّه سَِمَع ُمَحمََّد ْبَن الُْمْنكَِد -٢٨٧٤

ِفيَما اْسَتطَْعُتنَّ وَأَطَقُْتنَّ ، إِنِّي الَ : جِئُْت النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِفي نِسَْوٍة ُنبَايُِعُه ، فَقَالَ لََنا : َتقُولُ بِْنَت ُرقَْيقَةَ ، 
  .أَُصاِفُح النَِّساَء

اهللاِ ْبُن َوْهبٍ ، أَْخبََرنِي ُيوُنُس ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ  َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعْمرِو ْبنِ السَّْرحِ الِْمصْرِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد -٢٨٧٥
كَاَنِت الُْمْؤِمنَاُت إِذَا َهاَجْرنَ إِلَى : ، أَْخبََرنِي ُعْرَوةُ ْبُن الزَُّبْيرِ ، أَنَّ َعاِئَشةَ ، زَْوَج النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَْت 

اخل اآلَيِة ، قَالَْت } َيا أَيَُّها النَّبِيُّ ، إِذَا َجاَءَك الُْمْؤمَِناُت ُيَبايِعَْنَك{ِه وَسلََّم ، ُيمَْتَحنَّ بِقَْولِ اهللاِ َرسُولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْي
لْيِه وَسلََّم ، إِذَا أَقَْرْرنَ بِذَِلَك فََمْن أَقَرَّ بَِها ِمَن الُْمْؤِمنَاِت ، فَقَْد أَقَرَّ بِالِْمْحَنِة ، فَكَانَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َع: َعاِئَشةُ 

َما َمسَّتْ َيُد َرُسولِ اهللاِ َصلَّى  ِمْن قَْوِلهِنَّ ، قَالَ لَُهنَّ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم اْنطَِلقَْن ، فَقَْد َباَيعُْتكُنَّ الَ َواللَِّه
  .َر أَنَُّه ، يَُبايُِعُهنَّ بِالْكَالَمِاهللا َعلْيِه وَسلََّم َيَد امَْرأٍَة قَطُّ ، غَْي

كَفُّ َرُسولِ َواللَِّه َما أََخذَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َعلَى النَِّساِء إِالَّ َما أََمَرُه اللَُّه ، َوالَ َمسَّْت : قَالَْت َعاِئَشةُ 
  .، َوكَانَ َيقُولُ لَُهنَّ ، إِذَا أََخذَ َعلَْيهِنَّ قَْد َبايَْعُتكُنَّ ، كَالًَما اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم كَفَّ اْمرَأٍَة قَطُّ



  َباُب السََّبقِ ، وَالرَِّهاِن -٤٤
ُسفَْيانُ ْبُن ُحَسْينٍ  َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن َهاُرونَ ، أَْخبََرَنا: َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، وَُمَحمَُّد ْبُن َيحَْيى ، قَاالَ  -٢٨٧٦

َمْن أَْدَخلَ : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمسَيَّبِ ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ ، قَالَ 
ارٍ ، َوَمْن أَْدَخلَ فََرًسا َبْيَن فََرَسْينِ ، َوُهَو َيأَْمُن أَنْ َيْسبَِق ، فَُهَو فََرًسا َبْيَن فََرَسْينِ ، َوُهَو الَ َيأَْمُن أَنْ َيْسبَِق ، فَلَْيَس بِِقَم

  .ِقَماٌر

َضمََّر : َمَر ، قَالَ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُنَمْيرٍ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُع -٢٨٧٧
دَاعِ ، َوالَِّتي لَْم ُتَضمَّْر ولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم الَْخْيلَ ، فَكَانَ ُيْرِسلُ الَِّتي ُضمَِّرْت ِمَن الْحَفَْياِء إِلَى ثَنِيَِّة الَْوَرُس

  .ِمْن ثَنِيَِّة الْوَدَاعِ إِلَى َمْسجِدِ َبنِي ُزَرْيقٍ

َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبَدةُ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْمرٍو ، َعْن أَبِي الَْحكَمِ ، َمْولَى  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي -٢٨٧٨
  .الَ َسْبَق ، إِالَّ ِفي ُخفٍّ أَْو َحاِفرٍ: قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َبنِي لَْيٍث ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، قَالَ 

  َباُب النَّْهيِ أَنْ ُيَسافََر بِالْقُْرآِن إِلَى أَْرضِ الَْعدُوِّ -٤٥
َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ ْبُن َمْهِديٍّ ، َعْن َماِلِك ْبنِ أََنسٍ ، َعْن َناِفعٍ : َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ِسَناٍن ، وَأَُبو ُعَمَر ، قَاالَ  -٢٨٧٩

 ولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َنَهى أَنْ ُيَسافَرَ بِالْقُْرآِن إِلَى أَْرضِ الَْعُدوِّ ، َمَخافَةَ أَنْ يََنالَُه، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنَّ َرُس
  .الَْعُدوُّ

ُسولِ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُرْمحٍ ، أَْخبََرَنا اللَّْيثُ ْبُن سَْعٍد ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعْن َر -٢٨٨٠
  .وَسلََّم ، أَنَُّه كَانَ َينَْهى أَنْ ُيَسافََر بِالْقُْرآِن ، إِلَى أَْرضِ الَْعُدوِّ ، َمَخافَةَ أَنْ َيَنالَهُ الَْعُدوُّ

  َباُب ِقْسَمِة الُْخُمسِ -٤٦
ْبُن ُسوَْيٍد ، َعْن ُيوُنسَ ْبنِ َيزِيَد ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ ، َعْن َسِعيِد  َحدَّثََنا ُيوُنُس ْبُن َعْبِد اَألْعلَى ، َحدَّثََنا أَيُّوُب -٢٨٨١

 صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، ْبنِ الُْمسَيَّبِ ، أَنَّ جَُبْيَر ْبَن ُمطِْعمٍ ، أَْخَبَرهُ أَنَُّه َجاَء ُهَو َوُعثَْمانُ ْبُن َعفَّانَ إِلَى َرسُولِ اِهللا
قََسْمَت ِإلْخوَانَِنا بَنِي َهاِشمٍ ، َوبَنِي : ا قََسَم ِمْن ُخُمسِ َخْيَبَر ، ِلَبنِي هَاِشمٍ ، َوَبنِي الُْمطَِّلبِ ، فَقَاالَ ُيكَلَِّمانِِه ِفيَم

  .َوبَنِي الُْمطَِّلبِ َشْيئًا وَاِحًداإِنََّما أََرى َبنِي َهاِشمٍ ، : الُْمطَِّلبِ ، َوقََراَبُتَنا وَاِحَدةٌ فَقَالَ َرُسولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
٢٥-   

  ِكَتاُب الَْمَناِسِك

  َباُب الُْخُروجِ إِلَى الَْحجِّ -١
أََنسٍ ، َعْن َحدَّثََنا َماِلُك ْبُن : َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َوأَُبو ُمْصَعبٍ الزُّْهرِيُّ ، َوُسوَْيُد ْبُن َسعِيٍد ، قَالُوا  -٢٨٨٢

لَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه ُسَميٍّ ، َمْولَى أَبِي َبكْرِ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن أَبِي َصاِلحٍ السَّمَّاِن ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ ، أَنَّ َرُسو
َعاَمُه ، َوشََراَبُه ، فَإِذَا قََضى أََحدُكُْم َنْهَمَتُه ِمْن َسفَرِِه السَّفَُر ِقطَْعةٌ ِمَن الَْعذَابِ ، َيْمَنُع أََحدَكُْم َنْوَمُه ، َوطَ: وَسلََّم قَالَ 



  .، فَلُْيَعجِّلِ الرُّجُوَع إِلَى أَْهِلِه
بِي ُهرَْيَرةَ َعْن أََحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن ُحمَْيِد ْبنِ كَاِسبٍ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الْعَزِيزِ ْبُن ُمحَمٍَّد ، َعْن ُسَهْيلٍ ، َعْن أَبِيِه  -م٢٨٨٢

  .، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم بَِنْحوِِه

َحدَّثََنا َوكِيٌع ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ أَُبو إِسَْرائِيلَ ، َعْن : َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َوَعْمُرو ْبُن َعْبِد اِهللا ، قَاالَ  -٢٨٨٣
قَالَ َرسُولُ اِهللا : َسِعيِد ْبنِ ُجبَْيرٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعنِ الْفَْضلِ ، أَْو أََحِدِهَما َعنِ اآلَخرِ قَالَ فَُضْيلِ ْبنِ َعْمرٍو ، َعْن 
  .َتعْرُِض الَْحاجَةَُمْن أَرَاَد الَْحجَّ ، فَلَْيَتَعجَّلْ ، فَإِنَُّه قَْد َيمَْرُض الَْمرِيُض ، َوَتِضلُّ الضَّالَّةُ ، َو: َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

  َباُب فَْرضِ الَْحجِّ -٢
َحدَّثََنا َمْنصُوُر ْبُن َورَْدانَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُنَمْيرٍ ، َوَعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، قَاالَ  -٢٨٨٤

َوِللَِّه َعلَى النَّاسِ ، ِحجُّ الَْبْيِت ، َمنِ {لَمَّا َنزَلَْت : ْخَترِيِّ ، َعْن َعِليٍّ ، قَالَ َعْبِد اَألْعلَى ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي الَْب
ْو الَ ، َولَ: أَِفي كُلِّ َعامٍ ؟ فَقَالَ : َيا َرسُولَ اِهللا ، الَْحجُّ ِفي كُلِّ َعامٍ ؟ فََسكََت ، ثُمَّ قَالُوا : قَالُوا } اْسَتطَاَع إِلَْيِه َسبِيالً

  .}َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ، الَ َتسْأَلُوا َعْن أَْشَياَء إِنْ تُْبَد لَكُْم َتُسْؤكُْم{َنَعْم ، لََوجََبْت فََنَزلَتْ : قُلُْت 

، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن أَبِي ُعبَْيَدةَ ، َعْن أَبِيِه -٢٨٨٥
لَْو قُلُْت َنَعْم ، لََوَجَبْت ، َولَوْ : َيا َرسُولَ اِهللا ، الَْحجُّ ِفي كُلِّ َعامٍ قَالَ : قَالُوا : ُسفَْيانَ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، قَالَ 

  .ْمَوَجَبْت ، لَْم َتقُوُموا بَِها ، َولَْو لَْم َتقُومُوا بَِها ، ُعذِّبُْت

 ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن إِبَْراهِيَم الدَّْورَِقيُّ ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن َهاُرونَ ، أَْخبََرَنا ُسفَْيانُ ْبُن ُحَسْينٍ -٢٨٨٦
َيا َرسُولَ اِهللا ، : ى اهللا َعلْيِه وَسلََّم فَقَالَ َعْن أَبِي ِسَناٍن ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، أَنَّ اَألقَْرعَ ْبَن َحابِسٍ ، سَأَلَ النَّبِيَّ َصلَّ

  .َبلْ َمرَّةً َواِحَدةً ، فََمْن َزاَد ، فََتطَوٌُّع: الَْحجُّ ِفي كُلِّ َسَنٍة ، أَْو مَرَّةً َواِحَدةً ؟ قَالَ 

  َباُب فَْضلِ الَْحجِّ َوالُْعمْرَِة -٣
ةَ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن َعاِصمِ ْبنِ ُعَبْيِد اِهللا ، َعْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ َعاِمرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَب -٢٨٨٧

، َتْنِفي الْفَقْرَ َتابِعُوا َبْيَن الَْحجِّ َوالُْعْمَرِة ، فَإِنَّ الُْمَتاَبَعةَ َبْيَنُهَما : َعْن ُعَمَر ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 
  .َوالذُّنُوَب ، كََما َيْنِفي الِْكُري ، َخَبثَ الَْحِديِد

َعاِصمِ ْبنِ ُعَبْيِد اهللاِ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن بِْشرٍ ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن ُعَمَر ، َعْن -م٢٨٨٧
  .َنْحَوُه ْبنِ َعاِمرِ ْبنِ َربِيَعةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن ُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َعْن َعْبِد اِهللا

َمنِ َعْن أَبِي َصاِلحٍ َحدَّثََنا أَُبو ُمْصَعبٍ ، َحدَّثََنا مَاِلكُ ْبُن أََنسٍ ، َعْن ُسَميٍّ ، َمْولَى أَبِي َبكْرِ ْبنِ َعْبدِ الرَّْح -٢٨٨٨
الُْعْمَرةُ إِلَى الُْعمَْرِة ، كَفَّاَرةٌ ِلَما َبْيَنُهَما ، وَالَْحجُّ : السَّمَّاِن ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 

  .الَْمْبرُوُر ، لَْيَس لَُه جََزاٌء إِالَّ الَْجنَّةُ



مٍ ، َعْن أَبِي ثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن ِمْسَعرٍ ، َوُسفَْيانُ ، َعْن َمْنُصورٍ ، َعْن أَبِي حَازَِحدَّ -٢٨٨٩
، وَلَْم َيفُْسْق ، َرَجَع كََما  َمْن َحجَّ َهذَا الَْبْيَت ، فَلَْم َيْرفُثْ: قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ُهَرْيَرةَ ، قَالَ 
  .َولََدْتُه أُمُُّه

  َباُب الَْحجِّ َعلَى الرَّْحلِ -٤
سِ ْبنِ َماِلٍك ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعنِ الرَّبِيعِ ْبنِ َصبِيحٍ ، َعْن َيزِيدَ ْبنِ أََبانَ ، َعْن أََن -٢٨٩٠

اللَُّهمَّ : لَ بِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َعلَى َرْحلٍ َرثٍّ َوقَِطيفٍَة َتْسَوى أَْرَبَعةَ َدَراِهَم ، أَْو الَ َتْسَوى ، ثُمَّ قَاَحجَّ النَّ: قَالَ 
  .َحجَّةٌ الَ رَِياَء ِفيَها ، َوالَ ُسْمَعةَ

بِي َعِديٍّ ، َعْن َداُوَد ْبنِ أَبِي ِهْنٍد ، َعْن أَبِي الَْعاِلَيِة ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا أَُبو بِْشرٍ َبكُْر ْبُن َخلٍَف ، َحدَّثََنا اْبُن أَ -٢٨٩١
أَيُّ وَاٍد َهذَا قَالُوا : كُنَّا َمَع َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َبْيَن َمكَّةَ وَالَْمِديَنِة ، فََمَررَْنا بِوَاٍد فَقَالَ : َعبَّاسٍ ، قَالَ 

كَأَنِّي أَنْظُُر إِلَى ُموَسى َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم فَذَكََر ِمْن طُولِ شََعرِِه شَْيئًا ، الَ َيْحفَظُُه َداُوُد ، : ي اَألْزَرقِ قَالَ َواِد: 
: ثُمَّ سِْرَنا َحتَّى أََتْيَنا َعلَى ثَنِيٍَّة ، فَقَالَ : لَ َواِضًعا إِْصَبَعْيِه ِفي أُذَُنْيِه ، لَُه جَُؤارٌ إِلَى اِهللا بِالتَّلْبَِيِة ، َمارا بَِهذَا الَْواِدي قَا

كَأَنِّي أَْنظُرُ إِلَى ُيوُنَس ، َعلَى َناقٍَة َحْمَراَء ، َعلَْيِه ُجبَّةُ ُصوٍف ، : ثَنِيَّةُ َهْرَشى أَْو لَفٍْت قَالَ : أَيُّ ثَنِيٍَّة َهِذِه ؟ قَالُوا 
  .ارا بَِهذَا الَْواِدي ُملَبًِّياَوِخطَاُم َناقَِتِه ، ُخلَْبةٌ ، َم

  َباُب فَْضلِ ُدَعاِء الَْحاجِّ -٥
َحدَّثَنِي ، اِمرٍ َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن الُْمْنِذرِ الْحَِزاِميُّ ، َحدَّثََنا َصاِلُح ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ َصاِلحٍ ، َموْلَى َبنِي َع -٢٨٩٢

ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ الزَُّبْيرِ ، َعْن أَبِي َصاِلحٍ السَّمَّاِن ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ ، َعْن َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا  َيْعقُوُب ْبُن َيحَْيى ْبنِ َعبَّاِد
  .لَُهْم الُْحجَّاُج وَالُْعمَّاُر ، َوفُْد اِهللا إِنْ َدَعْوُه أَجَاَبُهْم ، َوإِِن اْسَتْغفَُروُه غَفََر: َعلْيِه وَسلََّم أَنَُّه قَالَ 

نِ اْبنِ ُعَمَر ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن طَرِيٍف ، َحدَّثََنا ِعْمَرانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن َعطَاِء ْبنِ السَّاِئبِ ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َع -٢٨٩٣
الُْمْعَتِمُر ، َوفُْد اِهللا ، َدَعاُهْم ، فَأَجَاُبوُه ، الَْغازِي ِفي َسبِيلِ اِهللا ، َوالْحَاجُّ َو: َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 

  .َوَسأَلُوُه ، فَأَْعطَاُهْم

اِلمٍ ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن َعاِصمِ ْبنِ ُعَبْيدِ اِهللا ، َعْن َس -٢٨٩٤
ْشرِكَْنا ِفي َشْيٍء َر ، أَنَُّه اْستَأْذَنَ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِفي الُْعمَْرِة ، فَأَِذنَ لَُه ، َوقَالَ لَُه َيا أَُخيَّ أَُعَمَر ، َعْن ُعَم

  .ِمْن ُدَعاِئَك ، َوالَ تَْنَسَنا

هَاُرونَ ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ أَبِي ُسلَْيَمانَ ، َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ ،  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن -٢٨٩٥
َوكَاَنتْ َتْحَتُه اْبَنةُ أَبِي الدَّْرَداِء فَأََتاَها ، فََوَجَد أُمَّ الدَّْرَداِء وَلَْم َيجِدْ أََبا : َعْن َصفَْوانَ ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ َصفَْوانَ ، قَالَ 

فَاْدُع اللََّه لََنا بَِخْيرٍ ، فَإِنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّمَ : َنَعْم ، قَالَْت : ُترِيُد الَْحجَّ الَْعاَم ؟ قَالَ : َداِء ، فَقَالَْت لَُه الدَّْر
ِسِه َملٌَك ُيَؤمُِّن َعلَى ُدَعاِئِه ، كُلََّما َدَعا لَُه بِخَْيرٍ ، إِنَّ َدْعَوةَ الَْمْرِء ُمسَْتَجاَبةٌ َألِخيهِ بِظَْهرِ الَْغْيبِ ، عِْنَد رَأْ: كَانَ َيقُولُ 

ثُمَّ َخَرْجُت إِلَى السُّوقِ فَلَِقيُت أََبا الدَّرَْداِء ، فََحدَّثَنِي َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّمَ : آِمَني ، َولََك بِمِثْلٍ قَالَ : قَالَ 
  .بِِمثْلِ ذَِلَك



  َما يُوجُِب الَْحجَّ َباُب -٦
: َعْبِد اِهللا ، قَاالَ َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا َمرَْوانُ ْبُن ُمَعاوَِيةَ وَحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َوَعْمُرو ْبُن  -٢٨٩٦

قَاَم : َحمَِّد ْبنِ َعبَّاِد ْبنِ َجْعفَرٍ الَْمْخُزوِميِّ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن يَزِيدَ الَْمكِّيُّ ، َعْن ُم
َيا : الزَّاُد وَالرَّاِحلَةُ قَالَ : َيا َرسُولَ اِهللا ، َما ُيوجُِب الَْحجَّ ؟ قَالَ : َرُجلٌ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَقَالَ 

الَْعجُّ ، : َيا َرُسولَ اِهللا ، َوَما الَْحجُّ ؟ قَالَ : َوقَاَم آَخُر ، فَقَالَ ، الشَِّعثُ ، التَِّفلُ : فََما الَْحاجُّ ؟ قَالَ  َرسُولَ اِهللا ،
  .َوالثَّجُّ

  .َنْحُر الُْبْدِن: الَْعجِيَج بِالتَّلْبَِيِة ، وَالثَّجُّ : َيعْنِي بِالَْعجِّ : قَالَ َوِكيٌع 

وَأَْخبََرنِيِه أَْيًضا َعنِ اْبنِ : ا ُسوَْيُد ْبُن َسعِيٍد ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن ُسلَْيَمانَ الْقَُرِشيُّ ، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ ، قَالَ َحدَّثََن -٢٨٩٧
َمنِ {ُد ، وَالرَّاِحلَةُ َيعْنِي قَْولَُه الزَّا: َعطَاٍء ، َعْن ِعكْرَِمةَ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 

  .}اْسَتطَاَع إِلَْيِه َسبِيالً

  َباُب الَْمْرأَِة ، َتُحجُّ بِغَْيرِ َوِليٍّ -٧
قَالَ :  الََحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا اَألْعَمُش ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ ، َعْن أَبِي َسعِيٍد ، قَ -٢٨٩٨

الَ ُتَساِفُر الَْمرْأَةُ َسفََر ثَالَثَِة أَيَّامٍ فََصاِعًدا ، إِالَّ َمَع أَبِيَها أَوْ أَخِيَها ، أَوِ اْبنَِها ، أَْو : َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 
  .َزْوجَِها ، أَْو ِذي َمْحَرمٍ

، َحدَّثََنا َشبَاَبةُ ، َعنِ اْبنِ أَبِي ذِئْبٍ ، َعْن َسِعيٍد الَْمقُْبرِيِّ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، أَنَّ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ -٢٨٩٩
وَاِحٍد ، لَْيَس لََها  الَ َيِحلُّ ِالْمرَأٍَة ُتْؤِمُن بِاللَِّه وَالَْيْومِ اآلِخرِ ، أَنْ ُتَساِفَر َمِسَريةَ َيْومٍ: النَّبِيَّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 

  .ذُو ُحْرَمٍة

َحدَّثَنِي َعْمُرو ْبُن ِديَنارٍ ، أَنَُّه َسِمعَ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا ُشَعْيُب ْبُن إِْسَحاَق ، َحدَّثََنا اْبُن ُجرَْيجٍ  -٢٩٠٠
إِنِّي اكُْتتِْبُت : َجاَء أَعَْرابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم فَقَالَ : ، قَالَ  أََبا َمعَْبٍد ، َمْولَى اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ

  .فَاْرجِْع َمَعَها: ِفي غَْزَوِة كَذَا َوكَذَا ، َوامَْرأَِتي حَاجَّةٌ ، قَالَ 

  َباُب الَْحجُّ ، جَِهاُد النَِّساِء -٨
ُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن فَُضْيلٍ ، َعْن َحبِيبِ ْبنِ أَبِي َعْمَرةَ ، َعْن َعاِئَشةَ بِْنِت طَلَْحةَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْب -٢٩٠١

الَْحجُّ : لَ ِفيِه نََعْم ، َعلَْيهِنَّ جَِهاٌد ، الَ ِقتَا: َيا َرسُولَ اِهللا ، َعلَى النَِّساِء جَِهاٌد ؟ قَالَ : قُلُْت : ، َعْن َعاِئَشةَ ، قَالَْت 
  .َوالُْعْمرَةُ

َجْعفَرٍ ، َعْن أُمِّ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعنِ الْقَاِسمِ ْبنِ الْفَْضلِ الُْحدَّانِيِّ ، َعْن أَبِي -٢٩٠٢
  .الَْحجُّ جَِهاُد ، كُلِّ َضِعيٍف: َم قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ: َسلََمةَ ، قَالَْت 

  َباُب الَْحجِّ ، َعنِ الَْميِِّت -٩
َعْن َعْزَرةَ ، َعْن  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا َعْبَدةُ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن َسِعيٍد ، َعْن قََتاَدةَ ، -٢٩٠٣



لَبَّْيَك ، َعْن ُشْبُرَمةَ ، فَقَالَ : اْبنِ َعبَّاسٍ ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َسِمَع َرُجالً َيقُولُ  َسِعيِد ْبنِ ُجَبْيرٍ ، َعنِ
فَاْجَعلْ : ، قَالَ  الَ: َهلْ َحَجْجَت قَطُّ ؟ قَالَ : قَرِيٌب ِلي ، قَالَ : َمْن ُشْبُرَمةُ ؟ قَالَ : َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

  .َهِذِه َعْن َنفِْسَك ، ثُمَّ اْحُجْج َعْن ُشْبُرَمةَ

 ، َعْن ُسلَْيَمانَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اَألْعلَى الصَّْنَعانِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، أَخَْبَرَنا ُسفَْيانُ الثَّْورِيُّ -٢٩٠٤
أَُحجُّ َعْن : َجاَء َرُجلٌ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم فَقَالَ : َد ْبنِ اَألَصمِّ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ الشَّْيبَانِيِّ ، َعْن َيزِي

  .َنَعْم ُحجَّ َعْن أَبِيَك ، فَإِنْ لَْم تَزِْدُه َخيًْرا ، لَْم َتزِْدُه شَرا: أَبِي ؟ قَالَ 

نِ ُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا الَْوِليُد ْبُن ُمسِْلمٍ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن َعطَاٍء ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي الَْغْوِث ْبَحدَّثََنا ِهَشاُم ْب -٢٩٠٥
َماَت ، وَلَْم َيُحجَّ ، قَالَ  يِهُحَصْينٍ ، َرُجلٌ ِمَن الْفُْرعِ ، أَنَُّه اْسَتفَْتى النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َعْن َحجٍَّة كَاَنْت َعلَى أَبِ

َوكَذَِلَك الصَِّياُم ِفي النَّذْرِ ، يُقَْضى : ُحجَّ َعْن أَبِيَك َوقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : النَّبِيُّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 
  .َعْنُه

  َباُب الَْحجِّ َعنِ الَْحيِّ ، إِذَا لَْم َيْسَتطِْع -١٠
َحدَّثََنا َوكِيٌع ، َعْن ُشْعَبةَ ، َعنِ النُّْعَماِن ْبنِ َساِلمٍ ، : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َوَعِليُّ ْبُن ُمحَمٍَّد ، قَاالَ  -٢٩٠٦

َيا َرُسولَ اِهللا ، إِنَّ أَبِي شَْيخٌ : َعلْيِه وَسلََّم فَقَالَ  َعْن َعْمرِو ْبنِ أَْوسٍ ، َعْن أَبِي َرزِينٍ الُْعقَيِْليِّ ، أَنَُّه أََتى النَّبِيَّ َصلَّى اهللا
  .ُحجَّ َعْن أَبِيَك ، َواْعَتِمْر: كَبٌِري ، الَ َيْستَِطيُع الَْحجَّ ، َوالَ الُْعْمَرةَ ، َوالَ الظَّْعَن قَالَ 

، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ الدََّراَوْرِديُّ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َمرَْوانَ ُمحَمَُّد ْبُن ُعثَْمانَ الُْعثْمَانِيُّ  -٢٩٠٧
ارِيِّ ، َعْن َناِفعِ ْبنِ جَُبْيرٍ الَْحارِِث ْبنِ َعيَّاشِ ْبنِ أَبِي َربِيَعةَ الَْمْخُزوِميِّ ، َعْن َحِكيمِ ْبنِ َحكِيمِ ْبنِ َعبَّاِد ْبنِ حَُنْيٍف اَألْنَص

َيا َرُسولَ اِهللا ، إِنَّ أَبِي : اِهللا ْبنِ َعبَّاسٍ ، أَنَّ اْمرَأَةً ِمْن َخثَْعمٍ َجاَءِت النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم فَقَالَتْ لَُه ، َعْن َعْبِد 
يُع أََداَءَها فََهلْ ُيجْزُِئ َعْنُه أَنْ أُؤَدَِّيَها َعْنهُ شَْيٌخ كَبٌِري ، قَْد أَفَْنَد وَأَْدَركَْتُه فَرِيَضةُ اِهللا َعلَى ِعَباِدِه ِفي الَْحجِّ ، َوالَ َيْسَتِط

  .َنَعْم: ؟ قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

ْن أَبِيِه ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َخاِلٍد اَألْحَمُر ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ كُرَْيبٍ ، َع -٢٩٠٨
َيا َرسُولَ اِهللا ، إِنَّ أَبِي أَْدَركَُه الَْحجُّ ، َوالَ َيْستَِطيُع أَنْ َيُحجَّ ، إِالَّ : قُلُْت : َعبَّاسٍ ، أَْخبََرنِي ُحَصْيُن ْبُن َعْوٍف ، قَالَ 

  .ُحجَّ َعْن أَبِيَك: ُمْعَترًِضا ، فََصَمتَ َساَعةً ، ثُمَّ قَالَ 

 ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن دَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن إِْبَراِهيَم الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا الَْولِيُد ْبُن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا اَألْوَزاِعيَُّح -٢٩٠٩
اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم غََداةَ النَّْحرِ ،  ُسلَْيَمانَ ْبنِ َيسَارٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن أَِخيِه الْفَْضلِ ، أَنَُّه كَانَ رِْدفَ َرسُولِ

َيا َرُسولَ اِهللا ، إِنَّ فَرِيَضةَ اِهللا ِفي الَْحجِّ َعلَى ِعَباِدِه ، أَْدرَكَْت أَبِي شَْيًخا كَبًِريا ، الَ : فَأََتْتُه امَْرأَةٌ ِمْن َخثَْعَم ، فَقَالَْت 
  .َنَعْم ، فَإِنَُّه لَْو كَانَ َعلَى أَبِيِك َدْيٌن ، قََضْيِتِه: َعْنُه ؟ قَالَ  َيْسَتطِيُع أَنْ َيرْكََب ، أَفَأَُحجُّ

  َباُب َحجِّ الصَّبِيِّ -١١
َعْن َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد ْبُن ُسوقَةَ ، ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ : َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َوُمحَمَُّد ْبُن طَرِيٍف ، قَاالَ  -٢٩١٠



َرفََعِت امَْرأَةٌ َصبِيا لََها إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِفي َحجَِّتِه ، : ُمَحمَِّد ْبنِ الُْمْنكَِدرِ ، َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ، قَالَ 
  .َنَعْم َولَِك أَْجٌر: َيا َرُسولَ اِهللا ، أَلَِهذَا َحجٌّ ؟ قَالَ : فَقَالَْت 

  َباُب النُّفََساِء َوالَْحاِئضِ ، تُهِلُّ بِالَْحجِّ -١٢
نِ ْبنِ الْقَاِسمِ ، َعْن َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبَدةُ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ، َعْن َعْبِد الرَّْحَم -٢٩١١

أَْسَماُء بِْنُت ُعَمْيسٍ بِالشََّجَرِة ، فَأََمَر َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أََبا َبكْرٍ أَنْ  ُنِفَسْت: أَبِيِه ، َعْن َعاِئَشةَ ، قَالَْت 
  .َيأُْمَرَها أَنْ َتْغَتِسلَ ، َوتُهِلَّ

ْبنِ بِالَلٍ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َسعِيٍد ، أَنَّهُ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا خَاِلُد ْبُن َمْخلٍَد ، َعْن ُسلَْيَمانَ -٢٩١٢
ى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َوَمَعهُ َسِمَع الْقَاِسمَ ْبَن ُمَحمٍَّد ، ُيَحدِّثُ َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي َبكْرٍ ، أَنَّهُ َخَرَج َحاجا َمعَ َرسُولِ اِهللا َصلَّ

بِالشََّجَرِة ُمَحمََّد ْبَن أَبِي َبكْرٍ ، فَأََتى أَُبو َبكْرٍ النَّبِيَّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَأَْخَبَرُه ،  أَْسَماُء بِْنُت ُعمَْيسٍ ، فََولََدْت
ْصَنعُ النَّاُس ، إِالَّ أَنََّها ، الَ  َما َيفَأََمَرُه َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أَنْ َيأُْمَرَها أَنْ َتْغَتِسلَ ، ثُمَّ تُهِلَّ بِالَْحجِّ ، وََتْصَنَع

  .َتطُوُف بِالَْبْيِت

يِه ، َعْن َجابِرٍ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن آَدَم ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن َجْعفَرِ ْبنِ ُمَحمٍَّد ، َعْن أَبِ -٢٩١٣
بُِمحَمَِّد ْبنِ أَبِي َبكْرٍ فَأَْرَسلَتْ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم فَأََمَرَها أَنْ تَْغَتِسلَ ،  ُنِفَستْ أَْسَماُء بِْنُت ُعَمْيسٍ: قَالَ 

  .َوَتْسَتثِْفَر بِثَْوبٍ ، َو ُتهِلَّ

  َباُب َمَواِقيتِ أَْهلِ اآلفَاقِ -١٣
سٍ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنَّ َرُسولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّمَ َحدَّثََنا أَُبو ُمْصَعبٍ ، َحدَّثََنا مَاِلكُ ْبُن أََن -٢٩١٤

  .ُيهِلُّ أَْهلُ الَْمِديَنِة ِمْن ِذي الُْحلَْيفَِة ، َوأَْهلُ الشَّامِ ِمَن الُْجْحفَِة ، َوأَْهلُ َنْجٍد ِمْن قَْرٍن: قَالَ 
 ثَّالَثَةُ ، فَقَْد َسِمْعُتَها ِمْن َرسُولِ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َوَبلََغنِي أَنَّ َرسُولَ اهللاِ َصلَّى اهللاأَمَّا َهِذهِ ال: فَقَالَ َعْبُد اِهللا 

  .َوُيهِلُّ أَْهلُ الَْيَمنِ ِمْن َيلَْملََم: َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ 

َخطََبَنا : ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم ْبُن يَزِيَد ، َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ ، َعْن جَابِرٍ ، قَالَ  َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع -٢٩١٥
، مَُهلُّ أَْهلِ الَْمِديَنِة ، ِمْن ِذي الُْحلَْيفَِة ، َومَُهلُّ أَْهلِ الشَّامِ ، ِمَن الُْجْحفَِة : َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَقَالَ 

 عِْرقٍ ثُمَّ أَقَْبلَ بَِوْجهِهِ َوُمَهلُّ أَْهلِ الَْيَمنِ ، ِمْن َيلَْملََم ، َوُمَهلُّ أَْهلِ َنْجٍد ، ِمْن قَْرٍن ، َوُمَهلُّ أَْهلِ الَْمشْرِقِ ِمْن ذَاِت
  .اللَُّهمَّ أَقْبِلْ بِقُلُوبِهِْم: ِلُألفُقِ ، ثُمَّ قَالَ 

  َباُب اِإلحَْرامِ -١٤
َحدَّثَنِي ُعبَْيُد اِهللا ْبُن ُعَمَر ، َعْن ، ثََنا ُمحْرُِز ْبُن َسلََمةَ الَْعدَنِيُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْعزِيزِ ْبُن ُمَحمٍَّد الدََّراَوْرِديُّ َحدَّ -٢٩١٦

ْجلَُه ِفي الَْغْرزِ ، وَاْستََوْت بِِه رَاِحلَُتُه ، َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، كَانَ إِذَا أَْدَخلَ رِ
  .أََهلَّ ِمْن ِعْنِد َمْسجِِد ِذي الُْحلَْيفَِة



دَّثََنا َح: لْوَاِحِد ، قَاالَ َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن إِْبَراِهيَم الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا الَْولِيُد ْبُن ُمْسِلمٍ ، َوُعَمُر ْبُن َعْبِد ا -٢٩١٧
إِنِّي :  أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ األَْوَزاِعيُّ ، َعْن أَيُّوَب ْبنِ ُموَسى ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعَبْيِد ْبنِ ُعَمْيرٍ ، َعْن ثَابٍِت الْبَُنانِيِّ ، َعْن

لَبَّْيَك بُِعمَْرٍة َوِحجٍَّة : َرِة ، فَلَمَّا اْستََوْت بِِه قَاِئَمةً ، قَالَ ِعْنَد ثَِفنَاِت َناقَِة َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، ِعْنَد الشََّج
  .َمًعا َوذَِلَك ِفي َحجَِّة الْوََداعِ

  َباُب التَّلْبِيَِة -١٥
ُنَمْيرٍ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر ، َعْن  َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َوأَُبو أَُساَمةَ ، َوعَْبُد اِهللا ْبُن -٢٩١٨

، لَبَّْيَك اللَُّهمَّ ، لَبَّْيَك : َتلَقَّفُْت التَّلْبَِيةَ ِمْن َرسُولِ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َوُهَو َيقُولُ : َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 
  .نَّ الَْحْمَد وَالنِّْعَمةَ لََك َوالُْملَْك ، الَ َشرِيَك لََكلَبَّْيكَ الَ شَرِيَك لََك لَبَّْيَك ، إِ

  .لَبَّْيَك لَبَّْيَك ، لَبَّْيَك َوَسْعَدْيَك ، وَالَْخْيُر ِفي َيدَْيَك لَبَّْيَك ، وَالرَّغَْباُء إِلَْيَك وَالَْعَملُ: َوكَانَ اْبُن ُعَمَر َيزِيُد ِفيَها : قَالَ 

َعْن  ْبُن أَْخَزَم ، َحدَّثََنا ُمَؤمَّلُ ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن َجْعفَرِ ْبنِ ُمَحمٍَّد ، َعْن أَبِيِه ، َحدَّثََنا زَْيُد -٢٩١٩
 َشرِيَك لَكَ لَبَّْيَك إِنَّ الْحَْمَد كَاَنْت َتلْبَِيةُ َرسُولِ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّمَ لَبَّْيَك اللَُّهمَّ لَبَّْيَك ، لَبَّْيَك الَ: َجابِرٍ ، قَالَ 

  .َوالنِّْعَمةَ لََك َوالُْملَْك ، الَ شَرِيَك لََك

َحدَّثََنا َوكِيٌع ، َحدَّثََنا َعْبدُ الْعَزِيزِ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َوَعِليُّ ْبُن ُمحَمٍَّد ، قَاالَ  -٢٩٢٠
لْيِه وَسلََّم قَالَ ِفي بِي َسلََمةَ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ الْفَْضلِ ، َعنِ اَألعَْرجِ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعأَ

  .لَبَّْيَك إِلََه الَْحقِّ ، لَبَّْيَك: َتلْبَِيِتِه 

إِْسَماعِيلُ ْبُن َعيَّاشٍ ، َحدَّثََنا ُعَماَرةُ ْبُن غَزِيَّةَ األَْنصَارِيُّ ، َعْن أَبِي َحازِمٍ ،  َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا -٢٩٢١
ينِِه َما ِمْن ُملَبٍّ ُيلَبِّي ، إِالَّ لَبَّى ، َما َعْن َيِم: َعْن َسْهلِ ْبنِ َسْعٍد السَّاِعِديِّ ، َعْن َرسُولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 

  .َوِشَماِلِه ، ِمْن َحَجرٍ ، أَْو َشَجرٍ ، أَْو َمَدرٍ ، حَتَّى َتْنقَِطَع اَألْرُض ، ِمْن َهاُهَنا َوَهاُهَنا

  َباُب َرفْعِ الصَّْوِت ، بِالتَّلْبِيَِة -١٦
ْن َعْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي َبكْرٍ ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ أَبِي َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َع -٢٩٢٢

: َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ  َبكْرِ ْبنِ َعْبدِ الرَّْحَمنِ ْبنِ الْحَارِِث ْبنِ ِهَشامٍ ، َعْن َخالَِّد ْبنِ السَّاِئبِ ، َعْن أَبِيِه ؛ أَنَّ النَّبِيَّ
  .َمرَنِي أَنْ آُمَر أَْصَحابِي أَنْ َيْرفَُعوا أَْصوَاتَُهْم بِاِإلْهالَلِأَتَانِي جِْبرِيلُ ، فَأَ

لُْمطَِّلبِ ْبنِ َعْبِد اِهللا َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ أَبِي لَبِيٍد ، َعنِ ا -٢٩٢٣
: قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َخالَّدِ ْبنِ السَّاِئبِ ، َعْن َزْيِد ْبنِ خَاِلدٍ الُْجهَنِيِّ ، قَالَ  ْبنِ َحْنطَبٍ ، َعْن

  .َعارِ الَْحجَِّيا ُمَحمَُّد ، ُمرْ أَْصحَاَبَك فَلَْيْرفَُعوا أَصَْواَتُهْم بِالتَّلْبَِيِة ، فَإِنََّها ِمْن ِش: َجاَءنِي جِبْرِيلُ ، فَقَالَ 

َحدَّثََنا اْبُن أَبِي فُدَْيٍك ، َعنِ : َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن الُْمْنِذرِ الْحَِزاِميُّ ، َوَيْعقُوُب ْبُن ُحمَْيِد ْبنِ كَاِسبٍ ، قَاالَ  -٢٩٢٤
ْبنِ يَْربُوعٍ ، َعْن أَبِي َبكْرٍ الصِّدِّيقِ ، أَنَّ َرُسولَ اهللاِ  الضَّحَّاِك ْبنِ ُعثَْمانَ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ الْمُْنكَِدرِ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ

  .الَْعجُّ ، َوالثَّجُّ: َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم سُِئلَ ، أَيُّ اَألْعَمالِ أَفَْضلُ ؟ قَالَ 



  َباُب الظِّالَلِ ، ِللُْمْحرِمِ -١٧
َزاِميُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َناِفعٍ ، َوعَْبُد اِهللا ْبُن َوْهبٍ ، َوُمَحمَُّد ْبُن فُلَْيحٍ ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن الُْمْنِذرِ الِْح -٢٩٢٥

رِ ْبنِ ، َعْن َجابِ َحدَّثََنا َعاِصُم ْبُن ُعَمَر ْبنِ َحفْصٍ ، َعْن َعاِصمِ ْبنِ ُعَبْيِد اِهللا ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعاِمرِ ْبنِ َربِيَعةَ: قَالُوا 
َما ِمْن ُمْحرِمٍ َيْضَحى ِللَِّه َيْوَمُه ، ُيلَبِّي ، حَتَّى َتغِيَب الشَّْمُس ، : قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َعْبِد اِهللا ، قَالَ 

  .إِالَّ غَاَبتْ بِذُُنوبِِه ، فََعاَد كََما َولََدْتُه أُمُُّه

  اِإلْحَرامَِباُب الطِّيبِ ، ِعْندَ  -١٨
َرَنا اللَّْيثُ ْبُن َسْعٍد ؛ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ وَحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن رُْمحٍ ، أَْخَب -٢٩٢٦

طَيَّْبُت َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، : أَنََّها قَالَْت َجِميًعا َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ الْقَاِسمِ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعاِئَشةَ ، 
  .ِإلحَْراِمِه قَْبلَ أَنْ ُيْحرَِم ، َوِلِحلِِّه ، قَْبلَ أَنْ ُيِفيَض

  بَِيَديَّ هَاَتيْنِ: قَالَ ُسفَْيانُ 

اَألْعَمُش ، َعْن أَبِي الضَُّحى ، َعْن َمْسرُوقٍ ، َعْن َعاِئَشةَ ،  َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا -٢٩٢٧
  .كَأَنِّي أَنْظُُر إِلَى َوبِيصِ الطِّيبِ ِفي َمفَارِقِ َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َوُهَو ُيلَبِّي: قَالَْت 

كَأَنِّي : يٌك ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعنِ اَألْسَوِد ، َعْن َعاِئَشةَ ، قَالَْت َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا َشرِ -٢٩٢٨
  .أََرى َوبِيَص الطِّيبِ ِفي َمفْرِقِ َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم بَْعَد ثَالَثٍَة ، َوُهَو ُمْحرٌِم

  َباُب َما َيلَْبُس الُْمْحرُِم ِمَن الثَِّيابِ -١٩
 النَّبِيَّ َصلَّى دَّثََنا أَُبو ُمْصَعبٍ ، َحدَّثََنا مَاِلكُ ْبُن أََنسٍ ، َعْن َناِفعٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر ، أَنَّ َرُجالً سَأَلََح -٢٩٢٩

الَ َيلَْبُس الْقُُمَص ، َوالَ الَْعمَاِئمَ : لََّم اهللا َعلْيِه وَسلََّم َما َيلَْبُس الُْمْحرُِم ِمَن الثَِّيابِ ؟ فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَس
َولَْيقْطَْعُهَما أَسْفَلَ ِمَن  ، َوالَ السََّراوِيالَِت َوالَ الَْبرَانَِس ، َوالَ الِْخفَاَف ، إِالَّ أَنْ الَ َيجَِد َنْعلَْينِ ، فَلَْيلَْبْس ُخفَّْينِ ،

  .بِ َشْيئًا َمسَّهُ الزَّْعفََرانُ ، أَوِ الَْوْرُسالْكَْعَبْينِ ، َوالَ َتلَْبُسوا ِمَن الثَِّيا

نََهى : ، أَنَُّه قَالَ َحدَّثََنا أَُبو ُمْصَعبٍ ، َحدَّثََنا مَاِلكُ ْبُن أََنسٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ دِيَنارٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر  -٢٩٣٠
  .لَْبَس الُْمْحرُِم ثَْوًبا َمْصُبوغًا ، بَِوْرسٍ ، أَْو َزْعفََراٍنَرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أَنْ َي

  َباُب السََّراوِيلِ وَالْخُفَّْينِ ، ِللُْمْحرِمِ ، إِذَا لَمْ َيجِْد إِزَاًرا ، أَوْ َنْعلَْينِ -٢٠
ثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ ، َعْن َحدَّ: َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َوُمَحمَّدُ ْبُن الصَّبَّاحِ ، قَاالَ  -٢٩٣١

َعلَى : َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيْخطُُب ، قَالَ ِهَشاٌم : َجابِرِ ْبنِ زَْيٍد أَبِي الشَّْعثَاِء ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ 
  .َيجِْد إِزَاًرا ، فَلَْيلَْبسْ َسَراوِيلَ ، َوَمْن لَْم َيجِْد َنْعلَْينِ ، فَلَْيلَْبْس ُخفَّْينَِمْن لَْم : الِْمْنَبرِ ، فَقَالَ 

  .فَلَْيلَْبْس سََراوِيلَ ، إِالَّ أَنْ َيفِْقَد: َوقَالَ ِهَشاٌم ِفي َحِديِثِه 

عٍ ، َوَعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ِدينَارٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنَّ َرسُولَ َحدَّثََنا أَُبو ُمْصَعبٍ ، َحدَّثََنا مَاِلكُ ْبُن أََنسٍ ، َعْن َناِف -٢٩٣٢
  .َمْن لَْم َيجِْد َنْعلَْينِ ، فَلَْيلَْبْس ُخفَّْينِ ، َولَْيقْطَْعُهَما أَْسفَلَ ِمَن الْكَعَْبْينِ: اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 



  مَِباُب التََّوقِّي ِفي اِإلْحَرا -٢١
ْحَيى ْبنِ َعبَّادِ ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن إِْدرِيَس ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسَحاَق ، َعْن َي -٢٩٣٣

َرْجَنا َمَع َرسُولِ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َحتَّى َخ: َعْبِد اهللاِ ْبنِ الزَُّبْيرِ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَْسَماَء بِْنِت أَبِي َبكْرٍ ، قَالَْت 
ا إِلَى َجْنبِ أَبِي ، َوكَاَنتْ إِذَا كُنَّا بِالَْعْرجِ ، نََزلَْنا ، فََجلََس َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َوَعاِئَشةُ إِلَى َجْنبِِه ، وَأََن

  .كْرٍ وَاِحَدةً ، َمَع غُالَمِ أَبِي َبكْرٍزَِمالَُتَنا َوزِمَالَةُ أَبِي َب
َمَعكَ َبِعٌري َواِحٌد ُتِضلُُّه ؟ : أَْيَن َبعُِريَك ؟ قَالَ أَْضلَلُْتُه الْبَارَِحةَ ، قَالَ : فَطَلََع الُْغالَُم وَلَْيَس َمَعُه َبِعُريُه ، فَقَالَ لَُه : قَالَ 
  .اْنظُُروا إِلَى َهذَا الُْمْحرِمِ ، َما َيْصنَُع: َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقُولُ  فَطَِفَق َيْضرُِبُه ، َوَرُسولُ اِهللا: قَالَ 

  َباُب الُْمْحرِمِ ، يَْغِسلُ رَأْسَُه -٢٢
ُحَنْينٍ ، َعْن أَبِيِه ؛ أَنَّ  َحدَّثََنا أَُبو ُمْصَعبٍ ، َحدَّثََنا مَاِلٌك ، َعْن زَْيِد ْبنِ أَسْلََم ، َعْن إِْبَراِهيَم ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ -٢٩٣٤

َيْغِسلُ الُْمْحرُِم َرأَْسُه ، َوقَالَ : َعْبَد اهللاِ ْبَن َعبَّاسٍ ، وَالِْمسَْوَر ْبَن َمْخَرَمةَ ، اْخَتلَفَا بِاَألبَْواِء ، فَقَالَ َعْبُد اِهللا ْبُن َعبَّاسٍ 
لَنِي اْبُن َعبَّاسٍ إِلَى أَبِي أَيُّوَب اَألْنَصارِيِّ أَسْأَلُُه َعْن ذَِلَك ، فََوَجْدُتُه َيغَْتِسلُ الَ يَْغِسلُ الُْمْحرُِم رَأَْسُه ، فَأَْرَس: الِْمسَْوُر 

ي إِلَْيَك َعْبدُ أََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُحَنْينٍ أَْرَسلَنِ: َمْن َهذَا ؟ قُلُْت : َبْيَن الْقَْرَنْينِ ، َوُهَو َيْسَتِتُر بِثَْوبٍ ، فََسلَّْمُت َعلَْيِه ، فَقَالَ 
فََوَضَع أَُبو أَيُّوَب : الَ اِهللا ْبُن َعبَّاسٍ أَْسأَلَُك كَْيَف كَانَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيْغِسلُ رَأَْسُه َوُهَو ُمْحرٌِم ، قَ

اْصُبْب فََصبَّ َعلَى َرأِْسِه ، ثُمَّ حَرََّك : َساٍن َيُصبُّ َعلَْيِه َيَدُه َعلَى الثَّْوبِ فَطَأْطَأَُه ، حَتَّى َبَدا ِلي رَأُْسُه ، ثُمَّ قَالَ إلِْن
  .َهكَذَا َرأَْيُتهُ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيفَْعلُ: رَأَْسُه بَِيَدْيِه ، فَأَقَْبلَ بِهَِما َوأَْدَبَر ، ثُمَّ قَالَ 

  هَاَباُب الُْمْحرَِمِة ، َتْسُدلُ الثَّْوَب ، َعلَى َوْجهِ -٢٣
اِهٍد ، َعْن َعاِئَشةَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن فَُضْيلٍ ، َعْن َيزِيَد ْبنِ أَبِي زَِياٍد ، َعْن ُمَج -٢٩٣٥
لَِقيََنا الرَّاِكبُ أَْسَدلَْنا ِثيَاَبَنا ، ِمْن فَْوقِ ُرُؤوِسَنا  كُنَّا َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، وََنْحُن ُمْحرُِمونَ ، فَإِذَا: ، قَالَْت 

  .، فَإِذَا َجاَوَزَنا ، َرفَعَْناَها
،  ، َعْن َعاِئَشةَ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن إِْدرِيَس ، َعْن َيزِيَد ْبنِ أَبِي زِيَاٍد ، َعْن ُمَجاِهٍد -م٢٩٣٥

  .َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم بَِنْحوِِه

  َباُب الشَّْرِط ِفي الَْحجِّ -٢٤
، َنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُنَمْيرٍ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا أَبِي وَحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثَ -٢٩٣٦

الَ أَْدرِي أَْسَماَء بِْنِت أَبِي َبكْرٍ أَوْ : َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن َحِكيمٍ ، َعْن أَبِي َبكْرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ الزَُّبْيرِ ، َعْن َجدَِّتِه قَالَ 
َما َيْمَنُعِك ، َيا : ةَ بِْنِت َعْبِد الُْمطَِّلبِ فَقَالَ ُسْعَدى بِْنِت َعْوٍف ، أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َدَخلَ َعلَى ُضَباَع

فَأَْحرِِمي َواشَْترِِطي ، أَنَّ َمِحلَِّك ، َحْيثُ : أََنا امَْرأَةٌ َسِقيَمةٌ ، وَأََنا أََخاُف الَْحْبَس ، قَالَ : َعمََّتاُه ِمَن الَْحجِّ ؟ فَقَالَْت 
  .ُحبِْسِت

ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن فَُضْيلٍ ، َوَوكِيٌع ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ  -٢٩٣٧
: ، الَْعاَم ؟ قُلُْت أََما تُرِيِديَن الَْحجَّ : َدَخلَ َعلَيَّ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم وَأََنا َشاِكَيةٌ ، فَقَالَ : ُضَباَعةَ ، قَالَْت 

  .َمحِلِّي ، َحْيثُ َتْحبِسُنِي: إِنِّي لََعِليلَةٌ ، َيا َرسُولَ اِهللا ، قَالَ ُحجِّي َوقُوِلي 



َسِمَع طَاُووًسا  أَنَُّه َحدَّثََنا أَُبو بِْشرٍ َبكُْر ْبُن َخلٍَف ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِصمٍ ، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ ، أَْخبََرنِي أَُبو الزُّبَْيرِ ، -٢٩٣٨
َجاَءْت ضَُباَعةُ بِْنُت الزَُّبْيرِ ْبنِ َعْبِد الُْمطَِّلبِ َرسُولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه : ، َوِعكْرَِمةَ ، ُيَحدِّثَاِن َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ 

أَِهلِّي ، وَاْشَترِِطي أَنَّ َمحِلِّي ، َحْيثُ : ْيَف أُِهلُّ ؟ قَالَ إِنِّي اْمرَأَةٌ ثَِقيلَةٌ ، َوإِنِّي أُرِيُد الَْحجَّ ، فَكَ: وَسلََّم فَقَالَْت 
  .َحَبسَْتنِي

  َباُب ُدخُولِ الَْحَرمِ -٢٥
نِ أَبِي ْن َعطَاِء ْبَحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن َصبِيحٍ ، َحدَّثََنا ُمبَاَرُك ْبُن َحسَّانَ أَُبو َعْبِد اِهللا ، َع -٢٩٣٩

كَاَنتِ اَألْنبَِياُء َتْدُخلُ الَْحَرَم ، ُمَشاةً ُحفَاةً ، َوَيطُوفُونَ بِالَْبْيِت ، َويَقُْضونَ : َربَاحٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ 
  .الَْمنَاِسَك ، حُفَاةً ُمَشاةً

  َباُب ُدخُولِ َمكَّةَ -٢٦
ٍد ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اِهللا ْبُن ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنَّ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمَّ -٢٩٤٠

  .ةِ السُّفْلَىَن الثَّنِيََّرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم كَانَ َيْدُخلُ َمكَّةَ ، ِمَن الثَّنِيَِّة الُْعلَْيا ، َوإِذَا خََرَج خََرَج ، ِم

لنَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا الُْعَمرِيُّ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنَّ ا -٢٩٤١
  .وَسلََّم َدَخلَ َمكَّةَ نََهاًرا

ثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، أَخَْبَرَنا َمْعَمٌر ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َعِليِّ ْبنِ الُْحَسْينِ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّ -٢٩٤٢
َوَهلْ : َيا َرسُولَ اِهللا ، أَْيَن َتْنزِلُ غًَدا ؟ َوذَِلَك ِفي َحجَِّتِه ، قَالَ : قُلُْت : َعْمرِو ْبنِ ُعثَْمانَ ، َعْن أَُساَمةَ ْبنِ زَْيٍد ، قَالَ 

َنْحُن نَازِلُونَ غًَدا بَِخْيِف بَنِي ِكَناَنةَ ، َيْعنِي الُْمَحصََّب ، َحْيثُ قَاَسَمْت قُرَْيٌش َعلَى : َتَرَك لََنا َعِقيلٌ َمنْزِالً ؟ ثُمَّ قَالَ 
  .ُيَناِكُحوُهْم ، َوالَ ُيبَايُِعوُهْمالْكُفْرِ ، َوذَِلَك أَنَّ بَنِي ِكنَاَنةَ ، َحالَفَْت قَُرْيًشا َعلَى َبنِي هَاِشمٍ ، أَنْ الَ 

  .َوالْخَْيُف الَْواِدي: قَالَ الزُّْهرِيُّ : قَالَ َمْعَمٌر 

  َباُب اسِْتالَمِ الَْحجَرِ -٢٧
َنا َعاِصٌم اَألحَْولُ ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َحدَّثَ: َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َوَعِليُّ ْبُن ُمحَمٍَّد ، قَاالَ  -٢٩٤٣

إِنِّي لَأُقَبِّلَُك ، وَإِنِّي َألْعلَمُ أَنََّك : َرأَْيُت اُألَصْيِلَع ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ ُيقَبِّلُ الَْحَجَر َوَيقُولُ : َعْبِد اهللاِ ْبنِ َسْرجَِس ، قَالَ 
  .َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ُيقَبِّلَُك ، َما قَبَّلُْتَك َحَجٌر الَ َتُضرُّ َوالَ َتنْفَُع ، َولَْوالَ أَنِّي رَأَْيُت

َسِمْعتُ :  ، قَالَ َحدَّثََنا ُسوَْيُد ْبُن َسعِيٍد ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّحِيمِ الرَّازِيُّ ، َعنِ اْبنِ ُخثَْيمٍ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ جَُبْيرٍ -٢٩٤٤
لََيأِْتَينَّ َهذَا الَْحَجُر ، َيْوَم الِْقَياَمِة َولَُه َعْيَناِن يُْبِصُر بِهَِما ، : الَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَ: اْبَن َعبَّاسٍ ، َيقُولُ 

  .َوِلَسانٌ َيْنِطُق بِِه ، َيْشَهُد َعلَى َمْن َيْسَتِلُمُه ، بَِحقٍّ

: َنا خَاِلي َيْعلَى ، َعْن ُمَحمَّدِ ْبنِ َعْوٍن ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثَ -٢٩٤٥
نِ  الَْتفََت ، فَإِذَا ُهَو بُِعَمَر ْباْسَتقَْبلَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم الَْحَجَر ، ثُمَّ َوَضَع َشفََتْيِه َعلَْيِه ، يَْبِكي طَوِيالً ، ثُمَّ

  .َهاُهَنا ُتْسكَُب الَْعَبرَاُت: الَْخطَّابِ َيْبِكي ، فَقَالَ َيا ُعَمُر 



نِ اْبنِ ِشهَابٍ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعْمرِو ْبنِ السَّْرحِ الِْمصْرِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اهللاِ ْبُن َوْهبٍ ، أَْخبََرنِي ُيوُنُس ، َع -٢٩٤٦
لَْم َيكُْن َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيْسَتِلُم ِمْن أَرْكَاِن الَْبْيِت ، إِالَّ :  ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ ، َعْن َساِلمِ ْبنِ َعْبِد اِهللا

  .الرُّكَْن اَألسَْوَد ، َوالَِّذي َيِليِه ِمْن َنْحوِ ُدورِ الُْجَمِحيَِّني

  َباُب َمنِ اْستَلََم الرُّكَْن ، بِِمْحَجنِِه -٢٨
، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا ُيوُنُس ْبُن ُبكَْيرٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسحَاَق -٢٩٤٧

لَمَّا اطَْمأَنَّ َرسُولُ اِهللا َصلَّى : ْنِت شَْيَبةَ ، قَالَْت َجْعفَرِ ْبنِ الزُّبَْيرِ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ َعْبدِ اهللاِ ْبنِ أَبِي ثَْورٍ ، َعْن َصِفيَّةَ بِ
ةَ ، فََوَجَد ِفيَها َحَماَمةَ اهللا َعلْيِه وَسلََّم َعاَم الْفَْتحِ طَاَف َعلَى َبِعريٍ َيْسَتِلُم الرُّكَْن ، بِِمْحَجنٍ بَِيِدِه ، ثُمَّ َدَخلَ الْكَْعَب

  .َم َعلَى َبابِ الْكَْعَبِة ، فََرَمى بَِها ، وَأََنا أَنْظُُرَعْيَداٍن ، فَكََسَرَها ، ثُمَّ قَا

َعْن ُعَبْيدِ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعْمرِو ْبنِ السَّْرحِ ، أَْخبََرَنا َعْبُد اِهللا ْبُن َوْهبٍ ، َعْن ُيوُنَس ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ،  -٢٩٤٨
أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم طَاَف ِفي َحجَّةِ الْوَدَاعِ ، َعلَى َبِعريٍ ، َيْسَتِلُم الرُّكَْن اِهللا ْبنِ َعْبدِ اِهللا ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، 

  .، بِِمْحَجنٍ

: ْبُن ُموَسى ، قَاالَ  َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع وَحدَّثََنا َهِديَّةُ ْبُن َعْبدِ الَْوهَّابِ ، َحدَّثََنا الْفَْضلُ -٢٩٤٩
َرأَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َسِمْعُت أََبا الطُّفَْيلِ َعاِمَر ْبَن َواِثلَةَ ، قَالَ : َحدَّثََنا َمْعُروُف ْبُن َخرَُّبوذَ الَْمكِّيُّ ، قَالَ 

  .بِِمْحَجنِِه ، َوُيقَبِّلُ الِْمْحَجَنَيطُوُف بِالَْبْيِت ، َعلَى َراِحلَِتِه ، َيْسَتِلمُ الرُّكَْن 

  َباُب الرََّملِ ، َحْولَ الْبَْيِت -٢٩
َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن ُعَبْيدٍ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َبِشريٍ وَحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ،  -٢٩٥٠
انَ إِذَا طَافَ َحدَّثََنا ُعَبْيدُ اهللاِ ْبُن ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم كَ: ، قَاالَ 

  .بِالَْبْيِت الطََّوافَ األَوَّلَ ، َرَملَ ثَالَثَةً ، َوَمَشى أَْرَبَعةً ، ِمَن الَْحْجرِ إِلَى الَْحجْرِ
  .اْبُن ُعَمَر َيفَْعلُُه َوكَانَ

ُمَحمٍَّد ، َعْن أَبِيِه  َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا أَُبو الُْحَسْينِ الُْعكِْليُّ ، َعْن َماِلِك ْبنِ أََنسٍ ، َعْن َجْعفَرِ ْبنِ -٢٩٥١
  .الِْحْجرِ إِلَى الِْحْجرِ ثَالَثًا ، َوَمَشى أَْرَبًعا ، َعْن َجابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم رََملَ ِمَن

ْسلََم ، َعْن أَبِيِه ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن َعْوٍن ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ َسْعٍد ، َعْن َزْيِد ْبنِ أَ -٢٩٥٢
الرََّمالَنُ اآلنَ ؟ َوقَْد أَطَّأَ اللَُّه اِإلْسالََم ، َوَنفَى الْكُفَْر َوأَْهلَُه ، َواْيُم اِهللا ، َما َنَدعُ ِفيَم : َسِمْعُت ُعَمَر ، َيقُولُ : قَالَ 

  .َشْيئًا ، كُنَّا َنفَْعلُُه َعلَى َعْهِد َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم

ْبُد الرَّزَّاقِ ، أَخَْبَرَنا َمْعَمٌر ، َعنِ اْبنِ ُخثَْيمٍ ، َعْن أَبِي الطُّفَْيلِ ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا َع -٢٩٥٣
ِة ، إِنَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َألْصحَابِِه ِحَني أَرَاُدوا ُدُخولَ َمكَّةَ ِفي ُعْمَرِتِه بَْعَد الُْحدَْيبَِي: َعبَّاسٍ ، قَالَ 

  .قَْوَمكُْم غًَدا َسَيَروَْنكُْم ، فَلَيَرُونَّكُْم ُجلًْدا
إِذَا َبلَُغوا الرُّكَْن الَْيمَانَِي ، فَلَمَّا َدَخلُوا الَْمْسجَِد ، اْسَتلَُموا الرُّكَْن َوَرَملُوا َوالنَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َمَعُهْم ، حَتَّى 



ثَ ِد ، ثُمَّ َرَملُوا ، َحتَّى َبلَُغوا الرُّكَْن الَْيَمانَِي ، ثُمَّ َمشَْوا إِلَى الرُّكْنِ اَألْسَوِد ، فَفََعلَ ذَِلكَ ثَالََمَشْوا إِلَى الرُّكْنِ اَألْسَو
  .َمرَّاٍت ، ثُمَّ َمَشى اَألرَْبَع

  َباُب اِالضِْطبَاعِ -٣٠
ُيوُسَف ، َوقَبِيَصةُ ، قَاالَ َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعنِ اْبنِ جَُرْيجٍ ، َعْن  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن -٢٩٥٤

  .طَاَف ُمْضطَبًِعاَعْبِد الَْحِميِد ، َعنِ اْبنِ َيعْلَى ْبنِ أَُميَّةَ ، َعْن أَبِيِه َيْعلَى أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، 
  .ُبْرٌدَوَعلَْيِه : قَالَ قَبِيَصةُ 

  َباُب الطََّواِف ، بِالِْحجْرِ -٣١
نِ أَبِي الشَّْعثَاِء ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا َشْيَبانُ ، َعْن أَشَْعثَ ْب -٢٩٥٥

ُهَو ِمَن : سَأَلُْت َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َعنِ الِْحْجرِ ، فَقَالَ : َعنِ اَألْسَوِد ْبنِ يَزِيَد ، َعْن َعاِئَشةَ ، قَالَْت 
 فََما َشأْنُ َبابِِه مُْرَتِفًعا ، الَ ُيْصَعدُ إِلَْيِه ، إِالَّ: َعَجَزتْ بِهِمُ النَّفَقَةُ قُلُْت : َما َمَنَعُهْم أَنْ ُيْدِخلُوُه ِفيِه ؟ قَالَ : الْبَْيِت قُلُْت 
كُفْرٍ ، ذَِلَك ِفْعلُ قَْوِمِك ، لُِيْدِخلُوُه َمْن َشاؤُوا ، َوَيْمَنُعوُه َمْن َشاُؤوا ، َولَْوالَ أَنَّ قَْوَمكِ َحِديثُ َعْهٍد بِ: بُِسلَّمٍ ؟ قَالَ 

  .ِمْنُه ، َوَجَعلْتُ َباَبُه بِاَألْرضَِمَخافَةَ أَنْ َتنِْفَر قُلُوُبُهْم ، لَنَظَْرُت َهلْ أُغَيُِّرُه ، فَأُْدِخلَ ِفيِه َما اْنَتقََص 

  َباُب فَْضلِ الطََّواِف -٣٢
، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الْفَُضْيلِ ، َعنِ الَْعالَِء ْبنِ الُْمَسيَّبِ ، َعْن َعطَاٍء  -٢٩٥٦

  .َمْن طَاَف بِالَْبْيِت ، َوَصلَّى َركَْعَتْينِ ، كَانَ كَِعْتقِ َرقََبٍة: اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقُولُ  َسِمْعُت َرُسول: ُعَمَر ، قَالَ 

ْعُت اْبَن ِهَشامٍ َسِم: َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن َعيَّاشٍ ، َحدَّثََنا ُحمَْيُد ْبُن أَبِي سَوِيَّةَ ، قَالَ  -٢٩٥٧
َحدَّثَنِي أَُبو ُهَريَْرةَ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى : ، َيسْأَلُ َعطَاَء ْبَن أَبِي َربَاحٍ َعنِ الرُّكْنِ الَْيَمانِي ، َوُهَو َيطُوُف بِالَْبْيِت ، فَقَالَ َعطَاٌء 

اللَُّهمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك الَْعفَْو َوالَْعاِفَيةَ ِفي الدُّنَْيا َواآلِخَرِة ، َربََّنا : الَ وُِكلَ بِِه َسْبُعونَ َملَكًا ، فََمْن قَ: اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 
  .آِمَني: آِتَنا ِفي الدُّْنَيا َحَسَنةً ، َوِفي اآلخَِرِة َحَسَنةً ، َوِقَنا َعذَابَ النَّارِ ، قَالُوا 

َحدَّثَنِي أَُبو ُهرَْيَرةَ ، أَنَُّه : ا ُمَحمٍَّد َما َبلََغَك ِفي َهذَا الرُّكْنِ اَألْسَوِد ؟ فَقَالَ َعطَاٌء فَلَمَّا َبلَغَ الرُّكْنِ اَألْسَوِد ، قَالَ َيا أََب
  .َمْن فَاَوَضُه ، فَإِنََّما ُيفَاوُِض َيَد الرَّْحَمنِ: َسِمَع َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقُولُ 

َحدَّثَنِي أَُبو ُهرَْيَرةَ ، أَنَُّه َسِمَع َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه : َيا أََبا ُمَحمٍَّد فَالطََّواُف ؟ قَالَ َعطَاٌء  :قَالَ لَُه اْبُن ِهَشامٍ 
لََه إِالَّ اللَُّه ، وَاللَُّه أَكَْبُر ، َوالَ َمْن طَافَ بِالَْبْيِت َسبًْعا َوالَ يََتكَلَُّم ، إِالَّ بُِسْبَحانَ اِهللا َوالَْحْمُد ِللَِّه ، َوالَ إِ: وَسلََّم َيقُولُ 

 بَِها َعَشَرةُ َدَرَجاٍت ، َحْولَ َوالَ قُوَّةَ ، إِالَّ بِاللَِّه ، ُمِحَيْت َعْنُه َعْشُر َسيِّئَاٍت ، َوكُِتَبْت لَُه َعْشرُ َحَسنَاٍت ، َوُرِفَع لَُه
  .، خَاَض ِفي الرَّْحَمِة بِرِْجلَْيِه ، كََخاِئضِ الَْماِء بِرِْجلَْيِه َوَمْن طَاَف ، فََتكَلََّم َوُهَو ِفي ِتلَْك الْحَالِ

  َباُب الرَّكَْعَتْينِ بَْعَد الطََّواِف -٣٣
طَِّلبِ ْبنِ أَبِي نِ الُْمَحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ ، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ ، َعْن كَِثريِ ْبنِ كَِثريِ ْب -٢٩٥٨

َرأَْيُت َرسُولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّمَ إِذَا فََرغَ ِمْن َسْبِعِه َجاَء ، : َوَداَعةَ السَّْهِميِّ ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ الُْمطَِّلبِ ، قَالَ 



  .لَْيَس َبْيَنُه وََبْيَن الطُّوَّاِف أََحٌدَحتَّى ُيحَاِذَي بِالرُّكْنِ ، فََصلَّى َركْعََتْينِ ِفي َحاِشَيِة الَْمطَاِف ، َو
  .َهذَا بَِمكَّةَ خَاصَّةً: قَالَ اْبُن َماَجةَ 

َحدَّثََنا َوكِيٌع ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ ثَابٍِت الَْعْبِديِّ ، َعْن : َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َوَعْمُرو ْبُن َعْبِد اِهللا ، قَاالَ  -٢٩٥٩
لَّى َركَْعَتْينِ ، ِديَنارٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَِدَم فَطَاَف بِالْبَْيِت َسْبًعا ، ثُمَّ َصَعْمرِو ْبنِ 

  .َيعْنِي ِعْنَد الَْمقَامِ ، ثُمَّ خََرَج إِلَى الصَّفَا: قَالَ َوِكيٌع 

َمانَ الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا الَْولِيُد ْبُن ُمْسِلمٍ ، َعْن َماِلكِ ْبنِ أََنسٍ ، َعْن َجْعفَرِ ْبنِ ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن ُعثْ -٢٩٦٠
َم إِبَْراهِيَم فَقَالَ لَمَّا فََرغَ َرسُولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِمْن طََواِف الْبَْيِت أََتى َمقَا: َعْن أَبِيِه ، َعْن َجابِرٍ ، أَنَُّه قَالَ 

  }وَاتَِّخذُوا ِمْن َمقَامِ إِبَْراهِيَم ُمَصلًّى{: َيا َرُسولَ اِهللا ، َهذَا َمقَاُم أَبِيَنا إِبَْراِهيَم ، الَِّذي قَالَ اللَُّه ُسْبَحاَنُه : ُعَمُر 
  .َنَعْم: ؟ قَالَ } َمقَامِ إِْبَراِهيَم ُمصَلًّىوَاتَِّخذُوا ِمْن {: َهكَذَا قََرأََها : فَقُلُْت ِلَماِلٍك : قَالَ الَْوِليُد 

  َباُب الَْمرِيضِ ، َيطُوُف َراِكبًا -٣٤
َمُد ْبُن ِسَناٍن ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمَعلَّى ْبُن َمْنصُورٍ وَحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن َمْنصُورٍ ، َوأَْح -٢٩٦١

َحدَّثََنا َماِلُك ْبُن أََنسٍ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َنوْفَلٍ ، َعْن : َنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َمْهِديٍّ ، قَاالَ َحدَّثَ: قَاالَ 
وَسلََّم أَنْ َتطُوَف ِمْن َوَراِء النَّاسِ ، ُعْرَوةَ ، َعْن َزْيَنَب ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ ، أَنََّها َمرَِضْت فَأََمَرَها َرُسولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه 

َوالطُّورِ َوِكَتابٍ {فَرَأَْيُت َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ُيصَلِّي إِلَى الَْبْيِت ، َوُهَو َيقَْرأُ : َوِهَي َراِكَبةٌ قَالَْت 
  .}َمْسطُورٍ

  .َهذَا َحدِيثُ أَبِي َبكْرٍ: قَالَ اْبُن َماَجةَ 

  َباُب الُْملَْتزِمِ -٣٥
َحدَّثَنِي َعْمُرو : َسِمْعُت الُْمثَنَّى ْبَن الصَّبَّاحِ ، َيقُولُ : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، قَالَ  -٢٩٦٢

أَالَ : مَّا فََرغَْنا ِمَن السَّْبعِ ، َركَْعَنا ِفي ُدُبرِ الْكَْعَبِة فَقُلُْت طُفُْت َمَع عَْبِد اِهللا ْبنِ َعْمرٍو ، فَلَ: ْبُن ُشَعْيبٍ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 
ثُمَّ َمَضى ، فَاْسَتلََم الرُّكَْن ، ثُمَّ قَاَم َبْيَن الَْحَجرِ ، َوالْبَابِ ، : أَُعوذُ بِاللَِّه ِمَن النَّارِ قَالَ : َنَتَعوَّذُ بِاللَِّه ِمَن النَّارِ ، قَالَ 

  .َهكَذَا رَأَْيُت َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيفَْعلُ: َصَق َصْدَرُه ، َوَيَدْيِه ، َوَخدَُّه إِلَْيِه ، ثُمَّ قَالَ فَأَلْ

  َباُب الَْحاِئضِ ، َتقِْضي الَْمَناِسَك ، إِالَّ الطََّواَف -٣٦
َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ : يُّ ْبُن ُمحَمٍَّد ، قَاالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َوَعِل -٢٩٦٣

 َخَرْجَنا َمَع َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، الَ نََرى إِالَّ الَْحجَّ ، فَلَمَّا كُنَّا: الْقَاِسمِ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعاِئَشةَ ، قَالَْت 
َما لَكِ : فَقَالَ  بِسَرَِف ، أَْو قَرِيًبا ِمْن سَرَِف ، ِحْضُت فََدَخلَ َعلَيَّ َرسُولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، وَأََنا أَْبِكي ،

نَاِسَك كُلََّها ، غَْيَر أَنْ الَ َتطُوِفي َنَعْم ، قَالَ إِنَّ َهذَا أَْمٌر كََتَبُه اللَُّه ، َعلَى َبَناِت آَدَم ، فَاقِْضي الَْم: أََنِفْسِت ؟ قُلُْت 
  .بِالَْبْيِت
  .َوَضحَّى َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َعْن نِسَاِئِه ، بِالَْبقَرِ: قَالَْت 



  َباُب اِإلفَْرادِ بِالَْحجِّ -٣٧
َحدَّثَنِي َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن الْقَاِسمِ ، ، ثََنا َماِلُك ْبُن أََنسٍ َحدَّ: َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َوأَُبو ُمْصَعبٍ ، قَاالَ  -٢٩٦٤

  .َعْن أَبِيِه ، َعْن َعاِئَشةَ ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أَفَْرَد الَْحجَّ

َألسَْوِد ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبدِ الرَّْحَمنِ ْبنِ َنْوفَلٍ ، َوكَانَ َحدَّثََنا أَُبو ُمْصَعبٍ ، َحدَّثََنا مَاِلكُ ْبُن أََنسٍ ، َعْن أَبِي ا -٢٩٦٥
َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيِتيًما ِفي ِحْجرِ ُعْرَوةَ ْبنِ الزَُّبْيرِ ، َعْن ُعْرَوةَ ْبنِ الزَُّبْيرِ ، َعْن َعاِئَشةَ أُمِّ الُْمْؤِمنَِني ، أَنَّ 

  .أَفَْرَد الَْحجَّ

رِ ْبنِ ُمحَمٍَّد ، َعْن َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْعزِيزِ الدََّراَورِْديُّ ، َوَحاِتُم ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َعْن َجْعفَ -٢٩٦٦
  .أَبِيِه ، َعْن َجابِرٍ ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أَفَْرَد الَْحجَّ

ْن َجابِرٍ ، أَنَّ دَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا الْقَاِسُم ْبُن َعْبدِ اهللاِ الُْعَمرِيُّ ، َعْن ُمَحمَّدِ ْبنِ الُْمْنكَِدرِ ، َعَح -٢٩٦٧
  .َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم وَأََبا َبكْرٍ ، َوُعَمَر ، َوُعثَْمانَ أَفَْرُدوا الَْحجَّ

  ُب َمْن قََرنَ الَْحجَّ ، وَالُْعْمرَةََبا -٣٨
بِي إِْسحَاَق ، َعْن َحدَّثََنا َنْصُر ْبُن َعِليٍّ الْجَْهَضِميُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اَألْعلَى ْبُن َعْبِد اَألْعلَى ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن أَ -٢٩٦٨

  .لَبَّْيَك ُعْمَرةً ، َوِحجَّةً: ى اهللا َعلْيِه وَسلََّم إِلَى َمكَّةَ ، فََسِمْعُتُه َيقُولُ خََرْجَنا َمَع َرُسولِ اهللاِ َصلَّ: أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، قَالَ 

اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ َحدَّثََنا َنْصُر ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ ، َحدَّثََنا ُحمَْيٌد ، َعْن أََنسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى  -٢٩٦٩
  .لَبَّْيكَ بُِعْمَرٍة ، َوِحجٍَّة :

َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن َعْبَدةَ ْبنِ أَبِي لُبَاَبةَ ، : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َوِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، قَاالَ  -٢٩٧٠
كُْنُت َرُجالً َنصَْرانِيا ، فَأَْسلَْمُت ، : َسِمْعُت الصَُّبيَّ ْبَن َمْعَبٍد ، َيقُولُ : ولُ َسِمْعُت أََبا َواِئلٍ َشِقيَق ْبَن َسلََمةَ ، َيقُ: قَالَ 

: فَقَاالَ ا َجِميًعا بِالْقَاِدِسيَِّة ، فَأَْهلَلُْت بِالَْحجِّ ، وَالُْعْمَرِة ، فََسِمَعنِي َسلَْمانُ ْبُن َربِيَعةَ ، َوَزْيدُ ْبُن ُصوَحانَ َوأََنا أُِهلُّ بِهَِم
ابِ ، فَذَكَْرُت ذَِلكَ لَُه فَأَقَْبلَ لََهذَا أََضلُّ ِمْن َبِعريِِه ، فَكَأَنََّما حََمالَ َعلَيَّ جََبالً بِكَِلَمِتهَِما ، فَقَِدْمُت َعلَى ُعَمَر ْبنِ الَْخطَّ

النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، ُهدِيَت ِلُسنَِّة النَّبِيِّ َصلَّى اهللا  ُهدِيَت ِلُسنَِّة: َعلَْيهَِما ، فَالََمُهَما ، ثُمَّ أَقَْبلَ َعلَيَّ ، فَقَالَ 
  .َعلْيِه وَسلََّم
  .فَكَِثًريا َما ذَهَْبُت أََنا وََمْسرُوٌق َنْسأَلُُه َعْنُه: ِفي َحِديِثِه قَالَ شَِقيٌق : قَالَ ِهَشاٌم 
َحدَّثََنا اَألْعَمُش ، َعْن َشِقيقٍ ، : ثََنا َوكِيٌع ، َوأَُبو ُمَعاوَِيةَ َوخَاِلي َيعْلَى قَالُوا َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّ -م٢٩٧٠

مَْرِة ، كُْنُت َحدِيثَ َعْهٍد بَِنصَْرانِيٍَّة ، فَأَْسلَْمُت ، فَلَْم آلُ أَنْ أَْجتَهَِد فَأَْهلَلُْت بِالَْحجِّ َوالُْع: َعنِ الصَُّبيِّ ْبنِ َمْعَبٍد قَالَ 
  .فَذَكََر َنْحَوُه

نِ َعبَّاسٍ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َحدَّثََنا َحجَّاٌج ، َعنِ الَْحَسنِ ْبنِ سَْعٍد ، َعنِ اْب -٢٩٧١
  .نَ الَْحجَّ ، َوالُْعْمرَةَأَخَْبرَنِي أَُبو طَلَْحةَ ، أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قََر



  َباُب طَوَاِف الْقَارِِن -٣٩
َنا أَبِي ، َعْن غَْيالَنَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َيعْلَى ْبنِ حَارٍِث الُْمحَارِبِيُّ ، َحدَّثَ -٢٩٧٢

، َوطَاُووسٍ ، َوُمَجاِهٍد ، َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ، وَاْبنِ ُعَمَر َواْبنِ َعبَّاسٍ ، أَنَّ َرسُولَ  ْبنِ َجاِمعٍ ، َعْن لَْيٍث ، َعْن َعطَاٍء
  .َوافًا وَاِحًدااهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم لَمْ َيطُْف ُهَو َوأَْصحَاُبُه ، ِلُعمَْرِتهِْم َوَحجَِّتهِْم ، ِحَني قَِدمُوا ، إِالَّ طَ

بِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى َحدَّثََنا َهنَّاُد ْبُن السَّرِيِّ ، َحدَّثََنا َعبْثَُر ْبُن الْقَاِسمِ ، َعْن أَشَْعثَ ، َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ ، َعْن َجا -٢٩٧٣
  .اهللا َعلْيِه وَسلََّم طَاَف ِللَْحجِّ وَالُْعْمَرِة ، طََوافًا َواِحًدا

ْبنِ ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم ْبُن خَاِلٍد الزَّْنجِيُّ ، َحدَّثََنا ُعبَْيُد اِهللا ْبُن ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ ا َحدَّثََنا ِهَشاُم -٢٩٧٤
ا فََعلَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َهكَذَ: ُعَمَر ، أَنَُّه قَِدَم قَارًِنا ، فَطَاَف بِالْبَْيِت َسْبًعا ، َوسََعى َبْيَن الصَّفَا ، َوالَْمْرَوةِ ثُمَّ قَالَ 

  .َعلْيِه وَسلََّم

ْبنِ ُعَمَر ، أَنَّ َحدَّثََنا ُمحْرُِز ْبُن َسلََمةَ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الْعَزِيزِ ْبُن ُمحَمٍَّد ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ ا -٢٩٧٥
َمْن أَْحَرَم بِالَْحجِّ َوالْعُْمَرِة ، كَفَى لَُهَما طََواٌف وَاِحٌد ، َولَْم َيِحلَّ ، َحتَّى َيقِْضَي : َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 

  .َحجَُّه ، وََيِحلَّ ِمْنُهَما َجِميعًا

  َباُب التََّمتُّعِ ، بِالُْعْمَرِة إِلَى الَْحجِّ -٤٠
ثََنا ُمحَمَُّد ْبُن ُمْصَعبٍ وَحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن إِْبَراِهيَم الدَِّمْشِقيُّ يَْعنِي َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّ -٢٩٧٦

دَّثََنا اْبُن َحدَّثَنِي ِعكْرَِمةُ ، َح، َحدَّثَنِي َيْحَيى ْبُن أَبِي كَِثريٍ ، َحدَّثََنا األَْوَزاِعيُّ : ُدَحْيًما ، َحدَّثََنا الَْولِيُد ْبُن ُمْسِلمٍ ، قَاالَ 
أََتانِي آتٍ : َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقُولُ َوُهَو بِالَْعِقيقِ : َحدَّثَنِي ُعَمُر ْبُن الَْخطَّابِ ، قَالَ ، َعبَّاسٍ 

  .ٍةُعْمَرةٌ ِفي َحجَّ: َصلِّ ِفي َهذَا الَْواِدي الُْمبَاَرِك ، َوقُلْ : ِمْن َربِّي ، فَقَالَ 
  .َواللَّفْظُ ِلُدحَْيمٍ

َحدَّثََنا َوكِيٌع ، َعْن ِمْسَعرٍ ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َوَعِليُّ ْبُن ُمحَمٍَّد ، قَاالَ  -٢٩٧٧
َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َخِطيًبا ِفي َهذَا الْوَاِدي ، قَاَم : َمْيَسَرةَ ، َعْن طَاُووسٍ ، َعْن سَُراقَةَ ْبنِ ُجْعُشمٍ ، قَالَ 

  .أَالَ إِنَّ الُْعْمَرةَ ، قَْد َدَخلَْت ِفي الَْحجِّ ، إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة: فَقَالَ 

، َعْن أَبِي الَْعالَِء يَزِيَد ْبنِ الشِّخِّريِ ، َعْن أَِخيهِ  َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ ، َعنِ الْجَُرْيرِيِّ -٢٩٧٨
إِنِّي أَُحدِّثَُك َحِديثًا ، لََعلَّ اللََّه أَنْ َيْنفََعَك بِِه بَْعدَ : قَالَ ِلي ِعْمَرانُ ْبُن الُْحَصْينِ : ُمطَرِِّف ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ الشِّخِّريِ ، قَالَ 

مْ َيْنَه َعْنُه نَّ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَِد اْعَتَمَر طَاِئفَةٌ ِمْن أَْهِلِه ِفي الَْعْشرِ ِمْن ِذي الِْحجَِّة ، َولَالَْيْومِ ، اْعلَْم أَ
  .َما َشاَء ، أَنْ َيقُولََرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، وَلَْم َينْزِلْ َنْسُخُه قَالَ ِفي ذَِلكَ َبْعُد َرُجلٌ بِرَأْيِِه 

َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َجْعفَرٍ وَحدَّثََنا َنْصُر ْبُن َعِليٍّ : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، وَُمَحمَُّد ْبُن َبشَّارٍ ، قَاالَ  -٢٩٧٩
َحكَمِ ، َعْن ُعَماَرةَ ْبنِ ُعَمْيرٍ ، َعْن إِْبَراِهيَم ْبنِ أَبِي مُوَسى ، َعْن َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعنِ الْ: َحدَّثَنِي أَبِي ، قَاالَ ، الْجَْهَضِميُّ 

رَُوْيَدَك َبْعَض فُْتيَاَك ، فَإِنَّكَ الَ َتْدرِي ، َما أَْحَدثَ أَِمريُ : أَبِي ُموَسى اَألشَْعرِيِّ ، أَنَُّه كَانَ ُيفِْتي بِالُْمْتَعِة ، فَقَالَ لَُه َرُجلٌ 



  .نَِني ِفي النُُّسِك بَْعَدَكالُْمْؤِم
قَْد َعِلْمُت أَنَّ َرُسولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم فََعلَُه َوأَْصحَاُبُه ، َولَِكنِّي : َحتَّى لَِقيُتُه بَْعُد ، فََسأَلُْتُه ، فَقَالَ ُعَمُر 

  .َيرُوُحونَ بِالَْحجِّ َتقْطُُر ُرُؤوُسُهْم كَرِْهُت أَنْ َيظَلُّوا بِهِنَّ ُمْعرِِسَني َتْحَت اَألَراِك ، ثُمَّ

  َباُب فَْسخِ الَْحجِّ -٤١
يُّ ، َعْن َعطَاٍء ، َعْن َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن إِْبَراِهيَم الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا الَْولِيُد ْبُن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا اَألْوَزاِع -٢٩٨٠

ةَ أَْهلَلَْنا َمَع َرسُولِ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم بِالَْحجِّ خَاِلًصا ، الَ َنْخِلطُُه بُِعْمَرٍة ، فَقَِدْمَنا َمكَّ: قَالَ َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ، 
َوِة ، أََمَرَنا َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا ، َألرَْبعِ لَيَالٍ َخلَْونَ ِمْن ِذي الِْحجَِّة ، فَلَمَّا طُفَْنا بِالَْبْيِت ، َوَسَعيَْنا َبْيَن الصَّفَا َوالَْمْر

لَْيَس َبْيَنَنا وََبْيَن َعَرفَةَ ، إِالَّ َخْمٌس ، فََنْخُرجُ إِلَْيَها : َعلْيِه وَسلََّم أَنْ َنْجَعلََها ُعْمَرةً ، َوأَنْ َنِحلَّ إِلَى النَِّساِء فَقُلَْنا َما َبْيَنَنا 
إِنِّي َألَبرُّكُْم وَأَْصَدقُكُْم ، َولَْوالَ الَْهْدُي ، َألْحلَلُْت : ؟ فَقَالَ َرسُولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم  ، َوَمذَاكُِريَنا َتقْطُُر َمنِيا
  .الَ ، َبلْ ألََبِد األََبِد: أَُمتَْعُتَنا َهِذِه ، ِلَعاِمَنا َهذَا ، أَْم َألَبٍد ؟ فَقَالَ : فَقَالَ ُسَراقَةُ ْبُن مَاِلٍك 

َعْن َعاِئَشةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن هَاُرونَ ، َعْن َيحَْيى ْبنِ َسِعيٍد ، َعْن َعْمَرةَ ،  -٢٩٨١
الَ ُنَرى إِالَّ الَْحجَّ ، َحتَّى إِذَا قَِدمَْنا خََرْجَنا َمَع َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِلَخْمسٍ َبِقَني ِمْن ِذي الْقَْعَدِة ، : قَالَْت 

لُُّهْم ، إِالَّ َمْن كَانَ َمَعُه َوَدَنْوَنا أََمَر َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َمْن لَْم َيكُْن َمَعُه َهْدٌي أَنْ َيِحلَّ فََحلَّ النَّاُس كُ
  .ِخلَ َعلَْيَنا بِلَْحمِ َبقَرٍ ، فَِقيلَ ذََبَح َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َعْن أَْزَواجِِهَهْدٌي ، فَلَمَّا كَانَ َيْوُم النَّْحرِ ، ُد

َرَج ازِبٍ ، قَالَ َخَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الصَّبَّاحِ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن َعيَّاشٍ ، َعْن أَبِي إِْسَحاَق ، َعنِ الَْبَراِء ْبنِ َع -٢٩٨٢
اْجَعلُوا ِحجََّتكُْم ، ُعْمَرةً : الَ َعلَْيَنا َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم وَأَْصَحاُبُه ، فَأَْحَرْمَنا بِالَْحجِّ ، فَلَمَّا قَِدْمَنا َمكَّةَ قَ

اْنظُرُوا َما آُمُركُْم بِِه فَافَْعلُوا فََردُّوا : َها ُعْمَرةً ؟ قَالَ َيا َرسُولَ اِهللا ، قَْد أَْحَرْمَنا بِالَْحجِّ ، فَكَْيَف َنْجَعلُ: فَقَالَ النَّاُس 
َمْن أَغْضََبَك ؟ : ْت َعلَْيِه الْقَْولَ ، فََغِضَب فَاْنطَلََق ، ثُمَّ َدَخلَ َعلَى َعاِئَشةَ غَْضَبانَ ، فَرَأَِت الَْغَضَب ِفي َوْجهِِه ، فَقَالَ

  .ِلي الَ أَغَْضُب ، وَأََنا آُمُر أَمًْرا ، فَالَ أُْتَبُعَوَما : أَغَْضَبُه اللَُّه قَالَ 

ُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َحدَّثََنا َبكُْر ْبُن َخلٍَف أَُبو بِْشرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِصمٍ ، أَخَْبَرَنا اْبُن جُرَْيجٍ ، أَخَْبرَنِي َمْنصُوُر ْب -٢٩٨٣
َخَرْجَنا َمَع َرسُولِ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ُمْحرِِمَني ، فَقَالَ النَّبِيُّ : ْنِت أَبِي َبكْرٍ ، قَالَْت َعْن أُمِِّه َصِفيَّةَ ، َعْن أَْسَماَء بِ

وَلَْم : قَالَْت  َمْن كَانَ َمَعُه َهْدٌي ، فَلُْيِقْم َعلَى إِْحَراِمِه ، َوَمْن لَمْ َيكُْن َمَعُه َهْدٌي ، فَلَْيحِْللْ: َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 
: ى الزَُّبْيرِ ، فَقَالَ َيكُْن َمِعي َهْدٌي ، فَأَْحلَلُْت ، َوكَانَ َمَع الزَُّبْيرِ ، َهْدٌي ، فَلَْم َيِحلَّ ، فَلَبِْسُت ِثيَابِي ، َوجِئُْت إِلَ

  .أََتْخَشى أَنْ أَِثَب َعلَْيَك ؟: قُوِمي َعنِّي ، فَقُلُْت 

  ، فَْسُخ الَْحجِّ لَُهمْ خَاصَّةً َباُب َمْن قَالَ كَانَ -٤٢
الرَّْحَمنِ ، َعنِ َحدَّثََنا أَُبو ُمْصَعبٍ ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْعزِيزِ ْبُن ُمَحمٍَّد الدََّراَوْرِديُّ ، َعْن َربِيَعةَ ْبنِ أَبِي َعْبِد  -٢٩٨٤

َيا َرُسولَ اِهللا ، أَرَأَْيَت فَْسَخ الَْحجِّ ِفي الُْعْمَرِة ، لََنا خَاصَّةً ؟ :  قُلُْت: الَْحارِِث ْبنِ بِالَلِ ْبنِ الْحَارِِث ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 
  .أَْم ِللنَّاسِ َعامَّةً ؟ فَقَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َبلْ لََنا خَاصَّةً



َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن إِْبَراِهيَم التَّيِْميِّ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي ذَرٍّ ،  َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، -٢٩٨٥
  .كَاَنِت الُْمْتَعةُ ِفي الَْحجِّ َألْصَحابِ ُمَحمَّدٍ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم خَاصَّةً: قَالَ 

  َباُب السَّْعيِ َبْيَن الصَّفَا ، وَالَْمْروَِة -٤٣
: قُلُْت ِلعَاِئَشةَ : أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ ، أَْخَبرَنِي أَبِي قَالَ َحدَّثََنا  -٢٩٨٦

إِنَّ الصَّفَا وَالَْمْرَوةَ ِمْن َشَعاِئرِ اِهللا ، {: إِنَّ اللََّه َيقُولُ : َما أََرى َعلَيَّ جَُناًحا ، أَنْ الَ أَطَّوَّفَ َبْيَن الصَّفَا وَالَْمْرَوِة ، قَالَْت 
لَكَانَ فَالَ ُجنَاَح َعلَْيِه أَنْ ، الَ : َولَْو كَانَ كََما َتقُولُ } فََمْن َحجَّ الْبَْيَت ، أَوِ اْعَتَمَر ، فَالَ ُجَناَح َعلَْيِه أَنْ َيطَّوََّف بِهِمَا

ا ِفي نَاسٍ ِمَن اَألْنَصارِ ، كَاُنوا إِذَا أََهلُّوا ، أََهلُّوا ِلَمَناةَ ، فَالَ َيِحلُّ لَُهْم أَنْ َيطَّوَّفُوا َبْينَ َيطَّوََّف بِهَِما ، إِنََّما أُْنزِلَ َهذَ
زَلََها اللَُّه ، فَلََعْمرِي َما فَأَْن الصَّفَا َوالَْمرَْوِة ، فَلَمَّا قَِدُموا َمَع النَّبِيِّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِفي الَْحجِّ ، ذَكَُروا ذَِلكَ لَُه ،

  .أََتمَّ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ، َحجَّ ، َمْن لَْم َيطُْف َبْيَن الصَّفَا ، َوالَْمْروَِة

ْستَُواِئيُّ ، َعْن ُبدَْيلِ َحدَّثََنا َوكِيٌع ، َحدَّثََنا ِهَشاٌم الدَّ: َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َوَعِليُّ ْبُن ُمحَمٍَّد ، قَاالَ  -٢٩٨٧
َرأَْيُت َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيْسَعى َبْيَن : ْبنِ َمْيَسَرةَ ، َعْن َصِفيَّةَ بِْنِت َشْيَبةَ ، َعْن أُمِّ َولَدٍ ِلَشْيَبةَ ، قَالَْت 

  .، إِالَّ َشداالَ ُيقْطَُع اَألبْطَُح : الصَّفَا ، َوالَْمرَْوِة َوُهَو َيقُولُ 

َحدَّثََنا َوكِيٌع ، َحدَّثََنا أَبِي ، َعْن َعطَاِء ْبنِ السَّاِئبِ ، : َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َوَعْمُرو ْبُن َعْبِد اِهللا ، قَاالَ  -٢٩٨٨
وَالَْمْرَوِة ، فَقَْد َرأَْيتُ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه  إِنْ أَْسَع َبْيَن الصَّفَا ،: َعْن كَِثريِ ْبنِ ُجْمَهانَ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 

  .وَسلََّم َيسَْعى َوإِنْ أَْمشِ ، فَقَْد َرأَْيتُ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم يَْمِشي ، وَأََنا شَْيٌخ كَبٌِري

  َباُب الُْعْمرَِة -٤٤
َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َيحَْيى الُْخَشنِيُّ ، َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن قَْيسٍ ، أَْخَبرَنِي طَلَْحةُ ْبُن َيحَْيى َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ،  -٢٩٨٩

ِه إِْسحَاَق ْبنِ طَلَْحةَ ، َعْن طَلَْحةَ ْبنِ ُعَبْيِد اِهللا ، أَنَُّه َسِمعَ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه الَْحجُّ :  وَسلََّم َيقُولُ ، َعْن َعمِّ
  .جَِهاٌد ، وَالُْعْمَرةُ َتطَوٌُّع

َسِمْعُت َعْبدَ اهللاِ ْبَن أَبِي أَْوفَى ، : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا َيْعلَى ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ، قَالَ  -٢٩٩٠
لْيِه وَسلََّم ِحَني اْعَتَمَر ، فَطَاَف َوطُفَْنا َمَعُه ، َوَصلَّى َوَصلَّْيَنا َمَعُه ، َوكُنَّا َنْسُتُرهُ كُنَّا َمَع َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َع: َيقُولُ 

  .ِمْن أَْهلِ َمكَّةَ ، الَ ُيِصيُبُه أََحدٌ بَِشْيٍء

  َباُب الُْعْمَرِة ِفي رََمَضانَ -٤٥
َحدَّثََنا َوكِيٌع ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ ، َعْن َبَياٍن ، َوَجابٌِر ، : ِليُّ ْبُن ُمحَمٍَّد ، قَاالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َوَع -٢٩٩١

  .ُعْمَرةٌ ِفي َرَمَضانَ ، َتْعِدلُ َحجَّةً: قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َعنِ الشَّْعبِيِّ ، َعْن َوْهبِ ْبنِ َخنَْبشٍ ، قَالَ 

َحدَّثََنا : ، قَاالَ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الصَّبَّاحِ ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ وَحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َوَعْمُرو ْبُن َعْبِد اِهللا -٢٩٩٢
قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا : َبشٍ ، قَالَ َوِكيٌع ؛ َجِميًعا َعْن َداُوَد ْبنِ يَزِيَد الزََّعاِفرِيِّ ، َعنِ الشَّعْبِيِّ ، َعْن َهرِمِ ْبنِ َخْن

  .ُعْمَرةٌ ِفي َرَمَضانَ ، َتْعِدلُ َحجَّةً: َعلْيِه وَسلََّم 



أَبِي يَزِيَد ، َعْن  َحدَّثََنا ُجبَاَرةُ ْبُن الُْمَغلِّسِ ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم ْبُن ُعثَْمانَ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعنِ اَألْسَوِد ْبنِ -٢٩٩٣
  .ُعْمَرةٌ ِفي رََمَضانَ ، َتْعِدلُ َحجَّةً: َمْعِقلٍ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 

ولُ قَالَ َرُس:  َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعْن َحجَّاجٍ ، َعْن َعطَاٍء ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ -٢٩٩٤
  .ُعْمَرةٌ ِفي َرَمَضانَ ، َتْعِدلُ َحجَّةً: اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

 ْبُن َعْمرٍو ، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ َواِقٍد ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا -٢٩٩٥
  .ُعْمَرةٌ ِفي رََمَضانَ ، تَْعِدلُ َحجَّةً: ، َعْن َعطَاٍء ، َعْن َجابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ  الْكَرِميِ

  َباُب الُْعْمَرِة ِفي ِذي الْقَْعدَِة -٤٦
ْبنِ أَبِي َزاِئَدةَ ، َعنِ اْبنِ أَبِي لَْيلَى ، َعْن َعطَاٍء ، َعنِ  َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َزكَرِيَّا -٢٩٩٦

  .لَْم يَْعَتِمْر َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، إِالَّ ِفي ِذي الْقَْعَدِة: اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ 

: ِهللا ْبُن ُنَمْيرٍ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َعْن َعاِئَشةَ ، قَالَْت َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد ا -٢٩٩٧
  .لَْم َيْعَتِمرْ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ُعْمَرةً ، إِالَّ ِفي ِذي الْقَْعدَِة

  َباُب الُْعْمَرِة ِفي َرَجبٍ -٤٧
يَْعنِي اْبَن ، ا َيْحَيى ْبُن آَدَم ، َعْن أَبِي َبكْرِ ْبنِ َعيَّاشٍ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن َحبِيبٍ َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََن -٢٩٩٨

ِفي َرَجبٍ : ُسِئلَ اْبُن ُعَمَر ِفي أَيِّ َشْهرٍ اْعَتَمرَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ؟ قَالَ : أَبِي ثَابٍِت ، َعْن ُعْرَوةَ ، قَالَ 
  .َتعْنِي اْبَن ُعَمَر، َما اْعَتَمرَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِفي َرَجبٍ قَطُّ ، َوَما اْعَتَمَر إِالَّ َوُهَو َمَعُه : فَقَالَْت َعاِئَشةُ 

  َباُب الُْعْمَرِة ، ِمَن التَّنِْعيمِ -٤٨
ُبو إِْسَحاقَ الشَّاِفِعيُّ إِْبَراِهيُم ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ الَْعبَّاسِ ْبنِ ُعثَْمانَ ْبنِ َشاِفعٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، وَأَ -٢٩٩٩

َبكْرٍ ، أَنَّ َحدَّثَنِي عَْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن أَبِي ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ ، أَْخبََرنِي َعْمُرو ْبُن أَْوسٍ : قَاالَ 
  .النَّبِيَّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أََمَرُه أَنْ ُيْرِدَف عَاِئَشةَ ، فَُيْعِمَرَها ِمَن التَّْنِعيمِ

، َعْن َعاِئَشةَ ،  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبَدةُ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه -٣٠٠٠
َرسُولُ اِهللا خََرْجَنا َمَع َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، ِفي َحجَِّة الَْودَاعِ نَُواِفي ِهالَلَ ِذي الِْحجَِّة ، فَقَالَ : قَالَْت 

  .ِللْ ، فَلَْوالَ أَنِّي أَْهدَْيُت ، َألْهلَلُْت بُِعْمَرٍةَمْن أَرَاَد ِمْنكُْم ، أَنْ يُهِلَّ بُِعْمَرٍة ، فَلُْيْه: َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 
فََخَرْجَنا حَتَّى : ، قَالَْت فَكَانَ ِمَن الْقَْومِ َمْن أََهلَّ بُِعمَْرٍة ، َوِمْنُهْم َمْن أََهلَّ بَِحجٍّ ، فَكُْنُت أََنا ِممَّْن أََهلَّ بُِعْمَرٍة : قَالَْت 

 وَسلَّمَ كَنِي َيْوُم َعَرفَةَ ، َوأََنا َحاِئٌض ، لَمْ أَِحلَّ ِمْن ُعْمَرِتي ، فََشكَْوُت ذَِلَك إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِهقَِدْمَنا َمكَّةَ ، فَأَْدَر
  .َدِعي ُعْمَرَتِك ، وَاْنقُِضي َرأَْسِك ، َواْمَتشِِطي ، َوأَِهلِّي بِالَْحجِّ: ، فَقَالَ 
َدفَنِي ا كَاَنْت لَْيلَةُ الَْحْصَبِة ، َوقَْد قََضى اللَُّه َحجََّنا ، أَْرَسلَ َمِعي عَْبَد الرَّْحَمنِ ْبَن أَبِي َبكْرٍ ، فَأَْرفَفََعلُْت ، فَلَمَّ: قَالَْت 

َهْدٌي ، َوالَ َصَدقَةٌ ، َوالَ َوَخَرجَ إِلَى التَّْنِعيمِ ، فَأَْحلَلُْت بُِعْمَرٍة ، فَقََضى اللَُّه َحجََّنا َوُعْمَرَتَنا ، َولَْم َيكُْن ِفي ذَِلَك 
  .َصْوٌم



  َباُب َمْن أََهلَّ بُِعمَْرٍة ِمْن َبْيِت الَْمقِْدسِ -٤٩
َحدَّثَنِي ، َق َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اَألْعلَى ْبُن َعْبِد اَألْعلَى ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسحَا -٣٠٠١
َمْن أََهلَّ : قَالَ ْبُن ُسَحْيمٍ ، َعْن أُمِّ َحكِيمٍ بِْنتِ أَُميَّةَ ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ ، أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم  ُسلَْيَمانُ

  .بُِعْمَرٍة ِمْن َبْيِت الَْمقِْدسِ ، غُِفَر لَُه

َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن خَاِلٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسحَاَق ، َعْن َيحَْيى ْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمصَفَّى الْحِْمِصيُّ ،  -٣٠٠٢
قَالَ َرسُولُ اِهللا : َسلََّم قَالَْت أَبِي ُسفَْيانَ ، َعْن أُمِِّه أُمِّ َحكِيمٍ بِْنِت أَُميَّةَ ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ ، َزْوجِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه و

  .َمْن أََهلَّ بُِعمَْرٍة ِمْن َبْيِت الْمَقِْدسِ ، كَاَنْت لَُه كَفَّاَرةً ، ِلَما قَْبلََها ِمَن الذُّنُوبِ: لَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َص
  .فَخََرَجْت أُمِّي ِمْن َبْيِت الَْمقِْدسِ بُِعْمَرٍة: قَالَْت 

  ِه وَسلََّمَباُب ، كَمِ اْعَتَمرَ النَّبِيُّ صَلَّى اهللا َعلْي -٥٠
رِو ْبنِ ِديَنارٍ ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو إِْسحَاَق الشَّاِفِعيُّ إِبَْراهِيُم ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َداُوُد ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن َعْم -٣٠٠٣

ُعْمَرةَ الُْحَدْيبَِيِة ، َوُعْمَرةَ الْقََضاِء : وَسلََّم أَْرَبَع ُعَمرٍ اْعَتَمَر َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه : ِعكْرَِمةَ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ 
  .ِمْن قَابِلٍ ، َوالثَّاِلثَةَ ِمَن الْجِْعرَاَنِة ، َوالرَّابَِعةَ الَِّتي َمَع َحجَِّتِه

  َباُب الُْخُروجِ إِلَى مًِنى -٥١
و ُمَعاوَِيةَ ، َعْن إِْسَماِعيلَ ، َعْن َعطَاٍء ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا أَُب -٣٠٠٤

الْفَْجَر ، ثُمَّ غََدا إِلَى َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َصلَّى بِِمًنى َيْوَم التَّرْوَِيِة ، الظُّْهَر ، وَالَْعْصَر ، َوالَْمغْرَِب ، َوالِْعَشاَء ، َو
  .ةََعَرفَ

، أَنَُّه َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، أَخَْبَرَنا عَْبُد اِهللا ْبُن ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ -٣٠٠٥  اْبنِ ُعَمَر 
  . َعلْيِه وَسلََّم كَانَ َيفَْعلُ ذَِلَككَانَ ُيَصلِّي الصَّلََواِت الَْخْمَس بِمًِنى ، ثُمَّ ُيْخبُِرُهمْ أَنَّ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا

  َباُب النُّزُولِ بِِمًنى -٥٢
 ُيوُسَف ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن إِسَْرائِيلَ ، َعْن إِبَْراِهيمَ ْبنِ ُمَهاجِرٍ ، َعْن -٣٠٠٦

مًِنى ُمَناُخ َمْن ، الَ : َيا َرُسولَ اِهللا ، أَالَ نَْبنِي لََك بِمًِنى َبْيًتا ؟ قَالَ : قُلُْت : ، قَالَْت  َماَهَك ، َعْن أُمِِّه ، َعْن َعاِئَشةَ
  .َسَبَق

يَم ْبنِ ُمهَاجِرٍ َحدَّثََنا َوكِيٌع ، َعْن إِْسرَائِيلَ ، َعْن إِْبَراِه: َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َوَعْمُرو ْبُن َعْبِد اِهللا ، قَاالَ  -٣٠٠٧
َيا َرُسولَ اِهللا ، أَالَ نَْبنِي لََك بِمًِنى َبْيًتا ُيِظلُّكَ : قُلَْنا : ، َعْن ُيوُسَف ْبنِ َماَهَك ، َعْن أُمِِّه ُمَسْيكَةَ ، َعْن َعاِئَشةَ ، قَالَْت 

  .ِمًنى ُمَناُخ َمْن َسَبَق، الَ : ؟ قَالَ 

  لَى َعَرفَاٍتَباُب الُْغُدوِّ ِمْن ِمًنى ، إِ -٥٣
ْن ُمَحمَِّد ْبنِ أَبِي َبكْرٍ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَبِي ُعَمَر الَْعَدنِيُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ ُعقَْبةَ ، َع -٣٠٠٨



َم ِفي َهذَا الَْيْومِ ِمْن ِمًنى ، إِلَى َعَرفَةَ ، فَِمنَّا َمْن ُيكَبُِّر ، غََدوَْنا َمَع َرسُولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ: ، َعْن أََنسٍ ، قَالَ 
  .هَُؤالَِء َعلَى َهُؤالَِء ، َوالَ َهُؤالَِء َعلَى َهُؤالَِء: َوِمنَّا َمْن ُيهِلُّ ، فَلَْم َيِعْب َهذَا َعلَى َهذَا ، َوالَ َهذَا َعلَى َهذَا َوُربََّما قَالَ 

  ْنزِلِ بَِعَرفَةََباُب الَْم -٥٤
َحدَّثََنا َوكِيٌع ، أَْخَبَرَنا َناِفُع ْبُن ُعَمَر الُْجَمِحيُّ ، َعْن : َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َوَعْمُرو ْبُن َعْبِد اِهللا ، قَاالَ  -٣٠٠٩

  .وَسلََّم كَانَ َيْنزِلُ بَِعَرفَةَ ِفي َواِدي َنمَِرةَ َسِعيِد ْبنِ َحسَّانَ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه
أَيَّ َساَعٍة كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َيرُوُح ِفي : فَلَمَّا قََتلَ الَْحجَّاُج اْبَن الزَُّبْيرِ ، أَْرَسلَ إِلَى اْبنِ ُعَمَر : قَالَ 

  .ِلَك ُرْحَنا ، فَأَْرَسلَ الَْحجَّاُج َرُجالً َينْظُُر أَيَّ َساَعٍة َيرَْتِحلُإِذَا كَانَ ذَ: َهذَا الَْيْومِ ؟ قَالَ 
أََزاغَِت الشَّْمُس ؟ : لَْم َتزِغْ َبْعُد ، فَجَلََس ثُمَّ قَالَ : أََزاغَِت الشَّْمُس ؟ قَالُوا : فَلَمَّا أََراَد اْبُن ُعَمَر أَنْ َيرَْتِحلَ قَالَ 

أََزاغَتِ : لَمْ تَزِغْ َبْعُد ، فَجَلََس ، ثُمَّ قَالَ : أََزاغَِت الشَّْمُس ؟ قَالُوا : بَْعُد ، فََجلََس ، ثُمَّ قَالَ لَْم تَزِغْ : قَالُوا 
  .قَْد َزاغَْت ، ارَْتَحلَ: نََعْم ، فَلَمَّا قَالُوا : الشَّْمُس ؟ قَالُوا 

  .َيعْنِي رَاَح: قَالَ َوِكيٌع 

  فَةََباُب الَْمْوِقِف بَِعَر -٥٥
َعْن َزْيِد ْبنِ َعِليٍّ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن آَدَم ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َعيَّاشٍ ،  -٣٠١٠

َهذَا : اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم بَِعَرفَةَ ، فَقَالَ  َوقََف َرُسولُ: ، َعْن أَبِيِه ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ أَبِي َراِفعٍ ، َعْن َعِليٍّ ، قَالَ 
  .الَْمْوِقُف ، َوَعَرفَةُ كُلَُّها َمْوِقٌف

ِهللا ْبنِ و ْبنِ َعْبِد اَحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ ، َعْن َعْمرِ -٣٠١١
إِنِّي َرسُولُ : كُنَّا ُوقُوفًا ِفي َمكَاٍن تَُباِعُدُه ِمَن الَْمْوِقِف ، فَأَتَاَنا اْبُن مِْرَبعٍ فَقَالَ : َصفَْوانَ ، َعْن َيزِيَد ْبنِ شَْيَبانَ ، قَالَ 

  .كُْم ، فَإِنَّكُُم الَْيْوَم َعلَى إِْرٍث ، ِمْن إِْرثِ إِبَْراهِيَمكُوُنوا َعلَى َمَشاِعرِ: َرسُولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم إِلَْيكُْم َيقُولُ 

ِدرِ ، َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبدِ َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا الْقَاِسُم ْبُن َعْبدِ اهللاِ الُْعَمرِيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن الْمُْنكَ -٣٠١٢
كُلُّ َعَرفَةَ َمْوِقٌف ، َواْرَتِفُعوا َعْن َبطْنِ ُعَرَنةَ ، َوكُلُّ الُْمْزَدِلفَةِ : َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ : اِهللا ، قَالَ 

  .َمْوِقٌف ، َواْرَتِفُعوا َعْن َبطْنِ ُمَحسِّرٍ ، َوكُلُّ مًِنى َمْنَحٌر ، إِالَّ َما َوَراَء الْعَقََبِة

  ِء بَِعَرفَةََباُب الدَُّعا -٥٦
ُد اِهللا ْبُن ِكنَاَنةَ ْبنِ َحدَّثََنا أَيُّوُب ْبُن ُمحَمٍَّد الَْهاشِِميُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الْقَاِهرِ ْبُن السَّرِيِّ السُّلَِميُّ ، َحدَّثََنا َعْب -٣٠١٣

أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َدَعا ُألمَِّتِه َعِشيَّةَ َعَرفَةَ ، َعبَّاسِ ْبنِ ِمرَْداسٍ السُّلَِميُّ ، أَنَّ أََباُه ، أَْخَبَرُه َعْن أَبِيِه ؛ 
أَْي َربِّ إِنْ ِشئَْت أَْعطَْيتَ : إِنِّي قَْد غَفَْرُت لَُهْم ، َما َخالَ الظَّاِلَم ، فَإِنِّي آُخذُ ِللَْمظْلُومِ ِمْنُه قَالَ : بِالَْمْغِفَرِة فَأُجِيَب 

، فَأُجِيَب إِلَى َما سَأَلَ  ِمَن الَْجنَِّة ، َوغَفَْرَت ِللظَّاِلمِ فَلَْم ُيَجْب َعِشيََّتُه ، فَلَمَّا أَصَْبَح بِالُْمزَْدِلفَِة ، أََعاَد الدَُّعاَءالَْمظْلُوَم 
بِأَبِي أَْنَت َوأُمِّي إِنَّ َهِذهِ : ُبو َبكْرٍ َوُعَمُر فََضِحَك َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، أَْو قَالَ تََبسََّم ، فَقَالَ لَهُ أَ: ، قَالَ 

إِنَّ َعُدوَّ اِهللا إِْبِليَس ، لَمَّا َعِلَم أَنَّ اللَّهَ : لََساَعةٌ َما كُْنَت َتْضَحُك ِفيَها ، فََما الَِّذي أَْضَحكََك ؟ أَْضَحَك اللَُّه سِنََّك قَالَ 
ِئي ، َوغَفََر ُألمَِّتي أََخذَ التَُّراَب ، فَجََعلَ َيْحثُوُه َعلَى َرأِْسِه ، َوَيْدُعو بِالْوَْيلِ وَالثُّبُورِ ، َعزَّ َوَجلَّ ، قَِد اْسَتَجاَب ُدعَا
  .فَأَْضَحكَنِي َما رَأَْيُت ِمْن َجَزِعِه



َوْهبٍ ، أَخَْبرَنِي َمْخَرَمةُ ْبُن ُبكَْيرٍ ، َعْن  َحدَّثََنا َهاُرونُ ْبُن سَِعيٍد الِْمصْرِيُّ أَُبو َجعْفَرٍ ، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن -٣٠١٤
إِنَّ َرسُولَ اِهللا صَلَّى اهللا : قَالَْت َعاِئَشةُ : َعنِ اْبنِ الُْمَسيَّبِ ، قَالَ : َسِمْعُت ُيوُنَس ْبَن يُوُسَف ، َيقُولُ : أَبِيِه ، قَالَ 

، أَنْ ُيْعِتَق اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِفيِه ، َعْبًدا ِمَن النَّارِ ، ِمْن َيْومِ َعَرفَةَ ، َوإِنَُّه لََيْدُنو َعزَّ َما ِمْن َيْومٍ أَكْثََر ِمْن : َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 
  .َما أَرَاَد َهُؤالَِء: َوَجلَّ ، ثُمَّ ُيَباِهي بِهُِم الَْمالَِئكَةَ ، فََيقُولُ 

  ْيلَةَ َجمْعٍَباُب َمْن أََتى َعَرفَةَ ، قَْبلَ الْفَْجرِ ، لَ -٥٧
َحدَّثََنا َوكِيٌع ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ ، َعْن ُبكَْيرِ ْبنِ َعطَاٍء : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َوَعِليُّ ْبُن ُمحَمٍَّد ، قَاالَ  -٣٠١٥

سُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َوُهَو َواِقٌف بَِعَرفَةَ ، َشهِْدُت َر: َسِمْعُت َعْبَد الرَّْحَمنِ ْبَن َيْعمََُر الدِّيِليَّ ، قَالَ : قَالَ 
الَْحجُّ َعَرفَةُ ، فََمْن َجاَء قَْبلَ َصالَِة الْفَْجرِ ، : َيا َرسُولَ اِهللا ، كَْيَف الَْحجُّ ؟ قَالَ : َوأََتاهُ نَاٌس ِمْن أَْهلِ َنْجٍد ، فَقَالُوا 

 َعلَْيِه ، ثُمَّ َحجُُّه ، أَيَّاُم ِمًنى ثَالَثَةٌ ، فََمْن َتَعجَّلَ ِفي َيوَْمْينِ ، فَالَ إِثَْم َعلَْيِه ، َوَمْن َتأَخََّر ، فَالَ إِثَْم لَْيلَةَ َجْمعٍ ، فَقَْد َتمَّ
  .أَرَْدَف َرُجالً َخلْفَُه ، فَجََعلَ ُينَاِدي بِهِنَّ

ْبُد الرَّزَّاقِ ، أَْخبََرَنا الثَّْورِيُّ ، َعْن ُبكَْيرِ ْبنِ َعطَاٍء اللَّْيِثيِّ ، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيحَْيى ، َحدَّثََنا َع -م٣٠١٥
كَرَ أَتَْيُت َرسُولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم بَِعَرفَةَ ، فََجاَءُه َنفٌَر ِمْن أَْهلِ َنْجٍد ، فَذَ: الرَّْحَمنِ ْبنِ َيْعمََُر الدِّيِليِّ ، قَالَ 

  .َنحَْوُه
  .َما أَرى ِللثَّْورِيِّ َحِديثًا أَشَْرَف ِمْنُه: قَالَ ُمَحمَُّد ْبُن َيحَْيى 

َحدَّثََنا َوكِيٌع ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن أَبِي خَاِلٍد ، َعْن : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َوَعِليُّ ْبُن ُمحَمٍَّد ، قَاالَ  -٣٠١٦
َعلْيِه وَسلََّم ، فَلَْم ُيْدرِكِ اِمرٍ َيْعنِي الشَّْعبِيَّ ، َعْن ُعْرَوةَ ْبنِ ُمضَرِّسٍ الطَّاِئيِّ ، أَنَُّه َحجَّ َعلَى َعْهِد َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َع

َيا َرُسولَ اِهللا ، إِنِّي أَْنَضْيُت َراِحلَِتي ، : ، فَقُلُْت فَأََتْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : النَّاَس ، إِالَّ َوُهْم بَِجْمعٍ ، قَالَ 
: بِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َوأَْتعَْبُت َنفِْسي ، َواللَِّه إِنْ َتَركُْت ِمْن حَْبلٍ ، إِالَّ َوقَفُْت َعلَْيِه ، فََهلْ ِلي ِمْن َحجٍّ ؟ فَقَالَ النَّ

  .، َوأَفَاَض ِمْن َعَرفَاٍت لَْيالً أَْو َنَهاًرا ، فَقَْد قََضى تَفَثَُه ، َوَتمَّ َحجُُّه َمْن َشهَِد َمَعَنا الصَّالَةَ

  َباُب الدَّفْعِ ِمْن َعَرفَةَ -٥٨
َوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َحدَّثََنا َوكِيٌع ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن ُعْر: َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َوَعْمُرو ْبُن َعْبِد اِهللا ، قَاالَ  -٣٠١٧

كَانَ َيِسُري : كَْيَف كَانَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيِسريُ ِحَني َدفََع ِمْن َعَرفَةَ ؟ قَالَ : أَُساَمةَ ْبنِ َزْيٍد ، أَنَُّه سُِئلَ 
  .الَْعَنَق ، فَإِذَا َوَجَد فَجَْوةً ، َنصَّ

  .َق الَْعَنقَِيعْنِي فَْو: قَالَ َوِكيٌع 

ْن أَبِيِه ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، أَخَْبَرَنا الثَّْورِيُّ ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ ، َع -٣٠١٨
ثُمَّ أَِفيضُوا ِمْن َحْيثُ {: َم ، فَقَالَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َنْحُن قََواِطُن الْبَْيِت ، الَ ُنَجاوِزُ الَْحَر: قَالَْت قُرَْيٌش : َعاِئَشةَ ، قَالَْت 
  .}أَفَاَض النَّاُس

  َباُب النُّزُولِ َبْيَن َعَرفَاٍت ، َوَجْمعٍ ، ِلَمْن كَاَنْت لَُه حَاجَةٌ -٥٩
دَّثََنا ُسفْيَانُ ، َعْن إِْبَراهِيَم ْبنِ ُعقَْبةَ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َمْهِديٍّ ، َح -٣٠١٩

أَفَْضُت َمَع َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَلَمَّا َبلَغَ الشِّْعَب ، الَِّذي يَْنزِلُ : كَُرْيبٍ ، َعْن أَُساَمةَ ْبنِ َزْيٍد ، قَالَ 



الصَّالَةُ أََماَمَك فَلَمَّا اْنتََهى إِلَى َجْمعٍ ، أَذَّنَ ، َوأَقَاَم ، ثُمَّ : الصَّالَةَ قَالَ : تََوضَّأَ ، قُلُْت ِعْنَدُه األَُمَراُء ، نََزلَ ، فََبالَ ، فَ
  .َصلَّى الَْمْغرَِب ، ثُمَّ لَْم َيِحلَّ أََحٌد ِمَن النَّاسِ ، حَتَّى قَاَم ، فََصلَّى الِْعَشاَء

  َتْينِ بَِجمْعٍَباُب الَْجْمعِ َبْيَن الصَّالَ -٦٠
، َعْن َعْبِد اهللاِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُرْمحٍ ، أَْخبََرَنا اللَّْيثُ ْبُن سَْعٍد ، َعْن َيحَْيى ْبنِ َسعِيٍد ، َعْن َعِديِّ ْبنِ ثَابٍِت  -٣٠٢٠

ْيُت َمَع َرسُولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم الَْمغْرَِب َصلَّ: ْبنِ َيزِيَد الَْخطِْميِّ ، أَنَُّه َسِمعَ أََبا أَيُّوَب اَألْنصَارِيَّ ، َيقُولُ 
  .َوالِْعَشاَء ِفي َحجَّةِ الْوَدَاعِ بِالُْمْزَدِلفَِة

، َعْن أَبِيِه ؛ أَنَّ  ِلمٍَحدَّثََنا ُمحْرُِز ْبُن َسلََمةَ الَْعدَنِيُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْعزِيزِ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ، َعْن َسا -٣٠٢١
  .الصَّالَةُ ، بِإِقَاَمٍة: النَّبِيَّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َصلَّى الَْمْغرِبَ بِالْمُْزَدِلفَِة فَلَمَّا أََنْخَنا قَالَ 

  َباُب الُْوقُوِف بَِجمْعٍ -٦١
ِلٍد اَألْحَمُر ، َعْن َحجَّاجٍ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن َعْمرِو ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َخا -٣٠٢٢

إِنَّ الُْمْشرِِكَني كَاُنوا يَقُولُونَ : َحَجْجَنا َمَع ُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ فَلَمَّا أََردَْنا أَنْ ُنفِيَض ِمَن الُْمزَْدِلفَِة ، قَالَ : َمْيُموٍن ، قَالَ 
لََّم ، ، كَْيَما ُنِغُري ، َوكَانُوا الَ ُيفِيُضونَ ، حَتَّى َتطْلَُع الشَّْمُس ، فََخالَفَُهْم َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسأَشْرِْق ثَبُِري : 

  .فَأَفَاَض قَْبلَ طُلُوعِ الشَّْمسِ

قَالَ أَُبو الزَُّبْيرِ ، قَالَ : َمكِّيُّ ، َعنِ الثَّْورِيِّ ، قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الصَّبَّاحِ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اهللاِ ْبُن َرَجاٍء الْ -٣٠٢٣
 ، َوأََمرَُهْم أَنْ َيْرمُوا أَفَاضَ النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِفي َحجَّةِ الْوَدَاعِ ، َوَعلَْيِه السَِّكيَنةُ ، َوأََمَرُهْم بِالسَّكِيَنِة: َجابٌِر 

ِلتَأُْخذْ أُمَِّتي ُنُسكََها ، فَإِنِّي الَ أَْدرِي لَعَلِّي ، الَ أَلْقَاُهمْ : َخذِْف ، َوأَْوَضَع ِفي َواِدي ُمَحسِّرٍ ، َوقَالَ ، بِِمثْلِ َحَصى الْ
  .َبْعَد َعاِمي َهذَا

دَّثََنا اْبُن أَبِي رَوَّاٍد ، َعْن أَبِي َسلََمةَ َحدَّثََنا َوكِيٌع ، َح: َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َوَعْمُرو ْبُن َعْبِد اِهللا قَاالَ  -٣٠٢٤
َيا بِالَلُ أَْسِكِت النَّاَس أَْو أَْنِصتِ : الِْحْمِصيِّ ، َعْن بِالَلِ ْبنِ َربَاحٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ لَُه غََداةَ َجْمعٍ 

لَ َعلَْيكُْم ِفي َجْمِعكُْم َهذَا ، فََوَهَب ُمِسيئَكُْم ، لُِمْحسِنِكُْم ، َوأَْعطَى ُمْحِسَنكُْم َما سَأَلَ ، إِنَّ اللََّه َتطَوَّ: النَّاَس ثُمَّ قَالَ 
  .اْدفَُعوا بِاْسمِ اللَِّه

  َباُب َمْن َتقَدََّم ِمْن َجْمعٍ ِلرَْميِ الْجَِمارِ -٦٢
َحدَّثََنا َوكِيٌع ، َحدَّثََنا ِمسَْعٌر ، َوُسفَْيانُ ، َعْن َسلََمةَ : يُّ ْبُن ُمحَمٍَّد ، قَاالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َوَعِل -٣٠٢٥

دِ قَدِْمَنا َرسُولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، أُغَْيِلَمةَ َبنِي َعْب: ْبنِ كَُهْيلٍ ، َعنِ الَْحَسنِ الُْعرَنِيِّ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ 
أَُبيْنِيَّ الَ َتْرمُوا الَْجمَْرةَ ، َحتَّى َتطْلَُع : الُْمطَِّلبِ ، َعلَى ُحُمرَاٍت لََنا ِمْن َجْمعٍ ، فَجََعلَ َيلْطَُح ، أَفْخَاذََنا َوَيقُولُ 

  .الشَّْمُس
  .َوالَ إَِخالُ أََحًدا َيرِْميَها ، حَتَّى َتطْلَُع الشَّْمُس: َزاَد سُفَْيانُ ِفيِه 



كُْنُت ِفيَمْن : قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َحدَّثََنا َعْمٌرو ، َعْن َعطَاٍء ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ  -٣٠٢٦
  .قَِدَم َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِفي َضَعفَِة أَْهِلِه

مٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ الْقَاِسمِ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَح -٣٠٢٧
فََع ِمْن َجْمعٍ ، َسلََّم أَنْ َتْدَعاِئَشةَ ، أَنَّ سَْوَدةَ بِْنَت َزْمَعةَ ، كَاَنتِ اْمرَأَةً ثَْبطَةً ، فَاسَْتأْذََنْت َرسُولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه و

  .قَْبلَ َدفَْعِة النَّاسِ ، فَأَِذنَ لََها

  َباُب قَْدرِ ، َحَصى الرَّْميِ -٦٣
َمانَ ْبنِ َعْمرِو ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمْسهِرٍ ، َعْن َيزِيَد ْبنِ أَبِي زَِياٍد ، َعْن ُسلَْي -٣٠٢٨

َرأَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َيْوَم النَّْحرِ ، ِعْنَد َجْمَرةِ الَْعقََبِة ، َوُهَو َراِكٌب َعلَى : ْحَوصِ ، َعْن أُمِِّه ، قَالَْت اَأل
  .الَْخذِْف َيا أَيَُّها النَّاُس إِذَا َرَميُْتُم الَْجمَْرةَ ، فَاْرُموا ، بِمِثْلِ َحَصى: َبْغلٍَة ، فَقَالَ 

َعاِلَيِة ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ ، َعْن َعْوٍف ، َعْن زَِياِد ْبنِ الُْحَصْينِ ، َعْن أَبِي الْ -٣٠٢٩
َوُهَو َعلَى َناقَِتِه الْقُطْ ِلي َحًصى فَلَقَطُْت لَُه َسْبعَ غَدَاةَ الْعَقََبِة : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َعبَّاسٍ ، قَالَ 

َيا أَيَُّها النَّاُس إِيَّاكُْم : َحَصيَاٍت ، ُهنَّ َحَصى الَْخذِْف ، فَجََعلَ َينْفُُضُهنَّ ِفي كَفِِّه َوَيقُولُ أَْمثَالَ َهُؤالَِء ، فَاْرمُوا ثُمَّ قَالَ 
  .نََّما أَهْلََك َمْن كَانَ قَْبلَكُُم الُْغلُوُّ ِفي الدِّينَِوالُْغلُوَّ ِفي الدِّينِ ، فَإِ

  َباُب ِمْن أَْيَن ُترَْمى َجْمَرةُ الَْعقَبَِة -٦٤
َيزِيَد  ْحَمنِ ْبنَِحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعنِ الَْمْسُعوِديِّ ، َعْن َجاِمعِ ْبنِ َشدَّاٍد ، َعْن َعْبِد الرَّ -٣٠٣٠
الَْجْمَرةَ َعلَى حَاجِبِهِ  لَمَّا أََتى َعْبُد اِهللا ْبُن َمْسُعودٍ َجْمَرةَ الَْعقََبِة ، اْسَتْبطََن الَْواِدَي ، َواْستَقَْبلَ الْكَْعَبةَ ، َوَجَعلَ: ، قَالَ 

ِمْن َهاُهَنا ، َوالَِّذي الَ إِلََه غَْيُرُه رََمى الَِّذي أُنْزِلَتْ : قَالَ  اَألْيَمنِ ، ثُمَّ َرَمى بِسَْبعِ َحَصَياٍت ، ُيكَبُِّر َمَع كُلِّ َحَصاٍة ، ثُمَّ
  .َعلَْيِه ُسوَرةُ الَْبقََرِة

رِو ْبنِ َمانَ ْبنِ َعْمَحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمْسهِرٍ ، َعْن َيزِيَد ْبنِ أَبِي زَِياٍد ، َعْن ُسلَْي -٣٠٣١
َرأَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيْوَم النَّْحرِ ِعْنَد َجمَْرِة الْعَقََبِة ، اسَْتْبطََن الَْواِدَي ، : اَألْحَوصِ ، َعْن أُمِِّه ، قَالَْت 

  .فََرَمى الَْجْمَرةَ بَِسْبعِ َحصََياٍت ، ُيكَبُِّر َمَع كُلِّ َحَصاٍة ، ثُمَّ اْنَصَرَف
، َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّحِيمِ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن َيزِيَد ْبنِ أَبِي زَِياٍد -م٣٠٣١

  .ْحوِِهَعْمرِو ْبنِ اَألْحَوصِ ، َعْن أُمِّ ُجْنَدبٍ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم بَِن

  َباٌب إِذَا رََمى َجْمَرةَ الَْعقََبِة ، لَْم َيِقْف ِعْنَدهَا -٦٥
َعْن سَاِلمٍ ، َعنِ  َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا طَلَْحةُ ْبُن َيحَْيى ، َعْن ُيوُنسَ ْبنِ َيزِيَد ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، -٣٠٣٢

  .َجْمَرةَ الَْعقََبِة ، وَلَْم َيِقْف ِعْنَدَها ، َوذَكََر أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم فََعلَ مِثْلَ ذَِلَكاْبنِ ُعَمَر ، أَنَُّه رََمى 

ْن ِمقَْسمٍ ، َعنِ َحدَّثََنا ُسوَْيُد ْبُن َسعِيٍد ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمْسهِرٍ ، َعنِ الَْحجَّاجِ ، َعنِ الَْحكَمِ ْبنِ ُعَتْيَبةَ ، َع -٣٠٣٣
  .كَانَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم إِذَا رََمى َجْمَرةَ الَْعقََبِة َمَضى ، وَلَْم َيِقْف: اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ 



  َباُب رَْميِ الْجِمَارِ َراِكبًا -٦٦
اِلٍد اَألْحَمُر ، َعْن َحجَّاجٍ ، َعنِ الَْحكَمِ ، َعْن ِمقَْسمٍ ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َخ -٣٠٣٤

  .َعبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّمَ َرَمى الَْجْمَرةَ ، َعلَى رَاِحلَِتِه

: ْيَمَن ْبنِ َنابِلٍ ، َعْن قَُداَمةَ ْبنِ َعْبِد اِهللا الَْعاِمرِيِّ ، قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن أَ -٣٠٣٥
ْرَب َوالَ طَْرَد ، َوالَ رَأَْيُت َرُسولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َرَمى الَْجْمَرةَ َيْوَم النَّْحرِ ، َعلَى َناقٍَة لَُه َصْهَباَء ، الَ َض

  .إِلَْيَك إِلَْيَك

  اُب تَأِْخريِ رَْميِ الْجِمَارِ ِمْن ُعذْرٍَب -٦٧
ْن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ أَبِي َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي َبكْرٍ ، َع -٣٠٣٦

أَبِيِه ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َرخََّص ِللرَِّعاِء ، أَنْ َيْرمُوا َيْوًما ، وََيَدُعوا  َبكْرٍ ، َعْن أَبِي الَْبدَّاحِ ْبنِ عَاِصمٍ ، َعْن
  .َيْوًما

ِسَناٍن ، َحدَّثََنا َعْبُد  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، أَخَْبَرَنا مَاِلكُ ْبُن أََنسٍ وَحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن -٣٠٣٧
الَْبدَّاحِ ْبنِ َعاِصمٍ ، َعْن  الرَّْحَمنِ ْبُن َمْهِديٍّ ، َعْن َماِلِك ْبنِ أََنسٍ ، َحدَّثَنِي َعْبدُ اهللاِ ْبُن أَبِي َبكْرٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي

رَِعاِء اِإلبِلِ ِفي الْبَْيُتوَتِة ، أَنْ َيْرُموا َيْوَم النَّْحرِ ، ثُمَّ َيْجَمُعوا رَْميَ َرخََّص َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِل: أَبِيِه ، قَالَ 
  .َيْوَمْينِ َبْعَد النَّْحرِ ، فََيْرمُوَنُه ِفي أََحِدِهَما

  .ِفي اَألوَّلِ ِمْنُهَما ، ثُمَّ َيْرُمونَ َيْوَم النَّفْرِ: ظََنْنُت أَنَُّه قَالَ : قَالَ َماِلٌك 

  َباُب الرَّْميِ ، َعنِ الصِّْبَياِن -٦٨
: ، َعْن َجابِرٍ ، قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُنَمْيرٍ ، َعْن أَشَْعثَ ، َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ  -٣٠٣٨

  .، َوَمَعَنا النَِّساُء َوالصِّبَْيانُ ، فَلَبَّْيَنا َعنِ الصِّبَْياِن ، َوَرَميَْنا َعْنُهْمَحَجْجَنا َمعَ َرسُولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

  َباُب َمَتى َيقْطَُع الَْحاجُّ ، التَّلْبِيَةَ -٦٩
بِيِه ، َعْن أَيُّوَب ، َعْن َسِعيدِ ْبنِ َحدَّثََنا َبكُْر ْبُن َخلٍَف أَُبو بِْشرٍ ، َحدَّثََنا َحْمَزةُ ْبُن الَْحارِِث ْبنِ ُعَمْيرٍ ، َعْن أَ -٣٠٣٩

  .ُجَبْيرٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم لَبَّى حَتَّى رََمى َجْمَرةَ الَْعقََبِة

قَالَ : ُمَجاِهٍد ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ  َحدَّثََنا َهنَّاُد ْبُن السَّرِيِّ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ ، َعْن ُخصَْيٍف ، َعْن -٣٠٤٠
، فَلَمَّا كُْنُت رِْدَف النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فََما زِلُْت أَْسَمُعُه ُيلَبِّي ، َحتَّى َرَمى َجمَْرةَ الَْعقََبِة : الْفَْضلُ ْبُن َعبَّاسٍ 
  .َرَماَها ، قَطََع التَّلْبَِيةَ

  ا َيِحلُّ ِللرَُّجلِ ، إِذَا َرَمى َجْمَرةَ الْعَقَبَِةَباُب َم -٧٠
َحدَّثََنا َوكِيٌع وَحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن َخالٍَّد الَْباِهِليُّ ، : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َوَعِليُّ ْبُن ُمحَمٍَّد ، قَاالَ  -٣٠٤١

َحدَّثََنا ُسفْيَانُ ، َعْن َسلََمةَ ْبنِ كَُهْيلٍ ، َعنِ : ِكيٌع ، َوَعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َمْهِديٍّ ، قَالُوا َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َسعِيٍد ، َوَو
َيا : قَالَ لَهُ َرُجلٌ إِذَا َرَميُْتُم الَْجْمَرةَ ، فَقَْد َحلَّ لَكُْم كُلُّ َشْيٍء ، إِالَّ النَِّساَء فَ: الَْحَسنِ الُْعرَنِيِّ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ 



أَمَّا أََنا ، فَقَْد رَأَْيُت َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ُيضَمُِّخ َرأَْسُه بِالِْمْسِك ، أَفَِطيبٌ : اْبَن َعبَّاسٍ َوالطِّيُب ؟ فَقَالَ 
  .ذَِلَك ، أَْم الَ ؟

ِلي ُمَحمٌَّد ، َوأَُبو ُمَعاوَِيةَ ، وَأَُبو أَُساَمةَ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ، َعنِ الْقَاِسمِ ْبنِ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا خَا -٣٠٤٢
  .طَيَّْبُت َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، ِإلْحَراِمِه ِحَني أَْحَرَم ، َوِإلْحالَِلِه ِحَني أََحلَّ: ُمَحمٍَّد ، َعْن َعاِئَشةَ ، قَالَْت 

  َباُب الَْحلْقِ -٧١
َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن فُضَْيلٍ ، َحدَّثََنا ُعَماَرةُ ْبُن الْقَْعقَاعِ : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َوَعِليُّ ْبُن ُمحَمٍَّد ، قَاالَ  -٣٠٤٣

َيا : اللَُّهمَّ اغِْفْر ِللُْمَحلِِّقَني قَالُوا :  َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ َرُسولُ اِهللا: ، َعْن أَبِي ُزْرَعةَ ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، قَالَ 
: َيا َرُسولَ اِهللا ، وَالُْمقَصِّرِيَن ، قَالَ : اللَُّهمَّ اغِْفْر ِللُْمَحلِِّقَني ثَالَثًا قَالُوا : َرسُولَ اِهللا ، َوالُْمقَصِّرِيَن ؟ قَالَ 

  .َوالُْمقَصِّرِيَن

َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُنَمْيرٍ ، َعْن ُعَبْيِد اهللاِ : َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، وَأَْحَمُد ْبُن أَبِي الَْحوَارِيِّ الدَِّمْشِقيُّ ، قَاالَ  -٣٠٤٤
َوالُْمقَصِّرِيَن َيا : َم اللَُّه الُْمَحلِِّقَني قَالُوا َرِح: ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 

: َرِحَم اللَُّه الُْمَحلِِّقَني قَالُوا : َوالُْمقَصِّرِيَن َيا َرسُولَ اِهللا ؟ قَالَ : َرِحمَ اللَُّه الُْمَحلِِّقَني قَالُوا : َرسُولَ اِهللا ؟ قَالَ 
  .وَالُْمقَصِّرِيَن :َوالُْمقَصِّرِيَن َيا َرُسولَ اِهللا ؟ قَالَ 

َنا اْبُن أَبِي َنجِيحٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا ُيوُنُس ْبُن ُبكَْيرٍ ، َحدَّثََنا اْبُن إِْسحَاَق ، َحدَّثَ -٣٠٤٥
: ظَاهَْرَت ِللُْمَحلِِّقَني ثَالَثًا ، َوِللُْمقَصِّرِيَن وَاِحَدةً ؟ قَالَ  َيا َرسُولَ اِهللا ، ِلَم: ِقيلَ : َعْن ُمَجاِهٍد ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ 

  .إِنَُّهْم لَمْ َيُشكُّوا

  َباُب َمْن لَبَّدَ رَأْسَُه -٧٢
َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنَّ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر ، َعْن -٣٠٤٦

َيا َرسُولَ اِهللا ، َما َشأْنُ النَّاسِ َحلُّوا ، َولَْم َتِحلَّ أَْنَت ِمْن ُعْمَرِتَك ؟ : َحفَْصةَ ، زَْوَج النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَْت 
  .أَِحلُّ ، حَتَّى أَْنحََر إِنِّي لَبَّْدُت َرأِْسي ، َوقَلَّْدُت َهْديِي ، فَالَ: قَالَ 
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نِ اْبنِ َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َعْمرِو ْبنِ السَّْرحِ الِْمْصرِيُّ ، أَْخَبَرَنا َعْبُد اِهللا ْبُن َوْهبٍ ، أَْخَبَرَنا ُيوُنُس ، َع -٣٠٤٧
  .َسِمْعُت َرُسول اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ُيهِلُّ ُملَبًِّدا: قَالَ ِشَهابٍ ، َعْن َساِلمٍ ، َعْن أَبِيِه ، 

  َباُب الذَّْبحِ -٧٣
اٍء ، : َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َوَعْمُرو ْبُن َعْبِد اِهللا ، قَاالَ  -٣٠٤٨ َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا أَُساَمةُ ْبُن َزْيٍد ، َعْن َعطَ

، طَرِيٌق َوَمْنَحٌر ، : قَالَ َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َجابِرٍ ، قَالَ َعْن  ِمًنى كُلَُّها َمْنَحٌر ، َوكُلُّ ِفَجاجِ َمكَّةَ 
  .َوكُلُّ َعَرفَةَ َمْوِقٌف ، َوكُلُّ الُْمْزَدِلفَِة َمْوِقٌف

  َباُب َمْن قَدََّم ُنُسكًا ، قَْبلَ ُنُسٍك -٧٤
، َعْن أَيُّوَب ، َعْن ِعكْرَِمةَ ، َعنِ اْبنِ َعبَّ -٣٠٤٩ ا : اسٍ ، قَالَ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ  َم

، إِالَّ ُيلِْقي بَِيَد   .ْيِه ِكلَْتْيهَِما الَ َحَرَجُسِئلَ َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َعمَّْن قَدََّم َشْيئًا ، قَْبلَ َشْيٍء 

َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا أَُبو بِْشرٍ َبكُْر ْبُن َخلٍَف ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن ُزَرْيعٍ ، َعْن َخاِلٍد الَْحذَّاِء ، َعْن ِعكْرَِمةَ ،  -٣٠٥٠
َم ُيْسأَلُ َيْوَم: َعبَّاسٍ ، قَالَ  انَ َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ الَ َحَرَج ، الَ َحَرَج فَأََتاُه َرُجلٌ فَقَالَ : ِمًنى فََيقُولُ  كَ

  .الَ َحَرَج: َرَمْيُت َبْعَد َما أَْمَسْيُت قَالَ : الَ َحَرَج قَالَ : َحلَقُْت قَْبلَ أَنْ أَذَْبَح ، قَالَ : 

، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ِعيَسى ْبنِ طَلَْحةَ ، َعْن َعْبِد اِهللا َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَن -٣٠٥١ ةَ 
، قَْب َسلََّم ُسِئلَ َعمَّْن ذََبَح ، قَْبلَ أَنْ َيْحِلَق ، أَْو َحلََق  الَ : لَ أَنْ َيذَْبَح قَالَ ْبنِ َعْمرٍو ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه و

  .َحَرَج

، أَْخَبَرنِي أَُساَمةُ ْبُن َزْيٍد َحدَّثََنا َهاُر -٣٠٥٢ َحدَّثَنِي َعطَاُء ، ونُ ْبُن َسِعيٍد الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َوْهبٍ 
َيْوَم النَّْحرِ ِللنَّاسِ ، ًنى ْبُن أَبِي َرَباحٍ ، أَنَُّه َسِمَع َجابَِر ْبَن َعْبِد اِهللا ، َيقُولُ قََعَد َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم بِِم

َيا : الَ َحَرَج ثُمَّ َجاَءُه آَخُر ، فَقَالَ : َيا َرُسولَ اِهللا ، إِنِّي َحلَقُْت قَْبلَ أَنْ أَذَْبَح ؟ قَالَ : فََجاَءُه َرُجلٌ ، فَقَالَ 
، قُدَِّم قَْبلَ َشْيٍء ، إِالَّ قَالَ الَ َحَرَج فََما ُس: َرُسولَ اِهللا ، إِنِّي َنَحْرُت ، قَْبلَ أَنْ أَْرِمَي ؟ قَالَ  : ِئلَ َيْوَمِئٍذ َعْن َشْيٍء 

  .الَ َحَرَج

  َباُب َرْميِ الْجَِمارِ أَيَّاَم التَّشْرِيقِ -٧٥
أَبِي الزَُّبْيرِ ، َعْن  َحدَّثََنا َحْرَملَةُ ْبُن َيْحَيى الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َوْهبٍ ، َحدَّثََنا اْبُن ُجَرْيجٍ ، َعْن -٣٠٥٣

َجْمَرةَ الَْعقََبِة ُضًحى ، َوأَمَّا َبْعَد ذَِلَك ، فََبْعَد َزَو: َجابِرٍ ، قَالَ  الِ َرأَْيُت َرُسولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َرَمى 
  .الشَّْمسِ



ْبُن ُعثَْمانَ ْبنِ أَبِي َشْيَبةَ أَُبو َشْيَبةَ ، َعنِ الَْحكَمِ ، َعْن ِمقَْسمٍ َحدَّثََنا ُجَباَرةُ ْبُن الُْمَغلِّسِ ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم  -٣٠٥٤
ِه وَسلََّم كَانَ َيْرِمي الْجَِماَر ، إِذَا زَالَِت الشَّْمُس ، قَْدَر َما إِذَا فََرغَ  ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، أَنَّ َرُسولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْي

، َصلَّى    .الظُّْهَرِمْن َرْميِِه 

  َباُب الُْخطَْبِة ، َيْوَم النَّحْرِ -٧٦
ْرقََدةَ ، : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َوَهنَّاُد ْبُن السَّرِيِّ ، قَاالَ  -٣٠٥٥ َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ ، َعْن َشبِيبِ ْبنِ غَ

ْيَمانَ ْبنِ َعْمرِو ْبنِ اَألْحَوصِ ، َعْن  َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َيقُولُ ِفي َحجَِّة : أَبِيِه ، قَالَ َعْن ُسلَ
ِدَماَءكُْم ، : َيْوُم الَْحجِّ اَألكَْبرِ ، قَالَ : َيا أَيَُّها النَّاُس أَالَ أَيُّ َيْومٍ أَْحَرُم ؟ ثَالَثَ َمرَّاٍت ، قَالُوا : الَْودَاعِ  فَإِنَّ 
َيْجنِي ، َوأَْعَراَضكُْم َبْيَنكُْم َحَراٌم ، كَُحْرَمِة َيْوِمكُْم َهذَا ، ِفي َشْهرِكُْم َهذَا ، ِفي َبلَِدكُْم َهذَا ، أَالَ الَ  َوأَْمَوالَكُْم

طَانَ قَْد أَيَِس أَنْ ُيْعَبَد ِفي َجاٍن إِالَّ َعلَى َنفِْسِه ، َوالَ َيْجنِي َواِلٌد َعلَى َولَِدِه ، َوالَ َمْولُوٌد َعلَى َواِلِدِه ، أَالَ إِنَّ الشَّْي
ا َتْحَتِقُرونَ ِمْن أَْعَماِلكُْم ، فََيْرَضى بَِها  ، أَالَ َوكُلُّ َدمٍ ِمْن َبلَِدكُْم َهذَا أََبًدا ، َولَِكْن َسَيكُونُ لَُه طَاَعةٌ ِفي َبْعضِ َم

انَ ُمْسَتْرِضًعا ِفي َبنِي لَْيٍث ،  ِدَماِء الَْجاِهِليَِّة َمْوُضوٌع ، َوأَوَّلُ َما أََضُع ِمْنَها َدُم الَْحارِِث ْبنِ َعْبِد الُْمطَِّلبِ ، كَ
، أَالَ فَقََتلَْتُه ُهذَْيلٌ ، أَالَ َوإِنَّ كُلَّ رًِبا ِمْن رَِبا الَْجاِهِليَِّة َمْوُضوٌع ، لَكُْم ُرُؤوُس أَْمَواِلكُْم ، الَ َت ظِْلُمونَ َوالَ ُتظْلَُمونَ 

، قَالَ : َهلْ َبلَّْغُت ؟ ثَالَثَ َمرَّاٍت ، قَالُوا َيا أُمََّتاُه    .اللَُّهمَّ اْشَهْد ثَالَثَ َمرَّاٍت: َنَعْم 

، َحدَّثََنا أَبِي ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسَحاَق ، َعْن َعْبِد السَّالَ -٣٠٥٦ مِ ، َعنِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُنَمْيرٍ 
ْبنِ ُجَبْيرِ ْبنِ ُمطِْعمٍ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ  الزُّْهرِيِّ ، قَاَم َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم بِالَْخْيِف ِمْن ِمًنى : َعْن ُمَحمَِّد 

ٍه ، َو: ، فَقَالَ  ُر فَِقي ٍه ، غَْي َع َمقَالَِتي ، فََبلََّغَها ، فَُربَّ َحاِملِ ِفقْ ُه َنضََّر اللَُّه اْمَرًءا َسِم ٍه إِلَى َمْن ُهَو أَفْقَ ُربَّ َحاِملِ ِفقْ
إِْخالَُص الَْعَملِ ِللَِّه ، َوالنَِّصيَحةُ ِلُوالَِة الُْمْسِلِمَني ، َولُُزوُم َجَماَعِتهِْم ، : ِمْنُه ، ثَالَثٌ الَ ُيِغلُّ َعلَْيهِنَّ قَلُْب ُمْؤِمنٍ 

  .فَإِنَّ َدْعَوَتُهْم ، ُتِحيطُ ِمْن َوَراِئهِْم

، َعْن أَبِي ِسَناٍن ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ُمرَّةَ  -٣٠٥٧ ، َعْن ُمرَّةَ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن َتْوَبةَ ، َحدَّثََنا َزاِفُر ْبُن ُسلَْيَمانَ 
ُهَو َعلَى َناقَِتِه: َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َمْسُعوٍد قَالَ  ِه وَسلََّم َو : الُْمَخْضَرَمِة بَِعَرفَاٍت فَقَالَ  قَالَ َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْي

، َوَيْوٌم َحَراٌم قَالَ : أََتْدُرونَ أَيُّ َيْومٍ َهذَا ، َوأَيُّ َشْهرٍ َهذَا ، َوأَيُّ َبلٍَد َهذَا ؟ قَالُوا  : َهذَا َبلٌَد َحَراٌم ، َوَشْهٌر َحَراٌم 
ِة َشْهرِكُْم َهذَا ، ِفي َبلَِدكُْم َهذَا ، ِفي َيْوِمكُْم َهذَا ، أَالَ َوإِنِّي أَالَ َوإِنَّ أَْمَوالَكُْم ، َوِدَماَءكُْم َعلَْيكُْم َحَرا ٌم ، كَُحْرَم

َوُمْسَتْنقَذٌ ِمنِّي أُنَاٌس  فََرطُكُْم َعلَى الَْحْوضِ ، َوأُكَاِثُر بِكُُم اُألَمَم ، فَالَ ُتَسوُِّدوا َوْجهِي ، أَالَ َوإِنِّي ُمْسَتْنِقذٌ أَُناًسا ،
  .إِنََّك الَ َتْدرِي َما أَْحَدثُوا َبْعَدَك: َيا َربِّ أَُصْيحَابِي ؟ فََيقُولُ : أَقُولُ ، فَ

ا ، ُيَحدِّثُ : َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا َصَدقَةُ ْبُن َخاِلٍد ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن الَْغازِ ، قَالَ  -٣٠٥٨ َسِمْعُت َناِفًع
َسلََّم ، َوقََف َيْوَم النَّْحرِ َبْيَن الَْجَمَراِت ِفي الَْحجَِّة الَِّتي َحَعنِ اْبنِ ُعَم جَّ ِفيَها ، َر ، أَنَّ َرُسولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه و

َهذَا َبلَُد اِهللا : لٍَد َهذَا ؟ قَالُوا فَأَيُّ َب: َيْوُم النَّْحرِ ، قَالَ : أَيُّ َيْومٍ َهذَا ؟ قَالُوا : فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 
َهذَا َيْوُم الَْحجِّ اَألكَْبرِ ، َوِدَماُؤكُْم ، َوأَْمَوالُكُْم : َشْهُر اِهللا الَْحَراُم ، قَالَ : فَأَيُّ َشْهرٍ َهذَا ؟ قَالُوا : الْحََراُم ، قَالَ 



َنَعْم ، : َهلْ َبلَّْغُت ؟ قَالُوا : َبلَِد ِفي َهذَا الشَّْهرِ ِفي َهذَا الَْيْومِ ثُمَّ قَالَ ، َوأَْعَراُضكُْم َعلَْيكُْم َحَراٌم ، كَُحْرَمِة َهذَا الْ
  .َهِذِه َحجَّةُ الَْودَاعِ: اللَُّهمَّ اْشَهْد ثُمَّ َودََّع النَّاَس ، فَقَالُوا : فَطَِفَق النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقُولُ 

  ِة الَْبْيِتَباُب زَِياَر -٧٧
َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد ْبُن طَارِقٍ ، ، َحدَّثََنا َبكُْر ْبُن َخلٍَف أَُبو بِْشرٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َسِعيٍد ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ  -٣٠٥٩

 َعلْيِه وَسلََّم أَخََّر طََواَف الزَِّياَرِة ، إِلَى َوأَُبو الزَُّبْيرِ ، َعْن َعاِئَشةَ ، َواْبنِ َعبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا. َعْن طَاُووسٍ 
  .اللَّْيلِ

، َعْن َعْبِد اِهللا  -٣٠٦٠ ْبنِ َعبَّاسٍ ، َحدَّثََنا َحْرَملَةُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ ، أَْخَبَرَنا اْبُن ُجَرْيجٍ ، َعْن َعطَاٍء 
  .َم لَْم َيْرُملْ ِفي السَّْبعِ ، الَِّذي أَفَاَض ِفيِهأَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ

  .َوالَ َرَملَ ِفيِه: قَالَ َعطَاٌء 

  َباُب الشُّْربِ ، ِمْن َزْمَزَم -٧٨
ْبنِ اَألْسَوِد ، َعْن ُمَحمَّ -٣٠٦١ ِد ْبنِ َعْبِد َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن ُموَسى ، َعْن ُعثَْمانَ 

ِمْن : ِمْن أَْيَن جِئَْت ؟ قَالَ : كُْنُت ِعْنَد اْبنِ َعبَّاسٍ َجاِلًسا ، فََجاَءُه َرُجلٌ ، فَقَالَ : الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي َبكْرٍ ، قَالَ 
رِ اْسَم  إِذَا َشرِْبَت: َوكَْيَف ؟ قَالَ : فََشرِْبَت ِمْنَها ، كََما َيْنَبِغي ؟ قَالَ : َزْمَزَم ، قَالَ  ِمْنَها ، فَاْسَتقْبِلِ الِْقْبلَةَ ، َواذْكُ

، فَإِنَّ َرُسولَ اِهللا َه َعزَّ َوَجلَّ  ، فَاْحَمِد اللَّ ِه وَسلََّم اِهللا ، َوَتَنفَّْس ثَالَثًا ، َوَتَضلَّْع ِمْنَها ، فَإِذَا فََرغَْت   َصلَّى اهللا َعلْي
ا َبْيَنَنا ، َوَبْيَن: قَالَ  َزَم إِنَّ آَيةَ َم   .الُْمَناِفِقَني ، إِنَُّهْم الَ َيَتَضلَُّعونَ ، ِمْن َزْم

قَالَ َعْبُد اِهللا ْبُن الُْمَؤمَّلِ إِنَُّه َسِمَع أََبا الزَُّبْيرِ ، : َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا الَْوِليُد ْبُن ُمْسِلمٍ ، قَالَ  -٣٠٦٢
ا : َسِمْعُت َرُسول اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقُولُ : َعْبِد اِهللا ، َيقُولُ  َسِمْعُت َجابَِر ْبَن: َيقُولُ  َزَم ، ِلَم َماُء َزْم

  .ُشرَِب لَُه

  َباُب ُدُخولِ الْكَْعبَِة -٧٩
َحدَّثَنِي ، َواِحِد ، َعنِ اَألْوَزاِعيِّ َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن إِْبَراِهيَم الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن َعْبِد الْ -٣٠٦٣

ْوَم الْفَْتحِ ، الْكَْعَبةَ : َحدَّثَنِي َناِفٌع ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ ، َحسَّانُ ْبُن َعِطيَّةَ  َدَخلَ َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َي
أَْيَن َصلَّى َرُسولُ اهللاِ : قُوَها َعلَْيهِْم ِمْن َداِخلٍ ، فَلَمَّا َخَرُجوا َسأَلُْت بِالَالً ، َوَمَعُه بِالَلٌ ، َوُعثَْمانُ ْبُن َشْيَبةَ ، فَأَغْلَ

  .ِهَصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ؟ فَأَْخَبَرنِي أَنَُّه َصلَّى َعلَى َوْجهِِه ، ِحَني َدَخلَ َبْيَن الَْعُموَدْينِ ، َعْن َيِمينِ
  .كَْم َصلَّى َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ؟: الَ أَكُونَ َسأَلُْتُه  ثُمَّ لُْمُت َنفِْسي ، أَنْ

، َعنِ اْبنِ أَبِي ُملَ -٣٠٦٤ ْيكَةَ ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن َعْبِد الَْمِلِك 
 َج النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِمْن ِعْنِدي ، َوُهَو قَرِيُر الَْعْينِ ، طَيُِّب النَّفْسِ ، ثُمَّ َرَجَع إِلَيََّخَر: َعاِئَشةَ ، قَالَْت 

، َوَرَجْعَت َوأَْنَت َحزِيٌن : َوُهَو َحزِيٌن ، فَقُلُْت  : ؟ فَقَالَ َيا َرُسولَ اِهللا ، َخَرْجَت ِمْن ِعْنِدي ، َوأَْنَت قَرِيُر الَْعْينِ 
، إِنِّي أََخاُف أَنْ أَكُونَ ، أَْتَعْبُت أُمَِّتي ِمْن   .َبْعِدي إِنِّي َدَخلُْت الْكَْعَبةَ ، َوَوِدْدُت أَنِّي لَْم أَكُْن فََعلُْت 



  َباُب الَْبْيُتوَتِة بَِمكَّةَ ، لََياِلي ِمًنى -٨٠
َر ، قَالَ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َعْب -٣٠٦٥ : ُد اِهللا ْبُن ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَم

، أَيَّاَم ِمًنى ، ِمْن أَْجلِ ِسقَاَيِتِه ،  اْسَتأْذَنَ الَْعبَّاُس ْبُن َعْبِد الُْمطَِّلبِ َرُسولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أَنْ َيبِيَت بَِمكَّةَ 
  .فَأَِذنَ لَُه

، َعْن : َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َوَهنَّاُد ْبُن السَّرِيِّ ، قَاالَ  -٣٠٦٦ َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعْن إِْسَماِعيلَ ْبنِ ُمْسِلمٍ 
، قَالَ  ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ  َم َألَحٍد ، َيبِيُت بَِمكَّةَ ، إِالَّ ِللَْعبَّاسِ ، ِمْن لَْم ُيَرخِّصِ النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ: َعطَاٍء 

  .أَْجلِ السِّقَاَيِة

  َباُب ُنُزولِ الُْمَحصَّبِ -٨١
ٌع ، َوأَُبو ُمَعاوَِيةَ وَحدَّثَ -٣٠٦٧ ْبُن  َنا َعِليَُّحدَّثََنا َهنَّاُد ْبُن السَّرِيِّ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي َزاِئَدةَ ، َوَعْبَدةُ ، َوَوِكي

َياٍث ، كُلُُّهْم َعْن ِهَشامِ ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َوأَُبو ُمَعاوَِيةَ وَحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َحفُْص ْبُن ِغ
، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعاِئَشةَ ، قَالَْت  نٍَّة ، إِنََّما َنَزلَُه َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه إِنَّ ُنُزولَ اَألْبطَحِ لَْيَس بُِس: ْبنِ ُعْرَوةَ 

  .وَسلََّم ، ِلَيكُونَ أَْسَمَح ، ِلُخُروجِِه

، َعْن َعمَّارِ ْبنِ ُرَزْيقٍ ، َعنِ اَألْع -٣٠٦٨ َمشِ ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ ْبُن ِهَشامٍ 
  .ادَّلََج النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم لَْيلَةَ النَّفْرِ ، ِمَن الَْبطَْحاِء ادِّالًَجا: يَم ، َعنِ اَألْسَوِد ، َعْن َعاِئَشةَ ، قَالَْت إِْبَراِه

َر ، قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، أَْخَبَرَنا ُعَبْيُد اِهللا ، َع -٣٠٦٩ كَانَ : ْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَم
ُر ، َوُعثَْمانُ َيْنزِلُونَ بِاَألْبطَحِ َم َوأَُبو َبكْرٍ ، َوُعَم   .َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ

  َباُب طََواِف الَْوَداعِ -٨٢
، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَي -٣٠٧٠ ، َعْن طَاُووسٍ  ُسلَْيَمانَ  : ْيَنةَ ، َعْن 

الَ َيْنِفَرنَّ أََحٌد ، َحتَّى َيكُونَ آِخُر َعْهِدِه : كَانَ النَّاُس َيْنَصرِفُونَ كُلَّ َوْجٍه ، فَقَالَ َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 
  .بِالَْبْيِت

َر ، قَالَ َحدَّثََنا -٣٠٧١ :  َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم ْبُن َيزِيَد ، َعْن طَاُووسٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَم
، أَنْ َيْنِفَر الرَُّجلُ ، َحتَّى َيكُونَ آِخُر َعْهِدِه بِالَْبْيِت   .َنَهى َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

  اُب الْحَاِئضِ ، َتْنِفُر قَْبلَ أَنْ ُتَودَِّعَب -٨٣
ةَ ، َعْن -٣٠٧٢ َعاِئَشةَ وَحدَّثََنا  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُعْرَو

: ٍد ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ، َوُعْرَوةَ ، َعْن َعاِئَشةَ ، قَالَْت ُمَحمَُّد ْبُن ُرْمحٍ ، أَْخَبَرَنا اللَّْيثُ ْبُن َسْع
َسلََّم ، فَقَالَ : َحاَضْت َصِفيَّةُ بِْنُت ُحَييٍّ َبْعَد َما أَفَاَضْت ، قَالَْت َعاِئَشةُ  فَذَكَْرُت ذَِلَك ِلَرُسولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه و



: إِنََّها قَْد أَفَاَضْت ، ثُمَّ َحاَضْت َبْعَد ذَِلَك ، فَقَالَ َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َي ؟ فَقُلُْت أََحابَِسُتَنا ِه: 
  .فَلَْتْنِفْر

، قَاالَ  -٣٠٧٣ ، َحدَّثََنا اَألْعَمُش ، َعْن  َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ: َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َوَعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد 
ِه وَسلََّم َصِفيَّةَ فَقُلَْنا : إِْبَراهِيَم ، َعنِ اَألْسَوِد ، َعْن َعاِئَشةَ ، قَالَْت  قَْد َحاَضْت : ذَكََر َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْي

ا أَُراَها إِالَّ َحابَِستََنا فَقُلُْت : فَقَالَ  فَالَ إِذًا ، : لَ اِهللا ، إِنََّها قَْد طَافَْت َيْوَم النَّْحرِ ، قَالَ َيا َرُسو: َعقَْرى َحلْقَى َم
  .ُمُروَها فَلَْتْنِفْر

َم -٨٤   َباُب َحجَِّة َرُسولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ
َدَخلَْنا : ْبُن ُمَحمٍَّد ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ  َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا َحاِتُم ْبُن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثََنا َجْعفَُر -٣٠٧٤

ا اْنَتَهْيَنا إِلَْيِه َسأَلَ َعنِ الْقَْومِ ، َحتَّى اْنَتَهى إِلَيَّ ، فَقُلُْت  يِّ ْبنِ : َعلَى َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ، فَلَمَّ أََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعِل
ثُمَّ َوَضَع كَفَُّه ، َبْيَن ثَْدَييَّ ، َوأََنا . ي ، فََحلَّ زِرِّي اَألْعلَى ، ثُمَّ َحلَّ زِرِّي اَألْسفَلَ الُْحَسْينِ ، فَأَْهَوى بَِيِدِه إِلَى رَأِْس

َو أَْعَمى ، فََجاَء َوقُْت الصَّالَِة ، فَقَاَم: َيْوَمِئٍذ غُالٌَم َشابٌّ ، فَقَالَ  ِفي  َمْرَحًبا بَِك ، َسلْ َعمَّا ِشئَْت ، فََسأَلُْتُه ، َوُه
، َورَِداُؤ ا َوَضَعَها َعلَى َمْنِكَبْيِه ، َرَجَع طََرفَاَها إِلَْيِه ، ِمْن ِصَغرَِها  ُه إِلَى َجانِبِِه َعلَى نَِساَجٍة ُملَْتِحفًا بَِها ، كُلََّم

َعقََد ِتْسًعا : وَسلََّم ، فَقَالَ  أَْخبِْرَنا َعْن َحجَِّة َرُسولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه: الِْمْشَجبِ ، فََصلَّى بَِنا ، فَقُلُْت  بَِيِدِه ، فَ
َسلََّم َمكَثَ ِتْسَع ِسنَِني لَْم َيُحجَّ ، فَأَذَّنَ ِفي النَّاسِ ِفي الَْعاِشَرِة: َوقَالَ  أَنَّ َرُسولَ :  إِنَّ َرُسولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه و

ِدَم ا لَْمِديَنةَ َبَشٌر كَِثٌري ، كُلُُّهْم َيلَْتِمُس أَنْ َيأَْتمَّ بَِرُسولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َحاجٌّ ، فَقَ
ِه ، فََخَرَج َوَخَرْجَنا َمَعُه ، فَأََتْيَنا ذَا الُْحلَْيفَِة ، فََولََدْت أَْسَماُء  أَبِي  بِْنُت ُعَمْيسٍ ُمَحمََّد ْبَنوَسلََّم ، َوَيْعَملَ بِِمثْلِ َعَمِل

ِسِلي ، َواْسَتثِْفرِي بِثَْوبٍ ، : كَْيَف أَْصَنُع ؟ قَالَ : َبكْرٍ ، فَأَْرَسلَْت إِلَى َرُسولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم  اغَْت
تَّى إِذَا اْسَتَوْت بِِه َناقَُتُه َوأَْحرِِمي فََصلَّى َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِفي الَْمْسجِِد ، ثُمَّ َرِكَب الْقَْصَواَء ، َح

، َوَعْن َيِمينِِه ِمثْلُ ذَِلَك ، َوَعْن : َعلَى الَْبْيَداِء قَالَ َجابٌِر  َنظَْرُت إِلَى َمدِّ َبَصرِي ِمْن َبْينِ َيَدْيِه ، َبْيَن َراِكبٍ َوَماشٍ 
  َيَسارِِه ِمثْلُ ذَِلَك ، َوِمْن َخلِْفِه ِمثْلُ ذَِلَك ،

، َما َع َوَرُسولُ ُهَو َيْعرُِف َتأْوِيلَُه  ِملَ بِِه ِمْن َشْيٍء اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َبْيَن أَظُْهرَِنا ، َوَعلَْيِه َيْنزِلُ الْقُْرآنُ ، َو
ِه ، فَأََهلَّ بِالتَّْوِحيِد لَبَّْيَك اللَُّهمَّ لَبَّْيَك ، لَبَّْيَك الَ شَرِيَك لََك لَبَّْي َك ، إِنَّ الَْحْمَد َوالنِّْعَمةَ لََك َوالُْملَْك ، الَ َعِملَْنا بِ

َم َعلَْيهِْم َشْي، َشرِيَك لََك  ُه ، َوأََهلَّ النَّاُس بَِهذَا الَِّذي ُيهِلُّونَ بِِه ، فَلَْم َيُردَّ َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ ئًا ِمْن
، قَالَ َجابٌِر َولَزَِم َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه  لَْسَنا َنْنوِي إِالَّ الَْحجَّ ، لَْسَنا َنْعرُِف الُْعْمَرةَ ، َحتَّى إِذَا : وَسلََّم َتلْبَِيَتُه 

َواتَِّخذُوا ِمْن َمقَامِ {: َم فَقَالَ أََتْيَنا الَْبْيَت َمَعُه اْسَتلََم الرُّكَْن ، فََرَملَ ثَالَثًا ، َوَمَشى أَْرَبًعا ، ثُمَّ قَاَم إِلَى َمقَامِ إِْبَراِهي
ُه إِالَّ ذَكََرُه َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه : فََجَعلَ الَْمقَاَم َبْيَنُه َوَبْيَن الَْبْيِت ، فَكَانَ أَبِي َيقُولُ } إِْبَراهِيَم ُمَصلًّى َوالَ أَْعلَُم

، ثُمَّ َرَجَع إِلَى الَْبْيِت ، } قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد{، َو} ا أَيَُّها الْكَاِفُرونَقُلْ َي{: وَسلََّم ، إِنَُّه كَانَ َيقَْرأُ ِفي الرَّكَْعَتْينِ 
} إِنَّ الصَّفَا َوالَْمْرَوةَ ِمْن َشَعاِئرِ اِهللا{فَاْسَتلََم الرُّكَْن ، ثُمَّ َخَرَج ِمَن الَْبابِ إِلَى الصَّفَا ، َحتَّى إِذَا دََنا ِمَن الصَّفَا قََرأَ 

، َحتَّى َرأَى الَْبْيَت ، فَكَبََّر اللََّه َوَهلَّلَُه َوَنْبَد ُه ، َوقَالَ أُ بَِما َبَدأَ اللَُّه بِِه فََبَدأَ بِالصَّفَا فََرِقَي َعلَْيِه  الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه : َحِمَد
الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه َوْحَدُه الَ َوْحَدُه الَ َشرِيَك لَُه ، لَُه الُْملُْك َولَُه الَْحْمُد ُيْحيِي َوُيِميُت َوُه َو َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر ، 



َهذَا ثَالَثَ َمرَّاٍت ،  َشرِيَك لَُه ، أَْنَجَز َوْعَدُه ، َوَنَصَر َعْبَدُه ، َوَهَزَم اَألْحَزاَب َوْحَدُه ثُمَّ َدَعا َبْيَن ذَِلَك َوقَالَ ِمثْلَ
َشى ، َحتَّى إِذَا اْنَصبَّْت قََدَماُه ، َرَملَ ِفي َبطْنِ الَْواِدي ، َحتَّى إِذَا َصِعَدَتا ، َيْعنِي قََدَماُه ، ثُمَّ َنَزلَ إِلَى الَْمْرَوِة فََم

ا كَانَ آِخُر طََواِفِه  ا فََعلَ َعلَى الصَّفَا ، فَلَمَّ ، كََم : َوِة قَالَ َعلَى الَْمْرَمَشى ، َحتَّى أََتى الَْمْرَوةَ ، فَفََعلَ َعلَى الَْمْرَوِة 
، فََمْن كَانَ ِمْن كُْم لَْيَس َمَعُه َهْدٌي ، لَْو أَنِّي اْسَتقَْبلُْت ِمْن أَْمرِي َما اْسَتْدَبْرُت ، لَْم أَُسقِ الَْهْدَي ، َوَجَعلُْتَها ُعْمَرةً 

،   فَلَْيْحِللْ ، َولَْيْجَعلَْها ُعْمَرةً فََحلَّ النَّاُس كُلُُّهْم ، َوقَصَُّروا 

َعُه الَْهْدُي ، فَقَاَم ُسَراقَةُ ْبُن َماِلِك ْبنِ ُجْعُشمٍ ، فَقَالَإِالَّ  َمْن كَانَ َم َيا َرُسولَ اِهللا ، :  النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َو
َسلََّم أََصابَِعُه : أَِلَعاِمَنا َهذَا أَْم َألَبٍد ؟ قَالَ  َدَخلَِت الُْعْمَرةُ : ِفي اُألْخَرى ، َوقَالَ فََشبََّك َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه و

ِطَمةَ ِممَّْن : ِفي الَْحجِّ َهكَذَا ، َمرََّتْينِ الَ ، َبلْ َألَبِد أََبٍد قَالَ  ، فََوَجَد فَا َوقَِدَم َعِليٌّ بُِبْدِن النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 
يٌّ ، فَقَالَْت َحلَّ ، َولَبَِسْت ِثَياًبا َصبِيًغا ، َواكَْت يٌّ َيقُولُ : َحلَْت ، فَأَْنكََر ذَِلَك َعلَْيَها َعِل أََمَرنِي أَبِي بَِهذَا ، فَكَانَ َعِل

ِطَمةَ ِفي الَِّذي َصَنَعْتُه ، ُمْسَتفِْتًيا: بِالِْعرَاقِ  لَ اِهللا َرُسو فَذََهْبُت إِلَى َرُسولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ُمَحرًِّشا َعلَى فَا
، َوأَْنكَْرُت ذَِلَك َعلَْيَها ، فَقَالَ  ، َماذَا قُلَْت ِحَني : َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِفي الَِّذي ذَكََرْت َعْنُه  َصَدقَْت ، َصَدقَْت 

فَإِنَّ َمِعي الَْهْدَي : َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ اللَُّهمَّ إِنِّي أُِهلُّ بَِما أََهلَّ بِِه َرُسولَُك َصلَّى اهللا : قُلُْت : فََرْضَت الَْحجَّ ؟ قَالَ 
، َوالَِّذي أََتى بِِه النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه و: فَالَ َتِحلَّ قَالَ  َسلََّم ِمَن فَكَانَ َجَماَعةُ الَْهْديِ الَِّذي َجاَء بِِه َعِليٌّ ِمَن الَْيَمنِ 

َم َوَمْن كَانَ َمَعُه َهْدٌي ، فَلَمَّا كَانَ الَْمِديَنِة ِمئَةً ، ثُمَّ َحلَّ النَّاُس كُ لُُّهْم ، َوقَصَُّروا ، إِالَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ
ًنى الظُّْهَر ، ، فََصلَّى بِِم َيْوُم التَّْروَِيِة ، َوَتَوجَُّهوا إِلَى ِمًنى ، أََهلُّوا بِالَْحجِّ ، فََرِكَب َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم

َر بِقُبَّ ٍة ِمْن َشَعرٍ ، َوالَْعْصَر ، َوالَْمْغرَِب ، َوالِْعَشاَء ، َوالصُّْبَح ، ثُمَّ َمكَثَ قَِليالً َحتَّى طَلََعِت الشَّْمُس ، َوأََم
الَ َتُشكُّ قَُرْي ٌش ، إِالَّ أَنَُّه َواِقٌف ِعْنَد الَْمْشَعرِ الَْحَرامِ ، فَُضرَِبْت لَُه بَِنِمَرةَ ، فََساَر َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

َم ، َحتَّى أََتى َعَرفَةَ ، أَوِ الُْمْزَدِلفَِة ، كََما كَاَنْت قَُرْيٌش َتْصَنُع ِفي الَْجاِهِليَِّة ، فَأََجاَز َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ
، فََوَجَد الْقُبَّةَ ، قَْد ُضرَِبْت لَُه   بَِنِمَرةَ 

، َحتَّى أََتى َبطَْن الْ َواِدي ، فََخطََب فََنَزلَ بَِها ، َحتَّى إِذَا َزاغَِت الشَّْمُس ، أََمَر بِالْقَْصَواِء ، فَُرِحلَْت لَُه ، فََرِكَب 
ي َشْهرِكُْم َهذَا ، ِفي َبلَِدكُْم َهذَا ، إِنَّ ِدَماَءكُْم َوأَْمَوالَكُْم َعلَْيكُْم َحَراٌم ، كَُحْرَمِة َيْوِمكُْم َه: النَّاَس فَقَالَ  ذَا ، ِف

اُء الَْجاِهِليَِّة َمْوُض وَعةٌ ، َوأَوَّلُ َدمٍ أََضُعُه َدُم أَالَ َوإِنَّ كُلَّ َشْيٍء ِمْن أَْمرِ الَْجاِهِليَِّة َمْوُضوٌع َتْحَت قََدَميَّ َهاَتْينِ ، َوِدَم
ِضًعا ِفي َبنِي َسْعٍد ، فَقََتلَْتُه ُهذَْيلٌ ، َورَِبا الَْجاِهِليَِّة َمْوُضوٌع ، َوأَوَّلُ رًِبا أََضُعُه رَِباَنا َربِيَعةَ ْبنِ الَْحارِِث ، كَانَ ُمْسَتْر

، فَاتَّقُوا اللََّه ِفي النَِّساِء ، فَإِنَّكُْم  ُهنَّ ، بِأََماَنِة اِهللا ، أََخذُْتُمو، رَِبا الَْعبَّاسِ ْبنِ َعْبِد الُْمطَِّلبِ ، فَإِنَُّه َمْوُضوٌع كُلُُّه 
ُه ، فَإِنْ فََعلَْن ذَِلَك َواْسَتْحلَلُْتْم فُُروَجُهنَّ بِكَِلَمِة اِهللا ، َوإِنَّ لَكُْم َعلَْيهِنَّ أَنْ الَ ُيوِطئَْن فُُرَشكُْم أََحًدا َتكَْرهُوَن

ا لَْم َتِضلُّوا إِِن  فَاْضرُِبوُهنَّ َضْرًبا غَْيَر ُمَبرِّحٍ ، َولَُهنَّ َعلَْيكُْم رِْزقُُهنَّ ، َوِكْسَوُتُهنَّ بِالَْمْعُروِف ، َوقَْد َتَركُْت ِفيكُْم َم
َنْشَهُد أَنََّك قَْد َبلَّْغَت َوأَدَّْيَت : اْعَتَصْمُتْم بِِه ، ِكَتاَب اِهللا ، َوأَْنُتْم َمْسُؤولُونَ َعنِّي ، فََما أَْنُتْم قَاِئلُونَ ؟ قَالُوا 

رَّاٍت ، بِإِْصَبِعِه السَّبَّاَبِة إِلَى السََّماِء ، َوَيْنكُُتَها إِلَى النَّاسِ اللَُّهمَّ اشَْهْد ، اللَُّهمَّ اْشَهْد ثَالَثَ َم:  َوَنَصْحَت ، فَقَالَ
ُهَما َشْيئًا ، ثُمَّ َرِكَب َرُسولُ اِهللا ثُمَّ أَذَّنَ بِالَلٌ ، ثُمَّ أَقَاَم ، فََصلَّى الظُّْهَر ، ثُمَّ أَقَاَم ، فََصلَّى الَْعْصَر ، َولَْم ُيَصلِّ َبْيَن

ِه ، إِلَى الصَّخََراِت ، َوَجَعلَ َحْبلَ الُْم ، فََجَعلَ َبطَْن َناقَِت َشاِة َبْيَن َيَدْيِه ، َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َحتَّى أََتى الَْمْوِقَف 
َرَبِت الشَّْمُس ، َوذََهَبِت الصُّفَْرةُ قَِليالً ، َحتَّى غَاَب الْقُْرُص ، َوأَْرَدَف َواْسَتقَْبلَ الِْقْبلَةَ ، فَلَْم َيَزلْ َواِقفًا ، َحتَّى غَ



، َوقَْد َشَنَق الْقَْصَواَء بِالزَِّمامِ َع َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم   ، َحتَّى إِنَّ َرأَْسَها ، أَُساَمةَ ْبَن َزْيٍد َخلْفَُه ، فََدفَ
  رَِك َرْحِلِه ،لَُيِصيُب َمْو

َها قَِليالً ، َحتَّى َتْصَعَد ، ثُمَّ َوَيقُولُ بَِيِدِه الُْيْمَنى أَيَُّها النَّاُس السَِّكيَنةَ ، السَِّكيَنةَ كُلََّما أََتى َحْبالً ِمَن الِْحَبالِ أَْرَخى لَ
، َولَْم ُيَصلِّ َبْيَنُهَما َشْيئًا ، ثُمَّ اْضطََجَع  أََتى الُْمزَْدِلفَةَ ، فََصلَّى بَِها الَْمْغرَِب َوالِْعَشاَء ، بِأَذَاٍن َواِحٍد َوإِقَاَمَتْينِ 

َم ، َحتَّى طَلََع الْفَْجُر ، فََصلَّى الْفَْجَر ، ِحَني َتَبيََّن لَُه الصُّْبُح ،  بِأَذَاٍن َوإِقَاَمٍة ، ثُمَّ َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ
، فَلَْم َيَزلْ َواِقفً َرِكَب الْقَْصَواَء ، ، َوَهلَّلَُه  َه ، َوكَبََّرُه  ِه ، فََحِمَد اللَّ ا ، َحتَّى َحتَّى أََتى الَْمْشَعَر الَْحَراَم ، فََرِقَي َعلَْي

َحَسَن الشََّعرِ ، أَْبَيَض  أَْسفََر جِدا ، ثُمَّ َدفََع قَْبلَ أَنْ َتطْلَُع الشَّْمُس ، َوأَْرَدَف الْفَْضلَ ْبَن الَْعبَّاسِ ، َوكَانَ َرُجالً
ِفَق َيْنظُُر إِلَْيهِ َم ، َمرَّ الظُُّعُن َيْجرِيَن ، فَطَ َدفََع َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ نَّ الْفَْضلُ ، فََوَضَع َوِسيًما ، فَلَمَّا 

َم َيَدُه ِمَن الشِّقِّ اآلَخرِ ، فَ َصَرَف الْفَْضلُ َوْجَهُه ِمَن الشِّقِّ اآلَخرِ َيْنظُُر ، َحتَّى أََتى َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ
أََتى الَْجْمَرةَ الَِّتي  ُمَحسًِّرا ، َحرََّك قَِليالً ، ثُمَّ َسلََك الطَّرِيَق الُْوْسطَى ، الَِّتي ُتخْرُِجَك إِلَى الَْجْمَرِة الْكُْبَرى ، َحتَّى

َسْبعِ َحَصَياٍت ، ُيكَبُِّر َمَع كُلِّ َحَصاٍة ِمْنَها ، ِمثْلِ َحَصى الَْخذِْف ، َوَرَمى ِمْن َبطْنِ الَْواِدي ِعْنَد الشََّجَرِة ، فََرَمى بِ
ا غََب ، َوأَْشَركَُه ، ثُمَّ اْنَصَرَف إِلَى الَْمْنَحرِ ، فََنَحَر ثَالَثًا َوِستَِّني َبَدَنةً بَِيِدِه ، َوأَْعطَى َعِليا ، فََنَحَر َم ، ثُمَّ َر  ِفي َهْديِِه 

ي ِقْدرٍ ، فَطُبَِخْت ، فَأَكَالَ ِمْن لَْحِمَها َوَشرَِبا ِمْن َمَرِقَه ، ثُمَّ أَفَاَض َرُسولُ اِهللا أََمَر ِمْن كُلِّ َبَدَنٍة بَِبْضَعٍة ، فَُجِعلَْت ِف ا 
فَأََتى َبنِي َعْبِد الُْمطَِّلبِ ، َوُهْم َيْسقُونَ َعلَى َزْمَزَم ، فَقَالَ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم إِلَى الَْبْيِت ، فََصلَّى بَِمكَّةَ الظُّْهَر ، 

  .َدلًْوا ، فََشرَِب ِمْنُه اْنَزُعوا َبنِي َعْبِد الُْمطَِّلبِ لَْوالَ أَنْ َيْغِلَبكُُم النَّاُس َعلَى ِسقَاَيِتكُْم ، لََنَزْعُت َمَعكُْم فََناَولُوُه: 

َحدَّثَنِي َيْحَيى ْبُن ، َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن بِْشرٍ الَْعْبِديُّ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْمرٍو َحدَّثََنا أَُبو  -٣٠٧٥
َسلََّم ِللَْح: َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َحاِطبٍ ، َعْن َعاِئَشةَ ، قَالَْت  جِّ َعلَى أَْنَواعٍ َخَرْجَنا َمَع َرُسولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه و

، َوِمنَّا َمْن أََهلَّ بَِحجٍّ ُمفَْرٍد ، َوِمنَّا َمْن أََهلَّ بِ ٍة ُمفَْرَدٍة ، فََمْن كَانَ أََهلَّ ثَالَثٍَة ، فَِمنَّا َمْن أََهلَّ بَِحجٍّ َوُعْمَرٍة َمًعا  ُعْمَر
ِمْنُه ، َحتَّى َيقِْضَي َمَناِسَك الَْحجِّ ، َوَمْن أََهلَّ بِالَْحجِّ ُمفَْرًدا ،  بَِحجٍّ َوُعْمَرٍة َمًعا ، لَْم َيْحِللْ ِمْن َشْيٍء ، ِممَّا َحُرَم

ُه ، َحتَّى َيقِْضَي َمَناِسَك الَْحجِّ ، َوَمْن أََهلَّ بُِعْمَرٍة ُمفَْرَدٍة  ا َحُرَم ِمْن ، فَطَاَف بِالَْبْيِت ، َوَبْيَن لَْم َيْحِللْ ِمْن َشْيٍء ، ِممَّ
ْنُه ، َحتَّى َيْسَتقْبِلَ َحجاالصَّفَا َوا   .لَْمْرَوِة ، َحلَّ ِممَّا َحُرَم َع

: ثََنا ُسفَْيانُ ، قَالَ َحدَّثََنا الْقَاِسُم ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ َعبَّاِد ْبنِ َعبَّاٍد الُْمَهلَّبِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َداُوَد ، َحدَّ -٣٠٧٦
 اهللا َعلْيِه وَسلََّم ثَالَثَ َحجَّاٍت ، َحجََّتْينِ قَْبلَ أَنْ ُيَهاجَِر ، َوَحجَّةً َبْعَد َما َهاَجَر ِمَن الَْمِديَنِة ،َحجَّ َرُسولُ اِهللا َصلَّى 

، َوَما َجاَء بِِه َعِل ، َواْجَتَمَع َما َجاَء بِِه النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم  َع َحجَِّتِه ُعْمَرةً  َجَملٌ يٌّ ِمَوقََرنَ َم ئَةَ َبَدَنٍة ، ِمْنَها 
، فََنَحَر النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم بَِيِدِه ثَالَثًا َوِستِّ ا غََبَرَألبِي َجْهلٍ ، ِفي أَْنِفِه ُبَرةٌ ِمْن ِفضٍَّة    .َني ، َوَنَحَر َعِليٌّ َم

َجابِرٍ ، َواْبُن أَبِي لَْيلَى ، َعنِ الَْحكَمِ ، َعْن ِمقَْسمٍ ، َعنِ اْبنِ  َجْعفٌَر ، َعْن أَبِيِه َعْن: َمْن ذَكََرُه ؟ قَالَ : ِقيلَ لَُه 
  .َعبَّاسٍ

  َباُب الُْمْحصِرِ -٨٥
ثَنِي َحدَّ، ثَْمانَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َسِعيٍد ، َواْبُن ُعلَيَّةَ َعْن َحجَّاجِ ْبنِ أَبِي ُع -٣٠٧٧



َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه : َحدَّثَنِي الَْحجَّاُج ْبُن َعْمرٍو اَألْنَصارِيُّ ، قَالَ ، َحدَّثَنِي ِعكْرَِمةُ ، َيْحَيى ْبُن أَبِي كَِثريٍ 
ِه َحجَّةٌ أُْخَرى: وَسلََّم َيقُولُ  ، فَقَْد َحلَّ ، َوَعلَْي ْو َعَرَج    .َمْن كُِسَر ، أَ

  .َصَدَق: دَّثُْت بِِه اْبَن َعبَّاسٍ ، َوأََبا ُهَرْيَرةَ فَقَاالَ فََح

ةَ ، َحدَّثََنا َسلََمةُ ْبُن َشبِيبٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، أَْخَبَرَنا َمْعَمٌر ، َعْن َيْحَيى ْبنِ أَبِي كَِثريٍ ، َع -٣٠٧٨ ْن ِعكْرَِم
َسلََمةَ قَالَ  َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َراِفعٍ ، َمْولَى ، َعْن َحْبسِ الُْمْحرِمِ فَقَالَ : أُمِّ  قَالَ َرُسولُ : َسأَلُْت الَْحجَّاَج ْبَن َعْمرٍو 

ْد َحلَّ ، َوَعلَْيِه الَْحجُّ ِمْن قَابِلٍ: اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم  َج ، فَقَ َر أَْو َمرَِض أَْو َعَر   .َمْن كُِس
  .َصَدَق: ثُْت بِِه اْبَن َعبَّاسٍ ، َوأََبا ُهَرْيَرةَ فَقَاالَ فََحدَّ: قَالَ ِعكْرَِمةُ 

، فَقََرأَ َعلَيَّ أَْو قََرأُْت َعلَْي: قَالَ َعْبُد الرَّزَّاقِ    .ِهفََوَجْدُتُه ِفي ُجْزِء ِهَشامٍ َصاِحبِ الدَّْسُتَواِئيِّ ، فَأََتْيُت بِِه َمْعَمًرا 

  َباُب ِفْدَيِة الُْمْحصِرِ -٨٦
، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن َعْبِد : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َبشَّارٍ ، َوُمَحمَُّد ْبُن الَْوِليِد ، قَاالَ  -٣٠٧٩ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َجْعفَرٍ 

، قَالَ  ُعْجَرةَ ِفي الَْمْسجِِد ، فََسأَلُْتُه َعْن قََعْدُت إِلَى كَْعبِ ْبنِ : الرَّْحَمنِ ْبنِ اَألْصَبَهانِيِّ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َمْعِقلٍ 
يَّ أُْنزِلَْت كَانَ بِي أَذًى ِمْن َرأِْسي ، فَُحِملُْت إِلَى : قَالَ كَْعٌب } فَِفْدَيةٌ ِمْن ِصَيامٍ أَْو َصَدقٍَة أَْو ُنُسٍك{َهِذِه اآلَيِة  ِف

َم ، َوالْقَْملُ َيَتَنا ا كُْنُت أَُرى الُْجْهَد َبلَغَ بَِك َما أََرى ، : ثَُر َعلَى َوْجهِي ، فَقَالَ َرُسولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ َم
، قَالَ : أََتجُِد َشاةً ؟ قُلُْت  ْو ُنُسٍك{فََنَزلَْت َهِذِه اآلَيةُ : الَ  ، أَْو َصَدقٍَة ، أَ   }فَِفْدَيةٌ ِمْن ِصَيامٍ 

امٍ ، َوالنُُّسُك َشاةٌفَالصَّْوُم ثَالَثَةُ أَيَّامٍ ، َوالصََّدقَ: قَالَ    .ةُ َعلَى ِستَِّة َمَساِكَني ، ِلكُلِّ ِمْسِكنيٍ نِْصُف َصاعٍ ِمْن طََع

َحمَِّد ْبنِ كَْعبٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن إِْبَراِهيَم ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َناِفعٍ ، َعْن أَُساَمةَ ْبنِ َزْيٍد ، َعْن ُم -٣٠٨٠
أََمَرنِي النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، ِحَني آذَانِي الْقَْملُ ، أَنْ أَْحِلَق َرأِْسي ، َوأَُصوَم : بِ ْبنِ ُعْجَرةَ ، قَالَ َعْن كَْع

ا أَْنُسُك   .ثَالَثَةَ أَيَّامٍ أَْو أُطِْعَم ِستَّةَ َمَساِكَني ، َوقَْد َعِلَم أَنْ لَْيَس ِعْنِدي َم

  َجاَمِة ِللُْمْحرِمَِباُب الِْح -٨٧
، َعْن َيزِيَد ْبنِ أَبِي زَِياٍد ، َعْن ِمقَْس -٣٠٨١ ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الصَّبَّاحِ ، أَْخَبرََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ  مٍ 

  .ُمْحرٌِمَعبَّاسٍ ، أَنَّ َرُسولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم اْحَتَجَم ، َوُهَو َصاِئٌم 

َبْيرِ ، َعْن َحدَّثََنا َبكُْر ْبُن َخلٍَف أَُبو بِْشرٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن أَبِي الضَّْيِف ، َعنِ اْبنِ ُخثَْيمٍ ، َعْن أَبِي الزُّ -٣٠٨٢
َو ُمْحرٌِم َعْن َرْهَصٍة أَ   .َخذَْتُهَجابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم اْحَتَجَم ، َوُه

  َباُب َما َيدَِّهُن بِِه الُْمْحرُِم -٨٨
ْرقٍَد السََّبِخيِّ ، َعْن -٣٠٨٣ ، َعْن فَ  َسِعيِد ْبنِ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ 

َر ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا ، غَْيَر الُْمقَتَِّتُجَبْيرٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَم َم ، كَانَ َيدَِّهُن َرأَْسُه بِالزَّْيِت ، َوُهَو ُمْحرٌِم    . َعلْيِه وَسلَّ



  َباُب الُْمْحرِمِ َيُموُت -٨٩
ْبنِ ُجَبْيرٍ ، َعنِ  َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ ، َعْن َسِعيِد -٣٠٨٤

اغِْسلُوُه بَِماٍء َوِسْدرٍ ، : اْبنِ َعبَّاسٍ ، أَنَّ َرُجالً أَْوقََصْتُه َراِحلَُتُه َوُهَو ُمْحرٌِم ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 
  .ُه ُيْبَعثُ َيْوَم الِْقَياَمِة ُملَبًِّياَوكَفُِّنوُه ِفي ثَْوَبْيِه ، َوالَ ُتَخمُِّروا َوْجَهُه َوالَ َرأَْسُه ، فَإِنَّ

َعنِ اْبنِ  َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن أَبِي بِْشرٍ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ ُجَبْيرٍ - م٣٠٨٤
ُه  لَ  إِالَّ أَنَُّه قَالَ أَْعقََصْتُه َراِحلَُتُه، َعبَّاسٍ ، ِمثْلَ   .الَ ُتقَرُِّبوُه ِطيًبا ، فَإِنَُّه ُيْبَعثُ َيْوَم الِْقَياَمِة ُملَبًِّيا: َوقَا

  َباُب َجَزاِء الصَّْيِد ، ُيصِيُبُه الُْمْحرُِم -٩٠
، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا َجرِيُر ْبُن َحازِمٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْب -٣٠٨٥ نِ ُعَبْيِد ْبنِ ُعَمْيرٍ 

َجَعلَ َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِفي الضَُّبعِ ُيِصيُبُه الُْمْحرُِم ، : َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي َعمَّارٍ ، َعْن َجابِرٍ ، قَالَ 
ُه ِمَن الصَّْيِد   .كَْبًشا ، َوَجَعلَ

وَسى الْقَطَّانُ الَْواِسِطيُّ ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن َمْوَهبٍ ، َحدَّثََنا َمْرَوانُ ْبُن ُمَعاوَِيةَ الْفََزارِيُّ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُم -٣٠٨٦
َرُسولَ اِهللا َصلَّى اهللا  ةَ ، أَنَّ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد الَْعزِيزِ ، َحدَّثََنا ُحَسْيٌن الُْمَعلُِّم ، َعْن أَبِي الُْمَهزِّمِ ، َعْن أَبِي ُهَرْيَر

َسلََّم ، قَالَ    .ِفي َبْيضِ النََّعامِ ، ُيِصيُبُه الُْمْحرُِم ، ثََمُنُه: َعلْيِه و

  َباُب َما َيقُْتلُ الُْمْحرُِم -٩١
، َوُمَحمَُّد ْبُن الَْوِليِد ، قَالُوا  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َوُمَحمَُّد ْبُن َبشَّارٍ ، َوُمَحمَُّد ْبُن الُْمثَنَّى -٣٠٨٧

َسِمْعُت قََتاَدةَ ، ُيَحدِّثُ َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيَّبِ ، َعْن َعاِئَشةَ ، أَنَّ : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َجْعفَرٍ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ قَالَ 
الَْحيَّةُ ، َوالُْغَراُب اَألْبقَُع ، َوالْفَأَْرةُ ، : ، ُيقَْتلَْن ِفي الِْحلِّ َوالَْحَرمِ  َخْمٌس فََواِسُق: النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 

  .َوالْكَلُْب الَْعقُوُر ، َوالِْحَدأَةُ

قَالَ : َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُنَمْيرٍ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ، َعْن َناِفعٍ ،  -٣٠٨٨
َم  َو : َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ َخْمٌس ِمَن الدََّوابِّ ، الَ ُجَناَح َعلَى َمْن قََتلَُهنَّ ، أَْو قَالَ ِفي قَْتِلهِنَّ ، َوُه

  .لُْب الَْعقُوُرالَْعقَْرُب ، َوالُْغَراُب ، َوالِْحَدأَةُ ، َوالْفَأَْرةُ ، َوالْكَ: َحَراٌم 

َعْن أَبِي َسِعيٍد َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن فَُضْيلٍ ، َعْن َيزِيَد ْبنِ أَبِي زَِياٍد ، َعنِ اْبنِ أَبِي ُنْعمٍ ،  -٣٠٨٩
َحيَّةَ ، َوالَْعقَْرَب ، َوالسَُّبَع الَْعاِدَي ، َوالْكَلَْب َيقُْتلُ الُْمْحرُِم ، الْ: ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أَنَُّه قَالَ 

  .الَْعقُوَر ، َوالْفَأَْرةَ الْفُوَْيِسقَةَ
ِتيلَةَ ، َألنَّ َرُسولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم اْسَتْيقَظَ لََها ، َوقَْد أََخذَِت الْفَ: ِلَم ِقيلَ لََها الْفَُوْيِسقَةُ ؟ قَالَ : فَِقيلَ لَُه 

  .ِلُتحْرَِق الَْبْيَت

  َباُب َما ُيْنَهى َعْنُه الُْمْحرُِم ، ِمَن الصَّْيِد -٩٢
َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ وَحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُرْمحٍ : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َوِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، قَاالَ  -٣٠٩٠



بَّاسٍ ، أَْخَبَرَنا َرَنا اللَّْيثُ ْبُن َسْعٍد ؛ َجِميًعا َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ َعْبِد اِهللا ، َعنِ اْبنِ َع، أَْخَب
َسلََّم َوأََنا بِاَألْبَواِء ،: َصْعُب ْبُن َجثَّاَمةَ ، قَالَ  أَْو بَِودَّانَ ، فَأَْهَدْيُت لَُه ِحَماَر  َمرَّ بِي َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه و

ا َرأَى ِفي َوْجهَِي الْكََراِهَيةَ قَالَ    .إِنَُّه لَْيَس بَِنا َردٌّ َعلَْيَك ، َولَِكنَّا ُحُرٌم: َوْحشٍ ، فََردَُّه َعلَيَّ ، فَلَمَّ

ُمَحمَِّد ْبنِ أَبِي لَْيلَى ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعْبِد الْكَرِميِ ، َعْن  َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ِعْمَرانُ ْبُن -٣٠٩١
أُِتَي النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم بِلَْحمِ : َعْبِد اِهللا ْبنِ الَْحارِِث ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َعِليِّ ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ ، قَالَ 

  .لَْم َيأْكُلُْهَصْيٍد ، َوُهَو ُمْحرٌِم ، فَ

  َباُب الرُّْخَصِة ِفي ذَِلَك ، إِذَا لَْم ُيَصْد لَُه -٩٣
َراِهيَم التَّْيِميِّ َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن َيْحَيى ْبنِ َسِعيٍد ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْب -٣٠٩٢

طَلَْحةَ ُه ِحَماَر َوْحشٍ ، َوأََمَرُه أَنْ ، َعْن ِعيَسى ْبنِ  طَلَْحةَ ْبنِ ُعَبْيِد اِهللا ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أَْعطَا  ، َعْن 
  .ُيفَرِّقَُه ِفي الرِّفَاقِ ، َوُهْم ُمْحرُِمونَ

َبَرَنا َمْعَمٌر ، َعْن َيْحَيى ْبنِ أَبِي كَِثريٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، أَْخ -٣٠٩٣
ِه وَسلََّم َزَمَن الُْحدَْيبَِيِة ، فَأَْحَرَم أَْصَحاُبُه ، َولَْم : أَبِي قََتاَدةَ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ  َخَرْجُت َمَع َرُسولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْي

ُت أَنِّيأُْحرِْم ، فََرأَْيُت ِحَم ِه َواْصطَْدُتُه ، فَذَكَْرُت َشأَْنُه ِلَرُسولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َوذَكَْر  اًرا ، فََحَملُْت َعلَْي
َم أَْصَحاَبُه أَ أْكُلُوُه ، َولَْم َيأْكُلْ ِمْنُه نْ َيلَْم أَكُْن أَْحَرْمُت ، َوأَنِّي إِنََّما اْصطَْدُتُه لََك ، فَأََمَر النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ

  .، ِحَني أَْخَبْرُتُه أَنِّي اْصطَْدُتُه لَُه

  َباُب َتقِْليِد الُْبدِْن -٩٤
ْنِت َوَعْمَرةَ بَِحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُرْمحٍ ، أَْخَبَرَنا اللَّْيثُ ْبُن َسْعٍد ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، َعْن ُعْرَوةَ ْبنِ الزَُّبْيرِ ،  -٣٠٩٤

كَانَ َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َعْبِد الرَّْحَمنِ ، أَنَّ َعاِئَشةَ ، َزْوَج النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَْت 
  .نُِب الُْمْحرُِمُيْهِدي ِمَن الَْمِديَنِة ، فَأَفِْتلُ قَالَِئَد َهْديِِه ، ثُمَّ الَ َيْجَتنُِب َشْيئًا ، ِممَّا َيْجَت

َوِد ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن إِْبَراِهيَم ، َعنِ اَألْس -٣٠٩٥
َد ، ِلَهْديِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَُيقَلُِّد كُْنُت أَفِْتلُ الْقَالَِئ: َعاِئَشةَ ، َزْوجِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَْت 

  .َهْدَيُه ، ثُمَّ َيْبَعثُ بِِه ، ثُمَّ ُيِقيُم الَ َيْجَتنُِب َشْيئًا ، ِممَّا َيْجَتنُِبُه الُْمْحرُِم

  َباُب َتقِْليِد الَْغَنمِ -٩٥
، قَاالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ،  -٣٠٩٦ َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن إِْبَراِهيمَ : َوَعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد 

ا إِلَى الَْبْيِت فَقَلََّدَها: ، َعنِ اَألْسَوِد ، َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت  ةً غََنًم   .أَْهَدى َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َمرَّ

  ْشَعارِ الُْبدِْنَباُب إِ -٩٦
، قَاالَ  -٣٠٩٧ ، َعْن ِهَشامٍ الدَّْسُتوَاِئيِّ ، َعْن : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َوَعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد  َحدَّثََنا َوِكيٌع 



اهللا َعلْيِه وَسلََّم أَْشَعَر الَْهْدَي ِفي السََّنامِ اَألْيَمنِ  قََتاَدةَ ، َعْن أَبِي َحسَّانَ اَألْعَرجِ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى
  .، َوأََماطَ َعْنُه الدََّم

يٌّ ِفي َحِديِثِه    .بِِذي الُْحلَْيفَِة ، َوقَلََّد َنْعلَْينِ: َوقَالَ َعِل

، َعْن أَفْلََح ، َعنِ الْقَاِسمِ ، َعْن َعاِئَشةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َخاِلٍد -٣٠٩٨
، َوأَْشَعَر َوأَْرَسلَ بَِها ، َولَْم َيْجَتنِْب ، َما َيْجَتنُِب الُْمْحرُِم   .َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَلََّد 

  َباُب َمْن َجلَّلَ الَْبَدَنةَ -٩٧
، َعْن َعْبِد الْكَرِميِ ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َعنِ اْبنِ أَبِي لَْيلَى َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ا -٣٠٩٩ لصَّبَّاحِ ، أَْخَبرََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ 

يِّ ْبنِ أَبِي طَاِلبٍ ، قَالَ  قِْسَم جِالَلََها أََمَرنِي َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أَنْ أَقُوَم َعلَى ُبْدنِِه ، َوأَنْ أَ: ، َعْن َعِل
  .َنْحُن ُنْعِطيِه: َوُجلُوَدَها ، َوأَنْ الَ أُْعِطَي الَْجازَِر ِمْنَها َشْيئًا ، َوقَالَ 

  َباُب الَْهْديِ ، ِمَن اِإلَناِث َوالذُّكُورِ -٩٨
، قَاالَ َحدَّثََنا -٣١٠٠ َوِكيٌع ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعنِ اْبنِ أَبِي لَْيلَى  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َوَعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد 

َجَمالً َألبِي َجْهلٍ ،  ، َعنِ الَْحكَمِ ، َعْن ِمقَْسمٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أَْهَدى ِفي ُبْدنِِه ،
  .ُبَرُتُه ِمْن ِفضٍَّة

كْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن ُموَسى ، أَْخَبَرَنا ُموَسى ْبُن ُعَبْيَدةَ ، َعْن إَِياسِ ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َب -٣١٠١
ي ُبْدنِِه َجَملٌ   .َسلََمةَ ، َعْن أَبِيِه ؛ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم كَانَ ِف

  ُدوِن الِْميقَاِت َباُب الَْهْديِ ، ُيسَاُق ِمْن -٩٩
، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َيَماٍن ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا -٣١٠٢ ، َعْن َناِفعٍ ،  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُنَمْيرٍ 

َر ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم اْشَتَرى َهْدَيُه ، ِم   .ْن قَُدْيٍدَعنِ اْبنِ ُعَم

  َباُب ُركُوبِ الُْبدِْن -١٠٠
اَألْعَرجِ ، َعْن  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن ُسفَْيانَ الثَّْورِيِّ ، َعْن أَبِي الزَِّناِد ، َعنِ -٣١٠٣

: إِنََّها َبَدَنةٌ ، قَالَ : اْركَْبَها قَالَ : َرأَى َرُجالً َيُسوُق َبَدَنةً فَقَالَ  أَبِي ُهَرْيَرةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم
  .اْركَْبَها َوْيَحَك

 ْبنِ َماِلٍك َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن ِهَشامٍ ، َصاِحبِ الدَّْسُتَواِئيِّ َعْن قََتاَدةَ ، َعْن أََنسِ -٣١٠٤
ِه بَِبَدَنٍة فَقَالَ    .اْركَْبَها: إِنََّها َبَدَنةٌ قَالَ : اْركَْبَها قَالَ : ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ُمرَّ َعلَْي

ا َنْعلٌ: قَالَ    .فََرأَْيُتُه َراِكَبَها َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، ِفي ُعُنِقَه

  الَْهْديِ ، إِذَا َعِطَب َباٌب ِفي -١٠١
ُروَبةَ ، َعْن قََتاَدةَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن بِْشرٍ الَْعْبِديُّ ، َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن أَبِي َع -٣١٠٥



، أَنَّ ذَُؤْيًبا الُْخ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ  َزاِعيَّ ، َحدَّثَ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم كَانَ َيْبَعثُ ، َعْن ِسَناِن ْبنِ َسلََمةَ 
ي َدِمَها ، ثُمَّ : َمَعُه ، بِالُْبْدِن ، ثُمَّ َيقُولُ  ِه َمْوًتا ، فَاْنَحْرَها ، ثُمَّ اغِْمْس َنْعلََها ِف إِذَا َعِطَب ِمْنَها َشْيٌء ، فََخِشيَت َعلَْي

  .ا ، َوالَ َتطَْعْم ِمْنَها ، أَْنَت َوالَ أََحٌد ِمْن أَْهلِ ُرفْقَِتَكاْضرِْب صَفَْحَتَه

، َوَعْمُرو ْبُن َعْبِد اِهللا ، قَالُوا  -٣١٠٦ َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َوَعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد 
َوكَانَ َصاِحَب ُبْدِن النَّبِيِّ َصلَّى اهللا : َعْن َناجَِيةَ الُْخَزاِعيِّ ، قَالَ َعْمٌرو ِفي َحِديِثِه  ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ،

َسلََّم ، قَالَ  اْنَحْرُه ، َواغِْمْس َنْعلَُه ِفي : َيا َرُسولَ اِهللا ، كَْيَف أَْصَنُع بَِما َعِطَب ِمَن الُْبْدِن ؟ قَالَ : قُلُْت : َعلْيِه و
  .ِه ، ثُمَّ اْضرِْب َصفَْحَتُه ، َوَخلِّ َبْيَنُه َوَبْيَن النَّاسِ ، فَلَْيأْكُلُوُهَدِم

  َباُب أَْجرِ ُبُيوِت َمكَّةَ -١٠٢
َر ْبنِ َسِعيِد ْبنِ أَبِي ُحَسْينٍ ، -٣١٠٧  َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ِعيَسى ْبُن ُيوُنَس ، َعْن ُعَم

، قَالَ  ، َوأَُبو َبكْرٍ ، َوُعَمُر : ُعثَْمانَ ْبنِ أَبِي ُسلَْيَمانَ ، َعْن َعلْقََمةَ ْبنِ َنْضلَةَ  ُتُوفَِّي َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 
  .ْسكََن، َوَما ُتْدَعى رَِباُع َمكَّةَ ، إِالَّ السََّواِئَب ، َمنِ اْحَتاَج َسكََن ، َوَمنِ اْسَتْغَنى أَ

  َباُب فَْضلِ َمكَّةَ -١٠٣
ُمْسِلمٍ ، أَنَُّه  َحدَّثََنا ِعيَسى ْبُن َحمَّاٍد الِْمْصرِيُّ ، أَْخَبَرَنا اللَّْيثُ ْبُن َسْعٍد ، أَْخَبَرنِي ُعقَْيلٌ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ -٣١٠٨

َرأَْيُت َرُسولَ : َرُه ، أَنَّ َعْبَد اِهللا ْبَن َعِديِّ ْبنِ الَْحْمَراِء ، قَالَ لَُه إِنَّ أََبا َسلََمةَ ْبَن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َعْوٍف أَْخَب: قَالَ 
، َواِقٌف بِالَْحْزَوَرِة َيقُولُ  ُهَو َعلَى َناقَِتِه  َواللَِّه إِنَِّك ، لََخْيُر أَْرضِ اِهللا ، َوأََحبُّ أَْرضِ : اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َو

  .يَّ ، َواللَِّه لَْوالَ أَنِّي أُْخرِْجُت ِمْنِك ، َما َخَرْجُتاِهللا إِلَ

، َحدَّثََنا ُيوُنُس ْبُن ُبكَْيرٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسَحاَق -٣١٠٩ ، َحدَّثََنا أََبانُ ْبُن  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُنَمْيرٍ 
، قَالَْت َصاِلحٍ ، َعنِ الَْحَسنِ ْبنِ ُم َسلََّم : ْسِلمِ ْبنِ َينَّاقٍ ، َعْن َصِفيَّةَ بِْنِت َشْيَبةَ  َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه و
َراٌم إِلَى َيْومِ َيا أَيَُّها النَّاُس إِنَّ اللََّه َحرََّم َمكَّةَ ، َيْوَم َخلََق السََّماَواِت َواَألْرَض ، فَهَِي َح: َيْخطُُب َعاَم الْفَْتحِ ، فَقَالَ 

  .الِْقَياَمِة ، الَ ُيْعَضُد َشَجُرَها ، َوالَ ُيَنفَُّر َصْيُدَها ، َوالَ َيأُْخذُ لُقْطََتَها إِالَّ ُمْنِشٌد
  .َم إِالَّ اِإلذِْخَرإِالَّ اِإلذِْخَر ، فَإِنَُّه ِللُْبُيوِت َوالْقُُبورِ ، فَقَالَ َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ: فَقَالَ الَْعبَّاُس 

، َواْبُن الْفَُضْيلِ ، َعْن َيزِيَد ْبنِ أَبِ -٣١١٠ ي زَِياٍد ، أَْخبََرَنا َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمْسهِرٍ 
الَ : قَالَ َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : وِميِّ ، قَالَ َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َسابٍِط ، َعْن َعيَّاشِ ْبنِ أَبِي َربِيَعةَ الَْمْخُز

ا ، فَإِذَا َضيَُّعوا ذَِلَك ، َهلَكُ   .واَتَزالُ َهِذِه اُألمَّةُ بَِخْيرٍ ، َما َعظَُّموا َهِذِه الُْحْرَمةَ ، َحقَّ َتْعِظيِمَه

  َباُب فَْضلِ الَْمِدينَِة -١٠٤
َر ، َعَحدَّثََنا أَُبو  -٣١١١ ْن َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُنَمْيرٍ ، َوأَُبو أَُساَمةَ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ ُعَم

: لْيِه وَسلََّم قَالَ َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َع: ُخَبْيبِ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن َحفْصِ ْبنِ َعاِصمٍ ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، قَالَ 
  .إِنَّ اِإلَميانَ لََيأْرُِز إِلَى الَْمِديَنِة ، كََما َتأْرُِز الَْحيَّةُ إِلَى ُجْحرَِها



، َحدَّثََنا أَبِي ، َعْن أَيُّوَب ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ -٣١١٢  ُعَمَر ، َحدَّثََنا َبكُْر ْبُن َخلٍَف ، َحدَّثََنا ُمَعاذُ ْبُن ِهَشامٍ 
َسلََّم :  قَالَ ، فَإِنِّي أَْشَهُد ِلَمْن : قَالَ َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه و َمنِ اْسَتطَاَع ِمْنكُْم أَنْ َيُموَت بِالَْمِديَنِة ، فَلَْيفَْعلْ 

  .َماَت بَِها

ثَْمانَ الُْعثَْمانِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد  -٣١١٣ الَْعزِيزِ ْبُن أَبِي َحازِمٍ ، َعنِ الَْعالَِء ْبنِ َعْبِد َحدَّثََنا أَُبو َمْرَوانَ ُمَحمَُّد ْبُن ُع
اللَُّهمَّ إِنَّ إِْبَراِهيَم َخِليلَُك َوَنبِيَُّك ، : الرَّْحَمنِ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 

  .َساِن إِْبَراِهيَم ، اللَُّهمَّ َوأََنا َعْبُدَك َوَنبِيَُّك ، َوإِنِّي أَُحرُِّم َما َبْيَن الََبَتْيَهاَوإِنََّك َحرَّْمَت َمكَّةَ َعلَى ِل
  .الََبَتْيَها ، َحرََّتيِ الَْمِديَنِة: قَالَ أَُبو َمْرَوانَ 

، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبَدةُ ْبُن ُسلَْيَم -٣١١٤ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْمرٍو ، َعْن أَبِي َسلََمةَ  انَ 
َمْن أََراَد أَْهلَ الَْمِديَنِة بُِسوٍء ، أَذَاَبُه اللَُّه ، كََما َيذُوُب : قَالَ َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : أَبِي ُهَرْيَرةَ ، قَالَ 
  .الِْملُْح ِفي الَْماِء

، قَالَ َحدَّثََن -٣١١٥ : ا َهنَّاُد ْبُن السَّرِيِّ ، َحدَّثََنا َعْبَدةُ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسَحاَق ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ِمكَْنٍف 
ِه وَسلََّم قَالَ : َسِمْعُت أََنَس ْبَن َماِلٍك ، َيقُولُ  َوُنِحبُُّه ، َوُهَو إِنَّ أُُحًدا َجَبلٌ ُيحِبَُّنا : إِنَّ َرُسولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْي

ٍة ِمْن ُتَرعِ النَّارِ   .َعلَى ُتْرَعٍة ِمْن ُتَرعِ الَْجنَِّة ، َوَعْيٌر َعلَى ُتْرَع

  َباُب َمالِ الْكَْعبَِة -١٠٥
، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا الُْمحَارِبِيُّ ، َعنِ الشَّْيَبانِيِّ ، َعْن َواِصلٍ اَأل -٣١١٦ ْحَدبِ ، َعْن َشِقيقٍ 

، فََناَولُْتُه إِيَّاَها : َبَعثَ َرُجلٌ َمِعَي بَِدَراِهَم َهِديَّةً إِلَى الَْبْيِت ، قَالَ : قَالَ  فََدَخلُْت الَْبْيَت َوَشْيَبةُ َجاِلٌس َعلَى كُْرِسيٍّ 
، َولَْو كَاَنْت ِلي ، لَْم آِت: أَلََك َهِذِه ؟ قُلُْت : ، فَقَالَ  أََما لَِئْن قُلَْت ذَِلَك ، لَقَْد َجلََس ُعَمُر ْبُن : َك بَِها ، قَالَ الَ 

َما : الَ أَْخُرُج ، َحتَّى أَقِْسَم َمالَ الْكَْعَبِة َبْيَن فُقََراِء الُْمْسِلِمَني قُلُْت : الَْخطَّابِ َمْجِلَسَك الَِّذي َجلَْسَت ِفيِه ، فَقَالَ 
َألنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَْد َرأَى َمكَاَنُه ، َوأَُبو َبكْرٍ : َوِلَم ذَاَك ؟ قُلُْت : َعلَنَّ ، قَالَ َألفْ: أَْنَت فَاِعلٌ ، قَالَ 

اَم كََما ُهَو ، فََخَرَج   .َوُهَما أَْحَوُج ِمْنَك إِلَى الَْمالِ ، فَلَْم ُيَحرِّكَاُه ، فَقَ

  ، بَِمكَّةَ َباُب ِصَيامِ َشْهرِ َرَمَضانَ -١٠٦
ْن َسِعيِد ْبنِ ُجَبْيرٍ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن أَبِي ُعَمَر الَْعَدنِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّحِيمِ ْبُن َزْيٍد الَْعمِّيُّ ، َعْن أَبِيِه ، َع -٣١١٧

، َوقَاَم ِمْنُه َما  َمْن: قَالَ َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ  ، فََصاَمُه  أَْدَرَك َرَمَضانَ بَِمكَّةَ 
، بِكُلِّ َيْومٍ يَما ِسَواَها ، َوكََتَب اللَُّه لَُه   ِعْتَق َرقََبٍة ، َوكُلِّ لَْيلٍَة َتَيسََّر لَُه ، كََتَب اللَُّه لَُه ِمئَةَ أَلِْف َشْهرِ َرَمَضانَ ، ِف

ْو ٍة ، َوكُلِّ َي ٍة َحَسَنةًِعْتَق َرقََب   .مٍ ُحْمالَنَ فََرسٍ ِفي َسبِيلِ اِهللا ، َوِفي كُلِّ َيْومٍ َحَسَنةً ، َوِفي كُلِّ لَْيلَ

رٍ -١٠٧   َباُب الطََّواِف ِفي َمطَ
َع أَبِي: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن أَبِي ُعَمَر الَْعَدنِيُّ ، َحدَّثََنا َداُوُد ْبُن َعْجالَنَ ، قَالَ  -٣١١٨ ،  طُفَْنا َم ي َمطَرٍ  ِعقَالٍ ، ِف

امِ ، فَقَالَ  ا قََضْيَنا طََوافََنا ، أََتْيَنا َخلَْف الَْمقَ ، فَلَمَّا قََضْيَنا الطََّواَف ، أََتْيَنا : فَلَمَّ ي َمطَرٍ  طُفُْت َمَع أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ِف



ْينِ ، فَقَالَ لََنا أََنٌس  وا الَْعَملَ ، فَقَْد غُِفَر لَكُْم ، َهكَذَا قَالَ لََنا َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا ائَْتنِفُ: الَْمقَاَم ، فََصلَّْيَنا َركَْعَت
َسلََّم ، َوطُفَْنا َمَعُه ِفي َمطَرٍ   .َعلْيِه و

  َباُب الَْحجُّ َماِشيًا -١٠٨
َحْمَزةَ ْبنِ َحبِيبٍ الزَّيَّاِت ، َعْن ُحْمَرانَ  َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن َحفْصٍ اُألُبلِّيُّ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َيَماٍن ، َعْن -٣١١٩

، َعْن أَبِي الطُّفَْيلِ ، َعْن أَبِي َسِعيٍد ، قَالَ  َم َوأَْصَحاُبُه ُمَشاةً ِمَن الَْمِديَنِة : ْبنِ أَْعَيَن  َحجَّ النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ
  .، بِأُُزرِكُْم ، َوَمَشى ِخلْطَ الَْهْرَولَِة اْرُبطُوا أَْوَساطَكُْم: ، إِلَى َمكَّةَ َوقَالَ 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
٢٦-   

  ِكَتاُب اَألَضاِحيِّ

َم - ١   َباُب أَضَاِحيِّ َرُسولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ
ُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َجْعفَرٍ ، قَاالَ َحدَّثَنِي أَبِي وَحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْب، َحدَّثََنا َنْصُر ْبُن َعِليٍّ الَْجْهَضِميُّ  -٣١٢٠

انَ : َحدَّثََنا ُشْعَبةُ قَالَ :  ، أَنَّ َرُسولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم كَ َسِمْعُت قََتاَدةَ ، ُيَحدِّثُ َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك 
  .مِّي ، َوُيكَبُِّر ، َولَقَْد َرأَْيُتُه َيذَْبُح بَِيِدِه َواِضًعا قََدَمُه َعلَى ِصفَاِحهَِماُيَضحِّي بِكَْبَشْينِ أَْملََحْينِ أَقَْرَنْينِ ، َوُيَس

ْبنِ أَبِي  َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن َعيَّاشٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسَحاَق ، َعْن َيزِيَد -٣١٢١
، : أَبِي َعيَّاشٍ ، َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ، قَالَ َحبِيبٍ ، َعْن  ْوَم ِعيٍد  َضحَّى َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َي

ا إِنِّي َوجَّْهُت َوْجهَِي ِللَِّذي فَطََر السََّماَواِت َواَألْرَض َحنِيفًا ، َوَما أََنا ِم: بِكَْبَشْينِ فَقَالَ  َن الُْمْشرِِكَني ِحَني َوجََّهُهَم
، َوأََنا أَوَّلُ ، إِنَّ َصالَِتي ، َوُنُسِكي ، َوَمْحَياَي ، َوَمَماِتي ِللَِّه َربِّ الَْعالَِمَني ، الَ َشرِيَك لَُه ، َوبِذَِلَك أُِمْرُت 

  .الُْمْسِلِمَني ، اللَُّهمَّ ِمْنَك ، َولََك َعْن ُمَحمٍَّد َوأُمَِّتِه

ُد ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، أَْخَبَرَنا ُسفَْيانُ الثَّْورِيُّ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمَحمَِّد ْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّ -٣١٢٢
َم انَ إِذَا أََراَد أَنْ  كََعِقيلٍ ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ، َعْن َعاِئَشةَ ، أَْو َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، أَنَّ َرُسولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ
، َسِميَنْينِ ، أَقَْرَنْينِ ، أَْملََحْينِ َمْوُجوَءْينِ ، فَذََبَح أََحَدُهَما  ْينِ  َعْن أُمَِّتِه ، ِلَمْن َشهَِد ُيَضحَِّي ، اشَْتَرى كَْبَشْينِ َعِظيَم

ِه وَسلََّم ِللَِّه ، بِالتَّْوِحيِد ، َوَشهَِد لَُه بِالَْبالَغِ ، َوذََبَح اآلَخَر َعْن ، َوَعْن آلِ ُمَحمٍَّد َصلَّى اهللا َعلْي   .ُمَحمٍَّد 

  َباُب اَألَضاِحيِّ ، َواجَِبةٌ ِهَي أَْم الَ ؟ - ٢
رَّْحَمنِ  َعْبِد الَحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َزْيُد ْبُن الُْحَبابِ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َعيَّاشٍ ، َعْن -٣١٢٣

َمْن كَانَ لَُه َسَعةٌ ، َولَْم ُيَضحِّ ، فَالَ َيقَْرَبنَّ : اَألْعَرجِ ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، أَنَّ َرُسولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 
  .ُمَصالََّنا



: ، َحدَّثََنا اْبُن َعْوٍن ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ ِسريِيَن ، قَالَ َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن َعيَّاشٍ  -٣١٢٤
َضحَّى َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َوالُْمْسِلُمونَ ِمْن : َسأَلُْت اْبَن ُعَمَر َعنِ الضََّحاَيا ، أََواجَِبةٌ ِهَي ؟ قَالَ 

  .َبْعِدِه ، َوَجَرْت بِِه السُّنَّةُ
٤/٥٥٥ :  

، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن َعيَّاشٍ ، َحدَّثََنا الَْحجَّاُج ْبُن أَْرطَاةَ ، َحدَّثََنا - م٣١٢٤ َجَبلَةُ ْبُن  َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ 
ثْلَُه َسَواًء: ُسَحْيمٍ ، قَالَ  ، فَذَكََر ِم   .َسأَلُْت اْبَن ُعَمَر 

، قَالَ أَْنَبأََنا أَُبو َرْملَةَ ، َعْن ِمْخَنِف َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي  -٣١٢٥ ، َعنِ اْبنِ َعْوٍن  َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمَعاذُ ْبُن ُمَعاٍذ 
كُلِّ أَْهلِ َبْيٍت َيا أَيَُّها النَّاُس إِنَّ َعلَى : كُنَّا َوقُوفًا ِعْنَد النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم بَِعَرفَةَ فَقَالَ : ْبنِ ُسلَْيمٍ ، قَالَ 

  .ِفي كُلِّ َعامٍ أُْضِحيَّةً َوَعِتَريةً
  .أََتْدُرونَ َما الَْعِتَريةُ ؟ ِهَي الَِّتي ُيَسمِّيَها النَّاُس الرََّجبِيَّةَ

  َباُب ثََوابِ اُألْضِحيَِّة - ٣
َحدَّثَنِي أَُبو الُْمثَنَّى ، َعْن ِهَشامِ ، ْبُد اِهللا ْبُن َناِفعٍ َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن إِْبَراِهيَم الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا َع -٣١٢٦

، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعاِئَشةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ  ا َعِملَ اْبُن آَدَم َيْوَم النَّْحرِ َعَمالً أََحبَّ : ْبنِ ُعْرَوةَ  َم
، َوإِنَُّه لََتأِْتي َيْوَم الِْقَياَمِة ، بِقُُرونَِها ، َوأَظْالَِفَها ، َوأَْشَعارَِها ، َوإِنَّ الدَّ إِلَى اِهللا َعزَّ َوَجلَّ ، ِة َدمٍ  َم ، لََيقَُع ِمْن ِهَراقَ

، بَِمكَاٍن قَْبلَ أَنْ َيقََع َعلَى اَألْرضِ ، فَِطيُبوا بَِها َنفًْسا   .ِمَن اِهللا َعزَّ َوَجلَّ 

ا َعاِئذُ ُمَحمَُّد ْبُن َخلٍَف الَْعْسقَالَنِيُّ ، َحدَّثََنا آَدُم ْبُن أَبِي إَِياسٍ ، َحدَّثََنا َسالَُّم ْبُن ِمْسِكنيٍ ، َحدَّثََنَحدَّثََنا  -٣١٢٧
َيا َرُسولَ اِهللا ، : َم قَالَ أَْصَحاُب َرُسولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ: اِهللا ، َعْن أَبِي َداُوَد ، َعْن َزْيِد ْبنِ أَْرقََم ، قَالَ 

بِكُلِّ َشَعَرٍة ، َحَسَنةٌ قَالُوا : فََما لََنا ِفيَها َيا َرُسولَ اِهللا ؟ قَالَ : ُسنَّةُ أَبِيكُْم إِْبَراهِيَم قَالُوا : َما َهِذِه اَألَضاِحيُّ ؟ قَالَ 
  .، َحَسَنةٌ بِكُلِّ َشَعَرٍة ِمَن الصُّوِف: فَالصُّوُف ؟ َيا َرُسولَ اِهللا ، قَالَ : 

  َباُب َما ُيْسَتَحبُّ ِمَن اَألَضاِحيِّ - ٤
، َحدَّثََنا َحفُْص ْبُن ِغَياٍث ، َعْن َجْعفَرِ ْبنِ ُمَحمٍَّد ، َعْن أَ -٣١٢٨ بِيِه ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُنَمْيرٍ 

 َعلْيِه وَسلََّم ، بِكَْبشٍ أَقَْرنَ فَِحيلٍ ، َيأْكُلُ ِفي َسَواٍد ، َوَيْمِشي ِفي َضحَّى َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا: أَبِي َسِعيٍد ، قَالَ 
  .َسَواٍد ، َوَيْنظُُر ِفي َسَواٍد

، َحدَّثََنا  يزَِحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن إِْبَراِهيَم ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُشَعْيبٍ ، أَْخَبَرنِي َسِعيُد ْبُن َعْبِد الَْعزِ -٣١٢٩
لَ  َخَرْجُت َمَع أَبِي َسِعيٍد الزَُّرِقيِّ ، َصاِحبِ َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ُيوُنُس ْبُن َمْيَسَرةَ ْبنِ َحلَْبسٍ ، قَا

  .إِلَى ِشَراِء الضَّحَاَيا
اْشَترِ ِلي : الُْمْرَتِفعِ ، َوالَ الُْمتَِّضعِ ِفي جِْسِمِه ، فَقَالَ ِلي فَأََشاَر أَُبو َسِعيٍد إِلَى كَْبشٍ أَْدغََم ، لَْيَس بِ: قَالَ ُيوُنُس 

  .َهذَا ، كَأَنَُّه َشبََّهُه ، بِكَْبشِ َرُسولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم



، َحدَّثََنا أَُبو َعاِئٍذ ، أَنَُّه َسِمَع ُسلَْيَم ْبَن َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن ُعثَْمانَ الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا الَْوِليُد ْبُن ُمْسِلمٍ  -٣١٣٠
َخْيُر الْكَفَنِ الُْحلَّةُ ، َوَخْيُر : َعاِمرٍ ، ُيَحدِّثُ َعْن أَبِي أَُماَمةَ الَْباِهِليِّ ، أَنَّ َرُسولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 

  .الضََّحاَيا ، الْكَْبُش اَألقَْرنُ

  َعْن كَْم ُتْجزُِئ الَْبَدَنةُ َوالَْبقَرَةَُباُب  - ٥
اَء ْبنِ َحدَّثََنا َهِديَّةُ ْبُن َعْبِد الَْوهَّابِ ، أَْخَبَرَنا الْفَْضلُ ْبُن ُموَسى ، أَْخَبَرَنا الُْحَسْيُن ْبُن َواِقٍد ، َعْن -٣١٣١  ِعلَْب

، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ  رٍ ، فََحَضَر كُنَّ: أَْحَمَر ، َعْن ِعكْرَِمةَ  ا َمَع َرُسولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِفي َسفَ
  .اَألْضَحى ، فَاْشَتَركَْنا ِفي الَْجُزورِ َعْن َعَشَرٍة ، َوالَْبقََرِة َعْن َسْبَعٍة

: سٍ ، َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ ، َعْن َجابِرٍ ، قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، َعْن َماِلِك ْبنِ أََن -٣١٣٢
، َوالَْبقََرةَ َعْن َس ، الَْبَدَنةَ َعْن َسْبَعٍة    .ْبَعٍةَنَحْرَنا بِالُْحَدْيبَِيِة ، َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

َوِليُد ْبُن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا اَألْوَزاِعيُّ ، َعْن َيْحَيى ْبنِ أَبِي كَِثريٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن إِْبَراِهيَم ، َحدَّثََنا الْ -٣١٣٣
ذََبَح َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َعمَّنِ اْعَتَمَر ِمْن نَِساِئِه ِفي َحجَِّة : َعْن أَبِي َسلََمةَ ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، قَالَ 

  .َبْيَنُهنَّ الَْودَاعِ َبقََرةً

، َعْن أَبِي َحاِضرٍ -٣١٣٤ ْيُموٍن   اَألْزِديِّ ، َحدَّثََنا َهنَّاُد ْبُن السَّرِيِّ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن َعيَّاشٍ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ َم
  .وَسلََّم ، فَأََمَرُهْم ، أَنْ َيْنَحُروا الَْبقََرقَلَِّت اِإلبِلُ َعلَى َعْهِد َرُسولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه : َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ 

َعنِ اْبنِ  َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َعْمرِو ْبنِ السَّْرحِ الِْمْصرِيُّ أَُبو طَاِهرٍ ، أَْخَبَرَنا اْبُن َوْهبٍ ، أَْخَبَرَنا ُيوُنُس ، -٣١٣٥
ةَ ، َعْن َعاِئَشةَ ، أَنَّ َرُسولَ اِهللا ِه وَسلََّم ِشَهابٍ ، َعْن َعْمَر  َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َنَحَر َعْن آلِ ُمَحمٍَّد َصلَّى اهللا َعلْي

  .ِفي َحجَِّة الَْوَداعِ َبقََرةً َواِحَدةً

  َباُب كَْم ُتْجزُِئ ِمَن الَْغَنمِ ، َعنِ الَْبَدَنِة - ٦
رٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن  -٣١٣٦ قَالَ َعطَاٌء : َبكْرٍ الُْبْرَسانِيُّ ، َحدَّثََنا اْبُن ُجرَْيجٍ ، قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َمْعَم

، أََتاُه َرُجلٌ فَقَالَ  يَّ َبَدَنةً ، َوأََنا ُموِسٌر بَِها ، : الْخَُراسَانِيُّ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم  إِنَّ َعلَ
  .فَأَْشَترَِيَها فَأََمَرُه النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أَنْ َيْبَتاَع ، َسْبَع ِشَياٍه ، فََيذَْبَحُهنََّوالَ أَجُِدَها ، 

وقٍ  َمْسُرَحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا الُْمَحارِبِيُّ ، َوَعْبُد الرَِّحيمِ ، َعْن ُسفَْيانَ الثَّْورِيِّ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ -٣١٣٧
اِفعِ ْبنِ َخِديجٍ ، قَالَ وَحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن َعِليٍّ ، َعْن َزاِئَدةَ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ َمْسُروقٍ ، َعْن َعَباَيةَ ْبنِ رِفَاَعةَ ، َعْن َر

ةَ:  ، فَأََصْبَنا إِبِالً َوغََنًما ، فََعجِلَ الْقَْوُم ،  كُنَّا َمَع َرُسولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َوَنْحُن بِِذي الُْحلَْيفَِة ِمْن ِتَهاَم
أُكْ أََمَر بَِها ، فَ ِفئَْت ، ثُمَّ َعَدلَ الَْجُزوَر ، فَأَغْلَْيَنا الْقُُدوَر قَْبلَ أَنْ ُتقَْسَم ، فَأََتاَنا َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم فَ

  .بَِعَشَرٍة ِمَن الَْغَنمِ



  ُتْجزُِئ ِمَن اَألَضاِحيِّ َباُب َما - ٧
، َعْن ُعقَْبةَ  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُرْمحٍ ، أَْخَبَرَنا اللَّْيثُ ْبُن َسْعٍد ، َعْن َيزِيَد ْبنِ أَبِي َحبِيبٍ ، َعْن أَبِي الَْخْيرِ -٣١٣٨

َسَمَها َعلَى أَْصَحابِِه َضَحاَيا ، فََبِقَي َعُتوٌد ْبنِ َعاِمرٍ الُْجَهنِيِّ ، أَنَّ َرُسولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أَْع ، فَقَ طَاُه غََنًما 
، فَقَالَ    .َضحِّ بِِه أَْنَت: ، فَذَكََرُه ِلَرُسولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد ْبُن أَبِي َيْحَيى ، ، ِعَياضٍ  َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن إِْبَراِهيَم الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا أََنُس ْبُن -٣١٣٩
، قَالَْت  َحدَّثَْتنِي أُمُّ بِالَلٍ بِْنُت ِهالَلٍ ، َعْن أَبِيَها ، أَنَّ َرُسولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه : َمْولَى اَألْسلَِميَِّني ، َعْن أُمِِّه 

  .، أُْضِحيَّةًَيُجوُز الَْجذَُع ِمَن الضَّأِْن : وَسلََّم قَالَ 

ْن أَبِيِه ، قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، أَْخَبَرَنا الثَّْورِيُّ ، َعْن َعاِصمِ ْبنِ كُلَْيبٍ ، َع -٣١٤٠
ُمَجاِشٌع ِمْن َبنِي ُسلَْيمٍ ، فََعزَِّت الَْغَنُم ،  كُنَّا َمَع َرُجلٍ ِمْن أَْصَحابِ َرُسولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ُيقَالُ لَُه: 

  .إِنَّ الَْجذََع ُيوِفي ، ِممَّا ُتوِفي ِمْنُه الثَّنِيَّةُ: فَأََمَر ُمَناِدًيا ، فََناَدى أَنَّ َرُسولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم كَانَ َيقُولُ 

دَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َعْبِد اِهللا ، أَْخَبَرَنا ُزَهْيٌر ، َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ ، َعْن َجابِرٍ ، َحدَّثََنا َهاُرونُ ْبُن َحيَّانَ ، َح -٣١٤١
َسلََّم : قَالَ  َعةً ، الَ َتذَْبُحوا ، إِالَّ ُمِسنَّةً ، إِالَّ أَنْ َيْعُسَر َعلَْيكُْم ، فََتذَْبُحوا َجذَ: قَالَ َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه و

  .ِمَن الضَّأِْن

  َباُب َما ُيكَْرُه ، أَنْ ُيَضحَّى بِِه - ٨
، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الصَّبَّاحِ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن َعيَّاشٍ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن ُشَرْيحِ ْبنِ النُّ -٣١٤٢ ْعَماِن 

، أَْو َنَهى َرُسولُ اِهللا َصلَّ: َعِليٍّ ، قَالَ  ْو َخْرقَاَء  ْو ُمَداَبَرٍة ، أَْو َشْرقَاَء ، أَ ى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أَنْ ُيَضحَّى بُِمقَاَبلٍَة ، أَ
  .َجْدَعاَء

ْيلٍ ، َعْن ُحَجيَّةَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ الثَّْورِيُّ ، َعْن َسلََمةَ ْبنِ كَُه -٣١٤٣
  .أََمَرَنا َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أَنْ َنْسَتْشرَِف الَْعْيَن ، َواُألذُنَ: ْبنِ َعِديٍّ ، َعْن َعِليٍّ ، قَالَ 

رٍ ، َوَعْبُد الرَّْحَمنِ ، َوأَُبو َداُوَد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َسِعيٍد ، َوُمَحمَُّد ْبُن َجْعفَ -٣١٤٤
انَ ْبَن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، قَالَ : َحدَّثََنا ُشْعَبةُ قَالَ : َواْبُن أَبِي َعِديٍّ ، َوأَُبو الَْوِليِد ، قَالُوا  َسِمْعُت ُعَبْيَد : َسِمْعُت ُسلَْيَم

، أَْو َنَهى َعْنُه َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِمَن : بٍ قُلُْت ِللَْبَراِء ْبنِ َعازِ: ْبَن فَْيُروَز ، قَالَ  َحدِّثْنِي بَِما كَرَِه 
َهكَذَا بَِيِدِه ، َوَيِدي أَقَْصُر ِمْن َيِدِه أَْرَبٌع الَ ُتْجزُِئ ِفي : قَالَ َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : اَألضَاِحيِّ فَقَالَ 

، َوالْكَ:  اَألضَاِحيِّ ِسَريةُ ، الَِّتي الَ الَْعْوَراُء ، الَْبيُِّن َعَوُرَها ، َوالَْمرِيَضةُ ، الَْبيُِّن َمَرُضَها ، َوالَْعْرَجاُء ، الَْبيُِّن ظَلُْعَها 
  .ُتْنِقي
ا كَرِْهَت ِمْنُه ، فََد: فَإِنِّي أَكَْرُه أَنْ َيكُونَ َنقٌْص ِفي اُألذُِن ، قَالَ : قَالَ  ، َوالَ ُتَحرِّْمُه َعلَى أََحٍدفََم   .ْعُه 



َع َحدَّثََنا ُحَمْيُد ْبُن َمْسَعَدةَ ، َحدَّثََنا َخاِلُد ْبُن الْحَارِِث ، َحدَّثََنا َسعِيٌد ، َعْن قََتاَدةَ ، أَنَُّه ذَكَ -٣١٤٥ َر أَنَُّه َسِم
، ُيَحدِّ ثُ أَنَّ َرُسولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َنَهى أَنْ ُيَضحَّى بِأَْعَضبِ ُجَريَّ ْبَن كُلَْيبٍ ، ُيَحدِّثُ أَنَُّه َسِمَع َعِليا 

  .الْقَْرِن ، َواُألذُِن

  َباُب َمنِ اْشَتَرى أُْضِحيَّةً َصِحيَحةً ، فَأََصاَبَها ِعْنَدُه َشيٌْء - ٩
َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، َعنِ الثَّْورِيِّ ، : ِك أَُبو َبكْرٍ ، قَاالَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيْحَيى ، َوُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد الَْمِل -٣١٤٦

اْبَتْعَنا كَْبًشا ُنَضحِّي بِِه ، : َعْن َجابِرِ ْبنِ َيزِيَد ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ قََرظَةَ اَألْنَصارِيِّ ، َعْن أَبِي َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ ، قَالَ 
  .لَْيِتِه ، أَْو أُذُنِِه ، فََسأَلَْنا النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم فَأََمَرَنا ، أَنْ ُنَضحَِّي بِِهفَأََصاَب الذِّئُْب ِمْن أَ

ِه -١٠ ْهِل   َباُب َمْن َضحَّى بَِشاٍة ، َعْن أَ
ثَنِي الضَّحَّاُك ْبُن ُعثَْمانَ ، َعْن ُعَماَرةَ ْبنِ َحدَّ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن إِْبَراِهيَم ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي فَُدْيٍك  -٣١٤٧

اِء ْبنِ َيَسارٍ ، قَالَ  كَْيَف كَاَنِت الضََّحاَيا ِفيكُْم ، َعلَى : َسأَلُْت أََبا أَيُّوَب األَْنَصارِيَّ : َعْبِد اِهللا ْبنِ َصيَّاٍد ، َعْن َعطَ
َم ، ُيَضحِّي بِالشَّاةِ : قَالَ َعْهِد َرُسولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ؟  كَانَ الرَُّجلُ ِفي َعْهِد النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ

ِعُمونَ ، ثُمَّ َتَباَهى النَّاُس ، فََصاَر كََما َتَرى   .َعْنُه ، َوَعْن أَْهلِ َبْيِتِه ، فََيأْكُلُونَ َوُيطْ

َبَرَنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َمْهِديٍّ ، َوُمَحمَُّد ْبُن ُيوُسَف وَحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن َمْنُصورٍ ، أَْخ -٣١٤٨
لَ َيْحَيى ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ؛ َجِميًعا َعْن ُسفَْيانَ الثَّْورِيِّ ، َعْن َبَياٍن ، َعنِ الشَّْعبِيِّ ، َعْن أَبِ : ي َسرَِحيةَ ، قَا

نَ ُيَبخِّلَُنا ِلي َعلَى الَْجفَاِء َبْعَد َما َعِلْمُت ِمَن السُّنَِّة ، كَانَ أَْهلُ الَْبْيِت ُيَضحُّونَ بِالشَّاِة وَالشَّاَتْينِ ، َواآلَحَملَنِي أَْه
  .جَِرياُنَنا

  َباُب َمْن أََراَد أَنْ ُيَضحَِّي ، فَالَ َيأُْخذْ ِفي الَْعْشرِ ، ِمْن َشْعرِِه َوأَظْفَارِِه -١١
ِد ْبنِ َعْبِد َحدَّثََنا َهاُرونُ ْبُن َعْبِد اِهللا الَْحمَّالُ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ ُحَمْي -٣١٤٩

َم قَالَ الرَّْحَمنِ ْبنِ َعْوٍف ، َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيَّبِ ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا  إِذَا َدَخلَ : َعلْيِه وَسلَّ
  .الَْعْشُر ، َوأََراَد أََحُدكُْم أَنْ ُيَضحَِّي ، فَالَ َيَمسَّ ِمْن َشَعرِِه ، َوالَ َبَشرِِه َشْيئًا

وَحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َسِعيِد ْبنِ َحدَّثََنا َحاِتُم ْبُن َبكْرٍ الضَّبِّيُّ أَُبو َعْمرٍو ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َبكْرٍ الُْبْرَسانِيُّ  -٣١٥٠
َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن َماِلِك ْبنِ أََنسٍ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ : َيزِيَد ْبنِ إِبَْراِهيَم ، َحدَّثََنا أَُبو قَُتْيَبةَ ، َوَيْحَيى ْبُن كَِثريٍ ، قَالُوا 

، َعْن أُمِّ َس ، قَالَْت ُمْسِلمٍ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيَّبِ  َمْن َرأَى ِمْنكُْم : قَالَ َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : لََمةَ 
  .ِهالَلَ ِذي الِْحجَِّة ، فَأََراَد أَنْ ُيَضحَِّي ، فَالَ َيقَْرَبنَّ لَُه َشَعًرا ، َوالَ ظُفًْرا

  َباُب النَّْهيِ َعْن ذَْبحِ اُألْضِحيَِّة ، قَْبلَ الصَّالَِة -١٢
يَن ، َعْن أََنسِ َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ اْبُن ُعلَيَّةَ ، َعْن أَيُّوَب ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ ِسريِ -٣١٥١

  .َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أَنْ ُيِعيَدْبنِ َماِلٍك ، أَنَّ َرُجالً ذََبَح َيْوَم النَّْحرِ ، َيْعنِي قَْبلَ الصَّالَِة ، فَأََمَرُه النَّبِيُّ 



ِليِّ ، أَنَّهُ َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعنِ اَألْسَوِد ْبنِ قَْيسٍ ، َعْن ُجْنُدبٍ الَْبَج -٣١٥٢
، فَذََبَح أَُناٌس قَْبلَ الصَّالَِة ، فَقَالَ النَّبِيُّ َشهِْدُت اَألْضَحى َمَع َرُسولِ اِهللا َصلَّى اهللا: َسِمَعُه َيقُولُ   َعلْيِه وَسلََّم 

، فَلَْيذَْب   .ْح َعلَى اْسمِ اللَِّهَصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َمْن كَانَ ذََبَح ِمْنكُْم قَْبلَ الصَّالَِة ، فَلُْيِعْد أُْضِحيََّتُه ، َوَمْن الَ 

، َعْن  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ -٣١٥٣ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َخاِلٍد اَألْحَمُر ، َعْن َيْحَيى ْبنِ َسِعيٍد ، َعْن َعبَّاِد ْبنِ َتِميمٍ 
، أَنَُّه ذََبَح قَْبلَ الصَّالَِة ، فَذَكََرُه ِللنَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَقَالَ    .أُْضِحيََّتَك أَِعْد: ُعَوْيِمرِ ْبنِ أَْشقََر 

  َعْن أَبِي َزْيٍد َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اَألْعلَى ، َعْن َخاِلٍد الَْحذَّاِء ، َعْن أَبِي ِقالََبةَ ، -٣١٥٤
أَبِي َزْيٍد وَحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الُْمثَنَّى أَُبو ُموَسى َعْن َعْمرِو ْبنِ ُبْجَدانَ ، َعْن : َوقَالَ غَْيُر َعْبِد اَألْعلَى : قَالَ أَُبو َبكْرٍ 

ْن َعْمرِو ْبنِ ُبْجَدانَ ، ، َحدَّثََنا َعْبُد الصََّمِد ْبُن َعْبِد الَْوارِِث ، َحدَّثََنا أَبِي ، َعْن َخاِلٍد الَْحذَّاِء ، َعْن أَبِي ِقالََبةَ ، َع
َمرَّ َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم بَِدارٍ ِمْن ُدورِ اَألْنَصارِ ، فََوَجَد رِيَح قَُتارٍ ، : الَ َعْن أَبِي َزْيٍد اَألْنصَارِيِّ ، قَ

ُألطِْعَم أََنا ، َيا َرُسولَ اِهللا ، ذََبْحُت قَْبلَ أَنْ أَُصلَِّي ، : َمْن َهذَا الَِّذي ذََبَح ؟ فََخَرَج إِلَْيِه َرُجلٌ ِمنَّا ، فَقَالَ : فَقَالَ 
ا ِعْنِدي ، إِالَّ َجذٌَع ، أَْو َحَملٌ ِمَن : أَْهِلي َوجَِريانِي ، فَأََمَرُه أَنْ ُيِعيَد فَقَالَ  الَ ، َواللَِّه الَِّذي الَ إِلََه إِالَّ ُهَو ، َم

  .فَاذَْبْحَها ، َولَْن ُتْجزَِئ َجذََعةٌ ، َعْن أََحٍد َبْعَدَك: الضَّأِْن ، قَالَ 

  َمْن ذََبَح أُْضِحيََّتُه ، بَِيدِِهَباُب  -١٣
، ُيَحدِّثُ َعْن أََنسِ : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َجْعفَرٍ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ قَالَ  -٣١٥٥ َسِمْعُت قََتاَدةَ 

  .ْيِه وَسلََّم َيذَْبُح أُْضِحيََّتُه بَِيِدِه ، َواِضًعا قََدَمُه ، َعلَى ِصفَاِحَهالَقَْد َرأَْيُت َرُسولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعل: ْبنِ َماِلٍك ، قَالَ 

، ُمَؤذِِّن َرُسولِ اِهللا -٣١٥٦ ْبنِ َعمَّارِ ْبنِ َسْعٍد   َصلَّى اهللا َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َسْعِد 
َسلََّم ، َحدَّ َرِف ثَنِي أَبِي ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، أَنَّ َرُسولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ذََبَح أُْضِحيََّتُه ، ِعْنَد طََعلْيِه و

  .الزُّقَاقِ ، طَرِيقِ َبنِي ُزَرْيقٍ بَِيِدِه ، بَِشفَْرٍة

  َباُب ُجلُوِد اَألَضاِحيِّ -١٤
رٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َبكْرٍ الُْبْرَسانِيُّ ، أَْخَبَرَنا اْبُن ُجَرْيجٍ ، أَْخبََرنِي الَْحَسُن ْبُن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َمْع -٣١٥٧ َم

أَنَّ َرُسولَ اهللاِ  اِلبٍ أَْخَبَرُهُمْسِلمٍ ، أَنَّ ُمَجاِهًدا ، أَْخَبَرُه أَنَّ َعْبَد الرَّْحَمنِ ْبَن أَبِي لَْيلَى ، أَْخَبَرُه أَنَّ َعِليَّ ْبَن أَبِي طَ
  .َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أََمَرُه أَنْ َيقِْسَم ُبْدَنُه كُلََّها ، لُُحوَمَها َوُجلُوَدَها َوجِالَلََها ، ِللَْمَساِكنيِ

  َباُب اَألكْلِ ِمْن لُُحومِ الضََّحايَا -١٥
، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْب -٣١٥٨ رِ ْبنِ ُمَحمٍَّد  ُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن َجْعفَ

أَكَ ي ِقْدرٍ ، فَ َم أََمَر ِمْن كُلِّ َجُزورٍ بَِبْضَعٍة ، فَُجِعلَْت ِف لُوا ِمَن اللَّْحمِ ، اِهللا ، أَنَّ َرُسولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ
  .قَِوَحَسْوا ِمَن الَْمَر



  َباُب ادَِّخارِ لُُحومِ اَألَضاِحيِّ -١٦
، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َعابِسٍ ، َع -٣١٥٩ ْن أَبِيِه ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن ُسفَْيانَ 

  . َعلْيِه وَسلََّم َعْن لُُحومِ اَألَضاِحيِّ ، ِلجَْهِد النَّاسِ ، ثُمَّ َرخََّص ِفيَهاإِنََّما َنَهى َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا: َعاِئَشةَ ، قَالَْت 

، َعْن ُنَبْيَشةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اَألْعلَى ، َعْن َخاِلٍد الَْحذَّاِء ، َعْن أَبِي الَْمِليحِ  -٣١٦٠
كُْنُت َنَهْيُتكُْم َعْن لُُحومِ اَألَضاِحيِّ ، فَْوَق ثَالَثَِة أَيَّامٍ ، فَكُلُوا ، :  َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ أَنَّ َرُسولَ اِهللا

  .َوادَِّخُروا

  َباُب الذَّْبحِ ، بِالُْمَصلَّى -١٧
، َحدَّثََنا أَُساَمةُ ْبُن َزْيٍد ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ،  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ الَْحَنِفيُّ -٣١٦١

َسلََّم أَنَُّه كَانَ َيذَْبُح بِالُْمَصلَّى   .َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه و

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
٢٧-   

  ِكَتاُب الذَّبَاِئحِ

  َباُب الَْعِقيقَِة - ١
، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ أَبِي : ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َوِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، قَاالَ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ -٣١٦٢ َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ 

َعنِ : َم َيقُولُ َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ: َيزِيَد ، َعْن أَبِيِه ، َعْن ِسَباعِ ْبنِ ثَابٍِت ، َعْن أُمِّ كُْرزٍ ، قَالَْت 
  .الُْغالَمِ َشاَتاِن ُمكَاِفئََتاِن ، َوَعنِ الَْجارَِيِة َشاةٌ

، أَْخَبَرَنا َعْبُد اِهللا -٣١٦٣  ْبُن ُعثَْمانَ ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعفَّانُ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ 
، َعْن َحفَْصةَ بِْنِت َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن َعاِئَشةَ ، قَالَْت ُخثَْيمٍ ، َعْن ُي ْبنِ َماَهَك  أََمَرَنا َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا : وُسَف 

َسلََّم ، أَنْ َنُعقَّ َعنِ الُْغالَمِ َشاَتْينِ ، َوَعنِ الَْجارَِيِة َشاةً   .َعلْيِه و

ْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َحسَّانَ ، َعْن َحفَْصةَ بِْنِت َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َش -٣١٦٤
، أَنَُّه َسِمَع النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقُولُ  ، فَأَْهرِيقُ: ِسريِيَن ، َعْن َسلَْمانَ ْبنِ َعاِمرٍ  ُه إِنَّ َمَع الُْغالَمِ َعِقيقَةً  وا َعْن

ُه اَألذَى   .َدًما ، َوأَِميطُوا َعْن

ةَ ، َعنِ َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا ُشَعْيُب ْبُن إِْسَحاَق ، َحدَّثََنا َسِعيُد ْبُن أَبِي َعُروَبةَ ، َعْن قََتاَد -٣١٦٥
، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَس كُلُّ غُالَمٍ ُمْرَتَهٌن بَِعِقيقَِتِه ، ُتذَْبُح َعْنُه َيْوَم السَّابِعِ ، : لََّم قَالَ الَْحَسنِ ، َعْن َسُمَرةَ 

  .َوُيْحلَُق َرأُْسُه ، َوُيَسمَّى



، َحدَّثَنِي َعْمُرو ْبُن الَْحارِِث ،  -٣١٦٦ َعْن َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن ُحَمْيِد ْبنِ كَاِسبٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َوْهبٍ 
َعقُّ َعنِ الُْغالَمِ ، :  وَسلََّم قَالَ أَيُّوَب ْبنِ ُموَسى ، أَنَُّه َحدَّثَُه أَنَّ َيزِيَد ْبَن َعْبٍد الُْمَزنِيَّ َحدَّثَُه أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه ُي

  .َوالَ ُيَمسُّ َرأُْسُه بَِدمٍ

  َباُب الْفََرَعِة ، َوالَْعِتَريِة - ٢
ْن َنا أَُبو بِْشرٍ َبكُْر ْبُن َخلٍَف ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن ُزَرْيعٍ ، َعْن َخاِلٍد الَْحذَّاِء ، َعْن أَبِي الَْمِليحِ ، َعَحدَّثَ -٣١٦٧

َم فَقَالَ : ُنَبْيَشةَ ، قَالَ  ِتُر َعِتَريةً ِفي الَْجاِهِليَِّة َيا َرُسولَ اِهللا ، إِنَّا كُنَّا َنْع: َناَدى َرُجلٌ َرُسولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ
، َوأَطِْعُموا قَالُوا : ، ِفي َرَجبٍ ، فََما َتأُْمُرَنا ؟ قَالَ  ، َوَبرُّوا ِللَِّه  َيا َرُسولَ : اذَْبُحوا ِللَِّه َعزَّ َوَجلَّ ِفي أَيِّ َشْهرٍ كَانَ 

، َتْغذُوُه َماِشَيُتَك ، َحتَّى إِذَا : َتأُْمُرَنا بِِه ؟ قَالَ  اِهللا ، إِنَّا كُنَّا ُنفْرُِع فََرًعا ِفي الَْجاِهِليَِّة ، فََما ي كُلِّ َساِئَمٍة فََرٌع  ِف
َو َخْيٌر: اْسَتْحَملَ ذََبْحَتُه ، فََتَصدَّقَْت بِلَْحِمِه ، أَُراُه قَالَ    .َعلَى اْبنِ السَّبِيلِ ، فَإِنَّ ذَِلَك ُه

، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن : َشْيَبةَ ، َوِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، قَاالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي  -٣١٦٨ َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ 
َرَعةَ ، َوالَ َعِتَريةَ: َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيَّبِ ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ    .الَ فَ

ي َحِديِثِه قَالَ ِهَش   .الشَّاةُ َيذَْبُحَها أَْهلُ الَْبْيِت ِفي َرَجبٍ: أَوَّلُ النََّتاجِ ، َوالَْعِتَريةُ : َوالْفََرَعةُ : اٌم ِف

أَبِيِه ، َعنِ اْبنِ  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن أَبِي ُعَمَر الَْعَدنِيُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن َزْيِد ْبنِ أَْسلََم ، َعْن -٣١٦٩
  .، َوالَ َعِتَريةَ)١(الَ فََرَعةَ : ُعَمَر ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ 

  .َهذَا ِمْن فََراِئِد الَْعَدنِيِّ: قَالَ اْبُن َماَجةَ 
  __________حاشية_
  ".الَ فََرَع" : "األشراف حتفة"و،  ١٩٧الورقة " مصباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجة"يف ) ١(

  َباٌب إِذَا ذََبْحُتْم ، فَأَْحِسُنوا الذَّْبَح -٣٠
، َعْن أَبِي  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ ، َحدَّثََنا خَاِلٌد الَْحذَّاُء ، َعْن أَبِي ِقالََبةَ -٣١٧٠

ِه وَسلََّم ، قَالَ اَألْشَعِث ، َعْن َشدَّاِد ْبنِ أَ إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ كََتَب اِإلْحَسانَ : ْوسٍ ، أَنَّ َرُسولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْي
َتلُْتْم ، فَأَْحِسُنوا الِْقْتلَةَ ، َوإِذَا ذََبْحُتْم ، فَأَْحِسُنوا الذَّْبَح ، َولُْيِحدَّ َرَتُه ، َولُْيرِْح  أََحُدكُْم َشفَْعلَى كُلِّ َشْيٍء ، فَإِذَا قَ

  .ذَبِيَحَتُه

التَّْيِميِّ ،  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُعقَْبةُ ْبُن َخاِلٍد ، َعْن ُموَسى ْبنِ ُمَحمَِّد ْبنِ إِْبَراِهيَم -٣١٧١
ُهَو َيُجرُّ َشاةً بِأُذُنَِها ،  َمرَّ النَّبِيُّ: أَْخَبرَنِي أَبِي ، َعْن أَبِي َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ ، قَالَ  َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم بَِرُجلٍ ، َو

  .َدْع أُذَُنَها ، َوُخذْ بَِساِلفَِتَها: فَقَالَ 

، ثََنا اْبُن لَهِيَعةَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ اْبُن أَِخي ُحَسْينٍ الُْجْعِفيِّ ، َحدَّثََنا َمْرَوانُ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّ -٣١٧٢
َر ، َعْن أَبِيِه َعْبِد اِهللا َر ، قَالَ َحدَّثَنِي قُرَّةُ ْبُن َحْيَوِئيلَ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َساِلمِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعَم أََمَر :  ْبنِ ُعَم

َم بَِحدِّ الشِّفَارِ ، َوأَنْ ُت   .إِذَا ذََبَح أََحُدكُْم ، فَلُْيْجهِْز: َواَرى َعنِ الَْبَهاِئمِ َوقَالَ َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ



بٍ ، َعْن َساِلمٍ َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن ُمَساِفرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْسَوِد ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن َيزِيَد ْبنِ أَبِي َحبِي - م٣١٧٢
ثْلَُه ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ النَّبِيِّ   .َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِم

  َباُب التَّْسِمَيِة ، ِعْنَد الذَّْبحِ - ٤
، َعنِ اْبنِ َع -٣١٧٣ ِسَماٍك ، َعْن ِعكْرَِمةَ  بَّاسٍ ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َعْبِد اِهللا ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن إِْسَراِئيلَ ، َعْن 

ا لَْم : كَاُنوا َيقُولُونَ : قَالَ } ونَ إِلَى أَْوِلَيائِهِْمَوإِنَّ الشََّياِطَني ، لَُيوُح{ ِه اْسُم اِهللا ، فَالَ َتأْكُلُوا ، َوَم َر َعلَْي َما ذُِك
، فَقَالَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ    .}َوالَ َتأْكُلُوا ِممَّا لَْم ُيذْكَرِ اْسُم اِهللا َعلَْيِه{: ُيذْكَرِ اْسُم اِهللا َعلَْيِه ، فَكُلُوُه 

ْن أَبِيِه ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَِّحيمِ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ ، َع -٣١٧٤
ا قَالُوا  ا َيأُْتوَنا بِ: َعاِئَشةَ أُمِّ الُْمْؤِمنَِني ، أَنَّ قَْوًم لَْحمٍ الَ َنْدرِي ذُِكَر اْسُم اِهللا َعلَْيِه أَْم الَ ؟ َيا َرُسولَ اِهللا ، إِنَّ قَْوًم

  .َسمُّوا أَْنُتْم َوكُلُوا: قَالَ 
  .َوكَاُنوا َحِديثَ َعْهٍد بِالْكُفْرِ

  َباُب َما ُيذَكَّى بِِه - ٥
نِ الشَّْعبِيِّ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َصْيِفيٍّ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ ، َعْن َعاِصمٍ ، َع -٣١٧٥
هَِما: ، قَالَ  َسلََّم ، فَأََمَرنِي بِأَكِْل   .ذََبْحُت أَْرَنَبْينِ بَِمْرَوٍة ، فَأََتْيُت بِهَِما النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه و

َسِمْعُت َحاِضَر ْبَن ُمَهاجِرٍ ، ُيَحدِّثُ : دَّثََنا ُشْعَبةُ قَالَ َحدَّثََنا أَُبو بِْشرٍ َبكُْر ْبُن َخلٍَف ، َحدَّثََنا غُْنَدٌر ، َح -٣١٧٦
ْيَمانَ ْبنِ َيَسارٍ ، َعْن َزْيِد ْبنِ ثَابٍِت ، أَنَّ ِذئًْبا َنيََّب ِفي َشاٍة ، فَذََبُحوَها بَِمْرَوٍة فََرخََّص  لَُهْم َرُسولُ اِهللا َصلَّى َعْن ُسلَ

  .ِلَهااهللا َعلْيِه وَسلََّم ِفي أَكْ

ِك ْبنِ  -٣١٧٧ َحْربٍ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َمْهِديٍّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن ِسَما
ُد الصَّْيَد ، فَالَ َنجُِد ِسكِّيًنا ، إِالَّ َيا َرُسولَ اِهللا ، إِنَّا َنِصي: قُلُْت : ُمرِّيِّ ْبنِ قَطَرِيٍّ ، َعْن َعِديِّ اْبنِ َحاِتمٍ ، قَالَ 

  .أَْمرِرِ الدََّم بَِما ِشئَْت ، َواذْكُرِ اْسَم اِهللا َعلَْيِه: الظَِّراَرةَ ، َوِشقَّةَ الَْعَصا ، قَالَ 

، َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن ُعَبْيٍد الطََّنا -٣١٧٨ ِفِسيُّ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ َمْسُروقٍ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُنَمْيرٍ 
ي َسفَرٍ ، فَقُلُْت : َعَباَيةَ ْبنِ رِفَاَعةَ ، َعْن َجدِِّه َراِفعِ ْبنِ َخِديجٍ ، قَالَ  ِه وَسلََّم ِف : كُنَّا َمَع َرُسولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْي

ا ُمًدى ، فَقَالَ َيا َرُسولَ اِهللا ، إِنَّا َنكُونُ ِفي الَْمَغازِي ، فَالَ َي َر اْسُم اِهللا َعلَْيِه ، فَكُلْ : كُونُ َمَعَن َما أَْنَهَر الدََّم ، َوذُِك
  .غَْيَر السِّنِّ ، َوالظُّفْرِ ، فَإِنَّ السِّنَّ َعظٌْم ، َوالظُّفَْر ، ُمَدى الَْحَبَشِة

  َباُب السَّلْخِ - ٦
نُ ْبُن ُمَعاوَِيةَ ، َحدَّثََنا ِهالَلُ ْبُن َمْيُموٍن الُْجَهنِيُّ ، َعْن َعطَاِء ْبنِ َيزِيَد َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا َمْرَوا -٣١٧٩

ُخ الَ أَْعلَُمُه إِالَّ َعْن أَبِي َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ أَنَّ َرُسولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َمرَّ بُِغالَمٍ َيْسلُ: اللَّْيِثيِّ ، قَالَ َعطَاٌء 
َم  َتَنحَّ ، َحتَّى أُرَِيَك فَأَْدَخلَ َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيَدُه : َشاةً ، فَقَالَ لَُه َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ



كَذَا فَاْسلُْخ ثُمَّ َمَضى َوَصلَّى ِللنَّاسِ َيا غُالَُم َه: َبْيَن الْجِلِْد َواللَّْحمِ ، فََدَحَس بَِها ، َحتَّى َتوَاَرْت إِلَى اِإلبِِط َوقَالَ 
  .، َولَْم َيَتَوضَّأْ

  َباُب النَّْهيِ َعْن ذَْبحِ ذََواِت الدَّرِّ - ٧
ْخَبَرَنا َمْرَوانُ َم ، أََحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َخلَُف ْبُن َخِليفَةَ وَحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن إِْبَراِهي -٣١٨٠

، َعْن أَبِي َحازِمٍ ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، أَنَّ َرُسولَ اِهللا َص ا َعْن َيزِيَد ْبنِ كَْيَسانَ  لَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ْبُن ُمَعاوَِيةَ ؛ َجِميًع
ُه َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا أََتى َرُجالً ِمَن اَألْنَصارِ ، فَأََخذَ الشَّفَْرةَ ، ِلَيذَْبَح لَِرُسولِ اِهللا َص َم ، فَقَالَ لَ لَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ

َسلََّم    .إِيَّاَك ، َوالَْحلُوَب: َعلْيِه و

أَبِي  بِيِه ، َعْنَحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ الُْمَحارِبِيُّ ، َعْن َيْحَيى ْبنِ ُعَبْيِد اِهللا ، َعْن أَ -٣١٨١
َر ُهَرْيَرةَ ، َحدَّثَنِي أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي قَُحافَةَ ، أَنَّ َرُسولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ لَُه َوِلُع اْنطَِلقَا بَِنا إِلَى : َم

َمْرَحًبا َوأَْهالً ، ثُمَّ أََخذَ الشَّفَْرةَ ، ثُمَّ َجالَ ِفي  :فَاْنطَلَقَْنا ِفي الْقََمرِ ، َحتَّى أََتْيَنا الْحَاِئطَ ، فَقَالَ : الَْواِقِفيِّ قَالَ 
  .إِيَّاَك ، َوالَْحلُوَب أَْو قَالَ ذَاَت الدَّرِّ: الَْغَنمِ ، فَقَالَ َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

  َباُب ذَبِيَحِة الَْمْرأَِة - ٨
عٍ ، َعنِ اْبنِ كَْعبِ ْبنِ َماِلٍك  َحدَّثََنا َهنَّاُد ْبُن السَّرِيِّ ، -٣١٨٢ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ، َعْن َناِف َحدَّثََنا َعْبَدةُ ْبُن ُسلَْيَمانَ 

  . َيَر ، بِِه َبأًْسا، َعْن أَبِيِه ؛ أَنَّ اْمَرأَةً ذََبَحْت َشاةً بَِحَجرٍ ، فَذُِكَر ذَِلَك ِلَرُسولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم فَلَْم

  َباُب ذَكَاِة النَّادِّ ، ِمَن الَْبَهاِئمِ - ٩
، َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن ُعَبْيٍد ، َعْن َسِعيِد ْبنِ َمْسُروقٍ ، َعْن َع -٣١٨٣ َباَيةَ ْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُنَمْيرٍ 

ُه َرُجلٌ كُنَّا َم: رِفَاَعةَ ، َعْن َجدِِّه َراِفعِ ْبنِ َخِديجٍ ، قَالَ  ٌري ، فََرَما ي َسفَرٍ ، فََندَّ َبِع َع النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِف
إِنَّ لََها أََوابَِد ، أَْحَسُبُه قَالَ كَأََوابِِد الَْوْحشِ ، فََما غَلََبكُْم ِمْنَها ، : بَِسْهمٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

  .بِِه َهكَذَا فَاْصَنُعوا

ْن أَبِيِه ، قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن َحمَّاِد ْبنِ َسلََمةَ ، َعْن أَبِي الُْعَشَراِء ، َع -٣١٨٤
  .لَْو طََعْنَت ِفي فَِخِذَها َألْجَزأََك: قَالَ  َيا َرُسولَ اِهللا ، َما َتكُونُ الذَّكَاةُ ، إِالَّ ِفي الَْحلْقِ ، َواللَّبَِّة: قُلُْت : 

ِة -١٠   َباُب النَّْهيِ َعْن َصْبرِ الَْبَهاِئمِ ، َوَعنِ الُْمثْلَ
ُمَحمَِّد  وَسى ْبنَِحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َوَعْبُد اِهللا ْبُن َسِعيٍد ، قَاالَ َحدَّثََنا ُعقَْبةُ ْبُن َخاِلٍد ، َعْن ُم -٣١٨٥

َم ، أَنْ ُيَمثَّلَ ، : ْبنِ إِْبَراِهيَم التَّْيِميِّ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ ، قَالَ  َنَهى َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ
  .بِالَْبهَاِئمِ

امِ ْبنِ َزْيِد ْبنِ أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، َعْن أََنسِ ْبنِ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن ُشْع -٣١٨٦ ةَ ، َعْن ِهَش َب
  .َنَهى َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َعْن َصْبرِ الَْبَهاِئمِ: َماِلٍك ، قَالَ 



ْبُن َخالٍَّد الَْباِهِليُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن  َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع وَحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ -٣١٨٧
لَ  ٍك ، َعْن ِعكْرَِمةَ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَا قَالَ َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه : َمْهِديٍّ ، قَاالَ َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن ِسَما

  .لرُّوُح ، غََرًضاالَ َتتَِّخذُوا َشْيئًا ، ِفيِه ا: وَسلََّم 

َبْيرِ ، أَنَُّه َسِمَع َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، أَْخَبَرَنا اْبُن ُجَرْيجٍ ، َحدَّثََنا أَُبو الزُّ -٣١٨٨
  .َم أَنْ ُيقَْتلَ َشْيٌء ِمَن الدََّوابِّ ، َصْبًراَنَهى َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ: َجابَِر ْبَن َعْبِد اِهللا ، َيقُولُ 

  َباُب النَّْهيِ َعْن ، لُُحومِ الَْجالَّلَِة -١١
ْبنِ إِْسَحاَق ، َعنِ اْبنِ أَبِي َنجِيحٍ -٣١٨٩  ، َعْن َحدَّثََنا ُسَوْيُد ْبُن َسِعيٍد ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي َزاِئَدةَ ، َعْن ُمَحمَِّد 

َر ، قَالَ ُمَجاِهٍد ، َع   .َنَهى َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َعْن لُُحومِ الَْجالَّلَِة ، َوأَلَْبانَِها: نِ اْبنِ ُعَم

  َباُب لُُحومِ الْخَْيلِ -١٢
فَاِطَمةَ بِْنِت الُْمْنِذرِ ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ ، َعْن  -٣١٩٠

، َعلَى َعْهِد َرُسولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم: أَْسَماَء بِْنِت أَبِي َبكْرٍ ، قَالَْت    .َنَحْرَنا فََرًسا ، فَأَكَلَْنا ِمْن لَْحِمِه 

مٍ ، َحدَّثََنا اْبُن ُجَرْيجٍ ، أَْخَبرَنِي أَُبو الزَُّبْيرِ ، أَنَُّه َسِمَع َحدَّثََنا َبكُْر ْبُن َخلٍَف أَُبو بِْشرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِص -٣١٩١
  .أَكَلَْنا َزَمَن َخْيَبَر ، الَْخْيلَ َوُحُمَر الَْوْحشِ: َجابَِر ْبَن َعْبِد اِهللا ، َيقُولُ 

  َباُب لُُحومِ الُْحُمرِ الَْوْحِشيَِّة -١٣
َسأَلُْت َعْبَد اِهللا ْبَن : ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمْسهِرٍ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق الشَّْيَبانِيِّ ، قَالَ  َحدَّثََنا ُسَوْيُد ْبُن َسِعيٍد -٣١٩٢

َع النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َع: أَبِي أَْوفَى َعْن لُُحومِ الُْحُمرِ اَألْهِليَِّة ، فَقَالَ  لْيِه وَسلََّم ، أََصاَبْتَنا َمَجاَعةٌ َيْوَم َخْيَبَر ، َوَنْحُن َم
ِدي النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه َوقَْد أََصاَب الْقَْوُم ُحُمًرا َخارًِجا ِمنِ الَْمِديَنِة ، فََنَحْرَناَها َوإِنَّ قُُدوَرَنا لََتْغِلي ، إِذْ َناَدى ُمَنا

  .ْيئًا فَأَكْفَأَْناَهاوَسلََّم أَِن اكْفَئُوا الْقُُدوَر ، َوالَ َتطَْعُموا ِمْن لُُحومِ الُْحُمرِ َش
َتَحدَّثَْنا أَنََّما َحرََّمَها َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أَلَْبتَّةَ ، ِمْن : فَقُلُْت ِلَعْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي أَْوفَى َحرََّمَها َتْحرًِميا قَالَ 

  .أَْجلِ أَنََّها ، َتأْكُلُ الَْعِذَرةَ

ْبنِ َصاِلحٍ َحدَّثََنا أَُبو َب -٣١٩٣ َحدَّثَنِي الَْحَسُن ْبُن ، كْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َزْيُد ْبُن الُْحَبابِ ، َعْن ُمَعاوَِيةَ 
َر َحرََّم أَْشَياَء ، : َجابِرٍ ، َعنِ الِْمقَْدامِ ْبنِ َمْعِدي كَرَِب الِْكْنِديِّ ، أَنَّ َرُسولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم  َحتَّى ذَكَ

  .الُْحُمَر اِإلْنِسيَّةَ

َعازِبٍ ،  َحدَّثََنا ُسَوْيُد ْبُن َسِعيٍد ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمْسهِرٍ ، َعْن َعاِصمٍ ، َعنِ الشَّْعبِيِّ ، َعنِ الَْبَراِء ْبنِ -٣١٩٤
، نِيئَةً ، َوَنِضيَجةً ، ثُمَّ لَْم َيأُْمْرَنا بِِه أََمَرَنا َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أَنْ ُنلِْقَي : قَالَ  لُُحوَم الُْحُمرِ اَألْهِليَِّة 
  .َبْعُد



، َعْن َيزِيَد ْبنِ أَبِي ُع -٣١٩٥ َبْيٍد ، َعْن َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن ُحَمْيِد ْبنِ كَاِسبٍ ، َحدَّثََنا الُْمِغَريةُ ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ 
ةَ َخْيَبَر ، فَأَْمَسى النَّاُس ، قَْد أَْوقَُدوا : كَْوعِ ، قَالَ َسلََمةَ ْبنِ اَأل غََزْوَنا َمَع َرُسولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم غَْزَو

أَْهرِيقُوا َما : ْنِسيَِّة فَقَالَ َعلَى لُُحومِ الُْحُمرِ اِإل: َعالََم ُتوِقُدونَ ؟ قَالُوا : النَِّريانَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 
َسلََّم : ِفيَها َواكِْسُروَها فَقَالَ َرُجلٌ ِمَن الْقَْومِ  ا َوَنْغِسلَُها ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه و ْو ُنَهرِيُق َما ِفيَه   .أَْو ذَاَك: أَ

رَّزَّاقِ ، أَْخَبَرَنا َمْعَمٌر ، َعْن أَيُّوَب ، َعنِ اْبنِ ِسريِيَن ، َعْن أََنسِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا َعْبُد ال -٣١٩٦
َم  َناَدى إِنَّ اللََّه َوَرُسولَُه َيْنَهَيانِكُْم َعْن لُُحومِ الُْحُمرِ اَألْهِليَِّة ، : ْبنِ َماِلٍك ، أَنَّ ُمَناِدَي النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ

  .رِْجٌس فَإِنََّها

  َباُب لُُحومِ الْبَِغالِ -١٤
ْبُد الرَّزَّاقِ ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َعْبِد اِهللا ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن ُسفَْيانَ وَحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا َع -٣١٩٧

َجِميًعا َعْن َعْبِد الْكَرِميِ كُنَّا َنأْكُلُ :  الْجََزرِيِّ ، َعْن َعطَاٍء ، َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ، قَالَ َحدَّثََنا الثَّْورِيُّ ، َوَمْعَمٌر ؛ 
  .الَ: فَالْبَِغالُ ، قَالَ : لُُحوَم الْخَْيلِ قُلُْت 

حِ ْبنِ َيْحَيى ْبنِ الِْمقَْدامِ ْبنِ َحدَّثَنِي ثَْوُر ْبُن َيزِيَد ، َعْن َصاِل، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الُْمَصفَّى ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ  -٣١٩٨
َنَهى َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َعْن لُُحومِ : َمْعِدي كَرَِب َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، َعْن َخاِلِد ْبنِ الَْوِليِد ، قَالَ 

  .الْخَْيلِ ، َوالْبَِغالِ ، َوالَْحِمريِ

  ، ذَكَاةُ أُمِِّهَباُب ذَكَاِة الَْجنِنيِ  -١٥
انَ َعْن ُمَجاِلٍد ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن الُْمَباَرِك ، َوأَُبو َخاِلٍد اَألْحَمُر ، َوَعْبَدةُ ْبُن ُسلَْيَم -٣١٩٩

كُلُوُه إِنْ ِشئُْتْم : هللا َعلْيِه وَسلََّم َعنِ الَْجنِنيِ فَقَالَ َسأَلَْنا َرُسولَ اِهللا َصلَّى ا: َعْن أَبِي الَْودَّاِك ، َعْن أَبِي َسِعيٍد ، قَالَ 
، ذَكَاةُ أُمِِّه   .، فَإِنَّ ذَكَاَتُه 

 ِفي الذَّكَاِة ، الَ ُيقَْضى بَِها َمِذمَّةٌ: ِفي قَْوِلهِْم : َسِمْعُت الْكَْوَسَج إِْسَحاَق ْبَن َمْنُصورٍ ، َيقُولُ : أَُبو َعْبِد اِهللا : قَالَ 
  .قَالَ َمِذمَّةٌ بِكَْسرِ الذَّالِ ِمَن الذَِّمامِ ، َوبِفَْتحِ الذَّالِ ِمَن الذَّمِّ. 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
٢٨-   

  ِكَتاُب الصَّْيِد

  َباُب قَْتلِ الِْكالَبِ ، إِالَّ كَلَْب َصْيٍد أَْو َزْرعٍ - ١
رِّفًا ، : َنا َشَباَبةُ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن أَبِي التَّيَّاحِ ، قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثَ -٣٢٠٠ َسِمْعُت ُمطَ

، أَنَّ َرُسولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم  َما لَُهْم ، : أََمَر بِقَْتلِ الِْكالَبِ ثُمَّ قَالَ : ُيَحدِّثُ َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمَغفَّلٍ 
  .؟ ثُمَّ َرخََّص لَُهْم ِفي كَلْبِ الصَّْيِد َوِللِْكالَبِ



مَُّد ْبُن َجْعفَرٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن ُعَمَر وَحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الَْوِليِد ، َحدَّثََنا ُمَح -٣٢٠١
ِه قَاالَ َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن أَبِي التَّيَّاحِ ، قَ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمَغفَّلٍ ، أَنَّ َرُسولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْي الَ َسِمْعُت ُمطَرِّفًا 

  .َما لَُهْم َوِللِْكالَبِ ؟ ثُمَّ َرخََّص لَُهْم ِفي كَلْبِ الزَّْرعِ ، َوكَلْبِ الِْعنيِ: أََمَر بِقَْتلِ الِْكالَبِ ثُمَّ قَالَ : وَسلََّم 
  .الِْعُني ِحيطَانُ الَْمِديَنِة: ٌر قَالَ ُبْنَدا

َر ، قَالَ  -٣٢٠٢ أََمَر َرُسولُ اِهللا َصلَّى : َحدَّثََنا ُسَوْيُد ْبُن َسِعيٍد ، أَْخَبَرَنا َماِلُك ْبُن أََنسٍ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَم
، بِقَْتلِ الِْكالَبِ   .اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

: رٍ ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ ، أَْخَبَرنِي ُيوُنُس ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، َعْن َساِلمٍ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ َحدَّثََنا أَُبو طَاِه -٣٢٠٣
، َراِفًعا َصْوَتُه ، َيأُْمُر بِقَْتلِ الِْكالَبِ ، َوكَاَنِت الِْكالَُب  ، ُتقَْتلُ ، إِالَّ َسِمْعُت َرُسولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

  .كَلَْب َصْيٍد ، أَْو َماِشَيٍة

ٍة - ٢   َباُب النَّْهيِ َعنِ اقِْتَناِء الْكَلْبِ ، إِالَّ كَلَْب َصْيٍد ، أَْو َحْرٍث ، أَْو َماِشَي
ى ْبُن أَبِي كَِثريٍ ، َعْن َحدَّثَنِي َيْحَي، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا الَْوِليُد ْبُن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا اَألْوَزاِعيُّ  -٣٢٠٤

ِه : قَالَ َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : أَبِي َسلََمةَ ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، قَالَ  ، فَإِنَُّه َيْنقُُص ِمْن َعَمِل َمنِ اقَْتَنى كَلًْبا 
، إِالَّ كَلَْب َحْرٍث أَْو َماِشَيٍة   .كُلَّ َيْومٍ ِقَرياطٌ 

، َحدَّثَنِي ُيوُنُس ْبُن ُعَبْيٍد )١(ثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َعْبِد اِهللا ، َعْن أَبِي ِشَهابٍ َحدَّ -٣٢٠٥
لٍ ، قَالَ  َم : ، َعنِ الَْحَسنِ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمَغفَّ الَ أَنَّ الِْكالََب أُمَّةٌ ِمَن لَْو: قَالَ َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ

 كَلَْب َماِشَيٍة ، أَْو كَلَْب اُألَممِ ، َألَمْرُت بِقَْتِلَها ، فَاقُْتلُوا ِمْنَها ، اَألْسَوَد الَْبهِيَم ، َوَما ِمْن قَْومٍ اتََّخذُوا كَلًْبا ، إِالَّ
  .كُلَّ َيْومٍ ، ِقَرياطَاِنَصْيٍد ، أَْو كَلَْب َحْرٍث ، إِالَّ َنقََص ِمْن أُُجورِِهْم ، 

  __________حاشية_
هتذيب "وهو على الصواب يف طَْبَعَتْي الرسالة ، واملكنز ، و، " ابن شهاب: "حترف يف طبعة اجليل إىل ) ١(

َعْبد َربِّه بن نافع الِكَنانِي ، أبو : ، فهو ) ٩٦٤٩(٧/٣٢٣" حتفة األشراف"و، ) ٣٧٤٤(١٦/٤٨٥" الكمال
  .ط الكُوِفّي ، نزيل املدائنِشَهاب احلَنَّا

 ْبنِ ُخَصْيفَةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َخاِلُد ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا َماِلُك ْبُن أََنسٍ ، َعْن َيزِيَد -٣٢٠٦
َمنِ اقَْتَنى : ِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقُولُ َس: َعنِ السَّاِئبِ ْبنِ َيزِيَد ، َعْن ُسفَْيانَ ْبنِ أَبِي ُزَهْيرٍ ، قَالَ 

الَ َضْرًعا ، َنقََص ِمْن َعَمِلِه ، كُلَّ َيْومٍ ِقَرياطٌ ُه َزْرًعا ، َو   .كَلًْبا ، الَ ُيْغنِي َعْن
  .َوَربِّ َهذَا الَْمْسجِِد. إِْي :  أَْنَت َسِمْعَت ِمَن النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ؟ قَالَ: فَِقيلَ لَُه 

  َباُب َصْيِد الْكَلْبِ - ٣
َحدَّثَنِي َربِيَعةُ ْبُن َيزِيدَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا الضَّحَّاُك ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا َحْيَوةُ ْبُن ُشَرْيحٍ  -٣٢٠٧

، فَقُلُْت : نِيُّ ، َعْن أَبِي ثَْعلََبةَ الُْخَشنِيِّ ، قَالَ ، أَْخَبَرنِي أَُبو إِْدرِيَس الْخَْوالَ أََتْيُت َرُسولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 



ي الُْمَعلَّمِ يُد بِكَلْبَِيا َرُسولَ اِهللا ، إِنَّا بِأَْرضِ أَْهلِ ِكَتابٍ ، َنأْكُلُ ِفي آنَِيِتهِْم ، َوبِأَْرضِ صَْيٍد ، أَِصيُد بِقَْوِسي ، َوأَِص
أَمَّا َما ذَكَْرَت أَنَّكُْم ِفي أَْرضِ : فَقَالَ َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ، َوأَِصيُد بِكَلْبِي الَِّذي لَْيَس بُِمَعلَّمٍ ، قَالَ 

ا ، فَاغِْسلُوَها َوكُلُوا ِفيَها أَْهلِ ِكَتابٍ ، فَالَ َتأْكُلُوا ِفي آنَِيِتهِْم ، إِالَّ أَنْ الَ َتجُِدوا ِمْنَها ُبدا ، فَإِنْ لَْم َتجُِدوا ِمْنَها ُبد
رِ اْسَم اِهللا َوكُلْ ، َوَما ِصْدَت بِكَ ، ِمْن أَْمرِ الصَّْيِد ، فََما أََصْبَت بِقَْوِسَك ، فَاذْكُ لْبَِك الُْمَعلَّمِ ، ، َوأَمَّا َما ذَكَْرَت 

، فَكُلْفَاذْكُرِ اْسَم اِهللا َوكُلْ ، َوَم   .ا ِصْدَت بِكَلْبَِك الَِّذي لَْيَس بُِمَعلَّمٍ ، فَأَْدَركَْت ذَكَاَتُه 

، َعْن َعِديِّ اْبنِ  َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن الُْمْنِذرِ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن فَُضْيلٍ ، َحدَّثََنا َبَيانُ ْبُن بِْشرٍ ، َعنِ الشَّْعبِيِّ -٣٢٠٨
ْوٌم َنِصيُد ، بَِهِذِه الِْكالَبِ قَالَ : أَلُْت َرُسولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم فَقُلُْت َس: َحاِتمٍ ، قَالَ  إِذَا أَْرَسلَْت : إِنَّا قَ

، َوإِنْ قََتلَْن ، إِالَّ أَنْ  َت اْسَم اِهللا َعلَْيَها ، فَكُلْ َما أَْمَسكَْن َعلَْيَك  أْكُلَ الْكَلُْب ، فَإِنْ َيِكالََبَك الُْمَعلََّمةَ ، َوذَكَْر
ٌب أَُخُر ، فَالَ أَكَلَ الْكَلُْب ، فَالَ َتأْكُلْ ، فَإِنِّي أََخاُف أَنْ َيكُونَ إِنََّما أَْمَسَك ، َعلَى َنفِْسِه ، َوإِنْ َخالَطََها ِكالَ

  .َتأْكُلْ
يَّ ْبَن الُْمْنِذرِ َيقُولُ  ُه ، َيْعنِي َعِل   .َحَجْجُت ثََمانَِيةً َوَخْمِسَني ِحجَّةً ، أَكْثَُرَها َراجِلٌ :قَالَ اْبُن َماَجةَ َسِمْعُت

  َباُب َصْيِد كَلْبِ الَْمُجوسِ ، َوالْكَلْبِ اَألْسَوِد الَْبهِيمِ - ٤
اِسمِ ْبنِ أَبِي َبزَّةَ َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َعْبِد اِهللا ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن َشرِيٍك ، َعْن َحجَّاجِ ْبنِ أَْرطَاةَ ، َعنِ الْقَ -٣٢٠٩

  .ُنهِيَنا َعْن َصْيِد كَلْبِهِْم ، َوطَاِئرِِهْم ، َيْعنِي الَْمُجوَس: ، َعْن ُسلَْيَمانَ الَْيْشكُرِيِّ ، َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ، قَالَ 

ُسلَْيَمانَ  -٣٢١٠ ْبنِ الُْمِغَريِة ، َعْن ُحَمْيِد ْبنِ ِهالَلٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َعْبِد اِهللا ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن 
: َسأَلُْت َرُسولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َعنِ الْكَلْبِ اَألْسَوِد الَْبهِيمِ ، فَقَالَ : ْبنِ الصَّاِمِت ، َعْن أَبِي ذَرٍّ ، قَالَ 

  .َشْيطَانٌ

  َباُب َصْيِد الْقَْوسِ - ٥
َحدَّثََنا َضْمَرةُ ْبُن َربِيَعةَ : َحدَّثََنا أَُبو ُعَمْيرٍ ِعيَسى ْبُن ُمَحمٍَّد النَّحَّاُس ، َوِعيَسى ْبُن ُيوُنَس الرَّْمِليُّ ، قَاالَ  -٣٢١١

نِيِّ ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا ، َعنِ اَألْوَزاِعيِّ ، َعْن َيْحَيى ْبنِ َسِعيٍد ، َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيَّبِ ، َعْن أَبِي ثَْعلََبةَ الُْخَش
َسلََّم قَالَ    .كُلْ َما َردَّْت َعلَْيَك قَْوُسَك: َعلْيِه و

رٍ ، -٣٢١٢ َعْن َعِديِّ ْبنِ  َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن الُْمْنِذرِ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن فَُضْيلٍ ، َحدَّثََنا ُمَجاِلُد ْبُن َسِعيٍد ، َعْن َعاِم
  .إِذَا َرَمْيَت َوَخَزقَْت ، فَكُلْ َما َخَزقَْت: َيا َرُسولَ اِهللا ، إِنَّا قَْوٌم َنْرِمي ، قَالَ : قُلُْت : ، قَالَ  َحاِتمٍ

  َباُب الصَّْيِد ، َيِغيُب لَْيلَةً - ٦
َعْن َعاِصمٍ ، َعنِ الشَّْعبِيِّ ، َعْن َعِديِّ ْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، أَْخَبَرَنا َمْعَمٌر ،  -٣٢١٣

ِه َسْهَمَك ، َولَْم َتجِْد : َيا َرُسولَ اِهللا ، أَْرِمي الصَّْيَد ، فََيِغيُب َعنِّي لَْيلَةً ؟ قَالَ : قُلُْت : َحاِتمٍ ، قَالَ  إِذَا َوَجْدَت ِفي
  .ِفيِه َشْيئًا غَْيَرُه ، فَكُلُْه



  ِمْعَراضَِباُب َصْيِد الْ - ٧
: َضْيلٍ ، قَاالَ َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َعْبِد اِهللا ، َحدَّثََنا َوِكيٌع وَحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن الُْمْنِذرِ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن فُ -٣٢١٤

أَلُْت َرُسولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َعنِ َس: َحدَّثََنا َزكَرِيَّا ْبُن أَبِي َزاِئَدةَ ، َعْن َعاِمرٍ ، َعْن َعِديِّ ْبنِ َحاِتمٍ ، قَالَ 
  .َما أََصْبَت بَِحدِِّه فَكُلْ ، َوَما أََصْبَت بَِعْرِضِه فَُهَو َوِقيذٌ: الصَّْيِد بِالِْمْعَراضِ قَالَ 

امِ ْبنِ َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َعْبِد اِهللا ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َمْنُصو -٣٢١٥ رٍ ، َعْن إِْبَراِهيَم ، َعْن َهمَّ
َسلََّم َعنِ الِْمْعَراضِ ، فَقَالَ : الْحَارِِث النََّخِعيِّ ، َعْن َعِديِّ ْبنِ َحاِتمٍ ، قَالَ  الَ : َسأَلُْت َرُسولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه و

  .َتأْكُلْ ، إِالَّ أَنْ َيْخزَِق

  يَمِة ، َوِهَي َحيَّةٌَباُب َما قُِطَع ِمَن الَْبهِ - ٨
أَْسلََم  َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن ُحَمْيِد ْبنِ كَاِسبٍ ، َحدَّثََنا َمْعُن ْبُن ِعيَسى ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ َسْعٍد ، َعْن َزْيِد ْبنِ -٣٢١٦

ةٌ  َما قُِطَع ِمَن: ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ  َع ِمْنَها ، فَُهَو َمْيَت ، فََما قُِط الَْبهِيَمِة َوِهَي َحيَّةٌ 
)١.(  
  __________حاشية_
" ٦٧٣٧" حتفة األشراف"لفظه يف ) ١( َو َميٌِّت:  َع ِمَن الَْبهِيَمِة ، َوِهَي َحيَّةٌ ، فَُه   ".َما قُِط

ْبُن َعيَّاشٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ الُْهذَِليُّ ، َعْن َشْهرِ ْبنِ َحْوَشبٍ ،  َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ -٣٢١٧
َيكُونُ ِفي آِخرِ الزََّماِن ، قَْوٌم َيُجبُّونَ أَْسنَِمةَ : قَالَ َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َعْن َتِميمٍ الدَّارِيِّ ، قَالَ 

، فَُهَو َميٌِّتاِإلبِلِ ، َوَيقْطَُعونَ أَ   .ذَْناَب الْغََنمِ ، أَالَ ، فََما قُِطَع ِمْن َحيٍّ 

  َباُب َصْيِد الِْحيَتاِن ، َوالَْجَراِد - ٩
 َمَر ، أَنََّحدَّثََنا أَُبو ُمْصَعبٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َزْيِد ْبنِ أَْسلََم ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُع -٣٢١٨

َم قَالَ    .الُْحوُت ، َوالَْجَراُد: أُِحلَّْت لََنا َمْيَتَتاِن : َرُسولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ

أَُبو َحدَّثََنا َزكَرِيَّا ْبُن َيْحَيى ْبنِ ُعَماَرةَ ، َحدَّثََنا : َحدَّثََنا أَُبو بِْشرٍ َبكُْر ْبُن َخلٍَف ، َوَنْصُر ْبُن َعِليٍّ ، قَاالَ  -٣٢١٩
انَ ، قَالَ  ُسِئلَ َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َعنِ الَْجَراِد ؟ فَقَالَ : الَْعوَّامِ ، َعْن أَبِي ُعثَْمانَ النَّْهِديِّ ، َعْن َسلَْم

ُه ، َوالَ أَُحرُِّمُه:    .أَكْثَُر ُجُنوِد اِهللا ، الَ آكُلُ

َعْن أَبِي َسْعٍد الَْبقَّالِ ، أَنَُّه َسِمَع أََنَس ْبَن َماِلٍك ، ، ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َمنِيعٍ  -٣٢٢٠
  .كُنَّ أَْزَواُج النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيَتَهاَدْيَن الَْجَراَد ، َعلَى اَألطَْباقِ: َيقُولُ 

ِد اِهللا الَْحمَّالُ ، َحدَّثََنا َهاِشُم ْبُن الْقَاِسمِ ، َحدَّثََنا زَِياُد ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعالَثَةَ ، َعْن َحدَّثََنا َهاُرونُ ْبُن َعْب -٣٢٢١
كَانَ إِذَا : لََّم َعلْيِه وَسُموَسى ْبنِ ُمَحمَِّد ْبنِ إِْبَراِهيَم ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجابِرٍ ، َوأََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا 

 اللَُّهمَّ أَْهِلْك ِكَباَرُه ، َواقُْتلْ ِصَغاَرُه ، َوأَفِْسْد َبْيَضُه ، َواقْطَْع َدابَِرُه ، َوُخذْ بِأَفَْواِهَها ، َعْن: َدَعا َعلَى الَْجَراِد قَالَ 



َرُسولَ اِهللا ، كَْيَف َتْدُعو َعلَى ُجْنٍد ِمْن أَْجَناِد اِهللا بِقَطْعِ َيا : َمَعايِِشَنا َوأَْرَزاِقَنا ، إِنََّك َسِميُع الدَُّعاِء فَقَالَ َرُجلٌ 
  .إِنَّ الْجََراَد َنثَْرةُ الُْحوِت ِفي الَْبْحرِ: َدابِرِه قَالَ 
  .فََحدَّثَنِي َمْن َرأَى الُْحوَت َيْنثُُرُه: قَالَ زَِياٌد : قَالَ َهاِشٌم 

، َعْن أَبِي الُْمَهزِّمِ ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ،  َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد -٣٢٢٢ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ 
ْن ْو َضْرٌب ِمَخَرْجَنا َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِفي َحجٍَّة ، أَْو ُعْمَرٍة ، فَاْسَتقَْبلََنا رِْجلٌ ِمْن َجَراٍد ، أَ: قَالَ 

َم    .كُلُوُه ، فَإِنَُّه ِمْن َصْيِد الَْبْحرِ: َجَراٍد ، فََجَعلَْنا َنْضرُِبُهنَّ بِأَْسَواِطَنا ، َونَِعاِلَنا ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ

ِه -١٠   َباُب َما ُيْنَهى ، َعْن قَْتِل
َحدَّثََنا أَُبو َعاِمرٍ الَْعقَِديُّ ، َحدَّثََنا : لرَّْحَمنِ ْبُن َعْبِد الَْوهَّابِ ، قَاالَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َبشَّارٍ ، َوَعْبُد ا -٣٢٢٣

َنَهى َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َعْن قَْتلِ : إِْبَراهِيُم ْبُن الْفَْضلِ ، َعْن َسِعيٍد الَْمقُْبرِيِّ ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، قَالَ 
  .ِد ، َوالضِّفَْدعِ ، َوالنَّْملَِة ، َوالُْهْدُهِدالصَُّر

اِهللا ْبنِ َعْبِد اِهللا َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، أَْخَبَرَنا َمْعَمٌر ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُعَبْيِد  -٣٢٢٤
، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ  َهى َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َعْن قَْتلِ أَْرَبعٍ ِمَن الدََّوابِّ ، النَّْملَِة ، َن: ْبنِ ُعْتَبةَ 
  .َوالنَّْحلَِة ، َوالُْهْدُهِد ، َوالصُّرَِد

ثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َوْهبٍ ، َحدَّ: َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َعْمرِو ْبنِ السَّْرحِ ، َوأَْحَمُد ْبُن ِعيَسى الِْمْصرِيَّاِن ، قَاالَ  -٣٢٢٥
بِي ُهَرْيَرةَ ، َعْن أَْخَبرَنِي ُيوُنُس ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيَّبِ ، َوأَبِي َسلََمةَ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن أَ

، فَأَْوَحى اللَُّه إِنَّ َنبِيا ِمَن اَأل: َنبِيِّ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ  َر بِقَْرَيِة النَّْملِ ، فَأُْحرِقَْت  ْنبَِياِء قََرَصْتُه َنْملَةٌ ، فَأََم
  .أَِفي أَنْ قََرَصْتَك َنْملَةٌ ، أَْهلَكَْت أُمَّةً ِمَن اُألَممِ ، ُتَسبُِّح: َعزَّ َوَجلَّ إِلَْيِه 

َحدَّثَنِي اللَّْيثُ ، َعْن ُيوُنَس ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، بِإِْسَناِدِه ، أَُبو صَاِلحٍ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا  - م٣٢٢٥
  .قََرَصْت: َنْحَوُه َوقَالَ 

  َباُب النَّْهيِ َعنِ الَْخذِْف -١١
وَب ، َعْن َسِعيِد ْبنِ ُجَبْيرٍ ، أَنَّ قَرِيًبا َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ اْبُن ُعلَيَّةَ ، َعْن أَيُّ -٣٢٢٦

َسلََّم : ِلَعْبِد اِهللا ْبنِ ُمَغفَّلٍ َخذََف ، فََنَهاُه ، َوقَالَ  إِنََّها الَ : َنَهى َعنِ الَْخذِْف َوقَالَ : إِنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه و
، فَقَالَ : َها َتكِْسُر السِّنَّ ، َوَتفْقَأُ الَْعْيَن قَالَ َتِصيُد صَْيًدا ، َوالَ َتْنكَأُ َعُدوا ، َولَِكنَّ أَُحدِّثَُك أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى : فََعاَد 

الَ أُكَلُِّمَك أََبًدا ُه ، ثُمَّ ُعْدَت ،    .اهللا َعلْيِه وَسلََّم َنَهى َعْن

ُد ْبُن َسِعيٍد وَحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َجْعفَرٍ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُعَبْي -٣٢٢٧
َنَهى النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه : َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن ُعقَْبةَ ْبنِ ُصْهَبانَ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمَغفَّلٍ ، قَالَ : ، قَاالَ 
  .إِنََّها الَ َتقُْتلُ الصَّْيَد ، َوالَ َتْنِكي الَْعُدوَّ ، َولَِكنََّها َتفْقَأُ الَْعْيَن ، َوَتكِْسُر السِّنَّ: َم َعنِ الَْخذِْف ، َوقَالَ وَسلَّ



  َباُب قَْتلِ الَْوَزغِ -١٢
َنةَ ، َعْن َعْبِد الَْحِميِد ْبنِ ُجَبْيرٍ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْي -٣٢٢٨

  .أََمَرَها ، بِقَْتلِ اَألْوَزاغِ: الُْمَسيَّبِ ، َعْن أُمِّ َشرِيٍك ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن الُْمْخَتارِ ، َحدَّثََنا ُسَهْيلٌ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ أَبِي الشَّوَارِبِ  -٣٢٢٩
َسلََّم قَالَ  َمْن قََتلَ َوَزغًا ِفي أَوَّلِ َضْرَبٍة ، فَلَُه كَذَا َوكَذَا : أَبِيِه ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، َعْن َرُسولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه و

َتلََها ِفي الضَّْرَبِة الثَّاِلثَِة ، فَلَُه َحَسَنةً ، َوَمْن قََتلَ ُه كَذَا َوكَذَا ، أَْدَنى ِمَن اُألولَى ، َوَمْن قَ كَذَا َوكَذَا َها ِفي الثَّانَِيِة ، فَلَ
  .َحَسَنةً ، أَْدَنى ِمَن الَِّذي ذَكََرُه ِفي الَْمرَِّة الثَّانَِيِة

، َعْن َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َعْمرِو ْبنِ السَّ -٣٢٣٠ ْرحِ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َوْهبٍ ، أَْخَبَرنِي ُيوُنُس ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ 
  .ِللَْوَزغِ ، الْفَُوْيِسقَةُ: ُعْرَوةَ ْبنِ الزَُّبْيرِ ، َعْن َعاِئَشةَ ، أَنَّ َرُسولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 

عٍ ، َعْن َساِئَبةَ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ -٣٢٣١ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُيوُنُس ْبُن ُمَحمٍَّد ، َعْن َجرِيرِ ْبنِ َحازِمٍ ، َعْن َناِف
، فَقَالَ ا  َيا أُمَّ: ْت َمْوالَِة الْفَاِكِه ْبنِ الُْمِغَريِة ، أَنََّها َدَخلَْت َعلَى َعاِئَشةَ فََرأَْت ِفي َبْيِتَها ُرْمًحا َمْوُضوًعا  الُْمْؤِمنَِني َم

أَنَّ إِْبَراِهيَم لَمَّا أُلِْقيَ : َنقُْتلُ بِِه َهِذِه اَألْوَزاغَ ، فَإِنَّ َنبِيَّ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أَْخَبَرَنا : َتْصَنِعَني بَِهذَا ؟ قَالَْت 
، فَأََمَر َرُسولُ اِهللا  ِفي النَّارِ ، لَْم َتكُْن ِفي اَألْرضِ دَابَّةٌ ، إِالَّ أَطْفَأَِت النَّاَر ، غَْيَر الَْوَزغِ ، فَإِنََّها كَاَنْت َتْنفُُخ َعلَْيِه 

ِلِه   .َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم بِقَْت

  َباُب أَكْلِ ، كُلِّ ِذي َنابٍ ِمَن السَِّباعِ -١٣
، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، أَْخَبَرنِي أَُبو إِْدرِيَس ، َعْن أَبِي  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الصَّبَّاحِ ، أَْخَبرََنا ُسفَْيانُ ْبُن -٣٢٣٢ ُعَيْيَنةَ 

  .َنَهى َعْن أَكْلِ ، كُلِّ ِذي َنابٍ ِمَن السَِّباعِ: ثَْعلََبةَ الُْخَشنِيِّ ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 
  .َدَخلُْت الشَّاَم َولَْم أَْسَمْع بَِهذَا ، َحتَّى: قَالَ الزُّْهرِيُّ 

اُق ْبُن َمْنُصورٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ ْبُن ِهَشامٍ وَحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ِسَناٍن ، َوإِْسَح -٣٢٣٣
، قَاالَ : قَاالَ  ْبُن أََنسٍ ، َعْن إِْسَماِعيلَ ْبنِ أَبِي َحِكيمٍ ، َعْن َعبِيَدةَ ْبنِ  َحدَّثََنا َماِلُك: َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َمْهِديٍّ 

  .أَكْلُ ، كُلِّ ِذي َنابٍ ، ِمَن السَِّباعِ ، َحَراٌم: ُسفَْيانَ ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 

ْبنِ َحدَّثََنا َبكُْر ْبُن َخلٍَف ، َح -٣٢٣٤ ْيُموِن  يِّ ْبنِ الَْحكَمِ ، َعْن َم دَّثََنا اْبُن أَبِي َعِديٍّ ، َعْن َسِعيٍد ، َعْن َعِل
ْوَم َخْيَبَر ، َعْن : ِمْهَرانَ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ ُجَبْيرٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ  َنَهى َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َي

  .ي َنابٍ ِمَن السَِّباعِ ، َوَعْن كُلِّ ِذي ِمْخلَبٍ ِمَن الطَّْيرِأَكْلِ كُلِّ ِذ

  َباُب الذِّئْبِ ، َوالثَّْعلَبِ -١٤
لْكَرِميِ ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َواِضحٍ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسَحاَق ، َعْن َعْبِد ا -٣٢٣٥

، قَالَ  أَبِي َيا َرُسولَ اِهللا ، جِئُْتَك َألْسأَلََك َعْن : قُلُْت : الُْمَخارِقِ ، َعْن ِحبَّانَ ْبنِ َجْزٍء ، َعْن أَِخيِه ُخَزْيَمةَ ْبنِ َجْزٍء 



 ، َما َتقُولُ ِفي الذِّئْبِ ؟ َيا َرُسولَ اِهللا: َوَمْن َيأْكُلُ الثَّْعلََب ؟ قُلُْت : أَْحَناشِ اَألْرضِ ، َما َتقُولُ ِفي الثَّْعلَبِ قَالَ 
  .َوَيأْكُلُ الذِّئَْب أََحٌد ِفيِه َخْيٌر ؟: قَالَ 

  َباُب الضَّبُعِ -١٥
َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َرَجاٍء الَْمكِّيُّ ، َعْن إِْسَماِعيلَ : َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َوُمَحمَُّد ْبُن الصَّبَّاحِ ، قَاالَ  -٣٢٣٦

َو َعْبُد الرَّْحَمنِ ، قَالَ ْب ، َوُه رٍ ، َعنِ اْبنِ أَبِي َعمَّارٍ  َسأَلُْت َجابَِر ْبَن َعْبِد : نِ أَُميَّةَ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعَبْيِد ْبنِ ُعَمْي
أََشْيٌء َسِمْعَت ِمْن َرُسولِ اِهللا َصلَّى :  قُلُْت. َنَعْم : آكُلَُها ، قَالَ : قُلُْت . َنَعْم : اِهللا ، َعنِ الضَُّبعِ أََصْيٌد ُهَو ، قَالَ 

  .َنَعْم: اهللا َعلْيِه وَسلََّم ؟ قَالَ 

ْبنِ أَبِي  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َواِضحٍ ، َعنِ اْبنِ إِْسَحاَق ، َعْن َعْبِد الْكَرِميِ -٣٢٣٧
، َعْن ُخَزْيَمةَ ْبنِ َجْزٍء ، قَالَ الُْمَخارِقِ ، َعْن ِحبَّا : َيا َرُسولَ اِهللا ، َما َتقُولُ ِفي الضَُّبعِ ؟ قَالَ : قُلُْت : نَ ْبنِ َجْزٍء 
  .َوَمْن َيأْكُلُ الضَُّبَع ؟

  َباُب الضَّبِّ -١٦
، َعْن َزْيِد ْبنِ َوْهبٍ ، َعْن ثَابِِت  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن فَُضْيلٍ ، -٣٢٣٨ َعْن ُحَصْينٍ 

َسلََّم ، فَأََصاَب النَّاُس ِضَباًبا ، فَاْشَتَوْوَها ، فَأَكَلُوا ِمْنَها : ْبنِ َيزِيَد األَْنَصارِيِّ ، قَالَ  كُنَّا َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه و
، فَأََخذَ َجرِيَدةً ، فََجَعلَ َيُعدُّ بَِها أََصابَِعهُ  ، فَأََصْبُت ِمْنَها َضبا ، فََشَوْيُتُه ، ثُمَّ أََتْيُت بِِه النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

النَّاَس ، قَِد إِنَّ : إِنَّ أُمَّةً ِمْن َبنِي إِْسَراِئيلَ ُمِسَخْت َدَوابَّ ِفي اَألْرضِ ، َوإِنِّي الَ أَْدرِي لََعلََّها ِهَي فَقُلُْت : فَقَالَ 
ا ، فَلَْم َيأْكُلْ ، َولَْم َيْنَه   .اْشَتَوْوَها فَأَكَلُوَه

، َعْن َسِعيِد ْبنِ  َحدَّثََنا أَُبو إِْسَحاَق الَْهَروِيُّ إِْبَراهِيُم ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ َحاِتمٍ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ اْبُن ُعلَيَّةَ -٣٢٣٩
لَْم : اَدةَ ، َعْن ُسلَْيَمانَ الَْيْشكُرِيِّ ، َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أَبِي َعُروَبةَ ، َعْن قََت

، َوإِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ لََيْنفَُع بِ غَْيَر َواِحٍد ، َولَْو كَانَ ِعْنِدي  ِهُيَحرِّمِ الضَّبَّ ، َولَِكْن قَِذَرُه ، َوإِنَُّه لَطََعاُم َعامَِّة الرَِّعاِء 
  .َألكَلُْتُه
قََتاَدةَ ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َسلََمةَ َيْحَيى ْبُن َخلٍَف ، َحدَّثََنا َعْبُد اَألْعلَى ، َحدَّثََنا َسِعيُد ْبُن أَبِي َعُروَبةَ ، َعْن  - م٣٢٣٩

، َنْحَوُهُسلَْيَمانَ ، َعْن َجابِرٍ ، َعْن ُعَمَر ْبنِ الَْخطَّا   .بِ َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

ةَ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّحِيمِ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن َداُوَد ْبنِ أَبِي ِهْنٍد ، َعْن أَبِي َنْضَر -٣٢٤٠
 َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َرُجلٌ ِمْن أَْهلِ الصُّفَِّة ، ِحَني اْنَصَرَف ِمَن الصَّالَِة ، َناَدى َرُسولَ اِهللا: َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ ، قَالَ 

ا َتَرى ِفي الضَِّبابِ قَالَ ، َيا َرُسولَ اِهللا : فَقَالَ   َبلََغنِي أَنَُّه ، أُمَّةً ُمِسَخْت فَلَْم َيأُْمْر بِِه: إِنَّ أَْرَضَنا أَْرٌض َمَضبَّةٌ ، فََم
  .، َولَْم َيْنَه َعْنُه

الزَُّبْيِديُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الُْمَصفَّى الِْحْمِصيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َحْربٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الَْوِليِد  -٣٢٤١
 ْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن َخاِلِد ْبنِ الَْوِليِد ، أَنَّ َرُسولَ اِهللا َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ ْبنِ َسْهلِ ْبنِ ُحَنْيٍف ، َعْن َعْبِد اِهللا



َيا : لَُه َمْن َحَضَرُه  َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أُِتَي بَِضبٍّ َمْشوِيٍّ ، فَقُرَِّب إِلَْيِه ، فَأَْهَوى بَِيِدِه ، ِلَيأْكُلَ ِمْنُه ، فَقَالَ
، فَقَالَ لَُه َخاِلٌد َيا َرُسولَ اِهللا ، أََحَراٌم الضَّبُّ قَالَ  َرُسولَ اِهللا ، إِنَُّه لَْحُم َضبٍّ الَ َولَِكنَُّه ، لَْم : ، فََرفََع َيَدُه َعْنُه 

ِه وَسلََّم فَأَْهَوى َخاِلٌد إِلَى الضَّبِّ ، فَأَكَلَ ِمْنُه ، َوَرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْي: َيكُْن بِأَْرِضي ، فَأَجِدُنِي أََعافُُه قَالَ 
  .َيْنظُُر إِلَْيِه

، قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الُْمَصفَّى ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ِديَنارٍ ، َعنِ اْبنِ ُع -٣٢٤٢ : َمَر 
  .بَّالَ أَُحرُِّم َيْعنِي الضَّ: قَالَ َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

  َباُب اَألْرَنبِ -١٧
، قَاالَ  -٣٢٤٣ َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َجْعفَرٍ ، َوَعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َمْهِديٍّ 

ُبوا ، فََسَعْيُت َمَرْرَنا بَِمرِّ ا: ِهَشامِ ْبنِ َزْيٍد ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، قَالَ  ، فَلََغ لظَّْهَراِن ، فَأَْنفَْجَنا أَْرَنًبا ، فََسَعْوا َعلَْيَها 
َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، ، َحتَّى أَْدَركُْتَها ، فَأََتْيُت بَِها أََبا طَلَْحةَ ، فَذََبَحَها ، فََبَعثَ بَِعُجزَِها ، َوَورِِكَها إِلَى النَّبِيِّ 

  .فَقَبِلََها

الشَّْعبِيِّ ، َعْن  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن َهاُرونَ ، أَْخَبَرَنا َداُوُد ْبُن أَبِي ِهْنٍد ، َعنِ -٣٢٤٤
َسلََّم بِأَْرَنَبْينِ ، ُم ُهَما ، فَقَالَ ُمَحمَِّد ْبنِ َصفَْوانَ ، أَنَُّه َمرَّ َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه و َيا َرُسولَ اِهللا ، إِنِّي : َعلِّقَ

، أَفَآكُلُ قَالَ   .كُلْ:  أََصْبُت َهذَْينِ اَألْرَنَبْينِ ، فَلَْم أَجِْد َحِديَدةً أُذَكِّيهَِما بَِها ، فَذَكَّْيُتُهَما بَِمْرَوٍة 

ى ْبُن َواِضحٍ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسَحاَق ، َعْن َعْبِد الْكَرِميِ ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َيحَْي -٣٢٤٥
، قَالَ  َيا َرُسولَ اِهللا ، جِئُْتَك َألْسأَلََك َعْن : قُلُْت : أَبِي الُْمَخارِقِ ، َعْن ِحبَّانَ ْبنِ َجْزٍء ، َعْن أَِخيِه ُخَزْيَمةَ ْبنِ َجْزٍء 

ُه ، َوالَ أَُحرُِّمُه قَالَ : ولُ ِفي الضَّبِّ ؟ قَالَ أَْحَناشِ اَألْرضِ ؟ َما َتقُ فَإِنِّي آكُلُ ِممَّا لَْم ُتَحرِّْم ، َوِلَم : قُلُْت : الَ آكُلُ
اَألْرَنبِ ؟  َيا َرُسولَ اِهللا ، َما َتقُولُ ِفي: فُِقَدْت أُمَّةٌ ِمَن اُألَممِ ، َوَرأَْيُت َخلْقًا َراَبنِي قُلُْت : َيا َرُسولَ اِهللا ؟ قَالَ 

، َوالَ أَُحرُِّمُه ، قُلُْت : قَالَ    .ُنبِّئُْت أَنََّها َتْدَمى: فَإِنِّي آكُلُ ِممَّا لَْم ُتَحرِّْم ، َوِلَم َيا َرُسولَ اِهللا ؟ قَالَ : الَ آكُلُُه 

  َباُب الطَّاِفي ، ِمْن َصْيِد الَْبحْرِ -١٨
، ِمْن ، ثََنا َماِلُك ْبُن أََنسٍ َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّ -٣٢٤٦ َحدَّثَنِي َصفَْوانُ ْبُن ُسلَْيمٍ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ َسلََمةَ 

الَ قَ: أََبا ُهَرْيَرةَ ، َيقُولُ آلِ اْبنِ اَألْزَرقِ أَنَّ الُْمِغَريةَ ْبَن أَبِي ُبْرَدةَ ، َوُهَو ِمْن َبنِي َعْبِد الدَّارِ ، َحدَّثَُه أَنَُّه ، َسِمَع 
َم    .الَْبْحُر الطَُّهوُر َماُؤُه ، الِْحلُّ َمْيَتُتُه: َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ

فَْتاَك ِفي َهذَا نِْصُف الِْعلْمِ ، َألنَّ الدُّْنَيا َبرٌّ َوَبْحٌر ، فَقَْد أَ: َبلََغنِي َعْن أَبِي ُعَبْيَدةَ الَْجَواِد أَنَُّه قَالَ : قَالَ أَُبو َعْبِد اِهللا 
  .الَْبْحرِ َوَبِقَي الَْبرُّ

َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ ،  َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َعْبَدةَ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن ُسلَْيمٍ الطَّاِئِفيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن أَُميَّةَ ، -٣٢٤٧
ا :  َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ َرُسولُ اِهللا: َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ، قَالَ  َما أَلْقَى الَْبْحُر ، أَْو َجَزَر َعْنُه ، فَكُلُوُه ، َوَم
  .َماَت ِفيِه فَطَفَا ، فَالَ َتأْكُلُوُه



  َباُب الُْغَرابِ -١٩
، َحدَّثََنا َشرِيٌك ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ ،  َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن اَألْزَهرِ النَّْيَساُبورِيُّ ، َحدَّثََنا الَْهيْثَُم ْبُن َجِميلٍ -٣٢٤٨

لَ  َر ، قَا ُه َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َعْن أَبِيِه ، َعنِ اْبنِ ُعَم ِه : َمْن َيأْكُلُ الُْغَراَب ؟ َوقَْد َسمَّا فَاِسقًا ، َواللَّ
  .َما ُهَو ِمَن الطَّيَِّباِت

ْبنِ مَُّد ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا اَألْنَصارِيُّ ، َحدَّثََنا الَْمْسُعوِديُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن الْقَاِسمِ َحدَّثََنا ُمَح -٣٢٤٩
ِه وَسلََّم قَ الَْحيَّةُ فَاِسقَةٌ ، : لَ اُمَحمَِّد ْبنِ أَبِي َبكْرٍ الصِّدِّيقِ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعاِئَشةَ ، أَنَّ َرُسولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْي

  .َوالَْعقَْرُب فَاِسقَةٌ ، َوالْفَأَْرةُ فَاِسقَةٌ ، َوالُْغَراُب فَاِسٌق
َسلََّم فَاِسقًا: أَُيْؤكَلُ الُْغَراُب قَالَ : فَِقيلَ ِللْقَاِسمِ  ُه ؟ َبْعَد قَْولِ َرُسولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه و   .َمْن َيأْكُلُ

  ِةَباُب الْهِرَّ -٢٠
رِ ، َعْن َجابِرٍ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن َمْهِديٍّ ، أَْخَبَرَنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، أَْخَبَرَنا ُعَمُر ْبُن َزْيٍد ، َعْن أَبِي الزَُّبْي -٣٢٥٠

  .َنَهى َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َعْن أَكْلِ الْهِرَِّة ، َوثََمنَِها: قَالَ 

  اهللا الرمحن الرحيم بسم
٢٩-   

  ِكَتاُب اَألطِْعَمِة

  َباُب إِطَْعامِ الطََّعامِ - ١
َحدَّثَنِي َعْبُد اِهللا ْبُن ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ ، َعْن َعْوٍف ، َعْن ُزَراَرةَ ْبنِ أَْوفَى  -٣٢٥١

َسلََّم الَْمِديَنةَ ، اْنَجفَلَ النَّاُس ِقَبلَُه ، َوِقيلَ لَمَّا قَ: َسالَمٍ ، قَالَ  قَْد قَِدَم َرُسولُ اِهللا َصلَّى : ِدَم النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه و
، قَْد قَِدَم َرُسولُ اِهللا ، قَْد قَِدَم َرُسولُ اِهللا ثَالَثًا ، فَجِئُْت ِفي النَّاسِ َألْنظَُر ، ا َتَبيَّْنُت َوْجَهُه ،  اهللا َعلْيِه وَسلََّم  فَلَمَّ

َسِمْعُتُه َتكَلََّم بِِه ، أَنْ قَالَ  َيا أَيَُّها النَّاُس أَفُْشوا السَّالََم ، : َعَرفُْت أَنَّ َوْجَهُه لَْيَس بَِوْجِه كَذَّابٍ ، فَكَانَ أَوَّلُ َشْيٍء 
  .ْيلِ َوالنَّاُس نَِياٌم ، َتْدُخلُوا الَْجنَّةَ بَِسالَمٍَوأَطِْعُموا الطََّعاَم ، َوِصلُوا اَألْرَحاَم ، َوَصلُّوا بِاللَّ

ْيَمانُ  -٣٢٥٢ : ْبُن ُموَسى َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيْحَيى اَألْزِديُّ ، َحدَّثََنا َحجَّاُج ْبُن ُمَحمٍَّد ، َعنِ اْبنِ ُجَرْيجٍ ، قَالَ ُسلَ
، أَنَّ َعْبَد اِهللا ْب) ١(َحدَّثََنا  ، كَانَ َيقُولُ َعْن َناِفعٍ  َم ، قَالَ : َن ُعَمَر  أَفُْشوا : إِنَّ َرُسولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ

، َوكُوُنوا إِْخَواًنا ، كََما أََمَركُُم اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ   .السَّالََم ، َوأَطِْعُموا الطََّعاَم 
  __________حاشية_
، ويف طبعة اجليل " ُحدِّثََنا عن نافع: ابن ُجَرْيج ، قال ُسلَْيَمان بن ُموَسى : "يف طبَعَتْي عبد الباقي ، واملكنز ) ١(

: ، وأثبتناه عن طبعة الرسالة ، إذ كتب ُمحققه " ُحدِّثََنا عن نافع: ابن ُجَرْيج ، قال ُسلَْيَمان بن ُموَسى ، قال : "
على اجملهول ، وأُقحم يف بعضها قبلها لفظة  ، بالبناء" ُحدِّثَْنا: "ُضبطت هذه اللفظة يف بعض النسخ املطبوعة 

، ) م(و) ذ(، كما يف " قال"، فأدَّى ذلك إىل انقطاع اإلسناد ، وهذا كله خطأ ، والصواب حذف لفظة " قال"



) : س(بالبناء للفاعل ، وبذلك يتصل اإلسناد ، وهو املوافق لبقية مصادر التخريج ، ويف " َحدَّثَنا"وَضبطُ 
  .انتهى". حدثنا"، بإسقاط " ، عن نافع سليمان بن موسى"

: قال ، َحجَّاج ، عن ابن ُجَرْيج : " ٥٩٢٩" الكربى"ويؤيد طبعة الرسالة ؛ أَنْ أخرجه النسائي ، يف : قلُت 
  ".ُسلَْيَمان بن ُموَسى أَْخَبَرنِي ، َعْن َناِفعٍ

حدثنا : ابن جريج ، قال حدثنا : حجاج بن حممد األعور ، قال ) : "٧٤(ويف مصنفات ابن البختري  -
  ".حدثنا نافع: سليمان بن موسى ، قال 

قَالَ اْبُن : قَالَ ، َحجَّاٌج ) : "٨٩٧١و ٨٧٥٠(، وشعب اإلميان للبيهقي ) ١١٨٦(ويف معجم ابن األعرايب  -
  ".َحدَّثََنا َناِفٌع: قَالَ ُسلَْيَمانُ ْبُن ُموَسى : ُجَرْيجٍ 

ُرْمحٍ ، أَْخَبَرَنا اللَّْيثُ ْبُن َسْعٍد ، َعْن َيزِيَد ْبنِ أَبِي َحبِيبٍ ، َعْن أَبِي الَْخْيرِ ، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن  -٣٢٥٣
، أَنَّ َرُجالً ، َسأَلَ َرُسولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَقَالَ  ؟ قَالَ  َيا َرُسولَ اِهللا ، أَيُّ اِإلْسالَمِ َخْيٌر: اِهللا ْبنِ َعْمرٍو 

َمْن لَْم َتْعرِْف:    .ُتطِْعُم الطََّعاَم ، َوَتقَْرأُ السَّالََم ، َعلَى َمْن َعَرفَْت ، َو

  َباُب طََعامِ الَْواِحِد ، َيكِْفي اِالثَْنيْنِ - ٢
، أَْخَبَرَنا اْبُن ُجَرْيجٍ ، أَْخَبرََنا أَُبو َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا الرَّقِّيُّ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن زَِياٍد اَألَسِديُّ  -٣٢٥٤

َم : الزُّبَْيرِ ، َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ، قَالَ  طََعاُم الَْواِحِد َيكِْفي اِالثَْنْينِ ، : قَالَ َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ
  .ْرَبَعِة َيكِْفي الثََّمانَِيةََوطََعاُم اِالثَْنْينِ َيكِْفي اَألْرَبَعةَ ، َوطََعاُم اَأل

ا َعْمُرو ْبُن َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليٍّ الَْخالَّلُ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا َسِعيُد ْبُن َزْيٍد ، َحدَّثََن -٣٢٥٥
َر ْبنِ الَْخطَّابِ ، قَالَ َسِمْعُت َساِلَم ْبَن َعْبِد : ِديَنارٍ ، قَْهَرَمانُ آلِ الزَُّبْيرِ قَالَ  َر ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ُعَم اِهللا ْبنِ ُعَم

إِنَّ طََعاَم الَْواِحِد َيكِْفي اِالثَْنْينِ ، َوإِنَّ طََعاَم اِالثَْنْينِ َيكِْفي الثَّالَثَةَ : قَالَ َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : 
  .طََعاَم اَألْرَبَعِة َيكِْفي الَْخْمَسةَ َوالسِّتَّةََواَألْرَبَعةَ ، َوإِنَّ 

اٍء - ٣   َباُب الُْمْؤِمُن َيأْكُلُ ِفي ِمًعى َواِحٍد ، َوالْكَاِفُر َيأْكُلُ ِفي َسْبَعِة أَْمَع
: ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َجْعفَرٍ ، قَاالَ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعفَّانُ وَحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َبشَّارٍ -٣٢٥٦

َسلََّم : َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن َعِديِّ ْبنِ ثَابٍِت ، َعْن أَبِي َحازِمٍ ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، قَالَ  قَالَ َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه و
  .َيأْكُلُ ِفي َسْبَعِة أَْمَعاٍء الُْمْؤِمُن َيأْكُلُ ِفي ِمًعى َواِحٍد ، َوالْكَاِفُر: 

َمَر ، َعنِ النَّبِيِّ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُنَمْيرٍ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُع -٣٢٥٧
، قَالَ  ي ِمًعى َواِحٍدالْكَاِفُر َيأْكُلُ ِفي َسْب: َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم  اٍء ، َوالُْمْؤِمُن َيأْكُلُ ِف   .َعِة أَْمَع

أَبِي ُموَسى ،  َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ ، َعْن ُبَرْيِد ْبنِ َعْبِد اِهللا ، َعْن َجدِِّه أَبِي ُبْرَدةَ ، َعْن -٣٢٥٨
  .الُْمْؤِمُن َيأْكُلُ ِفي ِمًعى َواِحٍد ، َوالْكَاِفُر َيأْكُلُ ِفي َسْبَعِة أَْمَعاٍء: َسلََّم قَالَ َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه و: قَالَ 



  َباُب النَّْهيِ أَنْ ُيَعاَب الطََّعاُم - ٤
َعْن أَبِي َحازِمٍ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعنِ اَألْعَمشِ ،  -٣٢٥٩

، َوإِالَّ َتَركَُه: ُهَرْيَرةَ ، قَالَ  َم طََعاًما قَطُّ ، إِنْ َرِضَيُه ، أَكَلَُه    .َما َعاَب َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ
، َعْن أَبِي َيْحَيى َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، َعنِ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعنِ - م٣٢٥٩ اَألْعَمشِ 

  .أَُبو َبكْرٍ ُنَخاِلُف ِفيِه َيقُولُونَ َعْن أَبِي َحازِمٍ: قَالَ . النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِمثْلَُه 

  َباُب الُْوُضوِء ، ِعْنَد الطََّعامِ - ٥
قَالَ َرُسولُ : َسِمْعُت أََنَس ْبَن َماِلٍك ، َيقُولُ : ُمَغلِّسِ ، َحدَّثََنا كَِثُري ْبُن ُسلَْيمٍ قَالَ َحدَّثََنا ُجَباَرةُ ْبُن الْ -٣٢٦٠

  .َمْن أََحبَّ أَنْ ُيكِْثَر اللَُّه َخْيَر َبْيِتِه ، فَلَْيَتَوضَّأْ إِذَا َحَضَر غََداُؤُه ، َوإِذَا ُرِفَع: اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

، َحدَّثََنا َصاِعُد ْبُن ُعَبْيٍد الَْجَزرِيُّ ، َحدَّثََنا ُزَهْيُر ْبُن ُمَعاوَِيةَ ، َح -٣٢٦١ دَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن ُمَساِفرٍ 
َرْيَرةَ ، َعْن َرُسولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه ُجَحاَدةَ ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن ِديَنارٍ الَْمكِّيُّ ، َعْن َعطَاِء ْبنِ َيَسارٍ ، َعْن أَبِي ُه

أَأُرِيُد الصَّالَةَ : َيا َرُسولَ اِهللا ، أَالَ آِتيَك بَِوُضوٍء قَالَ : أَنَُّه َخَرَج ِمَن الَْغاِئِط ، فَأُِتَي بِطََعامٍ ، فَقَالَ َرُجلٌ : وَسلََّم 
  .؟

  َباُب اَألكْلُ ُمتَِّكئًا - ٦
، َعْن َعِليِّ ْبنِ اَألقَْمرِ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُمَح -٣٢٦٢ مَُّد ْبُن الصَّبَّاحِ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن ِمْسَعرٍ 

  .الَ آكُلُ ُمتَِّكئًا: ُجَحْيفَةَ ، أَنَّ َرُسولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 

انَ ْب -٣٢٦٣ ْبنِ ِديَنارٍ الِْحْمِصيُّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، أَْخبََرَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن ُعثَْم نِ َسِعيِد ْبنِ كَِثريِ 
، فََجثَا َرُسولُ ا: الرَّْحَمنِ ْبنِ ِعْرقٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُبْسرٍ ، قَالَ  ِهللا أَْهَدْيُت ِللنَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َشاةً 

، َيأْكُلُ ، فَقَالَ أَْعَرابِيٌّ  إِنَّ اللََّه َجَعلَنِي َعْبًدا كَرًِميا : َما َهِذِه الْجِلَْسةُ ؟ فَقَالَ : َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َعلَى ُركَْبَتْيِه 
  .، َولَْم َيْجَعلْنِي َجبَّاًرا َعنِيدًا

  َباُب التَّْسِمَيِة ، ِعْنَد الطََّعامِ - ٧
ْبنِ َمْيَسَرةَ ،  دَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن َهاُرونَ ، َعْن ِهَشامٍ الدَّْسُتَواِئيِّ ، َعْن ُبَدْيلَِح -٣٢٦٤

رٍ ، َعْن َعاِئَشةَ ، قَالَْت  َسلََّم كَانَ َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْي: َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعَبْيِد ْبنِ ُعَمْي َيأْكُلُ طََعاًما ِفي : ِه و
َم ِستَِّة َنفَرٍ ِمْن أَْصَحابِِه ، فََجاَء أَْعَرابِيٌّ ، فَأَكَلَُه بِلُقَْمَتْينِ ، فَقَالَ َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه أََما أَنَُّه لَْو كَانَ :  وَسلَّ

بِْسمِ اِهللا ِفي أَوَِّلِه ، : بِْسمِ اِهللا ، فَإِنْ َنِسَي أَنْ َيقُولَ : كُْم طََعاًما ، فَلَْيقُلْ بِْسمِ اِهللا لَكَفَاكُْم ، فَإِذَا أَكَلَ أََحُد: قَالَ 
  .بِْسمِ اِهللا ِفي أَوَِّلِه َوآِخرِِه: فَلَْيقُلْ 

أَبِيِه ، َعْن ُعَمَر ْبنِ أَبِي َسلََمةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الصَّبَّاحِ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ ، َعْن  -٣٢٦٥
زَّ َوَجلَّ: قَالَ ِلي النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َوأََنا آكُلُ : قَالَ    .َسمِّ اللََّه َع



  َباُب اَألكْلِ ، بِالَْيمِنيِ - ٨
َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َحسَّانَ ، َعْن َيْحَيى ْبنِ أَبِي كَِثريٍ ،  َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا الْهِقْلُ ْبُن زَِياٍد ، -٣٢٦٦

َم قَالَ  ِلَيأْكُلْ أََحُدكُْم بَِيِمينِِه ، َولَْيْشَرْب بَِيِمينِِه ، : َعْن أَبِي َسلََمةَ ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ
ُخذُ ، َولُْيْعِط بَِيِمينِِه ، فَإِنَّ الشَّْيطَانَ َيأْكُلُ بِِشَماِلِه ، َوَيْشَرُب بِِشَماِلِه ، َوُيْعِطي بِِشَماِلِه ، َوَيأْ َولَْيأُْخذْ بَِيِمينِِه

  .بِِشَماِلِه

نُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعنِ الَْوِليِد ْبنِ َحدَّثََنا ُسفَْيا: َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َوُمَحمَُّد ْبُن الصَّبَّاحِ ، قَاالَ  -٣٢٦٧
، قَالَ  كُْنُت غُالًَما ِفي حَِْجرِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه : كَِثريٍ ، َعْن َوْهبِ ْبنِ كَْيَسانَ ، َسِمَعُه ِمْن ُعَمَر ْبنِ أَبِي َسلََمةَ 

  .َيا غُالَُم َسمِّ اللََّه ، َوكُلْ بَِيِمينَِك ، َوكُلْ ِممَّا َيِليَك: وَسلََّم ، َوكَاَنْت َيِدي َتِطيُش ِفي الصَّْحفَِة ، فَقَالَ ِلي 

ِهللا َصلَّى اهللا َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُرْمحٍ ، أَْخَبَرَنا اللَّْيثُ ْبُن َسْعٍد ، َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ ، َعْن َجابِرٍ ، َعْن َرُسولِ ا -٣٢٦٨
َسلََّم قَالَ    .لُوا بِالشَِّمالِ ، فَإِنَّ الشَّْيطَانَ ، َيأْكُلُ بِالشَِّمالِالَ َتأْكُ: َعلْيِه و

  َباُب لَْعقِ اَألَصابِعِ - ٩
 َعطَاٍء ، َعنِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن أَبِي ُعَمَر الَْعَدنِيُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ ، َعْن -٣٢٦٩
إِذَا أَكَلَ أََحُدكُْم طََعاًما ، فَالَ َيْمَسْح َيَدُه ، َحتَّى َيلَْعقََها أَْو : ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ  اْبنِ َعبَّاسٍ
  .ُيلِْعقََها
، َيْسأَلُ َعْمَرو ْبَن ِديَنارٍ ، أََرأَْيَت َحِديثَ : قَالَ  الَ َيْمَسْح أََحُدكُْم َيَدُه ، : َعطَاٍء ُسفَْيانُ ، َسِمْعُت ُعَمَر ْبَن قَْيسٍ 

َو ؟ قَالَ  َحِفظَْناُه ِمْن َعطَاٍء : فَإِنَُّه ُحدِّثَْناُه َعْن َجابِرٍ ، قَالَ : َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ : َحتَّى َيلَْعقََها أَْو ُيلِْعقََها َعمَّْن ُه
  .لَْيَنا ، َوإِنََّما لَِقَي َعطَاٌء َجابًِرا ِفي َسَنِة َجاَوَر ِفيَها بَِمكَّةَ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَْبلَ أَنْ َيقَْدَم َجابٌِر َع

، َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ  -٣٢٧٠ ، َعْن َجابِرٍ ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، أَْخَبَرَنا أَُبو َداُوَد الَْحفَرِيُّ ، َعْن ُسفَْيانَ 
َسلََّم  قَالَ َرُسولُ اِهللا: قَالَ  ِه : َصلَّى اهللا َعلْيِه و الَ َيْمَسْح أََحُدكُْم َيَدُه َحتَّى َيلَْعقََها ، فَإِنَُّه الَ َيْدرِي ِفي أَيِّ طََعاِم

  .الَْبَركَةُ

  َباُب َتْنِقَيِة الصَّْحفَِة -١٠
َحدَّثَْتنِي َجدَِّتي : ، أَْخَبَرَنا أَُبو الَْيَماِن الَْبرَّاُء ، قَالَ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن َهاُرونَ -٣٢٧١

، فَقَالَ : أُمُّ َعاِصمٍ ، قَالَْت  َم ، َوَنْحُن َنأْكُلُ ِفي قَْصَعٍة  : َدَخلَ َعلَْيَنا ُنَبْيَشةُ ، َمْولَى َرُسولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ
، فَلَِحَسَها ، اْسَتْغفََرْت لَُه الْقَْصَعةُ:  َعلْيِه وَسلََّم قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اهللا ي قَْصَعٍة    .َمْن أَكَلَ ِف

: َحدَّثََنا الُْمَعلَّى ْبُن َراِشٍد أَُبو الَْيَماِن قَالَ : َحدَّثََنا أَُبو بِْشرٍ َبكُْر ْبُن َخلٍَف ، َوَنْصُر ْبُن َعِليٍّ ، قَاالَ  -٣٢٧٢
َدَخلَ َعلَْيَنا ُنَبْيَشةُ ، َوَنْحُن َنأْكُلُ ِفي : ُنَبْيَشةُ الَْخْيرِ ، قَالَْت : ِتي ، َعْن َرُجلٍ ِمْن ُهذَْيلٍ ، ُيقَالُ لَُه َحدَّثَتْنِي َجدَّ

ٍة ثُمَّ لَِحَسَها: قَْصَعٍة لََنا ، فََحدَّثََنا َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ    .اْسَتْغفََرْت لَُه الْقَْصَعةُ َمْن أَكَلَ ِفي قَْصَع



  َباُب اَألكْلِ ، ِممَّا َيِليَك -١١
نِ أَبِي كَِثريٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َخلٍَف الَْعْسقَالَنِيُّ ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ، َحدَّثََنا َعْبُد اَألْعلَى ، َعْن َيْحَيى ْب -٣٢٧٣

، قَالَ  َعْن ُعْرَوةَ ْبنِ الزَُّبْيرِ ، َعنِ إِذَا ُوِضَعِت الَْماِئَدةُ ، فَلَْيأْكُلْ : قَالَ َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : اْبنِ ُعَمَر 
، َوالَ َيَتَناَولْ ِمْن َبْينِ َيَدْي َجِليِسِه   .ِممَّا َيِليِه 

َحدَّثَنِي ُعَبْيُد اِهللا ْبُن ، فَْضلِ ْبنِ َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ أَبِي السَّوِيَِّة َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا الَْعالَُء ْبُن الْ -٣٢٧٤
، قَالَ  أُِتَي النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم بَِجفَْنٍة كَِثَريِة الثَّرِيِد َوالَْوَدِك ، : ِعكَْراشٍ ، َعْن أَبِيِه ِعكَْراشِ ْبنِ ذَُؤْيبٍ 

َيا ِعكَْراُش كُلْ ِمْن َمْوِضعٍ َواِحٍد ، فَإِنَُّه طََعاٌم َواِحٌد ثُمَّ : كُلُ ِمْنَها ، فََخَبطُْت َيِدي ِفي َنَواِحيَها ، فَقَالَ فَأَقَْبلَْنا َنأْ
َيا ِعكَْراُش : قِ ، َوقَالَ أُِتيَنا بِطََبقٍ ِفيِه أَلَْوانٌ ِمَن الرُّطَبِ ، فََجالَْت َيُد َرُسولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِفي الطََّب

  .كُلْ ِمْن َحْيثُ ِشئَْت ، فَإِنَُّه غَْيُر لَْوٍن َواِحٍد

  َباُب النَّْهيِ َعنِ اَألكْلِ ، ِمْن ذُْرَوِة الثَّرِيِد -١٢
ْبنِ ِديَنارٍ الِْحْمِصيُّ ، َحدَّثََنا أَ -٣٢٧٥ انَ ْبنِ َسِعيِد ْبنِ كَِثريِ  بِي ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن ُعثَْم

َم ، أُِتَي بِقَْصَعٍة ، فَقَالَ الرَّْحَمنِ ْبنِ ِعْرقٍ الَْيْحَصبِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُبْسرٍ ، أَنَّ َرُسولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ
َم    .َوانِبَِها ، َوَدُعوا ذُْرَوَتَها ، ُيَباَرْك ِفيَهاكُلُوا ِمْن َج: َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ

ُر ْبُن الدََّرفْسِ  -٣٢٧٦ َحدَّثَنِي َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن أَبِي قَِسيَمةَ ، ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َحفْصٍ ُعَم
كُلُوا بِْسمِ اِهللا : ذَ َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم بَِرأْسِ الثَّرِيِد ، فَقَالَ أََخ: َعْن َواِثلَةَ ْبنِ اَألْسقَعِ اللَّْيِثيِّ ، قَالَ 

ْوِقَها ، َتأِْتيَها ِمْن فَ   .ِمْن َحَوالَْيَها ، َواْعفُوا َرأَْسَها ، فَإِنَّ الَْبَركَةَ 

ُن فَُضْيلٍ ، َحدَّثََنا َعطَاُء ْبُن السَّاِئبِ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ ُجَبْيرٍ ، َعنِ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن الُْمْنِذرِ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْب -٣٢٧٧
ُه ، : قَالَ َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ  إِذَا ُوِضَع الطََّعاُم ، فَُخذُوا ِمْن َحافَِتِه ، َوذَُروا َوَسطَ

  .َتْنزِلُ ِفي َوَسِطِهفَإِنَّ الَْبَركَةَ ، 

  َباُب اللُّقَْمِة ، إِذَا َسقَطَْت -١٣
: ارٍ ، قَالَ َحدَّثََنا ُسَوْيُد ْبُن َسِعيٍد ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن ُزَرْيعٍ ، َعْن ُيوُنَس ، َعنِ الَْحَسنِ ، َعْن َمْعِقلِ ْبنِ َيَس -٣٢٧٨

َز بِِه الدََّهاِقُني َبْيَنَما ُهَو َيَتَغدَّى ، إِذْ َسقَطَْت ِمْنُه  ا ، فََتَغاَم لُقَْمةٌ ، فََتَناَولََها ، فَأََماطَ ، َما كَانَ ِفيَها ِمْن أَذًى ، فَأَكَلََه
: لطََّعاُم ، قَالَ ا اأَْصلََح اللَُّه اَألِمَري ، إِنَّ َهُؤالَِء الدََّهاِقَني َيَتَغاَمُزونَ ، ِمْن أَْخِذَك اللُّقَْمةَ ، َوَبْيَن َيَدْيَك َهذَ: ، فَِقيلَ 

إِنَّا كُنَّا ُيْؤَمُر أََحُدَنا ، إِذَا : إِنِّي لَْم أَكُْن َألَدَع ، َما َسِمْعُت ِمْن َرُسولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِلَهِذِه اَألَعاجِمِ 
، أَنْ َيأُْخذََها ، فَُيِميطَ ، َما كَانَ ِفيَها ِمْن أَذًى َو ، َوالَ َيَدَعَها ِللشَّْيطَاِنَسقَطَْت لُقَْمُتُه    .َيأْكُلََها 

 َجابِرٍ ، قَالَ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن الُْمْنِذرِ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن فَُضْيلٍ ، َحدَّثََنا اَألْعَمُش ، َعْن أَبِي ُسفَْيانَ ، َعْن -٣٢٧٩
َيْمَسْح َما َعلَْيَها ِمَن اَألذَى ، إِذَا َو: قَالَ َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم :  قََعِت اللُّقَْمةُ ِمْن َيِد أََحِدكُْم ، فَلْ

  .َولَْيأْكُلَْها



  َباُب فَْضلِ الثَّرِيِد ، َعلَى الطََّعامِ -١٤
، َعْن ُمرَّةَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َجْعفَرٍ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن َع -٣٢٨٠ ْمرِو ْبنِ ُمرَّةَ 

كََملَ ِمَن الرَِّجالِ كَِثٌري ، َولَْم َيكُْملْ : الَْهْمدَانِيِّ ، َعْن أَبِي ُموَسى اَألْشَعرِيِّ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 
، َوآِسَيةُ اْمَر ، َعاِئَشةَ َعلَى النَِّساِء ، كَفَْضلِ الثَّرِيِد َعلَى ِمَن النَِّساِء ، إِالَّ َمْرَيُم بِْنُت ِعْمَرانَ  ، َوإِنَّ فَْضلَ  ْرَعْونَ  أَةُ ِف

  .َساِئرِ الطََّعامِ

  ْبنِ َعْبِدَحدَّثََنا َحْرَملَةُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َوْهبٍ ، أَْخَبَرَنا ُمْسِلُم ْبُن َخاِلٍد ، َعْن َعْبِد اِهللا -٣٢٨١
فَْضلُ َعاِئَشةَ َعلَى النَِّساِء ، : قَالَ َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : الرَّْحَمنِ ، أَنَُّه َسِمَع أََنَس ْبَن َماِلٍك ، َيقُولُ 

  .كَفَْضلِ الثَّرِيِد َعلَى َساِئرِ الطََّعامِ

  َباُب َمْسحِ الَْيِد بَْعَد الطََّعامِ -١٥
نِ أَبِي ُمَحمَُّد ْبُن َسلََمةَ الِْمْصرِيُّ أَُبو الَْحارِِث الُْمَراِديُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َوْهبٍ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبَحدَّثََنا  -٣٢٨٢

 َصلَّى اهللا َعلْيِه كُنَّا َزَمانَ َرُسولِ اِهللا: َيْحَيى ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َسِعيِد ْبنِ الَْحارِِث ، َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ، قَالَ 
ا َنجُِد الطََّعاَم ، فَإِذَا َنْحُن َوَجْدَناُه ، لَْم َيكُْن لََنا َمَناِديلُ ، إِالَّ أَكُفَُّنا ، َو َسَواِعُدَنا َوأَقَْداُمَنا ، ثُمَّ وَسلََّم َوقَِليلٌ َم

  .ُنَصلِّي ، َوالَ َنَتَوضَّأُ
  .َس ، إِالَّ َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َسلََمةَغَرِيٌب ؛ لَْي: قَالَ أَُبو َعْبِد اِهللا 

  َباُب َما ُيقَالُ ، إِذَا فََرغَ ِمَن الطََّعامِ -١٦
، َعْن َمْولًى َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َخاِلٍد اَألْحَمُر ، َعْن َحجَّاجٍ ، َعْن رَِياحِ ْبنِ َعبِيَد -٣٢٨٣ ةَ 
انَ النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ٍد ، َعْن أَبِي َسِعيٍد ، قَالَ َألبِي َسِعي الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي : إِذَا أَكَلَ طََعاًما قَالَ : كَ

ْسِلِمَني   .أَطَْعَمَنا ، َوَسقَاَنا َوَجَعلََنا ُم

لَْوِليُد ْبُن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا ثَْوُر ْبُن َيزِيَد ، َعْن َخاِلِد ْبنِ َمْعَدانَ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن إِْبَراِهيَم ، َحدَّثََنا ا -٣٢٨٤
َسلََّم  ُه أَْو َما َبْيَن َيَدْيِه قَالَ : َعْن أَبِي أَُماَمةَ الَْباِهِليِّ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه و : أَنَُّه كَانَ َيقُولُ ، إِذَا ُرِفَع طََعاُم

ُه َربََّنالْ ، َوالَ ُمْسَتْغًنى َعْن ، َوالَ ُمَودَّعٍ    .اَحْمُد ِللَِّه َحْمًدا كَِثًريا ، طَيًِّبا ُمَباَركًا ، غَْيَر َمكِْفيٍّ 

أَبِي َمْرُحومٍ َحدَّثََنا َحْرَملَةُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َوْهبٍ ، أَْخَبَرنِي َسِعيُد ْبُن أَبِي أَيُّوَب ، َعْن  -٣٢٨٥
ِذ ْبنِ أََنسٍ الُْجَهنِيِّ ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَس ، قَالَ َعْبِد الرَِّحيمِ ، َعْن َسْهلِ ْبنِ ُمَعا َمْن أَكَلَ : لََّم 

َر لَُه َما َتقَدََّم ِمْن ذَْنبِِهالَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي أَطَْعَمنِي َهذَا ، َوَرَزقَنِيِه ِمْن غَ: طََعاًما فَقَالَ  ، غُِف رِ َحْولٍ ِمنِّي ، َوالَ قُوٍَّة    .ْي

  َباُب اِالْجِتَماعِ َعلَى الطََّعامِ -١٧
ْسِلمٍ ، َحدَّثََنا الَْوِليُد ْبُن ُم: َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َوَداُوُد ْبُن ُرَشْيٍد ، َوُمَحمَُّد ْبُن الصَّبَّاحِ ، قَالُوا  -٣٢٨٦

ُسولَ اِهللا ، إِنَّا َنأْكُلُ َحدَّثََنا َوْحِشيُّ ْبُن َحْربِ ْبنِ َوْحِشيِّ ْبنِ َحْربٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه َوْحِشيٍّ ، أَنَُّهْم قَالُوا َيا َر



َعلَّكُْم َتأْكُلُونَ ُمَتفَرِِّقَني ؟ قَالُوا : ، َوالَ َنْشَبُع ، قَالَ  ، َواذْكُُروا اْسَم اهللاِ : الَ َنَعْم ، قَ: فَلَ فَاْجَتِمُعوا َعلَى طََعاِمكُْم 
، ُيَباَرْك لَكُْم ِفيِه   .َعلَْيِه 

ا َعْمُرو ْبُن َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليٍّ الَْخالَّلُ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا َسِعيُد ْبُن َزْيٍد ، َحدَّثََن -٣٢٨٧
لَ : قَْهَرَمانُ آلِ الزَُّبْيرِ قَالَ ِديَنارٍ ،  َر ، قَا َر : َسِمْعُت َساِلَم ْبَن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعَم َسِمْعُت أَبِي ، َيقُولُ ، َسِمْعُت ُعَم

ا ، َوالَ َتفَرَّقُوا ، فَ: قَالَ َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ْبَن الَْخطَّابِ ، َيقُولُ  إِنَّ الَْبَركَةَ َمَع كُلُوا َجِميًع
  .الَْجَماَعِة

  َباُب النَّفْخِ ِفي الطََّعامِ -١٨
َعْبِد الْكَرِميِ ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّحِيمِ ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ الُْمَحارِبِيُّ ، َحدَّثََنا َشرِيٌك ، َعْن  -٣٢٨٨

، َيْنفُُخ ِفي طََعامٍ ، َوالَ َشَرابٍ ، : اسٍ ، قَالَ َعْن ِعكْرَِمةَ ، َعنِ اْبنِ َعبَّ لَْم َيكُْن َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 
  .َوالَ َيَتَنفَُّس ِفي اِإلَناِء

ُه -١٩   َباٌب إِذَا أَتَاُه َخاِدُمُه بِطََعاِمِه ، فَلُْيَناوِلُْه ِمْن
، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن أَبِي َخاِلٍد ، َعْن أَبِيِه قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا -٣٢٨٩ :  ْبنِ ُنَمْيرٍ 

، فَلُْيْجِلْسُه : قَالَ َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َسِمْعُت أََبا ُهَرْيَرةَ ، َيقُولُ  ، إِذَا َجاَء أََحَدكُْم َخاِدُمُه بِطََعاِمِه 
ُه ، فَإِنْ أَبِي ، فَلُْيَناوِلُْه ِمْنُه   .فَلَْيأْكُلْ َمَع

رِ ْبنِ َربِيَعةَ ، َعْن َعْبِد -٣٢٩٠ الرَّْحَمنِ  َحدَّثََنا ِعيَسى ْبُن َحمَّاٍد الِْمْصرِيُّ ، أَْخَبَرَنا اللَّْيثُ ْبُن َسْعٍد ، َعْن َجْعفَ
َسلََّم  قَالَ: اَألْعَرجِ ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، قَالَ  ، : َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه و إِذَا أََحُدكُْم قَرََّب إِلَْيِه َمْملُوكُُه طََعاًما 

إِنْ لَْم َيفَْعلْ ، فَلَْيأُْخذْ لُقَْمةً ، فَلَْي ُه ، فَ ُه ، فَلَْيأْكُلْ َمَع اَءُه َوَحرَُّه ، فَلَْيْدُع   .ْجَعلَْها ِفي َيِدِهقَْد كَفَاُه َعَن

اَألْحَوصِ ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن الُْمْنِذرِ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن فَُضْيلٍ ، َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم الَْهَجرِيُّ ، َعْن أَبِي  -٣٢٩١
ُه ، أَْو ِلُيَناوِلُْه إِذَا َجاَء َخاِدُم أََحِدكُْم بِطََعا: قَالَ َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َعْبِد اِهللا ، قَالَ  ِمِه ، فَلُْيقِْعْدُه َمَع

  .ِمْنُه ، فَإِنَُّه ُهَو الَِّذي َوِلَي َحرَُّه َوُدَخاَنُه

  َباُب اَألكْلِ َعلَى الِْخَواِن َوالسُّفْرَِة -٢٠
، َحدَّثََنا أَبِي -٣٢٩٢ ، َعْن ُيوُنَس ْبنِ أَبِي الْفَُراِت اِإلْسكَاِف ،  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا ُمَعاذُ ْبُن ِهَشامٍ 

الَ ِفي ُسكُرَُّجٍة ، قَالَ : َعْن قََتاَدةَ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، قَالَ  ا أَكَلَ النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َعلَى ِخَواٍن ، َو : َم
  .فََعالََم كَاُنوا َيأْكُلُونَ ، قَالَ َعلَى السُّفَرِ

دَّثََنا قََتاَدةُ ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن ُيوُسَف الُْجَبْيرِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َبْحرٍ ، َحدَّثََنا َسِعيُد ْبُن أَبِي َعُروَبةَ ، َح -٣٢٩٣
، أَكَلَ َع: َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، قَالَ  ا َرأَْيُت َرُسولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم    .لَى ِخَواٍن ، َحتَّى َماَتَم



، َحتَّى ُيْرفََع ، َوأَنْ َيكُفَّ َيَدُه ، َحتَّى َيفُْرغَ الْقَْوُم -٢١   َباُب النَّْهيِ أَنْ ُيقَاَم َعنِ الطََّعامِ 
ُد ْبُن ُمْسِلمٍ ، َعْن ُمنِريِ ْبنِ الزَُّبْيرِ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن أَْحَمَد ْبنِ َبِشريِ ْبنِ ذَكَْوانَ الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا الَْوِلي -٣٢٩٤

، أَنَّ َرُسولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم    .َنَهى أَنْ ُيقَاَم َعنِ الطََّعامِ ، َحتَّى ُيْرفََع: ، َعْن َمكُْحولٍ ، َعْن َعاِئَشةَ 

َنا ُعَبْيُد اِهللا ، أَْخبََرَنا َعْبُد اَألْعلَى ، َعْن َيْحَيى ْبنِ أَبِي كَِثريٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َخلٍَف الَْعْسقَالَنِيُّ ، َحدَّثَ -٣٢٩٥
، قَالَ  إِذَا ُوِضَعِت الَْماِئَدةُ ، فَالَ : قَالَ َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َعْن ُعْرَوةَ ْبنِ الزَُّبْيرِ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر 

 ُيْخجِلُ ى ُتْرفََع الَْماِئَدةُ ، َوالَ َيْرفَُع َيَدُه ، َوإِنْ َشبَِع ، َحتَّى َيفُْرغَ الْقَْوُم ، َولُْيْعِذْر ، فَإِنَّ الرَُّجلََيقُوُم َرُجلٌ ، َحتَّ
  .َجِليَسُه ، فََيقْبُِض َيَدُه ، َوَعَسى أَنْ َيكُونَ لَُه ِفي الطََّعامِ َحاَجةٌ

  يُح غََمرٍَباُب َمْن َباَت ، َوِفي َيِدِه رِ -٢٢
َحدَّثَنِي الَْحَسُن ْبُن الَْحَسنِ ، َعْن أُمِِّه ، َحدَّثََنا ُجَباَرةُ ْبُن الُْمَغلِّسِ ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد ْبُن َوِسيمٍ الَْجمَّالُ  -٣٢٩٦

ِه فَاِطَمةَ اْبَنِة َرُسولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَْت  فَاِطَمةَ بِْنِت الُْحَسْينِ ، َعنِ قَالَ : الُْحَسْينِ ْبنِ َعِليٍّ ، َعْن أُمِّ
َم  ، إِالَّ َنفَْسُه ، َيبِيُت َوِفي َيِدِه رِيُح غََمرٍ: َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ   .أَالَ الَ َيلُوَمنَّ اْمُرٌؤ 

ا ُسَهْيلُ ْبُن أَبِي دَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ أَبِي الشَّوَارِبِ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن الُْمْخَتارِ ، َحدَّثََنَح -٣٢٩٧
لَ  اَم أََحُدكُْم ، َوِفي َيِدِه رِيُح غََمرٍ ، إِذَا َن: َصاِلحٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَا

، إِالَّ َنفَْسُه   .فَلَْم َيْغِسلْ َيَدُه ، فَأََصاَبُه َشْيٌء ، فَالَ َيلُوَمنَّ 

  َباُب َعْرضِ الطََّعامِ -٢٣
، قَاالَ  -٣٢٩٨ ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعنِ اْبنِ أَبِي َحدَّثََنا َو: َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َوَعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد  ِكيٌع 

َم : ُحَسْينٍ ، َعْن َشْهرِ ْبنِ َحْوَشبٍ ، َعْن أَْسَماَء بِْنِت َيزِيَد ، قَالَْت  ، : أُِتَي النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ بِطََعامٍ 
، فَقُلَْنا الَ َنْشَتهِيِه ، فَقَالَ    .َن ُجوًعا ، َوكَِذًباالَ َتْجَمْع: فََعَرَض َعلَْيَنا 

، قَاالَ  -٣٢٩٩ ، َعْن أَبِي ِهالَلٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َوَعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد  َحدَّثََنا َوِكيٌع 
َو : أََتْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : لَ ْبنِ َسَواَدةَ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، َرُجلٌ ِمْن َبنِي َعْبِد اَألْشَهلِ ، قَا َوُه

  .إِنِّي َصاِئٌم ، فََيا لَْهَف َنفِْسي َهالَّ كُْنُت طَِعْمُت ِمْن طََعامِ َرُسولِ اِهللا: اْدنُ فَكُلْ فَقُلُْت : َيَتَغدَّى فَقَالَ 

  َباُب اَألكْلِ ِفي الَْمْسجِِد -٢٤
َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َوْهبٍ ، أَْخَبَرنِي : ُب ْبُن ُحَمْيِد ْبنِ كَاِسبٍ ، َوَحْرَملَةُ ْبُن َيْحَيى ، قَاالَ َحدَّثََنا َيْعقُو -٣٣٠٠

زَُّبْيِديَّ ، َحدَّثَنِي ُسلَْيَمانُ ْبُن زَِياٍد الَْحْضَرِميُّ ، أَنَُّه َسِمَع َعْبَد اِهللا ْبَن الَْحارِِث ْبنِ َجْزٍء ال، َعْمُرو ْبُن الَْحارِِث 
َم ِفي الَْمْسجِِد الُْخْبَز وَاللَّْحَم: َيقُولُ    .كُنَّا َنأْكُلُ َعلَى َعْهِد َرُسولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ



  َباُب اَألكْلُ قَاِئًما -٢٥
ْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ َحدَّثََنا أَُبو السَّاِئبِ َسلُْم ْبُن ُجَناَدةَ ، َحدَّثََنا َحفُْص ْبُن ِغَياٍث ، َع -٣٣٠١

، قَالَ  َسلََّم : اْبنِ ُعَمَر    .َنأْكُلُ َوَنْحُن َنْمِشي ، َوَنْشَرُب ، َوَنْحُن ِقَياٌم: كُنَّا َعلَى َعْهِد َرُسولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه و

  َباُب الدُّبَّاِء -٢٦
، َعْن أََنسٍ ، قَالَ َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َمنِ -٣٣٠٢ كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اهللا : يعٍ ، أَْخَبَرَنا َعبِيَدةُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َعْن ُحَمْيٍد 

َسلََّم    .ُيِحبُّ الْقَْرَع: َعلْيِه و

، َعْن أََنسٍ -٣٣٠٣ ُسلَْيمٍ ، : ، قَالَ  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي َعِديٍّ ، َعْن ُحَمْيٍد  َبَعثَْت َمِعي أُمُّ 
ى لَُه ، َدَعاُه ، فََصَنَع بِِمكَْتلٍ ِفيِه ُرطٌَب ، إِلَى َرُسولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَلَْم أَجِْدُه ، َوَخَرَج قَرِيًبا إِلَى َمْولً

لَ  ُهَو َيأْكُلُ ، قَا ، قَالَ فََدَع: لَُه طََعاًما ، فَأََتْيُتُه َو فَإِذَا ُهَو ُيْعجُِبُه : َوَصَنَع ثَرِيَدةً بِلَْحمٍ َوقَْرعٍ ، قَالَ : انِي ِلآكُلَ َمَعُه 
ُه ، َرَجَع إِلَى َمْنزِِلِه ، َوَوَضْعُت الِْمكَْتلَ َبْي: الْقَْرُع ، قَالَ  ا طَِعْمَنا ِمْن ُه ، فَلَمَّ ُه ، فَأُْدنِيِه ِمْن ِه ، َن َيَدْيفََجَعلُْت أَْجَمُع

  .فََجَعلَ َيأْكُلُ َوَيقِْسُم ، َحتَّى فََرغَ ِمْن آِخرِِه

ابِرٍ ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن إِْسَماِعيلَ ْبنِ أَبِي َخاِلٍد ، َعْن َحِكيمِ ْبنِ َج -٣٣٠٤
لَ َدَخلُْت َعلَى النَّبِيِّ َص: أَبِيِه ، قَالَ  َم ِفي َبْيِتِه ، َوِعْنَدُه َهِذِه الدُّبَّاُء ، فَقُلُْت أَيُّ َشْيٍء َهذَا قَا : لَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ

  .َهذَا الْقَْرُع ، ُهَو الدُّبَّاُء ُنكِْثُر بِِه طََعاَمَنا

  َباُب اللَّْحمِ -٢٧
اٍء ، ِقيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َصاِلحٍ َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن الَْوِليِد الَْخالَّلُ الدَِّمْش -٣٣٠٥ َحدَّثَنِي ُسلَْيَمانُ ْبُن َعطَ

قَالَ َرُسولُ اِهللا : َحدَّثَنِي َمْسلََمةُ ْبُن َعْبِد اِهللا الُْجَهنِيُّ ، َعْن َعمِِّه أَبِي َمْشَجَعةَ ، َعْن أَبِي الدَّْرَداِء ، قَالَ ، الْجََزرِيُّ 
  .َسيُِّد طََعامِ أَْهلِ الدُّْنَيا ، َوأَْهلِ الَْجنَِّة اللَّْحُم: َسلََّم َصلَّى اهللا َعلْيِه و

اٍء -٣٣٠٦ الَْجَزرِيُّ ،  َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن الَْوِليِد الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن َعطَ
ِه أَبِي َمْشَجَعةَ ، َعْن أَبِي الدَّرَْداِء ، قَالَ  َحدَّثََنا َمْسلََمةُ ْبُن َعْبِد ُدِعَي َرُسولُ اِهللا َصلَّى : اِهللا الُْجَهنِيُّ ، َعْن َعمِّ َما 

، إِلَى لَْحمٍ قَطُّ ، إِالَّ أََجاَب ، َوالَ أُْهِدَي لَُه لَْحٌم قَطُّ ، إِالَّ ِقَبلَُه   .اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

  للَّْحمَِباُب أَطَايِبِ ا -٢٨
ٍد -٣٣٠٧  ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن بِْشرٍ الَْعْبِديُّ وَحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمَّ

أُِتَي َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا : أَبِي ُهَرْيَرةَ ، قَالَ  َحدَّثََنا أَُبو َحيَّانَ التَّْيِميُّ ، َعْن أَبِي ُزْرَعةَ ، َعْن: ْبُن فَُضْيلٍ ، قَاالَ 
ُرِفَع إِلَْيِه الذِّرَاُع ، َوكَاَنْت ُتْعجُِبُه ، فََنَهَس ِمْنَها َسلََّم ذَاَت َيْومٍ بِلَْحمٍ ، فَ   .َعلْيِه و

رٍ  َحدَّثََنا َبكُْر ْبُن َخلٍَف أَُبو بِْشرٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َسِعيٍد -٣٣٠٨ : َحدَّثَنِي َشْيٌخ ، ِمْن فَْهمٍ قَالَ ، ، َعْن ِمْسَع
َوقَْد َنَحَر لَُهْم َجُزوًرا ، أَوْ َوأَظُنُُّه ُيَسمَّى ُمَحمََّد ْبَن َعْبِد اِهللا ، أَنَُّه َسِمَع َعْبَد اِهللا ْبَن َجْعفَرٍ ، ُيَحدِّثُ اْبَن الزَُّبْيرِ ، 



َوالْقَْوُم ُيلْقُونَ ِلَرُسولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم اللَّْحَم :  َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ َبِعًريا أَنَُّه َسِمَع َرُسولَ اِهللا
  .أَطَْيُب اللَّْحمِ ، لَْحُم الظَّْهرِ: َيقُولُ 

  َباُب الشَِّواِء -٢٩
ْحَمنِ ْبُن َمْهِديٍّ ، َحدَّثََنا َهمَّاٌم ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّ -٣٣٠٩

َم ، َرأَى َشاةً َسِميطًا ، َحتَّى لَِحَق بِاللَِّه َعزَّ َوَجلَّ: َماِلٍك ، قَالَ    .َما أَْعلَُم َرُسولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ

َما ُرِفَع ِمْن َبْينِ َيَدْي : َغلِّسِ ، َحدَّثََنا كَِثُري ْبُن ُسلَْيمٍ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، قَالَ َحدَّثََنا ُجَباَرةُ ْبُن الُْم -٣٣١٠
َعُه ِطْنِفَسةٌ ، َوالَ ُحِملَْت َم َم ، فَْضلُ ِشَواٍء قَطُّ    .َرُسولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ

دَّثََنا َيْحَيى ْبُن ُبكَْيرٍ ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، أَْخَبرَنِي ُسلَْيَمانُ ْبُن زَِياٍد َحدَّثََنا َحْرَملَةُ ْبُن َيْحَيى ، َح -٣٣١١
َع َرُسولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : الَْحْضَرِميُّ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ الَْحارِِث ْبنِ الَْجْزِء الزُّبَْيِديِّ ، قَالَ  أَكَلَْنا َم

  .ا ِفي الَْمْسجِِد ، لَْحًما قَْد ُشوَِي ، فََمَسْحَنا أَْيِدَيَنا بِالَْحصَْباِء ، ثُمَّ قُْمَنا ُنَصلِّي ، َولَْم َنَتَوضَّأْطََعاًم

  َباُب الْقَدِيِد -٣٠
، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن  -٣٣١٢ أَبِي َخاِلٍد ، َعْن قَْيسِ ْبنِ أَبِي َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن أََسٍد ، َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن َعْوٍن 

ُه ، فََجَعلَ ُتْرَعُد فََراِئُصُه ، فَقَالَ لَُه : َحازِمٍ ، َعْن أَبِي َمْسُعوٍد ، قَالَ  أََتى النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َرُجلٌ ، فَكَلََّم
، فَإِنِّي لَْسُت بَِمِلٍك ، إِنََّما أََنا:    .اْبُن اْمَرأٍَة َتأْكُلُ الْقَِديَد َهوِّنْ َعلَْيَك 

  .إِْسَماِعيلُ َوْحَدُه ، َوَصلَُه: قَالَ أَُبو َعْبِد اِهللا 

ابِسٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُيوُسَف ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َع -٣٣١٣
ُع الْكَُراَع ، فََيأْكُلُُه َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َبْعَد َخْمَس : ، َعْن َعاِئَشةَ ، قَالَْت  أَْخَبرَنِي أَبِي لَقَْد كُنَّا َنْرفَ

  .َعْشَرةَ ِمَن اَألَضاِحيِّ

  َباُب الْكَبِِد َوالطَِّحالِ -٣١
َمنِ ْبُن َزْيِد ْبنِ أَْسلََم ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر ، أَنَّ َحدَّثََنا أَُبو ُمْصَعبٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْح -٣٣١٤

َم قَالَ  أُِحلَّْت لَكُْم َمْيَتَتاِن َوَدَماِن ، فَأَمَّا الَْمْيَتَتاِن ، فَالُْحوُت َوالَْجَراُد ، َوأَمَّا : َرُسولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ
  .كَبُِد َوالطَِّحالُالدََّماِن ، فَالْ

  َباُب الِْملْحِ -٣٢
، أَُراُه َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا َمْرَوانُ ْبُن ُمَعاوَِيةَ ، َحدَّثََنا ِعيَسى ْبُن أَبِي ِعيَسى ، َعْن َرُجلٍ  -٣٣١٥

َم قَالَ َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا: ُموَسى ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، قَالَ    .َسيُِّد إَِداِمكُُم الِْملُْح:  َعلْيِه وَسلَّ



  َباُب اِالئِْتَدامِ بِالَْخلِّ -٣٣
ْن ِهَشامِ ْبنِ َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن أَبِي الَْحَوارِيِّ ، َحدَّثََنا َمْرَوانُ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن بِالَلٍ ، َع -٣٣١٦

  .نِْعَم اِإلَداُم الَْخلُّ: قَالَ َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ِه ، َعْن َعاِئَشةَ ، قَالَْت ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِي

َعْبِد اِهللا ، َحدَّثََنا ُجَباَرةُ ْبُن الُْمَغلِّسِ ، َحدَّثََنا قَْيُس ْبُن الرَّبِيعِ ، َعْن ُمَحارِبِ ْبنِ ِدثَارٍ ، َعْن َجابِرِ ْبنِ  -٣٣١٧
َسلََّم : قَالَ    .نِْعَم اِإلَداُم الَْخلُّ: قَالَ َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه و

، َعْن َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن ُعثَْمانَ الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا الَْوِليُد ْبُن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا َعْنَبَسةُ ْبُن َعْبِد -٣٣١٨  الرَّْحَمنِ 
َدَخلَ َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َعلَى َعاِئَشةَ : َحدَّثَْتنِي أُمُّ َسْعٍد ، قَالَْت : ذَانَ ، أَنَُّه َحدَّثَُه قَالَ ُمَحمَِّد ْبنِ َزا

ٌر ، َوَخلٌّ ، فَقَالَ : َهلْ ِمْن غََداٍء ؟ قَالَْت : ، َوأََنا ِعْنَدَها ، فَقَالَ  اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه  َرُسولُ: ِعْنَدَنا ُخْبٌز ، َوَتْم
، َولَْم َيفَْتِق: وَسلََّم    .ْر َبْيٌت ِفيِه َخلٌّنِْعَم اِإلَداُم الَْخلُّ ، اللَُّهمَّ َبارِْك ِفي الَْخلِّ ، فَإِنَُّه كَانَ إَِداَم اَألْنبَِياِء قَْبِلي 

  َباُب الزَّْيِت -٣٤
ثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، أَْخبََرَنا َمْعَمٌر ، َعْن َزْيِد ْبنِ أَْسلََم ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن َمْهِديٍّ ، َحدَّ -٣٣١٩

  .ائَْتِدُموا بِالزَّْيِت ، َوادَِّهُنوا بِِه ، فَإِنَُّه ِمْن َشَجَرٍة ُمَباَركٍَة: قَالَ َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ُعَمَر ، قَالَ 

قَالَ َسِمْعُت َحدَّثََنا ُعقَْبةُ ْبُن ُمكَْرمٍ ، َحدَّثََنا َصفَْوانُ ْبُن ِعيَسى ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َسِعيٍد ، َعْن َجدِِّه ،  -٣٣٢٠
  .، فَإِنَُّه ُمَباَرٌك كُلُوا الزَّْيَت ، َوادَِّهُنوا بِِه: قَالَ َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : أََبا ُهَرْيَرةَ ، َيقُولُ 

  َباُب اللََّبنِ -٣٥
َحدَّثَْتنِي َمْوالَِتي أُمُّ : َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا زَْيُد ْبُن الُْحَبابِ ، َعْن َجْعفَرِ ْبنِ ُبْرٍد الرَّاسِبِيِّ قَالَ  -٣٣٢١

: كَانَ َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم إِذَا أُِتَي بِلََبنٍ ، قَالَ :  َسِمْعُت َعاِئَشةَ ، َتقُولُ: َساِلمٍ الرَّاِسبِيَّةُ ، قَالَْت 
  .َبَركَةٌ أَْو َبَركََتاِن

ْن ُعَبْيِد َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن َعيَّاشٍ ، َحدَّثََنا اْبُن ُجَرْيجٍ ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، َع -٣٣٢٢
ِه وَسلََّم : اِهللا ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعْتَبةَ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ  ا ، : قَالَ َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْي َعَمُه اللَُّه طََعاًم َمْن أَطْ

َمْن َسقَاُه اللَُّه لََب ًنا ، فَلَْيقُلِ اللَُّهمَّ َبارِْك لََنا ِفيِه ، َوزِْدَنا ِمْنُه ، فَإِنِّي فَلَْيقُلِ اللَُّهمَّ َبارِْك لََنا ِفيِه ، َواْرُزقَْنا َخْيًرا ِمْنُه ، َو
  .الَ أَْعلَُم َما ُيْجزُِئ ِمَن الطََّعامِ َوالشََّرابِ ، إِالَّ اللََّبُن

  َباُب الَْحلَْواِء -٣٦
٣٣٢٣-  ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ : َوَعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن إِْبَراِهيَم ، قَالُوا َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َوَعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد 

ةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعاِئَشةَ ، قَالَْت  ِه وَسلََّم : ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن ُعْرَو ُيِحبُّ الَْحلَْواَء : كَانَ َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْي
  .، َوالَْعَسلَ



  ِقثَّاِء َوالرُّطَبِ ، ُيْجَمَعاِنَباُب الْ -٣٧
ْرَوةَ ،  -٣٣٢٤ ، َحدَّثََنا ُيوُنُس ْبُن ُبكَْيرٍ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن ُع َعْن أَبِيِه ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُنَمْيرٍ 

َم كَاَنْت أُمِّي ُتَعاِلُجنِي ِللسُّْمَنِة ، ُترِ: َعاِئَشةَ ، قَالَْت  فََما : يُد أَنْ ُتْدِخلَنِي َعلَى َرُسولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ
، كَأَْحَسنِ ِسْمَنٍة   .اْسَتقَاَم لََها ذَِلَك ، َحتَّى أَكَلُْت الِْقثَّاَء ، بِالرُّطَبِ ، فََسِمْنُت 

َحدَّثََنا إِْبَراِهيُم ْبُن َسْعٍد ، َعْن أَبِيِه : ُموَسى ، قَاالَ  َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن ُحَمْيِد ْبنِ كَاِسبٍ ، َوإِْسَماِعيلُ ْبُن -٣٣٢٥
، قَالَ    .َيأْكُلُ الِْقثَّاَء ، بِالرُّطَبِ: َرأَْيُت َرُسولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َجْعفَرٍ 

َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن الَْوِليِد ْبنِ أَبِي ِهالَلٍ الَْمَدنِيُّ ، : ُرو ْبُن َراِفعٍ قَاالَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الصَّبَّاحِ ، َوَعْم -٣٣٢٦
  .َيأْكُلُ الرُّطََب ، بِالْبِطِّيخِ: كَانَ َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َعْن أَبِي َحازِمٍ ، َعْن َسْهلِ ْبنِ َسْعٍد ، قَالَ 

  رَِباُب التَّْم -٣٨
ُن بِالَلٍ ، َعْن َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن أَبِي الَْحَوارِيِّ الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا َمْرَوانُ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْب -٣٣٢٧

ِه ، جَِياٌع : ِه وَسلََّم قَالَ َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْي: ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعاِئَشةَ ، قَالَْت  الَ َتْمَر ِفي َبْيٌت 
  .أَْهلُُه

ْعٍد ، َعْن ُعَبْيِد َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن إِْبَراِهيَم الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي فَُدْيٍك ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َس -٣٣٢٨
، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ اِهللا ْبنِ أَبِي َراِفعٍ ، َعْن َجدَِّتِه َسلْ َبْيٌت الَ َتْمَر ِفيِه ، كَالَْبْيِت الَ طََعاَم : َمى 

  .ِفيِه

  َباٌب إِذَا أُِتَي ، بِأَوَّلِ الثََّمرَِة -٣٩
الَ -٣٣٢٩ َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن ُمَحمٍَّد ، :  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الصَّبَّاحِ ، َوَيْعقُوُب ْبُن ُحَمْيِد ْبنِ كَاِسبٍ ، قَا

َم كَانَ إِذَا أُِتَي بِأَوَّلِ أَْخَبرَنِي ُسَهْيلُ ْبُن أَبِي صَاِلحٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، أَنَّ َرُسولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ
َع َبَركٍَة ، ثُمَّ ُيَناوِلُُه اللَُّهمَّ َبارِْك لََنا ِف: الثََّمَرِة قَالَ  ي َصاِعَنا ، َبَركَةً َم ي َمِديَنِتَنا ، َوِفي ِثَمارَِنا ، َوِفي ُمدَِّنا ، َوِف

  .أَْصَغَر َمْن بَِحْضَرِتِه ِمَن الْوِلَْداِن

  َباُب أَكْلِ الَْبلَحِ ، بِالتَّْمرِ -٤٠
، َحدَّثََنا أَُبو بِْشرٍ َبكُْر ْبُن َخلٍَف ، َحدَّ -٣٣٣٠ ثََنا َيْحَيى ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ قَْيسٍ الَْمَدنِيُّ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوةَ 

كُلُوا الَْبلََح بِالتَّْمرِ ، كُلُوا الَْخلََق بِالَْجِديدِ : قَالَ َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َعْن أَبِيِه ، َعْن َعاِئَشةَ ، قَالَْت 
، َحتَّى أَكَلَ الَْخلََق بِالَْجِديِد، فَإِنَّ ا   .لشَّْيطَانَ َيْغَضُب ، َوَيقُولُ َبِقَي اْبُن آَدَم 

  َباُب النَّْهيِ َعْن ِقَراِن التَّْمرِ -٤١
: لَةَ ْبنِ ُسَحْيمٍ قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َمْهِديٍّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن َجَب -٣٣٣١



َنَهى َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أَنْ َيقْرِنَ الرَُّجلُ َبْيَن التَّْمَرَتْينِ ، َحتَّى َيْسَتأِْذنَ : َسِمْعُت اْبَن ُعَمَر ، َيقُولُ 
  .أَْصحَاَبُه

، َمْولَى َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َدا -٣٣٣٢ ُوَد ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِمرٍ الَْخزَّاُز ، َعنِ الَْحَسنِ ، َعْن َسْعٍد 
، َوكَانَ ُيْعجُِبُه َحِديثُُه ، أَنَّ النَّبِ َم أَبِي َبكْرٍ ، َوكَانَ َسْعٌد َيْخُدُم النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم  : يَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ

  .اِإلقَْراِن َيْعنِي ِفي التَّْمرَِنَهى َعنِ 

  َباُب َتفِْتيشِ التَّمْرِ -٤٢
، َعْن إِْسَحاَق ْبنِ َعْبِد اِهللا ْب -٣٣٣٣ نِ أَبِي طَلَْحةَ ، َحدَّثََنا أَُبو بِْشرٍ َبكُْر ْبُن َخلٍَف ، َحدَّثََنا أَُبو قَُتْيَبةَ ، َعْن َهمَّامٍ 

يقٍ ، فََجَعلَ ُيفَتُِّشُهَرأَ: َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، قَالَ    .ْيُت َرُسولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، أُِتَي بَِتْمرٍ َعِت

  َباُب التَّْمرِ ، بِالزُّْبِد -٤٣
، َعنِ اْبَنْي َحدَّثَنِي ُسلَْيُم ْب، َحدَّثَنِي اْبُن َجابِرٍ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا َصَدقَةُ ْبُن َخاِلٍد  -٣٣٣٤ ُن َعاِمرٍ 

، َصَبْبَناَها لَُه َصبا: ُبْسرٍ السُّلَِميَّْينِ قَاالَ  ا َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فََوَضْعَنا َتْحَتُه قَِطيفَةً لََنا  ،  َدَخلَ َعلَْيَن
ِه الَْوْح َي ِفي َبْيِتَنا ، َوقَدَّْمَنا لَُه ُزْبًدا ، َوَتْمًرا ، َوكَانَ ُيِحبُّ الزُّْبَد َصلَّى اهللا فََجلََس َعلَْيَها فَأَْنَزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َعلَْي

َسلََّم   .َعلْيِه و

  َباُب الْحُوَّاَرى -٤٤
َحدَّثَنِي أَبِي ، ، ي َحازِمٍ َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن أَبِ: َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الصَّبَّاحِ ، َوُسَوْيُد ْبُن َسِعيٍد ، قَاالَ  -٣٣٣٥

َما َرأَْيُت النَِّقيَّ ، َحتَّى قُبَِض َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه : َهلْ َرأَْيَت النَِّقيَّ ؟ قَالَ : َسأَلُْت َسْهلَ ْبَن َسْعٍد : قَالَ 
َم ؟ قَالَ فََهلْ كَانَ لَُهْم َمَناِخلُ َعلَى َعْهِد َرُسولِ اِهللا : وَسلََّم فَقُلُْت  ا َرأَْيُت ُمْنُخالً ، َحتَّى : َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ َم

ا َنْنفُُخُه : فَكَْيَف كُْنُتْم َتأْكُلُونَ الشَِّعَري غَْيَر َمْنُخولٍ ؟ قَالَ : قُبَِض َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قُلُْت  َنَعْم كُنَّ
 ، ُه َما طَاَر    .َوَما َبِقَي ثَرَّْيَناُه، فََيِطُري ِمْن

َبكُْر ْبُن  َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن ُحَمْيِد ْبنِ كَاِسبٍ ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ ، أَْخَبَرنِي َعْمُرو ْبُن الَْحارِِث ، أَْخَبرَنِي -٣٣٣٦
ِه وَسلََّم َسَواَدةَ ، أَنَّ َحَنَش ْبَن َعْبِد اِهللا ، َحدَّثَُه ، َعْن أُمِّ أَْيَمَن ، أَنََّه ا غَْرَبلَْت َدِقيقًا ، فََصَنَعْتُه ِللنَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْي

ِه ، ثُمَّ : طََعاٌم َنْصَنُعُه بِأَْرِضَنا ، فَأَْحَبْبُت أَنْ أَْصَنَع ِمْنُه لََك َرِغيفًا ، فَقَالَ : َما َهذَا ؟ قَالَْت : َرِغيفًا ، فَقَالَ  ُردِّيِه ِفي
  .اْعجِنِيِه

ِعيُد ْبُن َبِشريٍ ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن الَْوِليِد الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعثَْمانَ أَُبو الُْجَماِهرِ ، َحدَّثََنا َس -٣٣٣٧
ا َرأَى َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم: َحدَّثََنا قََتاَدةُ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، قَالَ  َرِغيفًا ُمَحوًَّرا ، بَِواِحٍد ِمْن  َم

  .َعْيَنْيِه ، َحتَّى لَِحَق بِاللَِّه



  َباُب الرُّقَاقِ -٤٥
اٍء ، َعْن أَبِيِه َحدَّثََنا أَُبو ُعَمْيرٍ ِعيَسى ْبُن ُمَحمٍَّد النَّحَّاُس الرَّْمِليُّ ، َحدَّثََنا َضْمَرةُ ْبُن َربِيَعةَ ، َعنِ اْبنِ َع -٣٣٣٨ طَ
لَ ُيْبَنى ، فَأََتْوُه بُِرقَاقٍ ِمْن ُرقَاقِ اُألَولِ ، فَ:  ، قَالَ ، َيْعنِي قَْرَيةً ، أَظُنُُّه قَا َما : َبكَى ، َوقَالَ َزاَر أَُبو ُهَرْيَرةَ قَْوَمُه 

  .َرأَى َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َهذَا بَِعْينِِه قَطُّ

َحدَّثََنا َعْبُد الصََّمِد ْبُن َعْبِد الَْوارِِث ، : َمْنُصورٍ ، َوأَْحَمُد ْبُن َسِعيٍد الدَّارِِميُّ ، قَاالَ  َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن -٣٣٣٩
: دَّارِِميُّ َوَخبَّاُزُه قَاِئٌم ، َوقَالَ ال: كُنَّا َنأِْتي أََنَس ْبَن َماِلٍك ، قَالَ إِْسَحاُق : َحدَّثََنا َهمَّاٌم ، َحدَّثََنا قََتاَدةُ ، قَالَ 

ا ، بَِعْينِِه ، : َوِخَواُنُه َمْوُضوٌع ، فَقَالَ َيْوًما  ا ُمَرقَّقً كُلُوا فََما أَْعلَُم َرُسولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َرأَى َرِغيفً
  .َحتَّى لَِحَق بِاللَِّه َوالَ َشاةً َسِميطًا ، قَطُّ

  َباُب الْفَالُوذَجِ -٤٦
مَُّد ْبُن ا َعْبُد الَْوهَّابِ ْبُن الضَّحَّاِك السُّلَِميُّ أَُبو الْحَارِِث ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن َعيَّاشٍ ، َحدَّثََنا ُمَحَحدَّثََن -٣٣٤٠

لَ  ْبرِيلَ َعلَْيِه السَّالَُم ، أََتى أَوَّلُ َما َسِمْعَنا بِالْفَالُوذَجِ ، أَنَّ جِ: طَلَْحةَ ، َعْن ُعثَْمانَ ْبنِ َيْحَيى ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَا
إِنَّ أُمََّتَك ُتفَْتُح َعلَْيهُِم اَألْرُض ، فَُيفَاُض َعلَْيهِْم ِمَن الدُّْنَيا ، َحتَّى إِنَُّهْم لََيأْكُلُونَ : النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم فَقَالَ 

َيْخِلطُونَ السَّْمَن َوالَْعَسلَ َجِميًعا ، فََشهَِق : َوَما الْفَالُوذَُج ؟ قَالَ : وَسلََّم  الْفَالُوذََج ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه
  .النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِلذَِلَك َشْهقَةً

  َباُب الْخُْبزِ الُْملَبَّقِ بِالسَّْمنِ -٤٧
دَّثََنا الْفَْضلُ ْبُن ُموَسى السِّينَانِيُّ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن َواِقٍد ، َعْن َحدَّثََنا َهِديَّةُ ْبُن َعْبِد الَْوهَّابِ ، َح -٣٣٤١
، قَالَ )١(أَيُّوَب  عٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر  َوِدْدُت لَْو أَنَّ : قَالَ َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ذَاَت َيْومٍ : ، َعْن َناِف

ٍة بَِسْمنٍ ، َنأْكُلَُها قَالَ ِعْنَدَنا ُخْبَزةً َبْيَض ، ُملَبَّقَ َسِمَع بِذَِلَك َرُجلٌ ِمَن اَألْنَصارِ فَاتََّخذَُه ، : اَء ، ِمْن ُبرٍَّة َسْمَراَء  فَ
انَ ، َهذَا السَّْمُن ؟ قَ: َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : فََجاَء بِِه إِلَْيِه ، فَقَالَ  ي ُعكَِّة َضبٍّ : الَ ِفي أَيِّ َشْيٍء كَ ِف

  .فَأََبى أَنْ َيأْكُلَُه: ، قَالَ 
  __________حاشية_
  .٣٨١٨" سنن أيب داود. "أَيُّوُب لَْيَس ُهَو السَّْخِتَيانِيُّ: قَالَ أَُبو َداُوَد ) ١(

ي ، وُيشبه أن هذا حديثٌ باطلٌ ، وال ُيشبه أن يكون من حديث أَيُّوب السَّخِْتَيانِ: وقال أبو حامت الرَّازِي  -
  .يكون من حديث أَيُّوب بن ُخوط

علل . "نعم ، وهو َمْتُروٌك احلديث: فأيوب بن ُخوط يروي عن نافع ؟ قال أبو حامت : قلُت : قال ابن أَبِي حامت 
  .١٥٣١" احلديث

، َحدَّ -٣٣٤٢ ثََنا ُحَمْيٌد الطَّوِيلُ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َعْبَدةَ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ 
َم : قَالَ  اذَْهْب إِلَى : ُخْبَزةً ، َوَضَعْت ِفيَها َشْيئًا ِمْن َسْمنٍ ، ثُمَّ قَالَْت : َصَنَعْت أُمُّ ُسلَْيمٍ ِللنَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ

، فَا ُه قَالَ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم  ، َوقَالَ : فَأََتْيُتُه ، فَقُلُْت : ْدُع ِلَمْن كَانَ ِعْنَدُه : أُمِّي َتْدُعوَك ، قَالَ ، فَقَاَم 



، فَقَالَ : ِمَن النَّاسِ قُوُموا قَالَ  َصَنْعِت َهاِتي َما : فََسَبقُْتُهْم إِلَْيَها ، فَأَْخَبْرُتَها ، فََجاَء النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 
َيا أََنُس أَْدِخلْ َعلَيَّ َعَشَرةً َعَشَرةً قَالَ ، فََما زِلُْت أُْدِخلُ : َهاِتيِه فَقَالَ : إِنََّما َصَنْعُتُه لََك َوْحَدَك ، فَقَالَ : فَقَالَْت 

  .َعلَْيِه َعَشَرةً َعَشَرةً ، فَأَكَلُوا َحتَّى َشبُِعوا ، َوكَاُنوا ثََمانَِني

  زِ الْبُرَِّباُب ُخْب -٤٨
، َعْن  -٣٣٤٣ اوَِيةَ ، َعْن َيزِيَد ْبنِ كَْيَسانَ  أَبِي َحازِمٍ َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن ُحَمْيِد ْبنِ كَاِسبٍ ، َحدَّثََنا َمْرَوانُ ْبُن ُمَع

ى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ثَالَثَةَ أَيَّامٍ ، ِتَباًعا ِمْن ُخْبزِ َوالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه َما َشبَِع َنبِيُّ اِهللا َصلَّ: ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، أَنَُّه قَالَ 
  .الِْحْنطَِة ، َحتَّى َتَوفَّاُه اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ

َم ، َعنِ اِهيَحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ ْبُن َعْمرٍو ، َحدَّثََنا َزاِئَدةُ ، َعْن َمْنُصورٍ ، َعْن إِْبَر -٣٣٤٤
َما َشبَِع آلُ ُمَحمٍَّد َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ُمْنذُ قَِدُموا الَْمِديَنةَ ، ثَالَثَ لََيالٍ ِتَباًعا ، : اَألْسَوِد ، َعْن َعاِئَشةَ ، قَالَْت 

  .ِمْن ُخْبزِ ُبرٍّ ، َحتَّى ُتُوفَِّي َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم

  َباُب ُخْبزِ الشَّعِريِ -٤٩
َعْن َعاِئَشةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ،  -٣٣٤٥

، َيأْكُ: قَالَْت  ، َوَما ِفي َبْيِتي ِمْن َشْيٍء  ذُو كَبٍِد ، إِالَّ َشطُْر َشِعريٍ ، ِفي لَقَْد ُتُوفَِّي النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم  لُُه 
ُه فَفَنَِي ، فَِكلُْت ، َحتَّى طَالَ َعلَيَّ    .َرفٍّ ِلي ، فَأَكَلُْت ِمْنُه 

َعْبَد ُت َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َجْعفَرٍ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن أَبِي إِْسَحاَق ، َسِمْع -٣٣٤٦
، ِمْن : الرَّْحَمنِ ْبَن َيزِيَد ، ُيَحدِّثُ َعنِ اَألْسَوِد ، َعْن َعاِئَشةَ ، قَالَْت  ِه وَسلََّم  َما َشبَِع آلُ ُمَحمٍَّد َصلَّى اهللا َعلْي

  .ُخْبزِ الشَِّعريِ ، َحتَّى قُبَِض

ةَ ، َعنِ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمَعاوَِيةَ الُْجَمِحيُّ ، َحدَّثََن -٣٣٤٧ ا ثَابُِت ْبُن َيزِيَد ، َعْن ِهالَلِ ْبنِ َخبَّابٍ ، َعْن ِعكْرَِم
َم َيبِيُت اللََّياِلي الُْمَتتَابَِعةَ طَاوًِيا ، َوأَْهلُُه الَ َيجُِدونَ الْ: اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ  َعَشاَء كَانَ َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ
  .ْبزِِهْم ، ُخْبُز الشَِّعريِ، َوكَانَ َعامَّةَ ُخ

دَّثََنا َبِقيَّةُ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن ُعثَْمانَ ْبنِ َسِعيِد ْبنِ كَِثريِ ْبنِ ِديَنارٍ الِْحْمِصيُّ ، َوكَانَ ُيَعدُّ ِمَن اَألْبَدالِ ، َح -٣٣٤٨
، َعنِ  لَبَِس َرُسولُ اِهللا : الَْحَسنِ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، قَالَ َحدَّثََنا ُيوُسُف ْبُن أَبِي كَِثريٍ ، َعْن ُنوحِ ْبنِ ذَكَْوانَ 
  .َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم الصُّوَف ، َواْحَتذَى الَْمْخُصوَف

  .أَكَلَ َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َبِشًعا ، َولَبَِس َخِشًنا: َوقَالَ 
انَ ُيِسيُغُه ، إِالَّ بُِجْرَعِة َماٍء: قَالَ فَِقيلَ ِللَْحَسنِ ، َما الَْبِشُع    .غَِليظُ الشَِّعريِ ، َما كَ

  َباُب اِالقِْتَصاِد ِفي اَألكْلِ ، َوكََراَهِة الشِّبَعِ -٥٠
ي ، َعْن أُمَِّها ، أَنََّها َحدَّثَْتنِي أُمِّ: َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعْبِد الَْمِلِك الِْحْمِصيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َحْربٍ قَالَ  -٣٣٤٩



ِه وَسلََّم َيقُولُ : َسِمَعِت الِْمقَْداَم ْبَن َمْعِدي كَرَِب ، َيقُولُ  َما َمَأل آَدِميٌّ وَِعاًء : َسِمْعُت َرُسول اِهللا َصلَّى اهللا َعلْي
، فَإِنْ غَلَ ، َحْسُب اآلَدِميِّ ، لُقَْيَماٌت ُيِقْمَن ُصلَْبُه  َبِت اآلَدِميَّ َنفُْسُه ، فَثُلُثٌ ِللطََّعامِ ، َوثُلُثٌ َشرا ِمْن َبطْنٍ 

  .ِللشََّرابِ ، َوثُلُثٌ ِللنَّفَسِ

، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َراِفعٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن َعْبِد اِهللا أَُبو َيْحَيى ، َعْن َيْحَيى الَْبكَّاِء ، َع -٣٣٥٠ نِ اْبنِ ُعَمَر 
كُفَّ ُجَشاَءَك َعنَّا ، فَإِنَّ أَطَْولَكُْم ُجوًعا ، َيْوَم الِْقَياَمِة ، : شَّأَ َرُجلٌ ِعْنَد النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم فَقَالَ َتَج: قَالَ 

  .أَكْثَُركُْم ِشَبًعا ِفي َدارِ الدُّْنَيا

َنا ُمَحمَُّد ْبُن الصَّبَّاحِ ، َحدَّثََنا َسِعيُد ْبُن ُمَحمٍَّد الثَّقَِفيُّ ، َعْن َحدَّثََنا َداُوُد ْبُن ُسلَْيَمانَ الَْعْسكَرِيُّ ، َحدَّثَ -٣٣٥١
امٍ : ُموَسى الُْجهَنِيِّ ، َعْن َزْيِد ْبنِ َوْهبٍ ، َعْن َعِطيَّةَ ْبنِ َعاِمرٍ الُْجَهنِيِّ ، قَالَ  َسِمْعُت َسلَْمانَ ، َوأُكْرَِه َعلَى طََع

إِنَّ أَكْثََر النَّاسِ ِشَبًعا ِفي الدُّْنَيا ، : َحْسبِي ، إِنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقُولُ : َيأْكُلُُه ، فَقَالَ 
  .أَطَْولُُهْم ُجوًعا َيْوَم الِْقَياَمِة

  َباُب ِمَن اِإلْسَراِف ، أَنْ َتأْكُلَ كُلَّ َما اْشَتَهْيَت -٥١
، َوَيْحَيى ْبُن ُعثَْمانَ ْبنِ َسِعيِد ْبنِ كَِثريِ ْبنِ ِديَنارٍ الِْحْمِصيُّ ، َحدَّثََنا ِهَشا -٣٣٥٢ ُم ْبُن َعمَّارٍ ، َوُسَوْيُد ْبُن َسِعيٍد 

ذَكَْوانَ ، َعنِ الَْحَسنِ: قَالُوا  ، َعْن أََنسِ ْبنِ  َحدَّثََنا َبِقيَّةُ ْبُن الَْوِليِد ، َحدَّثََنا ُيوُسُف ْبُن أَبِي كَِثريٍ ، َعْن ُنوحِ ْبنِ 
  .إِنَّ ِمَن السََّرِف ، أَنْ َتأْكُلَ كُلَّ َما اْشَتَهْيَت: قَالَ َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َماِلٍك ، قَالَ 

  َباُب النَّْهيِ َعْن إِلْقَاِء الطََّعامِ -٥٢
ِفْرَيابِيُّ ، َحدَّثََنا َوسَّاُج ْبُن ُعقَْبةَ ْبنِ َوسَّاجٍ ، َحدَّثََنا الَْوِليُد ْبُن َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ ُيوُسَف الْ -٣٣٥٣

، قَالَْت  ، َعْن َعاِئَشةَ  َدَخلَ النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم الَْبْيَت ، : ُمَحمٍَّد الُْمَوقَّرِيُّ ، َحدَّثََنا الزُّْهرِيُّ ، َعْن ُعْرَوةَ 
، فَأََخذََها فََمَسَحَها ، ثُمَّ أَكَلََها ، َوقَالَ فََرأَى  ، فَإِنََّها َما َنفََرْت َعْن قَْومٍ قَطُّ : ِكْسَرةً ُملْقَاةً  َيا َعاِئَشةُ أَكْرِِمي كَرًِميا 

  .، فََعاَدْت إِلَْيهِْم

  َباُب التََّعوُِّذ ِمَن الُْجوعِ -٥٣
، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َش -٣٣٥٤ ْيَبةَ ، َحدَّثََنا إِْسَحاُق ْبُن َمْنُصورٍ ، َحدَّثََنا ُهَرْيٌم ، َعْن لَْيٍث ، َعْن كَْعبٍ 

َم َيقُولُ : أَبِي ُهَرْيَرةَ ، قَالَ  اللَُّهمَّ إِنِّي أَُعوذُ بَِك ِمَن الُْجوعِ ، فَإِنَُّه بِئَْس : كَانَ َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ
  .جِيُع ، َوأَُعوذُ بَِك ِمَن الِْخَياَنِة ، فَإِنََّها بِئَْسِت الْبِطَاَنةُالضَّ

  َباُب َتْرِك الَْعَشاِء -٥٤
يُّ ، اَباُه الَْمْخُزوِمَحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا الرَّقِّيُّ ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم ْبُن َعْبِد السَّالَمِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ َب -٣٣٥٥

قَالَ َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا : َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َمْيُموٍن ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ الُْمْنكَِدرِ ، َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ، قَالَ 
َسلََّم  ُه ُيْهرُِم: َعلْيِه و ْو بِكَفٍّ ِمْن َتْمرٍ ، فَإِنَّ َتْركَ   .الَ َتَدُعوا الَْعَشاَء ، َولَ



  َباُب الضَِّيافَِة -٥٥
قَالَ َرُسولُ اِهللا َصلَّى : َحدَّثََنا ُجَباَرةُ ْبُن الُْمَغلِّسِ ، َحدَّثََنا كَِثُري ْبُن ُسلَْيمٍ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، قَالَ  -٣٣٥٦

  .َرِة إِلَى َسَنامِ الَْبِعريِالَْخْيُر أَسَْرُع إِلَى الَْبْيِت الَِّذي ُيْغَشى ، ِمَن الشَّفْ: اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

حَّاِك ْبنِ َحدَّثََنا ُجَباَرةُ ْبُن الُْمَغلِّسِ ، َحدَّثََنا الُْمحَارِبِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َنْهَشلٍ ، َعنِ الضَّ -٣٣٥٧
الَْخْيُر أَسَْرُع إِلَى الَْبْيِت الَِّذي ُيْؤكَلُ ِفيِه : وَسلََّم  قَالَ َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه: ُمَزاِحمٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ 
  ).١(، ِمَن الشَّفَْرِة إِلَى َسَنامِ الَْبِعريِ 

  __________حاشية_
ابن ماجة ، يف . اخلري أَْسَرع إىل البيت الذي ُيؤكل فيه ، من الشَّفَرة إىل َسنام البعري: َحديث : قال اِملزِّي ) ١(

عن الضحاك ، ، عن َنْهَشل بن سعيد ، عن املُحاريب ، عبد الرمحن بن ُمحمد ، ة ، عن ُجبارة بن املغلِّس األطعم
  .بِِه

، حدثنا عبد الرمحن بن هنشل ، حدثنا املُحاريب ، حدثنا ُجبارة : "وقع يف أصل كتاب ابن ماجة : مث قال اِملزِّي 
". حتفة األشراف. "ْهٌم ، والصحيح ما ذكرناه أوالًوُهو َو، ، هكذا هو يف مجيع اُألصول " عن الضحاك

)٥٦٩١.(  
بن َنْهَشل ، عن املَُحارِبِي ، عن ُجَباَرة بن املَُغلِّس ، روى ابن ماجة : وقال اِملزِّي  - عن ، عن َعْبد الرَّْحمن 

وهو َوْهٌم ، عنه هكذا وقع عنده يف مجيع الروايات : وقال ، فذكر هذا احلديث ، عن ابن َعبَّاس ، الضَّحَّاك 
وال نعلم يف رواة احلديث من ، عن َنْهَشل ، عن املَُحارِبِي َعْبد الرَّْحمن : والصَّواب ، وَتْخِليطٌ قَبِيٌح ، فاحٌش 

فهو ، عن الضَّحَّاك ، وأما َنْهَشل بن َسِعيد ، وال يف غريها ، ال يف هذه الطبقة ، اُمسه َعْبد الرَّْحمن بن َنْهَشل 
ُه أعلم، َمْشُهوٌر َمْعُروٌف    .١٧/٤٦٤" هتذيب الكمال. "واللَّ

  .٢/٥٦١" هتذيب التهذيب. "على الصَّواب، من ابن ماجة ، وقد وقع يف كَِثري من النسخ : وقال ابن َحَجر 

، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َمْيُموٍن الرَّقِّيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن َعِل -٣٣٥٨ يِّ ْبنِ ُعْرَوةَ ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك 
َم : َعْن َعطَاٍء ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، قَالَ  إِنَّ ِمَن السُّنَِّة ، أَنْ َيْخُرَج الرَُّجلُ َمَع : قَالَ َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ

  .َضْيِفِه ، إِلَى َبابِ الدَّارِ

  ْيُف ُمْنكًَرا ، َرجََعَباٌب إِذَا َرأَى الضَّ -٥٦
، َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيَّ -٣٣٥٩ بِ ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن ِهَشامٍ الدَّْسُتَواِئيِّ ، َعْن قََتاَدةَ 

ا ، فََدَعْوُت َرُسولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ: َعِليٍّ ، قَالَ  فََجاَء فََرأَى ِفي الَْبْيِت ، َتَصاوِيَر ، : َم َصَنْعُت طََعاًم
  .فََرَجَع

، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َس -٣٣٦٠ لََمةَ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َعْبِد اِهللا الَْجَزرِيُّ ، َحدَّثََنا َعفَّانُ ْبُن ُمْسِلمٍ 
ا ،  َسِعيُد ْبُن ُجْمَهانَ ، َحدَّثََنا َسِفيَنةُ أَُبو َعْبِد الرَّْحَمنِ ، أَنَّ َرُجالً ، أََضاَف َعِليَّ ْبَن أَبِي طَاِلبٍ ، فََصَنَع لَُه طََعاًم

، فََوَضَع َيَدُه َعلَى ِعَضاَد: فَقَالَْت فَاِطَمةُ  ُه فََجاَء  ، فََدَعْو َدَعْوَنا النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَأَكَلَ َمَعَنا  يِ َتلَْو 



يٍّ  ِطَمةُ ِلَعِل َما َرَجَعَك َيا َرُسولَ اِهللا ؟ : الَْحْق ، فَقُلْ لَُه : الَْبابِ ، فََرأَى ِقَراًما ِفي َناِحَيِة الَْبْيِت ، فََرَجَع فَقَالَْت فَا
  .إِنَُّه لَْيَس ِلي أَنْ أَْدُخلَ َبْيًتا ُمَزوَّقًا: قَالَ 

  اللَّْحمَِباُب الَْجْمعِ َبْيَن السَّْمنِ َو -٥٧
 ، َعْن أَبِيِه ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ اَألْرَحبِيُّ ، َحدَّثََنا ُيوُنُس ْبُن أَبِي َيْعفُورٍ -٣٣٦١

َر ، قَالَ  ُهَو َعلَى َماِئَدِتِه ، فَأَْوَسَع لَُه : َعنِ اْبنِ ُعَم ُر ، َو ِه ُعَم بِْسمِ اِهللا ، ثُمَّ : َعْن َصْدرِ الَْمْجِلسِ ، فَقَالَ َدَخلَ َعلَْي
، ثُمَّ ثَنَّى بِأُْخَرى ، ثُمَّ قَالَ  : إِنِّي َألجُِد طَْعَم َدَسمٍ ، َما ُهَو بَِدَسمِ اللَّْحمِ فَقَالَ َعْبُد اِهللا : َضَرَب بَِيِدِه ، فَلَِقَم لُقَْمةً 

ْجُت إِلَى السُّوقِ أَطْلُُب السَِّمَني َألْشَترَِيُه ، فََوَجْدُتُه غَاِلًيا ، فَاْشَتَرْيُت بِِدْرَهمٍ ِمَن َيا أَِمَري الُْمْؤِمنَِني ، إِنِّي َخَر
ا َعظًْما ، فَقَالَ ُعَمُر ِه بِِدْرَهمٍ َسْمًنا ، فَأََرْدُت أَنْ َيَتَردََّد ِعَياِلي َعظًْم َد َما اْجَتَمَعا ِعْن:  الَْمْهُزولِ ، َوَحَملُْت َعلَْي

َم قَطُّ ، إِالَّ أَكَلَ أََحَدُهَما ، َوَتَصدََّق بِاآلَخرِ   .َرُسولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ
، إِالَّ فََعلُْت ذَِلَك ، قَالَ : قَالَ َعْبُد اِهللا  ، فَلَْن َيْجَتِمَعا ِعْنِدي    .َما كُْنُت َألفَْعلَ: ُخذْ َيا أَِمَري الُْمْؤِمنَِني 

ُهَباُب َم -٥٨   ْن طََبَخ ، فَلُْيكِْثْر َماَء
، َحدَّثََنا أَُبو َعاِمرٍ الَْخزَّاُز ، َعْن أَبِي ِعْم -٣٣٦٢ َرانَ الَْجْونِيِّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن ُعَمَر 

، : َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ  َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ الصَّاِمِت ، َعْن أَبِي ذَرٍّ ، َعنِ النَّبِيِّ اَءَها  ، فَأَكِْثْر َم َرقَةً  إِذَا َعِملَْت َم
  .َواغَْترِْف ِلجَِريانَِك ِمْنَها

  َباُب أَكْلِ الثُّومِ ، َوالَْبَصلِ ، َوالْكُرَّاِث -٥٩
ُن ُعلَيَّةَ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ أَبِي َعُروَبةَ ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ اْب -٣٣٦٣

ابِ ، قَاَم َيْوَم الُْجُمَعِة َساِلمِ ْبنِ أَبِي الَْجْعِد الَْغطَفَانِيِّ ، َعْن َمْعَدانَ ْبنِ أَبِي طَلَْحةَ الَْيْعَمرِيِّ ، أَنَّ ُعَمَر ْبَن الَْخطَّ
ِه ، ثُمَّ قَالَ  َخِطيًبا ، فََحِمَد اللََّه َيا أَيَُّها النَّاُس ، إِنَّكُْم َتأْكُلُونَ َشَجَرَتْينِ ، الَ أَُراُهَما ، إِالَّ َخبِيثََتْينِ ، : ، َوأَثَْنى َعلَْي

ِه ُه  َهذَا الثُّوُم ، َوَهذَا الَْبَصلُ ، َولَقَْد كُْنُت أََرى الرَُّجلَ ، َعلَى َعْهِد َرُسولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْي وَسلََّم ُيوَجُد رُِحيُه ِمْن
ُيِمْتُهَما طَْبًخا الَ ُبدَّ ، فَلْ انَ آِكلَُهَما    .، فَُيْؤَخذُ بَِيِدِه ، َحتَّى ُيْخَرَج بِِه إِلَى الَْبِقيعِ ، فََمْن كَ

َبْيِد اِهللا ْبنِ أَبِي َيزِيَد ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أُمِّ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن ُع -٣٣٦٤
إِنِّي أَكَْرُه : َصَنْعُت ِللنَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم طََعاًما ِفيِه ، ِمْن َبْعضِ الُْبقُولِ ، فَلَْم َيأْكُلْ ، َوقَالَ : أَيُّوَب ، قَالَْت 

  .أَنْ أُوِذَي َصاِحبِي

َرانَ َحْرَملَةُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َوْهبٍ ، أَْخَبَرَنا أَُبو ُشَرْيحٍ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ نِْم َحدَّثََنا -٣٣٦٥
َوَجَد ِمْنُهْم رِيحِ الْكُرَّاِث ، الَْحْجرِيِّ ، َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ ، َعْن َجابِرٍ ، أَنَّ َنفًَرا ، أََتُوا النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَ

  .انُأَلَْم أَكُْن َنَهْيُتكُْم َعْن أَكْلِ َهِذِه الشََّجَرِة ، إِنَّ الَْمالَِئكَةَ َتَتأَذَّى ِممَّا َيَتأَذَّى ِمْنُه اِإلْنَس: فَقَالَ 



ثَْمانَ ْبنِ ُنَعْيمٍ ، َعنِ  َحدَّثََنا َحْرَملَةُ ْبُن ُيْحَيى ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َوْهبٍ ، -٣٣٦٦ أَْخَبَرنِي اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن ُع
رٍ الُْجَهنِيَّ ، َيقُولُ  ةَ ْبَن َعاِم إِنَّ َرُسولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه : الُْمِغَريِة ْبنِ َنهِيٍك ، َعْن ُدَخْينٍ الَْحْجرِيِّ ، أَنَُّه َسِمَع ُعقَْب

  .كَِلَمةً َخِفيَّةً النِّيَء: الَ َتأْكُلُوا الَْبَصلَ ثُمَّ قَالَ : وَسلََّم قَالَ َألْصَحابِِه 

  َباُب أَكْلِ الُْجْبنِ َوالسَّْمنِ -٦٠
ْيَمانَ التَّْيِميِّ ، َعْن أَبِ -٣٣٦٧ ي ُعثَْمانَ َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن ُموَسى السُّدِّيُّ ، َحدَّثََنا َسْيُف ْبُن َهاُرونَ ، َعْن ُسلَ

، َوالُْجْبنِ ، َوالِْفَراِء : ِديِّ ، َعْن َسلَْمانَ الْفَارِِسيِّ ، قَالَ النَّْه ُسِئلَ َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َعنِ السَّْمنِ 
ا َعْنُهالَْحالَلُ َما أََحلَّ اللَُّه ِفي ِكَتابِِه ، َوالَْحَراُم َما َحرََّم اللَُّه ِفي ِكَتابِِه ، َوَما َسكَ: قَالَ  ُهَو ِممَّا َعفَ ُه ، فَ   .َت َعْن

  َباُب أَكْلِ الثَِّمارِ -٦١
ْبنِ ِديَنارٍ الِْحْمِصيُّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا ُمَحمَّ -٣٣٦٨ انَ ْبنِ َسِعيِد ْبنِ كَِثريِ  ُد ْبُن َعْبِد َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن ُعثَْم

، ِعَنٌب ِمَن الطَّاِئِف الرَّْحَمنِ ْبنِ ِعْرقٍ ، َعْن أَبِيِه ،  ِه وَسلََّم  ، قَالَ أُْهِدَي ِللنَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْي َعنِ النُّْعَماِن ْبنِ َبِشريٍ 
ا كَانَ َبْعَد لَ: ، فََدَعانِي فَقَالَ  ُه قَْبلَ أَنْ أُْبِلَغُه إِيَّاَها ، فَلَمَّ َما : َيالٍ ، قَالَ ِلي ُخذْ َهذَا الُْعْنقُوَد ، فَأَْبِلْغُه أُمََّك فَأَكَلُْت

ُه أُمََّك ؟ قُلُْت    .فََسمَّانِي غَُدَر: قَالَ . الَ : فََعلَ الُْعْنقُوُد ؟ َهلْ أَْبلَْغَت

َمِلِك َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن ُمَحمٍَّد الطَّلِْحيُّ ، َحدَّثََنا ُنقَْيُب ْبُن َحاجِبٍ ، َعْن أَبِي َسِعيٍد ، َعْن َعْبِد الْ -٣٣٦٩
ُدوَنكََها ، َيا : َوبَِيِدِه َسفَْرَجلَةٌ فَقَالَ : َدَخلُْت َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : لزُّبَْيرِيِّ ، َعْن طَلَْحةَ ، قَالَ ا

  .طَلَْحةُ ، فَإِنََّها ُتجِمُّ الْفَُؤاَد

  َباُب النَّْهيِ َعنِ اَألكْلِ ، ُمْنَبِطًحا -٦٢
، َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن ُبْرقَانَ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َساِلَحدَّثََنا ُم -٣٣٧٠ مٍ ، َحمَُّد ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا كَِثُري ْبُن ِهَشامٍ 

  .ْجهِِهَنَهى َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، أَنْ َيأْكُلَ الرَُّجلُ ، َوُهَو ُمْنَبِطٌح َعلَى َو: َعْن أَبِيِه ، قَالَ 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
٣٠-   

  ِكَتاُب اَألْشرِبَِة

  َباُب الَْخْمُر ، ِمفَْتاُح كُلِّ َشرٍّ - ١
الَْجْوَهرِيُّ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن الَْحَسنِ الَْمْرَوزِيُّ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي َعِديٍّ َوَحدَّثََنا إِبَْراِهيُم ْبُن َسِعيٍد  -٣٣٧١
َداِء ، َعْن أَبِي َنا َعْبُد الَْوهَّابِ ؛ َجِميًعا َعْن َراِشٍد أَبِي ُمَحمٍَّد الِْحمَّانِيِّ ، َعْن َشْهرِ ْبنِ َحْوَشبٍ ، َعْن أُمِّ الدَّْرَحدَّثَ

َسلََّم : الدَّْرَداِء ، قَالَ    .فَْتاُح كُلِّ َشرٍّالَ َتْشَربِ الَْخْمَر ، فَإِنََّها ِم: أَْوَصانِي َخِليِلي َصلَّى اهللا َعلْيِه و



رِ ، أَنَُّه َسِمَع ُعَباَدةَ َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن ُعثَْمانَ الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا الَْوِليُد ْبُن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا ُمنُِري ْبُن الزَُّبْي -٣٣٧٢
إِيَّاَك َوالَْخْمَر ، فَإِنَّ : اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أَنَُّه قَالَ  َسِمْعُت َخبَّاَب ْبَن اَألَرتِّ ، َعْن َرُسولِ: ْبَن ُنَسيٍّ ، َيقُولُ 

  .َخِطيئََتَها َتفَْرُع الَْخطَاَيا ، كََما أَنَّ َشَجَرَتَها ، َتفَْرُع الشََّجَر

  َباُب َمْن َشرَِب الَْخْمَر ِفي الدُّْنَيا ، لَْم َيشَْرْبَها ِفي اآلِخرَِة - ٢
عٍ ، َعنِ اْبَحدَّثَ -٣٣٧٣ َر ، َنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُنَمْيرٍ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر ، َعْن َناِف نِ ُعَم

  .اآلِخَرِة ، إِالَّ أَنْ َيُتوَبَمْن َشرَِب الَْخْمَر ِفي الدُّْنَيا ، لَْم َيْشَرْبَها ِفي : أَنَّ َرُسولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 

ِد اِهللا ْبنِ َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َحْمَزةَ ، َحدَّثَنِي َزْيُد ْبُن َواِقٍد ، أَنَّ َخاِلَد ْبَن َعْب -٣٣٧٤
َمْن َشرَِب الَْخْمَر ِفي الدُّْنَيا ، لَْم : ى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ َحدَّثَنِي أَُبو ُهَرْيَرةَ ، أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّ، ُحَسْينٍ ، َحدَّثَُه 

  .َيْشَرْبَها ِفي اآلِخرَِة

  َباُب ُمْدِمُن الَْخْمرِ - ٣
َمانَ ْبنِ اَألْصَبَهانِيِّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُسلَْي: َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َوُمَحمَُّد ْبُن الصَّبَّاحِ ، قَاالَ  -٣٣٧٥

ِه وَسلََّم : َعْن ُسَهْيلٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، قَالَ  ِمُن الَْخْمرِ ، كََعابِِد : قَالَ َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْي ُمْد
  .َوثَنٍ

ةَ َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن ُعْت -٣٣٧٦ َحدَّثَنِي ُيوُنُس ْبُن َمْيَسَرةَ ْبنِ َحلَْبسٍ ، َعْن أَبِي ، َب
  .الَ َيْدُخلُ الَْجنَّةَ ، ُمْدِمُن َخْمرٍ: إِْدرِيَس ، َعْن أَبِي الدَّْرَداِء ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 

  الَةٌَباُب َمْن َشرَِب الَْخْمَر ، لَْم ُتقَْبلْ لَُه َص - ٤
يُّ ، َعْن َربِيَعةَ ْبنِ َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن إِْبَراِهيَم الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا الَْوِليُد ْبُن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا اَألْوَزاِع -٣٣٧٧

َمْن َشرَِب : اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ َرُسولُ : َيزِيَد ، َعنِ اْبنِ الدِّيلَِميِّ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْمرٍو ، قَالَ 
ِه ، َوإِنْ َعاَد ، الَْخْمَر َوَسِكَر ، لَْم ُتقَْبلْ لَُه َصالَةٌ أَْرَبِعَني َصَباًحا ، َوإِنْ َماَت َدَخلَ النَّاَر ، فَإِنْ َتاَب َتاَب اللَّ ُه َعلَْي

ِه ، َوإِنْ َعاَد فََشرَِب ، فََسِكَر ، لَْم ُتقَْبلْ لَُه َصالَةٌ أَْر َبِعَني َصَباًحا ، فَإِنْ َماَت َدَخلَ النَّاَر ، فَإِنْ َتاَب ، َتاَب اللَُّه َعلَْي
ِه ، َوإِنْ َع، فََشرَِب ، فََسِكَر ، لَْم ُتقَْبلْ لَُه َصالَةٌ أَْرَبِعَني َصَباًحا ، فَإِنْ َماَت َدَخلَ النَّاَر ، فَإِنْ َتاَب َتاَب ا اَد للَُّه َعلَْي

ِة الَْخَبالِ ، َيْوَم الِْقَياَمِة قَالُوا  : َيا َرُسولَ اِهللا ، َوَما َرَدغَةُ الَْخَبالِ ؟ قَالَ : ، كَانَ َحقًّا َعلَى اِهللا ، أَنْ َيْسِقَيُه ِمْن َرَدغَ
  .ُعَصاَرةُ أَْهلِ النَّارِ

  َباُب َما َيكُونُ ِمْنُه ، الَْخْمُر - ٥
َرْيَرةَ ُن َعْبِد اِهللا الَْيَماِميُّ ، َحدَّثََنا ِعكْرَِمةُ ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا أَُبو كَِثريٍ السَُّحْيِميُّ ، َعْن أَبِي ُهَحدَّثََنا َيزِيُد ْب -٣٣٧٨
ِه وَسلََّم : ، قَالَ    .ِعَنَبِةالنَّْخلَِة ، َوالْ: الَْخْمُر ِمْن َهاَتْينِ الشََّجَرَتْينِ : قَالَ َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْي



ِثريٍ الَْهْمَدانِيَّ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُرْمحٍ ، أَْخَبَرَنا اللَّْيثُ ْبُن َسْعٍد ، َعْن َيزِيَد ْبنِ أَبِي َحبِيبٍ ، أَنَّ َخاِلَد ْبَن كَ -٣٣٧٩
قَالَ َرُسولُ اِهللا : نَُّه َسِمَع النُّْعَمانَ ْبَن َبِشريٍ ، َيقُولُ ، َحدَّثَُه أَنَّ السَّرِيَّ ْبَن إِْسَماِعيلَ ، َحدَّثَُه أَنَّ الشَّْعبِيَّ ، َحدَّثَُه أَ

ِمَن الزَّبِيبِ َخْمًرا ، َوِمَن التَّْمرِ َخْمًرا ، : َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم  إِنَّ ِمَن الِْحْنطَِة َخْمًرا ، َوِمَن الشَِّعريِ َخْمًرا ، َو
  .َوِمَن الَْعَسلِ َخْمًرا

  ِعَنِت الَْخْمُر َعلَى َعَشَرِة أَْوُجٍهَباُب لُ - ٦
َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن ُعَمَر ْبنِ : َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َوُمَحمَُّد ْبُن إِْسَماِعيلَ ، قَاالَ  -٣٣٨٠

، َيقُولُ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َعْبِد اِهللا الْ َسِمَعا اْبَن ُعَمَر  قَالَ : َغاِفِقيِّ ، َوأَبِي طُْعَمةَ َمْوالَُهْم أَنَُّهَما ، 
َم  ا ، َوَباِئِعَها ، : لُِعَنِت الَْخْمُر َعلَى َعَشَرِة أَْوُجٍه : َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ بَِعْينَِها ، َوَعاِصرَِها ، َوُمْعَتِصرَِه

لِ ثََمنَِها ، َوَشارِبَِها ، َوَساِقيَهاَوُمْبَتاِع ا ، َوالَْمْحُمولَِة إِلَْيِه ، َوآِك   .َها ، َوَحاِمِلَه

، َس -٣٣٨١ ِمْعُت أََنَس َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َسِعيِد ْبنِ َيزِيَد ْبنِ إِْبَراِهيَم التُّْسَترِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِصمٍ ، َعْن َشبِيبٍ 
َم ِفي الَْخْمرِ َعَشَرةً : ، أَْو َحدَّثَنِي أََنٌس ، قَالَ  ْبَن َماِلٍك َعاِصَرَها ، : لََعَن َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ

، َوَسا ، َوَباِئَعَها ، َوالَْمْبُيوَعةَ لَُه  ِملََها ، َوالَْمْحُمولَةَ لَُه  ،  ِقَيَهاَوُمْعَتِصَرَها ، َوالَْمْعُصوَرةَ لَُه ، َوَحا ، َوالُْمْسَتقَاةَ لَُه 
  .َحتَّى َعدَّ َعَشَرةً ، ِمْن َهذَا الضَّْربِ

  َباُب التَِّجاَرِة ِفي الَْخْمرِ - ٧
، قَاالَ  -٣٣٨٢  َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َحدَّثََنا اَألْعَمُش ، َعْن: َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َوَعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد 

لَمَّا َنَزلَِت اآلَياُت ِمْن آِخرِ ُسوَرِة الَْبقََرِة ِفي الرَِّبا ، َخَرَج َرُسولُ اهللاِ : ُمْسِلمٍ ، َعْن َمْسُروقٍ ، َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت 
  .فََحرََّم التَِّجاَرةَ ِفي الَْخْمرِ: َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

رِو ْبنِ ِديَنارٍ ، َعْن طَاُووسٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي  -٣٣٨٣ َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن َعْم
: الَ قَاَتلَ اللَُّه َسُمَرةَ أَلَْم َيْعلَْم أَنَّ َرُسولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَ: َبلَغَ ُعَمَر أَنَّ َسُمَرةَ َباَع َخْمًرا ، فَقَالَ : قَالَ 

اُعوَها ا ، فََب   .لََعَن اللَُّه الَْيُهوَد ، ُحرَِّمْت َعلَْيهُِم الشُُّحوُم ، فََجَملُوَه

  َباُب الَْخْمرِ ُيَسمُّوَنَها ، بَِغْيرِ اْسِمَها - ٨
دُّوسِ ، َحدَّثََنا ثَْوُر ْبُن َيزِيَد ، َعْن َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن الَْوِليِد الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد السَّالَمِ ْبُن َعْبِد الْقُ -٣٣٨٤

ِه وَسلََّم : َخاِلِد ْبنِ َمْعَدانَ ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ الَْباِهِليِّ ، قَالَ  الَ َتذَْهُب اللََّياِلي َواَأليَّاُم : قَالَ َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْي
  .ي الَْخْمَر ، ُيَسمُّوَنَها بَِغْيرِ اْسِمَها، َحتَّى َتْشَرَب ِفيَها ، طَاِئفَةٌ ِمْن أُمَِّت

، َحدَّثََنا َسْعُد ْبُن أَْوسٍ الْعَْبِسيُّ ، َعْن بِالَلِ ْبنِ )١(َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن أَبِي السَّرِيِّ ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا  -٣٣٨٥
ْبنِ الصَّاِمِت ، َيْحَيى الَْعْبِسيِّ ، َعْن أَبِي َبكْرِ ْبنِ َحفْصٍ ، َعنِ اْب ، َعْن ُعَباَدةَ  نِ ُمَحْيرِيزٍ ، َعْن ثَابِِت ْبنِ السِّْمِط 

َسلََّم : قَالَ    .َيْشَرُب َناٌس ِمْن أُمَِّتي الَْخْمَر ، بِاْسمٍ ُيَسمُّوَنَها إِيَّاُه: قَالَ َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه و
  __________حاشية_



وجاء علي الصَّواب يف طبعات الرسالة ، واجليل ، " َعْبد اللَِّه: "بوعة إىل تصحف يف بعض النسخ املط) ١(
يف شيوخ " ُعَبْيد اللَِّه بن ُموَسى"، إذ ذكر اِملزِّي  ٦/٤٦٨" هتذيب الكمال"، و" حتفة األشراف"واملكنز ، و

  ".ِهَعْبد اللَّ"ومل يذكر أحًدا باسم ، احلَُسْين بن املتوكل ، وهو ابن أَبِي السَّرِي 

  َباُب كُلُّ ُمْسِكرٍ ، َحَراٌم - ٩
، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن أَبِي َسلََمةَ  -٣٣٨٦ ، َعْن َعاِئَشةَ 

  .َشَرابٍ أَْسكََر ، فَُهَو َحَراٌم كُلُّ: َتْبلُغُ بِِه النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 

َسِمْعُت : َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا َصَدقَةُ ْبُن َخاِلٍد ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن الَْحارِِث الذَِّمارِيُّ قَالَ  -٣٣٨٧
، ُيَحدِّثُ َعْن أَبِيِه ، قَالَ  َسلََّم  قَالَ: َساِلَم ْبَن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر    .كُلُّ ُمْسِكرٍ َحَراٌم: َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه و

، َعْن َحدَّثََنا ُيوُنُس ْبُن َعْبِد اَألْعلَى ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ ، أَْخَبَرَنا اْبُن ُجَرْيجٍ ، َعْن أَيُّوَب ْبنِ َهانٍِئ  -٣٣٨٨
، أَنَّ َرُسولَ ، َحَراٌم: اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ  َمْسُروقٍ ، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد    .كُلُّ ُمْسِكرٍ 

  .َهذَا َحِديثُ الِْمْصرِيَِّني: قَالَ اْبُن َماَجةَ 

ْيَمانَ ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ ال -٣٣٨٩ ْبرِقَاِن ، َعْن زَِّحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َمْيُموٍن الرَّقِّيُّ ، َحدَّثََنا َخاِلُد ْبُن َحيَّانَ ، َعْن ُسلَ
كُلُّ ُمْسِكرٍ : َسِمْعُت َرُسول اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقُولُ : َيْعلَى ْبنِ َشدَّاِد ْبنِ أَْوسٍ ، َسِمْعُت ُمَعاوَِيةَ ، َيقُولُ 

  .، َحَراٌم َعلَى كُلِّ ُمْؤِمنٍ
  .َوَهذَا َحِديثُ الرَّقِّيَِّني

دَّثََنا يَزِيُد ْبُن َهاُرونَ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْمرِو ْبنِ َعلْقََمةَ ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر َحدَّثََنا َسْهلٌ ، َح -٣٣٩٠
ِه وَسلََّم : ، قَالَ    .كُلُّ ُمْسِكرٍ َخْمٌر ، َوكُلُّ َخْمرٍ َحَراٌم: قَالَ َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْي

ُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ أَبِي ُبْرَدةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْب -٣٣٩١
  .كُلُّ ُمْسِكرٍ ، َحَراٌم: قَالَ َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ُموَسى ، قَالَ 

  قَِليلُُه َحَراٌمَباُب َما أَْسكََر كَِثُريُه ، فَ -١٠
، َعْن أَبِي َحازِمٍ ، َعْن َعْبِد )١(َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن الُْمْنِذرِ الِْحَزاِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َيْحَيى َزكَرِيَّا ْبُن َمْنظُورٍ  -٣٣٩٢

يلُُه  كُلُّ: قَالَ َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ، قَالَ )٢(اِهللا ْبنِ ُعَمَر  ، َوَما أَْسكََر كَِثُريُه ، فَقَِل ُمْسِكرٍ ، َحَراٌم 
  ).٣(َحَراٌم 

__________  
وجاء على " َحدَّثَنا زكريا بن َمْنظُور: َحدَّثَنا أبو َيحَْيى ، قال : "تَصحَّف يف بعض النسخ املطبوعة إىل ) ١(

  .، وطبعة دار اجليل ٧٠٨٩" حتفة األشراف"الصواب يف 
كذا يف أكثر الروايات ، َيْعنِي عن ابن ُعَمر ، ووقع يف رواية إبراهيم بن ِديَنار ، عن ابن ماجة : زِّي قال اِمل) ٢(



ُه أعلم" َعْبد اهللاِِ بن َعْمرو: "   .٧٠٨٩" حتفة األشراف. "، واللَّ
مصباح "، ورجعنا إىل " ةُ ِمْنُه َحَراٌمكُلُّ ُمْسِكرٍ َحَراٌم ، َوَما أَْسكََر كَِثُريُه فَالْقَطَْر" : "حتفة األشراف"لفظه يف ) ٢(

  ".سنن ابن ماجة"، فوجدناه كما ورد يف مطبوع  ٢١٠الورقة " الزجاجة يف زوائد ابن ماجة

ْبنِ  َحدَّثَنِي َداُوُد ْبُن َبكْرٍ ، َعْن ُمَحمَِّد، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن إِْبَراِهيَم ، َحدَّثََنا أََنُس ْبُن ِعَياضٍ  -٣٣٩٣
َسلََّم ، قَالَ  يلُُه َحَراٌم: الُْمْنكَِدرِ ، َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ، أَنَّ َرُسولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه و   .َما أَْسكََر كَِثُريُه ، فَقَِل

ْبنِ َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن إِْبَراِهيَم ، َحدَّثََنا أََنُس ْبُن ِعَياضٍ ، َحدَّثَ -٣٣٩٤ ، َعْن َعْمرِو  َنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن ُعَمَر 
ِه وَسلََّم قَالَ  يلُُه َحَراٌم: ُشَعْيبٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، أَنَّ َرُسولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْي   .َما أَْسكََر كَِثُريُه ، فَقَِل

  َباُب النَّْهيِ َعنِ الَْخِليطَْينِ -١١
لَ مَُّد ْبُن ُرْمحٍ ، أَْخَبَرَنا اللَّْيثُ ْبُن َسْعٍد ، َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ ، َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ، أَنَّ َرُسوَحدَّثََنا ُمَح -٣٣٩٥

  .الرُّطَُب َجِميًعاَنَهى أَنْ ُيْنَبذَ التَّْمُر ، َوالزَّبِيُب َجِميًعا ، َوَنَهى أَنْ ُيْنَبذَ الُْبْسُر ، َو: اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 
يِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ اللَّْيثُ ْبُن َسْعٍد ، َحدَّثَنِي َعطَاُء ْبُن أَبِي َرَباحٍ الَْمكِّيُّ ، َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا َعنِ النَّبِ

  .ِمثْلَُه

، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، قَالَ َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن َعْبِد اِهللا الَْيَماِميُّ ، َحدَّثََن -٣٣٩٦ : ا ِعكْرَِمةُ ْبُن َعمَّارٍ ، َعْن أَبِي كَِثريٍ 
  .الَ َتْنبِذُوا التَّْمَر َوالُْبْسَر َجِميًعا ، َواْنبِذُوا كُلَّ َواِحٍد ِمْنُهَما َعلَى ِحَدِتِه: قَالَ َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

ْبِد ُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا الَْوِليُد ْبُن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا اَألْوَزاِعيُّ ، َعْن َيْحَيى ْبنِ أَبِي كَِثريٍ ، َعْن َعَحدَّثََنا ِهَشا -٣٣٩٧
َع َرُسولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقُولُ  ا َبْيَن الرُّطَبِ ، َوالزَّْهوِ الَ َتْجَمُعو: اِهللا ْبنِ أَبِي قََتاَدةَ ، َعْن أَبِيِه ، أَنَُّه َسِم

  .، َوالَ َبْيَن الزَّبِيبِ ، َوالتَّْمرِ ، َواْنبِذُوا كُلَّ َواِحٍد ِمْنُهَما َعلَى ِحَدِتِه

  َباُب ِصفَِة النَّبِيِذ َوُشْربِِه -١٢
ا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ أَبِي الشََّوارِبِ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ وَحدَّثََن -٣٣٩٨

، : َحدَّثََنا َعاِصٌم اَألْحَولُ قَالَ : َحدَّثََنا َعْبُد الْوَاِحِد ْبُن زَِياٍد ، قَاالَ  َحدَّثَْتَنا ُبَناَنةُ بِْنُت يَزِيَد الْعَْبَشِميَّةُ ، َعْن َعاِئَشةَ 
رٍ ، أَْو قَْبَضةً ِمْن َزبِيبٍ ، كُنَّا َنْنبِذُ ِلَر: قَالَْت  ، فََنأُْخذُ قَْبَضةً ِمْن َتْم ُسولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، ِفي ِسقَاٍء 

ةً ، فََيْشَرُبُه َعِشيَّةً ، َوَنْنبِذُُه َعِشيَّ   .َرُبُه غُْدَوةًةً ، فََيْشفََنطَْرُحَها ِفيِه ، ثُمَّ َنُصبُّ َعلَْيِه الَْماَء ، فََنْنبِذُُه غُْدَو
  .َنَهاًرا ، فََيْشَرُبُه لَْيالً ، أَْو لَْيالً ، فََيْشَرُبُه َنَهاًرا: َوقَالَ أَُبو ُمَعاوَِيةَ 

َر الَْبْهَرانِيِّ ، َع -٣٣٩٩  نِ اْبنَِحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َعْن إِْسَماِعيلَ ْبنِ َصبِيحٍ ، َعْن أَبِي إِْسَراِئيلَ ، َعْن أَبِي ُعَم
ُه ذَِلَك ، َوالَْغَد ، َوالَْيْوَم الثَّاِل: َعبَّاسٍ ، قَالَ  انَ ُيْنَبذُ ِلَرُسولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فََيْشَرُبُه َيْوَم ثَ ، فَإِنْ كَ

، أَْو أََمَر بِِه ، فَأُْهرِيَق   .َبِقَي ِمْنُه َشْيٌء ، أَْهَراقَُه 



َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ أَبِي الشَّوَارِبِ ، َحدَّثََنا أَُبو َعَواَنةَ ، َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ ، َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن -٣٤٠٠
  .كَانَ ُيْنَبذُ ِلَرُسولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِفي َتْورٍ ِمْن ِحَجاَرٍة: اِهللا ، قَالَ 

  يِذ اَألْوِعَيِةَباُب النَّْهيِ َعْن َنبِ -١٣
، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن بِْشرٍ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْمرٍو ، َحدَّثََنا أَُب -٣٤٠١ و َسلََمةَ 

، أَنْ ُيْنَب: أَبِي ُهَرْيَرةَ ، قَالَ  ذَ ِفي النَِّقريِ ، َوالُْمَزفَِّت ، َوالدُّبَّاِء ، َوالَْحْنَتَمِة َنَهى َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 
  .كُلُّ ُمْسِكرٍ َحَراٌم: َوقَالَ 

َنَهى َرُسولُ اِهللا : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُرْمحٍ ، أَْخَبَرَنا اللَّْيثُ ْبُن َسْعٍد ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ  -٣٤٠٢
، َوالْقَْرعَِصلَّى اهللا َع ، أَنْ ُيْنَبذَ ِفي الُْمَزفَِّت    .لْيِه وَسلََّم 

ِعيٍد الُْخْدرِيِّ َحدَّثََنا َنْصُر ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َعنِ الُْمثَنَّى ْبنِ َسِعيٍد ، َعْن أَبِي الُْمَتَوكِّلِ ، َعْن أَبِي َس -٣٤٠٣
، َعنِ الشُّْربِ ِفي الَْحْنَتمِ ، َوالدُّبَّاِء ، َوالنَِّقريَِنَهى َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا : ، قَالَ    .َعلْيِه وَسلََّم 

ةَ ، َعْن ُبكَْيرِ ْبنِ : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َوالَْعبَّاُس ْبُن َعْبِد الَْعِظيمِ الْعَْنَبرِيُّ ، قَاالَ  -٣٤٠٤ َحدَّثََنا َشَباَبةُ ، َعْن ُشْعَب
، َعْن َعْبِد َر ، قَالَ  َعطَاٍء    .َنَهى َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َعنِ الدُّبَّاِء ، َوالَْحْنَتمِ: الرَّْحَمنِ ْبنِ َيْعمَُ

  َباُب َما ُرخَِّص ِفيِه ِمْن ذَِلَك -١٤
ُسَف ، َعْن َشرِيٍك ، َعْن ِسَماٍك ، َعنِ َحدَّثََنا َعْبُد الَْحِميِد ْبُن َبَياٍن الَْواِسِطيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَحاُق ْبُن ُيو -٣٤٠٥

كُْنُت َنَهْيُتكُْم َعنِ اَألْوِعَيِة : الْقَاِسمِ ْبنِ ُمَخْيِمَرةَ ، َعنِ اْبنِ ُبَرْيَدةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 
  .، فَاْنَتبِذُوا ِفيِه ، َواْجَتنُِبوا كُلَّ ُمْسِكرٍ

، أَْخَبَرَنا اْبُن ُجَرْيجٍ ، َعْن أَيُّوَب ْب -٣٤٠٦ نِ َهانٍِئ ، َحدَّثََنا ُيوُنُس ْبُن َعْبِد اَألْعلَى ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َوْهبٍ 
إِنِّي كُْنُت َنَهْيُتكُْم َعْن : لَ َعْن َمْسُروقِ ْبنِ اَألْجَدعِ ، َعنِ اْبنِ َمْسُعوٍد ، أَنَّ َرُسولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَا

  .َنبِيِذ اَألْوِعَيِة ، أَالَ َوإِنَّ وَِعاًء الَ ُيَحرُِّم َشْيئًا ، كُلُّ ُمْسِكرٍ َحَراٌم

  َباُب َنبِيِذ الْجَرِّ -١٥
، َعْن أَبِيِه قَ -٣٤٠٧ َحدَّثَْتنِي ُرَمْيثَةُ ، َعْن َعاِئَشةَ ، أَنََّها : الَ َحدَّثََنا ُسَوْيُد ْبُن َسِعيٍد ، َحدَّثََنا الُْمْعَتِمُر ْبُن ُسلَْيَمانَ 

، ِمْن جِلِْد أُْضِحيَِّتَها ِسقَاًء ؟ ثُمَّ قَالَْت : قَالَْت  َنَهى َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه : أََتْعجُِز إِْحَداكُنَّ أَنْ َتتَِّخذَ كُلَّ َعامٍ 
  .ِفي كَذَا ، َوِفي كَذَا ، إِالَّ الَْخلَّوَسلََّم ، أَنْ ُيْنَبذَ ِفي الَْجرِّ ، َو

ى ْبنِ أَبِي َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن ُموَسى الَْخطِْميُّ ، َحدَّثََنا الَْوِليُد ْبُن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا اَألْوَزاِعيُّ ، َعْن َيْحَي -٣٤٠٨
  .ى َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، أَنْ ُيْنَبذَ ِفي الْجَِرارَِنَه: كَِثريٍ ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، قَالَ 



، َعْن  -٣٤٠٩ َخاِلِد ْبنِ َحدَّثََنا ُمَجاِهُد ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا الَْولِيُد ، َعْن َصَدقَةَ أَبِي ُمَعاوَِيةَ ، َعْن َزْيِد ْبنِ َواِقٍد 
َم بَِنبِيِذ َجرٍّ َينِشُّ فَقَالَ : ، قَالَ  َعْبِد اِهللا ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ اْضرِْب بَِهذَا الْحَاِئطَ ، : أُِتَي النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ

ِمُن بِاللَِّه َوالَْيْومِ اآلِخرِ   .فَإِنَّ َهذَا َشَراُب َمْن الَ ُيْؤ

  َباُب َتْخِمريِ اِإلَناِء -١٦
ْمحٍ ، أَْخَبَرَنا اللَّْيثُ ْبُن َسْعٍد ، َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ ، َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ، َعْن َرُسولِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُر -٣٤١٠

، َوأَطِْفئُوا السَِّراَج ، َوأَغِْلقُوا الَْباَب: اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أَنَُّه قَالَ  ، فَإِنَّ  غَطُّوا اِإلَناَء ، َوأَْوكُوا السِّقَاَء 
نْ َيْعُرَض َعلَى إَِناِئِه ُعوًدا الشَّْيطَانَ الَ َيُحلُّ ِسقَاًء ، َوالَ َيفَْتُح َباًبا ، َوالَ َيكِْشُف إَِناًء ، فَإِنْ لَْم َيجِْد أََحُدكُْم ، إِالَّ أَ

  .ْهلِ الَْبْيِت َبْيَتُهْم، َوَيذْكَُر اْسَم اِهللا ، فَلَْيفَْعلْ ، فَإِنَّ الْفَُوْيِسقَةَ ُتْضرُِم ، َعلَى أَ

، َعْن أَبِي  َحدَّثََنا َعْبُد الَْحِميِد ْبُن َبَياٍن الَْواِسِطيُّ ، َحدَّثََنا َخاِلُد ْبُن َعْبِد اِهللا ، َعْن ُسَهْيلٍ ، َعْن أَبِيِه -٣٤١١
ِة اِإلَناِء ، َوإِيكَاِء السِّقَاِء ، َوإِكْفَاِء اِإلَناِءأََمَرَنا َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، بَِتْغِط: ُهَرْيَرةَ ، قَالَ    .َي

ٍت ، أَْخَبَرَنا َحدَّثََنا ِعْصَمةُ ْبُن الْفَْضلِ ، َحدَّثََنا َحَرِميُّ ْبُن ُعَماَرةَ ْبنِ أَبِي َحفَْصةَ ، َحدَّثََنا َحرِيُش ْبُن ِخرِّي -٣٤١٢
كُْنُت أَْصَنُع ِلَرُسولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ثَالَثَةَ آنَِيٍة ِمَن اللَّْيلِ ُمَخمََّرةً ، : لَْت اْبُن أَبِي ُملَْيكَةَ ، َعْن َعاِئَشةَ قَا

  .إَِناًء ِلطَُهورِِه ، َوإَِناًء ِلِسَواِكِه ، َوإَِناًء ِلَشَرابِِه

  َباُب الشُّْربِ ِفي آنَِيِة الِْفضَِّة -١٧
ُن ُرْمحٍ ، أَْخَبَرَنا اللَّْيثُ ْبُن َسْعٍد ، َعْن َناِفعٍ ، َعْن َزْيِد ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر ، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْب -٣٤١٣

، أَنََّها أَْخَبَرْتُه َعْن َرُسولِ اِهللا َصلَّى اهللا  إِنَّ : َم قَالَ َعلْيِه وَسلَّاِهللا ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي َبكْرٍ ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ 
  .الَِّذي َيشَْرُب ِفي إَِناِء الِْفضَِّة ، إِنََّما ُيَجْرجُِر ِفي َبطْنِِه ، َناَر َجَهنََّم

ْن َجاِهٍد ، َعَحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ أَبِي الشَّوَارِبِ ، َحدَّثََنا أَُبو َعَواَنةَ ، َعْن أَبِي بِْشرٍ ، َعْن ُم -٣٤١٤
َنَهى َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َعنِ الشُّْربِ ، ِفي آنَِيِة : َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي لَْيلَى ، َعْن ُحذَْيفَةَ ، قَالَ 

  .ِهَي لَُهْم ِفي الدُّْنَيا ، َوِهَي لَكُْم ِفي اآلِخَرِة: الذََّهبِ ، َوالِْفضَِّة ، َوقَالَ 

عٍ ، َعنَِحدَّثََن -٣٤١٥ ةَ ، َعْن َسْعِد ْبنِ إِْبَراِهيَم ، َعْن َناِف  اْمَرأَِة ا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا غُْنَدٌر ، َعْن ُشْعَب
، قَالَ  ، َعْن َعاِئَشةَ ، َعْن َرُسولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم  ، فَكَأَنََّما ُيَجْرجُِر َمْن َشرَِب ِفي إَِناِء ِفضَّ: اْبنِ ُعَمَر  ٍة 

  .ِفي َبطْنِِه ، َناَر َجَهنََّم

  َباُب الشُّْربِ بِثَالَثَِة أَْنفَاسٍ -١٨
ةَ ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا اْبُن َمْهِديٍّ ، َحدَّثََنا َعْزَرةُ ْبُن ثَابٍِت اَألْنصَارِيُّ ،  -٣٤١٦ َعْن ثَُماَم

َعلْيِه وَسلََّم كَانَ  ْبِد اِهللا ، َعْن أََنسٍ ، أَنَُّه كَانَ َيَتَنفَُّس ِفي اِإلَناِء ، ثَالَثًا َوَزَعَم أََنٌس أَنَّ َرُسولَ اِهللا َصلَّى اهللاَع
  .َيَتَنفَُّس ِفي اِإلَناِء ثَالَثًا



َحدَّثََنا َمْرَوانُ ْبُن ُمَعاوَِيةَ ، َحدَّثََنا رِْشِديُن ْبُن : ، قَاالَ َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َوُمَحمَُّد ْبُن الصَّبَّاحِ  -٣٤١٧
  .َشرَِب ، فََتَنفََّس ِفيِه َمرََّتْينِ: أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : كَُرْيبٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ 

  َباُب اْخِتَناِث اَألْسِقيَِة -١٩
 ْبنِ ثََنا أَْحَمُد ْبُن َعْمرِو ْبنِ السَّْرحِ ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ ، َعْن ُيوُنَس ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللاَحدَّ -٣٤١٨

: َعنِ اْخِتَناِث اَألْسِقَيِة َنَهى َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، : َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعْتَبةَ ، َعْن أَبِي َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ ، قَالَ 
  .أَنْ ُيْشَرَب ِمْن أَفَْواِهَها

، َعْن ِعكْرَِمةَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِمرٍ ، َحدَّثََنا َزْمَعةُ ْبُن َصاِلحٍ ، َعْن َسلََمةَ ْبنِ َوْهَرا -٣٤١٩ َم 
ُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َعنِ اْخِتَناِث اَألْسِقَيِة َوإِنَّ َرُجالً َبْعَد َما َنَهى َنَهى َر: ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ 

اَم ِمَن اللَّْيلِ إِلَى ِسقَاٍء ، فَاْخَتَنثَُه ، فََخَرَجْت َعلَ َم َعْن ذَِلَك ، قَ ِه ِمْنُه َحيَّةٌَرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ   .ْي

  اُب الشُّْربِ ، ِمْن ِفي السِّقَاِءَب -٢٠
ْن أَبِي َحدَّثََنا بِْشُر ْبُن ِهالَلٍ الصَّوَّاُف ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْوارِِث ْبُن َسِعيٍد ، َعْن أَيُّوَب ، َعْن ِعكْرَِمةَ ، َع -٣٤٢٠

  .شُّْربِ ِمْن ِفي السِّقَاِءَنَهى َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َعنِ ال: ُهَرْيَرةَ ، قَالَ 

ةَ ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا َبكُْر ْبُن َخلٍَف أَُبو بِْشرٍ ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن ُزَرْيعٍ ، َحدَّثََنا َخاِلٌد الَْحذَّاُء ، َعْن ِعكْرَِم -٣٤٢١
  .َب ، ِمْن فَمِ السِّقَاِءَنَهى أَنْ ُيْشَر: َعبَّاسٍ ، أَنَّ َرُسولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

  َباُب الشُّْرُب ، قَاِئًما -٢١
: ، قَالَ َحدَّثََنا ُسَوْيُد ْبُن َسِعيٍد ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمْسهِرٍ ، َعْن َعاِصمٍ ، َعنِ الشَّْعبِيِّ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ  -٣٤٢٢

، فََشرَِب قَاِئًماَسقَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِمْن َزْم   .َزَم 
، َما فََعلَ   .فَذَكَْرُت ذَِلَك ِلِعكْرَِمةَ فََحلََف بِاللَِّه 

، َعْن َيزِيَد ْبنِ َيزِيَد ْبنِ َجابِرٍ ، َعْن -٣٤٢٣ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الصَّبَّاحِ ، أَْخَبرََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ 
، َوِعْنَدَها : َرةَ ، َعْن َجدٍَّة لَُه ُيقَالُ لََها كَْبَشةُ اَألْنَصارِيَّةُ ، أَنَّ َرُسولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أَبِي َعْم َدَخلَ َعلَْيَها 

ُهَو قَاِئٌم ، فَقَطََعْت فََم الِْقْرَبِة َتْبَتِغي َبَركَةَ  ي َرُسولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه ِقْرَبةٌ ُمَعلَّقَةٌ ، فََشرَِب ِمْنَها ، َو ، َمْوِضعِ ِف
  .وَسلََّم

، َعْن أََنسٍ -٣٤٢٤ ، أَنَّ َرُسولَ  َحدَّثََنا ُحَمْيُد ْبُن َمْسَعَدةَ ، َحدَّثََنا بِْشُر ْبُن الُْمفَضَّلِ ، َحدَّثََنا َسِعيٌد ، َعْن قََتاَدةَ 
  .لشُّْربِ قَاِئًماَنَهى َعنِ ا: اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

  َباٌب إِذَا َشرَِب ، أَْعطَى اَألْيَمَن ، فَاَألْيَمَن -٢٢
ولَ اِهللا َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا َماِلُك ْبُن أََنسٍ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، أَنَّ َرُس -٣٤٢٥



اٍء ، َوَعْن َيِمينِِه أَْعَرابِيٌّ ، َوَعْن َيَسارِِه أَُبو َبكْرٍ ، فََشرَِب ثُمَّ أَْعطَى  أُِتَي: َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم  بِلََبنٍ قَْد ِشيَب بَِم
  .اَألْيَمُن ، فَاَألْيَمُن: اَألْعَرابِيَّ ، َوقَالَ 

ثََنا اْبُن ُجَرْيجٍ ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، َعْن ُعَبْيِد َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن َعيَّاشٍ ، َحدَّ -٣٤٢٦
، : اِهللا ْبنِ َعْبِد اِهللا ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ  أُِتَي َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، بِلََبنٍ ، َوَعْن َيِمينِِه اْبُن َعبَّاسٍ 

أََتأْذَنُ ِلي أَنْ أَْسِقَي َخاِلًدا قَالَ : فَقَالَ َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِالْبنِ َعبَّاسٍ َوَعْن َيَسارِِه َخاِلُد ْبُن الَْوِليِد ، 
، َعلَى َنفِْسي أََحًدا ، فَأََخذَ اْبُن َعبَّ: اْبُن َعبَّاسٍ  اسٍ ، َما أُِحبُّ أَنْ أُوِثَر ، بُِسْؤرِ َرُسولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

  .فََشرَِب ، َوَشرَِب َخاِلٌد

  َباُب التََّنفُّسِ ِفي اِإلَناِء -٢٣
َعنِ الَْحارِِث ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َداُوُد ْبُن َعْبِد اِهللا ، َعْن َعْبِد الَْعزِيزِ ْبنِ ُمَحمٍَّد ،  -٣٤٢٧

إِذَا َشرَِب أََحُدكُْم ، فَالَ : قَالَ َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، قَالَ أَبِي ذَُبابٍ ، َعْن َعمِِّه ، َع
  .َيَتَنفَّْس ِفي اِإلَناِء ، فَإِذَا أََراَد أَنْ َيُعوَد ، فَلُْيَنحِّ اِإلَناَء ، ثُمَّ ِلَيُعْد إِنْ كَانَ ُيرِيُد

ْبُن َخلٍَف أَُبو بِْشرٍ ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن ُزَرْيعٍ ، َعْن َخاِلٍد الَْحذَّاِء ، َعْن ِعكْرَِمةَ ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا َبكُْر  -٣٤٢٨
، َعنِ التََّنفُّسِ ِفي اِإلَناِء: َعبَّاسٍ ، قَالَ    .َنَهى َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

  َباُب النَّفْخِ ِفي الشََّرابِ -٢٤
ةَ ، َعنِ  -٣٤٢٩ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن َخالٍَّد الَْباِهِليُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن َعْبِد الْكَرِميِ ، َعْن ِعكْرَِم

ي اِإلَناِء: قَالَ    .َنَهى َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، أَنْ ُيْنفََخ ِف

و كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّحِيمِ ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ الُْمَحارِبِيُّ ، َعْن َشرِيٍك ، َعْن َعْبِد الْكَرِميِ ، َحدَّثََنا أَُب -٣٤٣٠
ي الشََّرابِ: َعْن ِعكْرَِمةَ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ    .لَْم َيكُْن َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيْنفُُخ ِف

  َباُب الشُّْربِ بِاَألكُفِّ َوالْكَْرعِ -٢٥
نِ َعْبِد اِهللا ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الُْمَصفَّى الِْحْمِصيُّ ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ ، َعْن ُمْسِلمِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ، َعْن زَِياِد ْب -٣٤٣١

َنَهاَنا َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه : َر ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، قَالَ َعْن َعاِصمِ ْبنِ ُمَحمَِّد ْبنِ َزْيِد ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعَم
غْ أََحُدكُْم ، كََما : وَسلََّم أَنْ َنْشَرَب َعلَى ُبطُونَِنا ، َوُهَو الْكَْرُع ، َوَنَهاَنا أَنْ َنْغَترَِف بِالَْيِد الَْواِحَدِة ، َوقَالَ  الَ َيلَ

الَ َيْشَرْب بِاللَّ َيلَغُ الْكَلُْب ْيلِ ِفي إَِناٍء ، َوالَ َيْشَرْب بِالَْيِد الَْواِحَدِة ، كََما َشرَِب الْقَْوُم الَِّذيَن َسِخطَ اللَُّه َعلَْيهِْم ، َو
، ُيرِيُد التَّوَاُضَع ، كََتَب اللَُّه لَُه ، َحتَّى ُيَحرِّكَُه ، إِالَّ أَنْ َيكُونَ إَِناًء ُمَخمًَّرا ، َوَمْن َشرَِب بَِيِدِه َوُهَو َيقِْدُر َعلَى إَِن اٍء 

  .أُفٍّ َهذَا َمَع الدُّْنَيا:  بَِعَدِد أَصَابِِعِه َحَسَناٍت ، َوُهَو إَِناُء ِعيَسى اْبنِ َمْرَيَم َعلَْيهَِما السَّالَُم ، إِذْ طََرَح الْقََدَح ، فَقَالَ

ْيَمانَ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َمْنُصورٍ أَُبو َب -٣٤٣٢ كْرٍ ، َحدَّثََنا ُيوُنُس ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا فُلَْيُح ْبُن ُسلَ
، َعلَى َرُجلٍ ِمَن اَألْنَصارِ ، َوُهَو : الْحَارِِث ، َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ، قَالَ  َدَخلَ َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 



ي َشنٍّ فَاْسِقَنا ، : لَْماَء ِفي َحاِئِطِه ، فَقَالَ لَُه َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ُيَحوِّلُ ا إِنْ كَانَ ِعْنَدَك َماٌء َباَت ِف
ُه ، إِلَى الَْعرِيشِ ، فََح: َوإِالَّ كََرْعَنا قَالَ  ، َواْنطَلَقَْنا َمَع لََب لَُه َشاةً ، َعلَى َماٍء ِعْنِدي َماٌء َباَت ِفي َشنٍّ ، فَاْنطَلََق 

، ثُمَّ فََعلَ ِمثْلَ ذَِلَك بَِصاِحبِِه الَِّذي َمَعُه   .َباَت ِفي َشنٍّ فََشرَِب 

رٍ ، َعنِ اْبنِ ُع -٣٤٣٣ ، َحدَّثََنا َواِصلُ ْبُن َعْبِد اَألْعلَى ، َحدَّثََنا اْبُن فَُضْيلٍ ، َعْن لَْيٍث ، َعْن َسِعيِد ْبنِ َعاِم َمَر 
ا َنكَْرُع ِفيَها ، فَقَالَ :  قَالَ ٍة ، فََجَعلَْن ِه وَسلََّم : َمَرْرَنا َعلَى بِْركَ ، َولَِكنِ : َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْي الَ َتكَْرُعوا 

  .اغِْسلُوا أَْيِدَيكُْم ، ثُمَّ اْشَربُوا ِفيَها ، فَإِنَُّه لَْيَس إَِناٌء أَطَْيَب ِمَن الَْيِد

  الْقَْومِ آِخُرُهْم ُشْرًبا َباُب َساِقي -٢٦
َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َزْيٍد ، َعْن ثَابٍِت الُْبَنانِيِّ ، َعْن َعْبِد : َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َعْبَدةَ ، َوُسَوْيُد ْبُن َسِعيٍد ، قَاالَ  -٣٤٣٤

َسلََّم قَالَ َرُسولُ اِهللا َصلَّ: اِهللا ْبنِ َرَباحٍ ، َعْن أَبِي قََتاَدةَ ، قَالَ  ، آِخُرُهْم ُشْرًبا: ى اهللا َعلْيِه و   .َساِقي الْقَْومِ 

  َباُب الشُّْربِ ، ِفي الزُّجَاجِ -٢٧
، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ -٣٤٣٥ إِْسَحاَق ، َعنِ  َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ِسَناٍن ، َحدَّثََنا َزْيُد ْبُن الُْحَبابِ ، َحدَّثََنا َمْنَدلُ ْبُن َعِليٍّ 

َم ، قََدُح : ْهرِيِّ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ َعْبِد اِهللا ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ الزُّ كَانَ ِلَرُسولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ
  .قََوارِيَر َيْشَرُب ِفيِه

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
٣١-   

  ِكَتاُب الطِّبِّ

  أَْنَزلَ لَُه ِشفَاًء َباُب َما أَْنَزلَ اللَُّه َداًء ، إِالَّ - ١
، َعْن زَِياِد ْبنِ ِعالَقَةَ ، : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َوِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، قَاالَ  -٣٤٣٦ َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ 

ي كَذَا ؟ : بِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َشهِْدُت اَألْعَراَب َيْسأَلُونَ النَّ: َعْن أَُساَمةَ ْبنِ َشرِيٍك ، قَالَ  أََعلَْيَنا َحَرٌج ِف
ِعَباَد اِهللا ، َوَضَع اللَُّه الَْحَرَج ، إِالَّ َمنِ اقَْتَرَض ، ِمْن ِعْرضِ أَِخيِه َشْيئًا ، فَذَاَك : أََعلَْيَنا َحَرٌج ِفي كَذَا ؟ فَقَالَ لَُهْم 

لَ : اِهللا  الَِّذي َحرَِج فَقَالُوا َيا َرُسولَ َه ، ُسْبَحاَنُه ، : َهلْ َعلَْيَنا ُجَناٌح أَنْ الَ َنَتَداَوى ؟ قَا َتَداَوْوا ِعَباَد اِهللا ، فَإِنَّ اللَّ
، إِالَّ الَْهَرَم ، قَالُوا  َي الَْعْبُد : لَْم َيَضْع َداًء ، إِالَّ َوَضَع َمَعُه ِشفَاًء  ُخلٌُق : قَالَ َيا َرُسولَ اِهللا ، َما َخْيُر َما أُْعِط

  .َحَسٌن

، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعنِ اْبنِ أَبِي ِخَزاَمةَ -٣٤٣٧  ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الصَّبَّاحِ ، أَْخَبرََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ 
وَِيةً َنَتَداَوى بَِها ، َوُرقًى َنْسَتْرِقي بَِها ، َوُتقًى ُسِئلَ َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، أََرأَْيَت أَْد: ِخَزاَمةَ ، قَالَ 

  .ِهَي ِمْن قََدرِ اللَِّه: َنتَِّقيَها ، َهلْ َتُردُّ ِمْن قََدرِ اِهللا َشْيئًا ؟ قَالَ 



َيانُ ، َعْن َعطَاِء ْبنِ السَّاِئبِ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َمْهِديٍّ ، َحدَّثََنا ُسفْ -٣٤٣٨
ا أَْنَزلَ اللَُّه َداًء ، إِالَّ أَْنَزلَ لَُه َدَواًء: أَبِي َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن َعْبِد اِهللا ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ    .َم

َحدَّثََنا أَُبو أَْحَمَد ، َعْن ُعَمَر ْبنِ : إِبَْراِهيُم ْبُن َسِعيٍد الَْجْوَهرِيُّ ، قَاالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َو -٣٤٣٩
َسلََّم : َسِعيِد ْبنِ أَبِي ُحَسْينٍ ، َحدَّثََنا َعطَاٌء ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، قَالَ  َما أَْنَزلَ اللَُّه : قَالَ َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه و

  .ًء ، إِالَّ أَْنَزلَ لَُه ِشفَاًءَدا

  َباُب الَْمرِيضِ َيْشَتهِي الشَّْيَء - ٢
ةَ ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليٍّ الَْخالَّلُ ، َحدَّثََنا َصفَْوانُ ْبُن ُهَبْيَرةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َمِكنيٍ ، َعْن ِعكْرِ -٣٤٤٠ َم

: أَْشَتهِي ُخْبَز ُبرٍّ ، فَقَالَ : َما َتْشَتهِي ؟ فَقَالَ : َعاَد َرُجالً ، فَقَالَ لَُه : ى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َعبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّ
إِذَا :  َعلْيِه وَسلََّم َمْن كَانَ ِعْنَدُه ُخْبُز ُبرٍّ ، فَلَْيْبَعثْ إِلَى أَِخيِه ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اهللا: النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

  .اْشَتَهى َمرِيُض أََحِدكُْم َشْيئًا ، فَلُْيطِْعْمُه

، َعْن َيزِيَد الرَّقَاِشيِّ ،  -٣٤٤١ ، َحدَّثََنا أَُبو َيحَْيى الِْحمَّانِيُّ ، َعنِ اَألْعَمشِ  َعْن أََنسِ ْبنِ َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن َوِكيعٍ 
، قَالَ َدَخلَ ال: َماِلٍك ، قَالَ  أَْشَتهِي كَْعكًا ، : أََتْشَتهِي َشْيئًا قَالَ : نَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َعلَى َمرِيضٍ َيُعوُدُه 

  .َنَعْم فَطَلَُبوا لَُه: قَالَ 

  َباُب الِْحْمَيِة - ٣
ٍد ، َحدَّثََنا فُلَْيُح ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن أَيُّوَب ْبنِ َعْبِد َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُيوُنُس ْبُن ُمَحمَّ -٣٤٤٢

َحدَّثََنا فُلَْيُح : َداُوَد ، قَاالَ الرَّْحَمنِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي َصْعَصَعةَ وَحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِمرٍ ، َوأَُبو 
، َع ِة ، ْن أَيُّوَب ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن َيْعقُوَب ْبنِ أَبِي َيْعقُوَب ، َعْن أُمِّ الُْمْنِذرِ بِْنِت قَْيسٍ اَألْنَصارِيَّْبُن ُسلَْيَمانَ 

َمَعُه َعِليُّ ْبُن أَبِي طَاِلبٍ ، َوَعِليٌّ َنا: قَالَْت  ٌه ِمْن َمَرضٍ ، َولََنا َدَخلَ َعلَْيَنا َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َو ِق
، َيأْكُلُ ِمْنَها فََتَناَولَ َعِليٌّ ِلَيأْكُلَ ، فَ قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه َدَواِلي ُمَعلَّقَةٌ ، َوكَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

، َوَشِعًريا ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اهللا فََصَنْعُت ِل: َمْه َيا َعِليُّ إِنََّك َناِقٌه قَالَْت : وَسلََّم  لنَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِسلْقًا 
يُّ ِمْن َهذَا ، فَأَِصْب ، فَإِنَُّه أَْنفَُع لََك َسلََّم َيا َعِل   .َعلْيِه و

، َعنِ اْبنِ الُْمَباَرِك ، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َعْبِد الَْوهَّابِ ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن  -٣٤٤٣ إِْسَماِعيلَ 
َسلََّم : الَْحِميِد ْبنِ َصْيِفيٍّ ، ِمْن َولَِد ُصَهْيبٍ َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ُصَهْيبٍ ، قَالَ  قَِدْمُت َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه و

اْدنُ فَكُلْ فَأََخذُْت آكُلُ ِمَن التَّْمرِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى : يُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َوَبْيَن َيَدْيِه ُخْبٌز َوَتْمٌر ، فَقَالَ النَّبِ
اهللا  إِنِّي أَْمُضغُ ِمْن َناِحَيٍة أُْخَرى ، فََتَبسََّم َرُسولُ اِهللا َصلَّى: اهللا َعلْيِه وَسلََّم َتأْكُلُ َتْمًرا َوبَِك َرَمٌد ؟ قَالَ ، فَقُلُْت 

  .َعلْيِه وَسلََّم

  َباُب الَ ُتكْرُِهوا الَْمرِيَض ، َعلَى الطََّعامِ - ٤
، َحدَّثََنا َبكُْر ْبُن ُيوُنَس ْبنِ ُبكَْيرٍ ، َعْن ُموَسى ْبنِ ُعلَيِّ -٣٤٤٤  ْبنِ َرَباحٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُنَمْيرٍ 



ةَ ْب اِمرٍ الُْجَهنِيِّ ، قَالَ َعْن أَبِيِه ، َعْن ُعقَْب الَ ُتكْرُِهوا َمْرَضاكُْم َعلَى : قَالَ َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : نِ َع
  .الطََّعامِ َوالشََّرابِ ، فَإِنَّ اللََّه ُيطِْعُمُهْم َوَيْسِقيهِْم

  َباُب التَّلْبِينَِة - ٥
، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن السَّاِئبِ ْبنِ َبَركَةَ ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن َسِعيٍد  -٣٤٤٥ الَْجْوَهرِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ اْبُن ُعلَيَّةَ 

ِه ، َعْن َعاِئَشةَ ، قَالَْت  ِء إِذَا أََخذَ أَْهلَُه الَْوْعُك ، أََمَر بِالَْحَسا: كَانَ َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َعْن أُمِّ
إِنَُّه لََيْرُتو فَُؤاَد الَْحزِينِ ، َوَيْسُرو َعْن فَُؤاِد السَِّقيمِ ، كََما َتْسُرو إِْحَداكُنَّ الَْوَسَخ ، َعْن : َوكَانَ َيقُولُ : قَالَْت 

  .َوْجهَِها بِالَْماِء

ْبنِ َنابِلٍ ، َعنِ اْمَرأٍَة ، ِمْن قَُرْيشٍ ُيقَالَ لََها َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن أَبِي الَْخِصيبِ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن أَْيَمَن  -٣٤٤٦
، َعلَْيكُْم بِالَْبِغيضِ النَّاِفعِ التَّلْبِيَنِة َيْعنِي الَْحَساَء : قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : كَلْثٌُم ، َعْن َعاِئَشةَ ، قَالَْت 

، لَْم َتَزلِ الُْبْرَمةُ َعلَى النَّارِ ، َحتَّى َيْنَتهَِي أََحُد َوكَانَ َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْي ِه وَسلََّم إِذَا اْشَتكَى أََحٌد ِمْن أَْهِلِه 
  .طََرفَْيِه ، َيْعنِي َيْبَرأُ أَْو َيُموُت

  َباُب الَْحبَّةُ السَّوَْداُء - ٦
، : ارِِث الِْمْصرِيَّاِن ، قَاالَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُرْمحٍ ، َوُمَحمَُّد ْبُن الَْح -٣٤٤٧ َحدَّثََنا اللَّْيثُ ْبُن َسْعٍد ، َعْن ُعقَْيلٍ 

، َوَسِعيُد ْبُن الُْمَسيَّبِ ، أَنَّ أََبا ُهَرْيَرةَ ، أَْخَبَرنِي أَُبو َسلََمةَ ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ   ، أَْخَبَرُهَما أَنَُّه َسِمَع َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ 
َم َيقُولُ َرُسولَ اِهللا  ، إِالَّ السَّاَم: َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ ي الَْحبَِّة السَّوَْداِء ِشفَاًء ِمْن كُلِّ َداٍء    .إِنَّ ِف

  .َوالسَّاُم الَْمْوُت ، َوالَْحبَّةُ السَّْوَداُء ، الشُّونِيُز

، َحدَّثََنا أَُبو َعاِص -٣٤٤٨ ِك ، قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َسلََمةَ َيْحَيى ْبُن َخلٍَف  ْبنِ َعْبِد الَْمِل َسِمْعُت : مٍ ، َعْن ُعثَْمانَ 
لَ  َعلَْيكُْم بَِهِذِه الَْحبَِّة السَّْوَداِء ، : َساِلَم ْبَن َعْبِد اِهللا ، ُيَحدِّثُ َعْن أَبِيِه ؛ أَنَّ َرُسولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَا

اًء ِمْن كُلِّ َداٍء   .، إِالَّ السَّاَم فَإِنَّ ِفيَها ِشفَ

اِلِد ْبنِ َسْعٍد ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ، أَْخَبرََنا إِْسرَاِئيلُ ، َعْن َمْنُصورٍ ، َعْن َخ -٣٤٤٩
ُهَو َمرِيٌض ، فََعاَدُه اْبُن أَبِي َعِتيقٍ َخَرْجَنا ، َوَمَعَنا غَاِلُب ْبُن أَْبَجَر ، فََمرَِض ِفي الطَّرِيقِ ، فَقَ: قَالَ  ِدْمَنا الَْمِديَنةَ ، َو

أَْنِفِه ،  َعلَْيكُْم بَِهِذِه الَْحبَِّة السَّْوَداِء ، فَُخذُوا ِمْنَها َخْمًسا ، أَْو َسْبًعا ، فَاْسَحقُوَها ، ثُمَّ اقْطُُروَها ِفي: ، َوقَالَ لََنا 
الْجَانِبِ َوِفي َهذَا الَْجانِبِ ، فَإِنَّ َعاِئَشةَ َحدَّثَْتُهْم ، أَنََّها َسِمَعْت َرُسولَ اِهللا َصلَّى اهللا بِقَطََراِت َزْيٍت ، ِفي َهذَا 

َسلََّم َيقُولُ  ، إِالَّ أَنْ َيكُونَ السَّاُم قُلُْت : َعلْيِه و ا السَّاُم: إِنَّ َهِذِه الَْحبَّةَ السَّْوَداَء ِشفَاٌء ِمْن كُلِّ َداٍء  : ؟ قَالَ  َوَم
  .الَْمْوُت

  َباُب الَْعَسلِ - ٧
لَْهاِشِميُّ ، َعْن َحدَّثََنا َمْحُموُد ْبُن ِخَداشٍ ، َحدَّثََنا َسِعيُد ْبُن َزكَرِيَّاَء الْقَُرِشيُّ ، َحدَّثََنا الزَُّبْيُر ْبُن َسِعيٍد ا -٣٤٥٠



َمْن لَِعَق الَْعَسلَ ثَالَثَ : قَالَ َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َعْبِد الَْحِميِد ْبنِ َساِلمٍ ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، قَالَ 
  .غََدَواٍت ، كُلَّ َشْهرٍ ، لَْم ُيِصْبُه َعِظيٌم ِمَن الَْبالَِء

الَْعطَّاُر ، َعنِ الَْحَسنِ ، َعْن  َحدَّثََنا أَُبو بِْشرٍ َبكُْر ْبُن َخلٍَف ، َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن َسْهلٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َحْمَزةَ -٣٤٥١
، فَأََخذُْت لُْعقَِتي ، : َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ، قَالَ  ِه وَسلََّم ، َعَسلٌ ، فَقََسَم َبْيَنَنا لُْعقَةً ، لُْعقَةً  أُْهِدَي ِللنَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْي

  .َنَعْم: الَ َيا َرُسولَ اِهللا ، أَْزَداُد أُْخَرى ؟ قَ: ثُمَّ قُلُْت 

َسلََمةَ ، َحدَّثََنا َزْيُد ْبُن الُْحَبابِ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن أَبِي إِْسَحاَق ، َعْن أَبِ -٣٤٥٢ ي اَألْحَوصِ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن 
  .الَْعَسلِ ، َوالْقُْرآِن: فَاَءْينِ َعلَْيكُْم بِالشِّ: قَالَ َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َعْن َعْبِد اِهللا ، قَالَ 

  َباُب الْكَْمأَِة َوالَْعْجوَِة - ٨
، َحدَّثََنا أَْسَباطُ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا اَألْعَمُش ، َعْن َجْع -٣٤٥٣ فَرِ ْبنِ إَِياسٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُنَمْيرٍ 

الْكَْمأَةُ ِمَن الَْمنِّ ، : قَالَ َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ْن أَبِي َسِعيٍد ، َوَجابِرٍ ، قَاالَ َعْن َشْهرِ ْبنِ َحْوَشبٍ ، َع
، َوالَْعْجَوةُ ِمَن الَْجنَِّة ، َوِهَي ِشفَاٌء ِمَن السُّمِّ   .َوَماُؤَها ِشفَاٌء ِللَْعْينِ 

َحدَّثََنا َسِعيُد ْبُن َمْسلََمةَ ْبنِ ِهَشامٍ ، َعنِ : َوُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا الرَّقِّيَّاِن ، قَاالَ  َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َمْيُموٍن ، - م٣٤٥٣
َم ِمثْاَألْعَمشِ ، َعْن َجْعفَرِ ْبنِ إَِياسٍ ، َعْن أَبِي َنْضَرةَ ، َعْن أَبِي َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َع   .لَُهلْيِه وَسلَّ

َسِمَع  -٣٤٥٤ ِك ْبنِ ُعَمْيرٍ ،  ، َعْن َعْبِد الَْمِل َعْمَرو ْبَن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الصَّبَّاحِ ، أَْخَبرََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ 
أَنَّ الْكَْمأَةَ : َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َسِمْعُت َسِعيَد ْبَن َزْيِد ْبنِ َعْمرِو ْبنِ ُنفَْيلٍ ، ُيَحدِّثُ َعنِ النَّبِيِّ : ُحَرْيٍث ، َيقُولُ 

ْينِ   .ِمَن الَْمنِّ ، الَِّذي أَْنَزلَ اللَُّه َعلَى َبنِي إِْسَراِئيلَ َوَماُؤَها ِشفَاٌء ِللَْع

َعْن َشْهرِ ْبنِ َحْوَشبٍ ، َعْن  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َعْبِد الصََّمِد ، َحدَّثََنا َمطٌَر الَْورَّاُق ، -٣٤٥٥
َم ، فَذَكَْرَنا الْكَْمأَةَ ، فَقَالُوا : أَبِي ُهَرْيَرةَ ، قَالَ  ُهَو ُجَدرِيُّ : كُنَّا َنَتَحدَّثُ ِعْنَد َرُسولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ

َم ، فَقَالَ اَألْرضِ ، فَُنِمَي الَْحِديثُ إِلَى َرُسولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه  الْكَْمأَةُ ِمَن الَْمنِّ ، َوالَْعْجَوةُ ِمَن الَْجنَِّة ، : وَسلَّ
  .َوِهَي ِشفَاٌء ِمَن السَّمِّ

دَّثَنِي َح، ُمَزنِيُّ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َمْهِديٍّ ، َحدَّثََنا الُْمْشَمِعلُّ ْبُن إَِياسٍ الْ -٣٤٥٦
ْبَن َعْمرٍو الُْمَزنِيَّ ، قَالَ  ِه وَسلََّم َيقُولُ : َعْمُرو ْبُن ُسلَْيمٍ ، قَالَ َسِمْعُت َراِفَع  : َسِمْعُت َرُسول اِهللا َصلَّى اهللا َعلْي

  .الَْعْجَوةُ َوالصَّْخَرةُ ، ِمَن الَْجنَِّة
  .يِهَحِفظُْت الصَّْخَرةَ ِمْن ِف: َعْبُد الرَّْحَمنِ : قَالَ 

  َباُب السََّنا َوالسَّنُّوِت - ٩
 ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ ُيوُسَف ْبنِ َسْرحٍ الِْفْرَيابِيُّ ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َبكْرٍ السَّكَْسِكيُّ -٣٤٥٧

مِّ َحَرامٍ ، َوكَانَ قَْد َصلَّى َمَع َرُسولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َسِمْعُت أََبا أَُبيِّ ْبَن أُ: إِْبَراهِيُم ْبُن أَبِي َعْبلَةَ ، قَالَ 



، َيقُولُ : الِْقْبلََتْينِ ، َيقُولُ  َعلَْيكُْم بِالسََّنى ، َوالسَّنُّوِت ، فَإِنَّ ِفيهَِما : َسِمْعُت َرُسولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 
  .الَْمْوُت: َيا َرُسولَ اِهللا ، َوَما السَّاُم ؟ قَالَ : ، إِالَّ السَّاَم ، ِقيلَ  ِشفَاًء ِمْن كُلِّ َداٍء

َو الَْعَسلُ الَِّذي َيكُونُ ِفي زِقَاقِ : السَّنُّوُت ، الشِّبِتُّ ، َوقَالَ آَخُرونَ : قَالَ اْبُن أَبِي َعْبلَةَ : قَالَ َعْمٌرو  َبلْ ُه
َو قَْولُ الشَّا   :ِعرِ السَّْمنِ ، َوُه

  .َوُهْم َيْمَنُعونَ َجاَرُهْم أَنْ َيَتقَرََّدا... ُهُم السَّْمُن بِالسَّنُّوِت الَ أَلَْس ِفيهِْم 

  َباُب الصَّالَةُ ِشفَاٌء -١٠
، َع -٣٤٥٨ ، َحدَّثََنا السَّرِيُّ ْبُن ِمْسِكنيٍ ، َحدَّثََنا ذَوَّاُد ْبُن ُعلَْبةَ  ْن لَْيٍث ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن ُمَساِفرٍ 

َهجََّر النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فََهجَّْرُت ، فََصلَّْيُت ثُمَّ َجلَْسُت ، فَالَْتفََت إِلَيَّ النَّبِيُّ : َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، قَالَ 
، فَقَالَ  ، فَإِنَّ ِفي الصَّالَِة : َعْم ، َيا َرُسولَ اِهللا ، قَالَ َن: اِشكَنَِب َدْرْد ؟ قُلُْت : َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم  قُْم فََصلِّ 

  .ِشفَاًء
َر َنْحَوُه ، )١(َحدَّثََنا أَُبو الَْحَسنِ الْقَطَّانُ  ةَ ، فَذَكَ ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن َنْصرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َسلََمةَ ، َحدَّثََنا ذَوَّاُد ْبُن ُعلَْب

  .اِشكَنَِب َدْرْد َيْعنِي َتْشَتِكي َبطَْنَك بِالْفَارِِسيَِّة: ِفيِه َوقَالَ 
  .أَُبو َعْبِد اِهللا َحدَّثَ بِِه َرُجلٌ َألْهِلِه فَاْسَتْعَدْوا َعلَْيِه: قَالَ 

  __________حاشية_
، القزويين ، القطان ، راوي ) ١( بن حبر  ، فهذا عن ا" السنن"هو أبو احلسن علي بن إبراهيم بن سلمة  بن ماجة 

  ".السنن"من زياداته على 

  َباُب النَّْهيِ َعنِ الدََّواِء الَْخبِيِث -١١
أَبِي ُهَرْيَرةَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن ُيوُنَس ْبنِ أَبِي إِْسَحاَق ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َعْن  -٣٤٥٩
، َعنِ الدََّواِء الَْخبِيِث ، َيْعنِي السُّمَّ َنَهى َرُسولُ: ، قَالَ    .اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

، َعْن أَبِي َصاِلحٍ ، َعْن أَبِي ُهَرْيَر -٣٤٦٠ : ةَ ، قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعنِ اَألْعَمشِ 
َو َيَتَحسَّاُه ِفي َنارِ َجَهنََّم ، َخاِلًدا ُمَخلًَّدا : اهللا َعلْيِه وَسلََّم  قَالَ َرُسولُ اِهللا َصلَّى ا ، فَقََتلَ َنفَْسُه ، فَُه َمْن َشرَِب ُسم

  .ِفيَها أََبًدا

  َباُب َدَواِء الَْمِشيِّ -١٢
، َعْن ُزْرَعةَ ْبنِ َعْبِد َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ ، َع -٣٤٦١ ْن َعْبِد الَْحِميِد ْبنِ َجْعفَرٍ 

، قَالَْت  رٍ التَّْيِميِّ ، َعْن أَْسَماَء بِْنِت ُعَمْيسٍ  : قَالَ ِلي َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : الرَّْحَمنِ ، َعْن َمْولًى ِلَمْعَم
لَْو كَانَ َشْيٌء َيْشِفي ِمَن : َحارٌّ َجارٌّ ثُمَّ اْسَتْمَشْيُت بِالسََّنى فَقَالَ : الشُّْبُرمِ ، قَالَ بِ: بَِماذَا كُْنِت َتْسَتْمِشَني ؟ قُلُْت 

  .الَْمْوِت ، كَانَ السََّنى ، َوالسََّنى ِشفَاٌء ِمَن الَْمْوِت

  َباُب َدَواِء الُْعذَْرِة ، َوالنَّْهيِ َعنِ الَْغْمزِ -١٣
َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن : كْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َوُمَحمَُّد ْبُن الصَّبَّاحِ ، قَاالَ َحدَّثََنا أَُبو َب -٣٤٦٢



َسلََّم ، َدَخلُْت بِاْبنٍ ِلي َعلَى النَّبِيِّ َصلَّ: ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ َعْبِد اِهللا ، َعْن أُمِّ قَْيسٍ بِْنِت ِمْحَصنٍ ، قَالَْت  ى اهللا َعلْيِه و
َعالََم َتْدغَْرنَ أَْوالََدكُنَّ بَِهذَا الِْعالَقِ ؟ َعلَْيكُْم بَِهذَا الُْعوِد الْهِْنِديِّ ، فَإِنَّ ِفيِه : َوقَْد أَْعلَقُْت َعلَْيِه ِمَن الُْعذَْرِة ، فَقَالَ 

  .بِِه ِمْن ذَاِت الَْجْنبِ َسْبَعةَ أَْشِفَيٍة ، ُيْسَعطُ بِِه ِمَن الُْعذَْرِة ، َوُيلَدُّ
نِ اْبنِ َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َعْمرِو ْبنِ السَّْرحِ الِْمْصرِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َوْهبٍ ، أَْخَبَرَنا ُيوُنُس ، َع - م٣٤٦٢

  .لَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم بَِنْحوِِهِشَهابٍ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ، َعْن أُمِّ قَْيسٍ بِْنِت ِمْحَصنٍ ، َعنِ النَّبِيِّ َص
  .أَْعلَقُْت َيْعنِي غََمْزُت: قَالَ ُيوُنُس 

  َباُب َدَواِء ِعْرقِ النَّسَا -١٤
ِهَشاُم ْبُن َحدَّثََنا الَْولِيُد ْبُن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا : َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َوَراِشُد ْبُن َسِعيٍد الرَّْمِليُّ ، قَاالَ  -٣٤٦٣

َسِمْعُت َرُسول اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َحسَّانَ ، َحدَّثََنا أََنُس ْبُن ِسريِيَن ، أَنَُّه َسِمَع أََنَس ْبَن َماِلٍك ، َيقُولُ 
أَجَْزاٍء ، ثُمَّ ُيْشَرُب َعلَى الرِّيقِ ، ِفي كُلِّ َيْومٍ  ِشفَاُء ِعْرقِ النََّسا ، أَلَْيةُ َشاٍة أَْعَرابِيٍَّة ُتذَاُب ، ثُمَّ ُتَجزَّأُ ثَالَثَةَ: َيقُولُ 
  .ُجْزٌء

  َباُب َدَواِء الْجِرَاَحِة -١٥
َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن أَبِي َحازِمٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن : َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َوُمَحمَُّد ْبُن الصَّبَّاحِ ، قَاالَ  -٣٤٦٤

ْوَم أُُحٍد ، َوكُِسَرْت َرَباِعَيُتُه ، : لِ ْبنِ َسْعٍد السَّاِعِديِّ ، قَالَ َسْه ُجرَِح َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َي
ُه ، َوَعِليٌّ َيْسِكُب َعلَْيِه الَْماَء ، فَلَمَّا َرأَْت  َوُهِشَمِت الَْبْيَضةُ َعلَى َرأِْسِه ، فَكَاَنْت فَاِطَمةُ َتْغِسلُ الدََّم َعْن بِالِْمَجنِّ 
، َحتَّى إِذَا َصاَر َرَماًدا ، أَلَْزَمْتُه الْجُْرَح ،  فَاِطَمةُ أَنَّ الَْماَء الَ َيزِيُد الدََّم إِالَّ كَثَْرةً أََخذَْت ِقطَْعةَ َحِصريٍ ، فَأَْحَرقَْتَها 

  .فَاْسَتْمَسَك الدَُّم

ُن إِْبَراِهيَم ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي فَُدْيٍك ، َعْن َعْبِد الُْمَهْيِمنِ ْبنِ َعبَّاسِ ْبنِ َسْهلِ ْبنِ َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْب -٣٤٦٥
إِنِّي َألْعرُِف َيْوَم أُُحٍد َمْن َجَرَح َوْجَه َرُسولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه : َسْعٍد السَّاِعِديِّ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، قَالَ 

، َوُيَداوِيِه ، َوَمْن َيْحِموَس ِه َرُسولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم  َمْن كَانَ ُيْرِقئُ الْكَلَْم ِمْن َوْج لُ الَْماَء ِفي لََّم ، َو
يٌّ ، َوأَمَّا َمْن كَانَ أَمَّا َمْن كَانَ َيْحِملُ الَْماَء ِفي الِْمَج: الِْمَجنِّ ، َوبَِما ُدووَِي بِِه الْكَلُْم َحتَّى َرقَأَ ، قَالَ  نِّ فََعِل

ِه  ةَ َحِصريٍ َخلَقٍ ، فََوَضَعْت َرَماَدُه َعلَْي ، أَْحَرقَْت لَُه ِحَني لَْم َيْرقَأْ ِقطَْع   .، فََرقَأَ الْكَلُْمُيَداوِي الْكَلَْم فَفَاِطَمةُ 

  َباُب َمْن َتطَبََّب ، َولَْم ُيْعلَْم ِمْنُه ِطبٌّ -١٦
َحدَّثََنا الَْولِيُد ْبُن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا اْبُن ُجَرْيجٍ ، : ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َوَراِشُد ْبُن َسِعيٍد الرَّْمِليُّ ، قَاالَ  َحدَّثََنا -٣٤٦٦

، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، قَالَ  ِه وَسلََّم : َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ  َمْن َتطَبََّب ، َولَْم ُيْعلَْم : قَالَ َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْي
  .ِمْنُه ِطبٌّ قَْبلَ ذَِلَك ، فَُهَو َضاِمٌن

  َباُب َدَواِء ذَاِت الَْجْنبِ -١٧
،  ُن َمْيُموٍنَحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َعْبِد الَْوهَّابِ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن إِْسَحاَق ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْب -٣٤٦٧



ا : َحدَّثَنِي أَبِي ، َعْن َزْيِد ْبنِ أَْرقََم ، قَالَ  َنَعَت َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِمْن ذَاِت الَْجْنبِ ، َوْرًسا ، َوقُْسطً
  .، َوَزْيًتا ، ُيلَدُّ بِِه

يُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َوْهبٍ ، أَْخَبَرَنا ُيوُنُس ، َحدَّثََنا أَُبو طَاِهرٍ أَْحَمُد ْبُن َعْمرِو ْبنِ السَّْرحِ الِْمْصرِ -٣٤٦٨
ةَ ، َعْن أُمِّ قَْيسٍ بِْنِت ِمْحَص ، قَالَْت َواْبُن َسْمَعانَ ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعْتَب قَالَ : نٍ 

َم  ا ذَاُت : َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ ِه َسْبَعةَ أَْشِفَيٍة ، ِمْنَه َعلَْيكُْم بِالُْعوِد الْهِْنِديِّ ، َيْعنِي بِِه الْكُْسَت ، فَإِنَّ ِفي
  .الَْجْنبِ

ِة أَْدَواٍء ، ِمْنَها ذَاُت الَْجْنبِ: ِفي الَْحِديِث : قَالَ اْبُن َسْمَعانَ  ِه ِشفَاًء ِمْن َسْبَع   .فَإِنَّ ِفي

  ىَباُب الُْحمَّ -١٨
 ، َعْن َحفْصِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن ُموَسى ْبنِ ُعَبْيَدةَ ، َعْن َعلْقََمةَ ْبنِ َمْرثٍَد -٣٤٦٩

ِت الُْحمَّى ِعْنَد َرُسولِ اِهللا َصلَّى اهللا : ْبنِ ُعَبْيِد اِهللا ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، قَالَ  َعلْيِه وَسلََّم ، فََسبََّها َرُجلٌ ، فَقَالَ ذُِكَر
  .الَ َتُسبََّها ، فَإِنََّها َتْنِفي الذُُّنوَب ، كََما َتْنِفي النَّاُر ، َخَبثَ الَْحِديِد: النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

َمةَ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َيزِيَد ، َعْن إِْسَماِعيلَ ْبنِ ُعَبْيِد َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُسا -٣٤٧٠
ُه أَُبو اِهللا ، َعْن أَبِي َصاِلحٍ اَألْشَعرِيِّ ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، أَنَُّه َعا َد َمرِيًضا ، َوَمَع

ِهَي َنارِي أَُسلِّطَُها َعلَى : أَْبِشْر فَإِنَّ اللََّه َيقُولُ : انَ بِِه ، فَقَالَ َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ُهَرْيَرةَ ِمْن َوْعٍك كَ
  .َعْبِدي الُْمْؤِمنِ ِفي الدُّْنَيا ، ِلَتكُونَ َحظَُّه ِمَن النَّارِ ِفي اآلِخَرِة

  ، فَاْبُرُدوَها بِالَْماِء َباُب الُْحمَّى ِمْن فَْيحِ َجَهنََّم -١٩
ِه ، َعْن َعاِئَشةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُنَمْيرٍ ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِي -٣٤٧١

َم قَالَ    .َجَهنََّم ، فَاْبُرُدوَها بِالَْماِء الُْحمَّى ِمْن فَْيحِ: أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ

َر )١(َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد  -٣٤٧٢ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُنَمْيرٍ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَم
  .إِنَّ ِشدَّةَ الُْحمَّى ِمْن فَْيحِ َجَهنََّم ، فَاْبُرُدوَها بِالَْماِء: ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، أَنَُّه قَالَ 

  __________حاشية_
  ".علي بن ُمَحمد"، َبَدل " أبو َبكْر بن أَبِي َشْيَبة: " ٧٩٥٤" حتفة األشراف"يف ) ١(

، َحدَّثََنا ُمْصَعُب ْب -٣٤٧٣ ُن الِْمقَْدامِ ، َحدَّثََنا إِْسَرائِيلُ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُنَمْيرٍ 
، َعْن َراِفعِ ْبنِ َخِديجٍ ، قَالَ  اَعةَ  َسلََّم َيقُولُ : َمْسُروقٍ ، َعْن َعَباَيةَ ْبنِ رِفَ الُْحمَّى : َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه و

  .اكِْشِف الَْباْس ، َربَّ النَّاْس ، إِلََه النَّاْس: اِء فََدَخلَ َعلَى اْبنٍ ِلَعمَّارٍ فَقَالَ ِمْن فَْيحِ َجَهنََّم ، فَاْبُرُدوَها بِالَْم



، َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ ، َعْن فَاِطَم -٣٤٧٤ ةَ بِْنِت الُْمْنِذرِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبَدةُ ْبُن ُسلَْيَمانَ 
، فََتُصبُّ،  : ُه ِفي َجْيبَِها ، َوَتقُولُ َعْن أَْسَماَء بِْنِت أَبِي َبكْرٍ ، أَنََّها كَاَنْت ُتْؤَتى بِالَْمرْأَِة الَْمْوُعوكَِة ، فََتْدُعو بِالَْماِء 

َم ، قَالَ    .ِمْن فَْيحِ َجَهنََّمإِنََّها : اْبُرُدوَها بِالَْماِء ، َوقَالَ : إِنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ

، َحدَّثََنا َعْبُد اَألْعلَى ، َعْن َسِعيٍد ، َعْن قََتاَدةَ ، َعنِ الَْحَسنِ  -٣٤٧٥ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا أَُبو َسلََمةَ َيْحَيى ْبُن َخلٍَف 
  .ْن ِكريِ َجَهنََّم ، فََنحُّوَها َعْنكُْم بِالَْماِء الَْبارِِدالُْحمَّى ِكٌري ِم: ُهَرْيَرةَ ، أَنَّ َرُسولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ 

  َباُب الِْحَجامَةُ -٢٠
، َعْن ُمَح -٣٤٧٦ مَِّد ْبنِ َعْمرٍو ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَْسَوُد ْبُن َعاِمرٍ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ 

َسلََّم ، قَالَ َعْن أَبِي َسلَ ، : َمةَ ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه و إِنْ كَانَ ِفي َشْيٍء ِممَّا َتَداَوْونَ بِِه َخْيٌر 
  .فَالِْحَجاَمةُ

ةَ ، َعنِ َحدَّثََنا َنْصُر ْبُن َعِليٍّ الَْجْهَضِميُّ ، َحدَّثََنا زَِياُد ْبُن الرَّبِيعِ ، َحدَّثَ -٣٤٧٧ َنا َعبَّاُد ْبُن َمْنُصورٍ ، َعْن ِعكْرَِم
، قَالَ  إٍ ِمَن الَْمالَِئكَِة ، إِالَّ : اْبنِ َعبَّاسٍ ، أَنَّ َرُسولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم  َما َمَرْرُت لَْيلَةَ أُْسرَِي بِي ، بَِملَ

  .ِحَجاَمِةَعلَْيَك َيا ُمَحمَُّد بِالْ: كُلُُّهْم َيقُولُ ِلي 

، َعْن ِعكْرَِم -٣٤٧٨ ةَ ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا أَُبو بِْشرٍ َبكُْر ْبُن َخلٍَف ، َحدَّثََنا َعْبُد اَألْعلَى ، َحدَّثََنا َعبَّاُد ْبُن َمْنُصورٍ 
، َيذَْهُب بِالدَّمِ ، َوُيِخفُّ الصُّلَْب ،  نِْعَم الَْعْبُد الَْحجَّاُم: قَالَ َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َعبَّاسٍ ، قَالَ 
  .َوَيْجلُو الَْبَصَر

قَالَ َرُسولُ : َسِمْعُت أََنَس ْبَن َماِلٍك ، َيقُولُ : َحدَّثََنا ُجَباَرةُ ْبُن الُْمَغلِّسِ ، َحدَّثََنا كَِثُري ْبُن ُسلَْيمٍ قَالَ  -٣٤٧٩
ا َمَرْر: اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم  ، إِالَّ قَالُوا َم ْر أُمََّتَك بِالِْحَجاَمِة: ُت لَْيلَةَ أُْسرَِي بِي بَِملَإٍ    .َيا ُمَحمَُّد ، ُم

نَّ أُمَّ َسلََمةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُرْمحٍ الِْمْصرِيُّ ، أَْخَبَرَنا اللَّْيثُ ْبُن َسْعٍد ، َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ ، َعْن َجابِرٍ ، أَ -٣٤٨٠
، ِفي الِْحَجاَمِة ، َز ، اْسَتأْذََنْت َرُسولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم  فَأََمَر النَّبِيُّ َصلَّى ْوَج النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

  .اهللا َعلْيِه وَسلََّم أََبا طَْيَبةَ أَنْ َيْحُجَمَها
  .رَِّضاَعِة ، أَْو غُالًَما لَْم َيْحَتِلْمَحِسْبُت أَنَُّه كَانَ أََخاَها ِمَن ال: َوقَالَ 

  َباُب َمْوِضعِ الِْحَجاَمِة -٢١
َحدَّثَنِي َعلْقََمةُ ْبُن أَبِي ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َخاِلُد ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن بِالَلٍ  -٣٤٨١

، قَالَ َس: َعلْقََمةَ ، قَالَ  اْحَتَجَم َرُسولُ اهللاِ : َسِمْعُت َعْبَد اِهللا اْبَن ُبَحْيَنةَ ، َيقُولُ : ِمْعُت َعْبَد الرَّْحَمنِ اَألْعَرَج 
َو ُمْحرٌِم ، َوَسطَ َرأِْسِه ، بِلَْحيِ َجَملٍ ، َوُه   .َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

ا َعِليُّ ْبُن ُمْسهِرٍ ، َعْن َسْعٍد اِإلْسكَاِف ، َعنِ اَألْصَبغِ ْبنِ ُنَباَتةَ ، َعْن َعِليٍّ َحدَّثََنا ُسَوْيُد ْبُن َسِعيٍد ، َحدَّثََن -٣٤٨٢
  .َنَزلَ جِْبرِيلُ َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، بِِحَجاَمِة اَألْخَدَعْينِ ، َوالْكَاِهلِ: قَالَ 



ِصيبِ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن َجرِيرِ ْبنِ َحازِمٍ ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن أََنسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن أَبِي الَْخ -٣٤٨٣
  .اْحَتَجَم ِفي اَألْخَدَعْينِ ، َوَعلَى الْكَاِهلِ: َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

الَْولِيُد ْبُن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا اْبُن ثَْوَبانَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الُْمَصفَّى الِْحْمِصيُّ ، َحدَّثََنا -٣٤٨٤
ِه ، كَانَ َيْحَتجُِم َعلَى َهاَمِت :  ، َوَبْيَن كَِتفَْيِه ، َوَيقُولُ كَْبَشةَ اَألْنَمارِيِّ ، أَنَُّه َحدَّثَُه ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

  .اَق ِمْنُه َهِذِه الدَِّماَء ، فَالَ َيُضرُُّه أَنْ الَ َيَتَداَوى بَِشْيٍء ، ِلَشْيٍءَمْن أَْهَر

يَّ َصلَّى َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن طَرِيٍف ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي ُسفَْيانَ ، َعْن َجابِرٍ ، أَنَّ النَّبِ -٣٤٨٥
  .َسقَطَ َعْن فََرِسِه َعلَى جِذْعٍ ، فَاْنفَكَّْت قََدُمُه: اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

َسلََّم اْحَتَجَم َعلَْيَها ِمْن َوثٍْء: قَالَ َوِكيٌع    .َيْعنِي أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه و

  َباٌب ِفي أَيِّ اَأليَّامِ ُيْحَتَجُم -٢٢
رٍ ، َعْن َزكَرِيَّا ْبنِ َمْيَسَرةَ ، َعنِ النَّهَّاسِ ْبنِ قَْهمٍ ، َعْن َحدَّثََنا ُسَوْيُد ْبُن َسِعيٍد ، َحدَّثََنا  -٣٤٨٦ ُعثَْمانُ ْبُن َمطَ

َر ، أَْو ِتْسَعةَ : أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، أَنَّ َرُسولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ  َمْن أََراَد الِْحَجاَمةَ ، فَلَْيَتَحرَّ َسْبَعةَ َعَش
، َوالَ َيَتَبيَّغْ بِأََحِدكُُم الدَُّم فََيقُْتلَُهَعَشَر    .، أَْو إِْحَدى َوِعْشرِيَن 

رٍ ، َعنِ الَْحَسنِ ْبنِ أَبِي َجْعفَرٍ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ -٣٤٨٧  ُجَحاَدةَ ، َحدَّثََنا ُسَوْيُد ْبُن َسِعيٍد ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن َمطَ
عٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَم ، قَالَ َعْن َناِف ُع : َر  ُه َرِفيقًا ، فَالَْتِمْس ِلي َحجَّاًما ، قَْد َتَبيَّغَ بَِي الدَُّم ، َيا َناِف ، إِِن اْسَتطَْعَت ، َواْجَعلْ

الِْحَجاَمةُ َعلَى : لُ فَإِنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقُو، َوالَ َصبِيا َصِغًريا ، َوالَ َتْجَعلُْه َشْيخاً كَبًِريا 
، فَاْحَتجُِموا َعلَى َبَركَِة اِهللا َيْوَم الَْخِميسِ ، َوَتزِيُد ِفي الَْعقْلِ ، َوِفي الِْحفِْظ ، َوِفيِه ِشفَاٌء َوَبَركَةٌ ، الرِّيقِ أَْمثَلُ 

َواْحَتجُِموا َيْوَم اِالثَْنْينِ ، َوالثُّالَثَاِء ، َتَحرًِّيا ، ْوَم اَألَحِد َوَي، َوالسَّْبِت ، َوالُْجُمَعِة ، َواْجَتنُِبوا الِْحَجاَمةَ َيْوَم اَألْربَِعاِء 
ِه أَيُّوَب ِمَن الَْبالَِء ،  ، ، َوَضَرَبُه بِالَْبالَِء َيْوَم اَألْربَِعاِء ، فَإِنَُّه الَْيْوُم الَِّذي َعافَى اللَُّه ِفي فَإِنَُّه الَ َيْبُدو ُجذَاٌم َوالَ َبَرٌص 
  .أَْو لَْيلَةَ اَألْربَِعاِء، َيْوَم اَألْربَِعاِء  إِالَّ

، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الُْمَصفَّى الِْحْمِصيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْب -٣٤٨٨ ُن ِعْصَمةَ 
، قَالَ  ُع ، َتَبيَّغَ بَِي الدَُّم ، فَأِْتنِي بَِحجَّامٍ ، َواْجَعلُْه َشابا ، َوالَ : لَ اْبُن ُعَمَر قَا: َسِعيِد ْبنِ َمْيُموٍن ، َعْن َناِفعٍ  َيا َناِف

َر ، َسِمْعُت َرُسولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقُولُ : َتْجَعلُْه َشْيًخا ، َوالَ َصبِيا ، قَالَ  لَ اْبُن ُعَم ى الِْحَجاَمةُ َعلَ: َوقَا
َتجًِما ، فََيْوَم الرِّيقِ أَْمثَلُ ، َوِهَي َتزِيُد ِفي الَْعقْلِ ، َوَتزِيُد ِفي الِْحفِْظ ، َوَتزِيُد الَْحاِفظَ ِحفْظًا ، فََمْن كَانَ ُمْح

اَألَحِد ، َواْحَتجُِموا َيْوَم اِالثَْنْينِ  الَْخِميسِ ، َعلَى اْسمِ اِهللا ، َواْجَتنُِبوا الِْحَجاَمةَ َيْوَم الُْجُمَعِة ، َوَيْوَم السَّْبِت ، َوَيْوَم
َبالَِء ، َوَما َيْبُدو ُجذَاٌم ، َوالَ ، َوالثُّالَثَاِء ، َواْجَتنُِبوا الِْحَجاَمةَ َيْوَم اَألْربَِعاِء ، فَإِنَُّه الَْيْوُم الَِّذي أُِصيَب ِفيِه أَيُّوُب بِالْ

ِة اَألْربَِعاِءَبَرٌص ، إِالَّ ِفي َيْومِ اَألْربَِعاِء ، أَ   .ْو لَْيلَ



  َباُب الْكَيِّ -٢٣
قَّارِ ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ اْبُن ُعلَيَّةَ ، َعْن لَْيٍث ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َعْن َع -٣٤٨٩

ْد َبرَِئ ِمَن التََّوكُّلِ: وَسلََّم قَالَ  الُْمِغَريِة ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه   .َمنِ اكَْتَوى ، أَوِ اْسَتْرقَى ، فَقَ

ُحَصْينِ َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َراِفعٍ ، َحدَّثََنا ُهَشْيٌم ، َعْن َمْنُصورٍ ، َوُيوُنُس ، َعنِ الَْحَسنِ ، َعْن ِعْمَرانَ ْبنِ الْ -٣٤٩٠
، َعنِ الْكَيِّ ، فَاكَْتَوْيُت ، فََما أَفْلَْحُت ، َوالَ أَْنَجْحُتَنَهى َرُسولُ اِهللا َص: ، قَالَ    .لَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

ْيرٍ ، َعنِ َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َمنِيعٍ ، َحدَّثََنا َمْرَوانُ ْبُن ُشَجاعٍ ، َحدَّثََنا َساِلٌم اَألفْطَُس ، َعْن َسِعيِد ْبنِ ُجَب -٣٤٩١
  .َشْرَبِة َعَسلٍ ، َوَشْرطَِة ِمْحَجمٍ ، َوكَيٍَّة بَِنارٍ ، َوأَْنَهى أُمَِّتي َعنِ الْكَيِّ: الشِّفَاُء ِفي ثَالٍَث : ، قَالَ  اْبنِ َعبَّاسٍ

  .َرفََعُه

  َباُب َمنِ اكَْتَوى -٢٤
غُْنَدٌر ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، ثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َجْعفَرٍ َحدَّ: َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َوُمَحمَُّد ْبُن َبشَّارٍ ، قَاالَ  -٣٤٩٢

ُد ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ وَحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َسِعيٍد الدَّارِِميُّ ، َحدَّثََنا النَّْضُر ْبُن ُشَمْيلٍ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّ
َسِمْعُت َعمِّي َيْحَيى ، َوَما أَْدَركُْت َرُجالً ِمنَّا بِِه َشبِيًها ، ُيَحدِّثُ النَّاَس أَنَّ َسْعَد : يُّ قَالَ َسْعِد ْبنِ ُزَراَرةَ اَألْنَصارِ

، ُيقَالُ لَُه الذُّْبَحةُ ، أَنَُّه أََخذَُه َوَجٌع ِفي َحلِْقِه  بِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه فَقَالَ النَّ ْبَن ُزَراَرةَ ، َوُهَو َجدُّ ُمَحمٍَّد ِمْن ِقَبلِ أُمِِّه 
ِه وَسلََّم ِميَتةَ َسْوٍء ُألْبِلَغنَّ أَْو لَأُْبِلَينَّ ِفي أَبِي أَُماَمةَ ُعذًْرا فَكََواُه بَِيِدِه فََماَت ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْي: وَسلََّم 

ا : ِللَْيُهوِد ، َيقُولُونَ  َع َعْن َصاِحبِِه ، َوَم ، َوالَ ِلَنفِْسي َشْيئًاأَفَالَ َدفَ   .أَْمِلُك لَُه 

، َعْن َجابِرٍ  َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َراِفعٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعَبْيٍد الطََّناِفِسيُّ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي ُسفَْيانَ -٣٤٩٣
  .لنَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، طَبِيًبا ، فَكََواُه َعلَى أَكَْحِلِهَمرَِض أَُبيُّ ْبُن كَْعبٍ َمَرًضا ، فَأَْرَسلَ إِلَْيِه ا: ، قَالَ 

ْبِد اِهللا ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن أَبِي الَْخِصيبِ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ ، َعْن َجابِرِ ْبنِ َع -٣٤٩٤
ِه َمرََّتْينِ: َعلْيِه وَسلََّم  أَنَّ َرُسولَ اِهللا َصلَّى اهللا   .كََوى َسْعَد ْبَن ُمَعاٍذ ِفي أَكَْحِل

  َباُب الْكُْحلِ بِاِإلثِْمِد -٢٥
، َحدَّثََنا أَُبو َعاِصمٍ  -٣٤٩٥ ، قَالَ ، َحدَّثََنا أَُبو َسلََمةَ َيْحَيى ْبُن َخلٍَف  َسِمْعُت : َحدَّثَنِي ُعثَْمانُ ْبُن َعْبِد الَْمِلِك 
لَ َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ْبَن َعْبِد اِهللا ، ُيَحدِّثُ َعْن أَبِيِه ، قَالَ  َساِلَم َعلَْيكُْم بِاِإلثِْمِد ، فَإِنَُّه َيْجلُو : قَا

  .الَْبَصَر ، َوُيْنبُِت الشََّعَر

رَِّحيمِ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن إِْسَماِعيلَ ْبنِ ُمْسِلمٍ ، َعْن ُمَحمَِّد َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد ال -٣٤٩٦
ِه وَسلََّم ، َيقُولُ : ْبنِ الُْمْنكَِدرِ ، َعْن َجابِرٍ ، قَالَ  َعلَْيكُْم بِاِإلثِْمِد ِعْنَد النَّْومِ ، : َسِمْعُت َرُسول اِهللا َصلَّى اهللا َعلْي

  .َوُيْنبُِت الشََّعَر فَإِنَُّه َيْجلُو الَْبَصَر ،



، َعنِ اْبنِ ُخثَْيمٍ ، َعْن َسِع -٣٤٩٧ ، َعْن ُسفَْيانَ  يِد ْبنِ ُجَبْيرٍ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن آَدَم 
َخْيُر أَكَْحاِلكُُم اِإلثِْمُد ، َيْجلُو الَْبَصَر ، َوُيْنبُِت : قَالَ َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ 

  .الشََّعَر

  َباُب َمنِ اكَْتَحلَ وِْترًا -٢٦
َصْينٍ َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن ُعَمَر ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْمِلِك ْبُن الصَّبَّاحِ ، َعْن ثَْورِ ْبنِ َيزِيَد ، َعْن ُح -٣٤٩٨
َمنِ اكَْتَحلَ فَلُْيوِتْر ، : رِيِّ ، َعْن أَبِي َسْعِد الَْخْيرِ ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ الِْحْمَي

، فَالَ َحَرَج َمْن الَ  ْد أَْحَسَن ، َو   .َمْن فََعلَ ، فَقَ

، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن َهاُرونَ ، َعْن َعبَّاِد ْبنِ َمْنُصورٍ ، َعْن ِعكْرَِمةَ ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ  -٣٤٩٩
َسلََّم ُمكُْحلَةٌ ، َيكَْتِحلُ ِمْنَها ثَالَثًا ، ِفي كُلِّ َعْينٍ: َعبَّاسٍ ، قَالَ    .كَاَنْت ِللنَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه و

  اَوى بِالَْخْمرَِباُب النَّْهيِ أَنْ يَُتَد -٢٧
، أَْخَبَرَنا ِسَماُك ْب -٣٥٠٠ ُن َحْربٍ ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعفَّانُ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ 

َيا َرُسولَ اِهللا ، إِنَّ بِأَْرِضَنا أَْعَناًبا : قُلُْت :  َعلْقََمةَ ْبنِ َواِئلٍ الَْحْضَرِميِّ ، َعْن طَارِقِ ْبنِ ُسَوْيٍد الَْحْضَرِميِّ ، قَالَ
إِنَّ ذَِلَك لَْيَس بِِشفَاٍء ، : إِنَّا َنْسَتْشِفي بِِه ِللَْمرِيضِ ، قَالَ : فََراَجْعُتُه ، قُلُْت ، الَ : َنْعَتِصُرَها ، فََنْشَرُب ِمْنَها ؟ قَالَ 

  .َولَِكنَُّه َداٌء

  اِء بِالْقُْرآِنَباُب اِالْسِتْشفَ -٢٨
ثََنا َسعَّاُد ْبُن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعَبْيِد ْبنِ ُعْتَبةَ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ الِْكْنِديُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ثَابٍِت ، َحدَّ -٣٥٠١

ِه وَسلََّم قَالَ َرُس: ُسلَْيَمانَ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعنِ الَْحارِِث ، َعْن َعِليٍّ قَالَ  َخْيُر الدََّواِء : ولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْي
  .الْقُْرآنُ

  َباُب الْحِنَّاِء -٢٩
ْبنِ أَبِي  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َزْيُد ْبُن الُْحَبابِ ، َحدَّثََنا فَاِئٌد ، َمْولَى ُعَبْيِد اِهللا -٣٥٠٢ ْبنِ َعِليِّ 
َسلََّم : َحدَّثَنِي َمْوالََي ُعَبْيُد اِهللا قَالَ ،  َراِفعٍ َحدَّثَْتنِي َجدَِّتي َسلَْمى أُمُّ َراِفعٍ ، َمْوالَةُ َرُسولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه و

الَ ُيِصيُب النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَْرَحةٌ ، َوالَ َشْوكَةٌ ، إِالَّ َوَض: قَالَْت    .َع َعلَْيِه الِْحنَّاَءكَانَ 

  َباُب أَْبَوالِ اِإلبِلِ -٣٠
ًسا ِمْن ُعَرْيَنةَ ، َحدَّثََنا َنْصُر ْبُن َعِليٍّ الَْجْهَضِميُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ ، َحدَّثََنا ُحَمْيٌد ، َعْن أََنسٍ ، أَنَّ َنا -٣٥٠٣

ِه وَسلََّم قَِدُموا َعلَى َرُسولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه  لَْو َخَرْجُتْم إِلَى : وَسلََّم ، فَاْجَتَوْوا الَْمِديَنةَ ، فَقَالَ َصلَّى اهللا َعلْي
  .ذَْوٍد لََنا ، فََشرِْبُتْم ِمْن أَلَْبانَِها ، َوأَْبَواِلَها فَفََعلُوا



  َباُب َيقَُع الذَُّباُب ِفي اِإلَناِء -٣١
ي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن َهاُرونَ ، َعنِ اْبنِ أَبِي ِذئْبٍ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ َخاِلٍد ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِ -٣٥٠٤

َم ، قَالَ ، أَبِي َسلََمةَ  ِفي أََحِد َجَناَحيِ الذَُّبابِ ُسمٌّ ، َوِفي : َحدَّثَنِي أَُبو َسِعيٍد ، أَنَّ َرُسولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ
ِه ، فَإِنَُّه ُيقَدُِّم السُّمَّ ، َوُيَؤخُِّر الشِّفَاَء   .اآلَخرِ ِشفَاٌء ، فَإِذَا َوقََع ِفي الطََّعامِ ، فَاْمقُلُوُه ِفي

نٍ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُسَوْيُد ْبُن َسِعيٍد ، َحدَّثََنا ُمْسِلُم ْبُن َخاِلٍد ، َعْن ُعْتَبةَ ْبنِ ُمْسِلمٍ ، َعْن ُعَبْيِد ْبنِ ُحَنْي -٣٥٠٥
يِه ، ثُمَّ ِلَيطَْرْحُه ، فَإِنَّ : ُهَرْيَرةَ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ  إِذَا َوقََع الذَُّباُب ِفي َشَرابِكُْم ، فَلَْيْغِمْسُه ِف

  .ِفي أََحِد َجَناَحْيِه َداًء ، َوِفي اآلَخرِ ِشفَاًء

  َباُب الَْعْيُن -٣٢
، َحدَّثََنا َعمَّاُر ْبُن ُرَزْيقٍ -٣٥٠٦ ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ ْبُن ِهَشامٍ  ، َعْن َعْبِد اِهللا )١( َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُنَمْيرٍ 

، َعْن أَبِيِه َم ، قَالَ  ْبنِ ِعيَسى ، َعْن أَُميَّةَ ْبنِ ِهْنٍد ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعاِمرِ ْبنِ َربِيَعةَ  ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ
  .الَْعْيُن َحقٌّ: 
  __________حاشية_
هتذيب "وهو على الصواب يف طَْبَعَتْي الرسالة ، واملكنز ، وانظر ، " ُزَرْيق: "حترف يف طبعة اجليل إىل ) ١(

  ).٥٠٣٧(٤/٣٩٥" حتفة األشراف"و، ) ٤١٥٩(٢١/١٨٩" الكمال

، َعْن ثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ اْبُن ُعلَيَّةَ ، َعنِ الُْجَرْيرِيِّ ، َعْن ُمَضارِبِ ْبنِ َحدَّ -٣٥٠٧ َحْزٍن 
  .الَْعْيُن َحقٌّ: قَالَ َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : أَبِي ُهَرْيَرةَ ، قَالَ 

ةَ مَُّد ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا أَُبو ِهَشامٍ الَْمْخُزوِميُّ ، َحدَّثََنا ُوَهْيٌب ، َعْن أَبِي َواِقٍد ، َعْن أَبِي َسلََمَحدَّثََنا ُمَح -٣٥٠٨
  .، فَإِنَّ الَْعْيَن َحقٌّاْسَتِعيذُوا بِاللَِّه : قَالَ َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن َعاِئَشةَ ، قَالَْت 

رَّ : ، قَالَ َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ ْبنِ َسْهلِ ْبنِ ُحَنْيٍف  -٣٥٠٩ َم
، َوُهَو َيْغَتِسلُ فَقَالَ  َد ُمَخبَّأٍَة فََما لَبِثَ أَنْ لُبِطَ بِِه ، فَأُِتَي لَْم أَ: َعاِمُر ْبُن َربِيَعةَ بَِسْهلِ ْبنِ ُحَنْيٍف  َر كَالَْيْومِ ، َوالَ جِلْ

َم فَِقيلَ لَُه  لَ : بِِه النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ ْبَن َربِيَعةَ ، قَا ِه قَالُوا َعاِمَر  : أَْدرِْك َسْهالً َصرِيًعا ، قَالَ َمْن َتتَّهُِمونَ بِ
َر َعاِمًرا أَنْ لُ أََحُدكُْم أََخاُه ، إِذَا َرأَى أََحُدكُْم ِمْن أَِخيِه َما ُيْعجُِبُه ، فَلَْيْدُع لَُه بِالَْبَركَِة ثُمَّ َدَعا بَِماٍءَعالََم َيقُْت  ، فَأََم

  .، َوأََمَرُه أَنْ َيُصبَّ َعلَْيِهَيَتَوضَّأَ ، فََغَسلَ َوْجَهُه َوَيَدْيِه إِلَى الِْمْرفَقَْينِ ، َوُركَْبَتْيِه َوَداِخلَةَ إَِزارِِه 
، َعنِ الزُّْهرِيِّ : قَالَ ُسفَْيانُ    .َوأََمَرُه أَنْ َيكْفَأَ اِإلَناَء ِمْن َخلِْفِه: قَالَ َمْعَمٌر 

  َباُب َمنِ اْسَتْرقَى ِمَن الَْعْينِ -٣٣
رٍ ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْب -٣٥١٠ ُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ ، َعْن ُعْرَوةَ ْبنِ َعاِم

: َيا َرُسولَ اِهللا ، إِنَّ َبنِي َجْعفَرٍ ُتِصيُبُهُم الَْعْيُن ، فَأَْسَتْرِقي لَُهْم قَالَ : قَالَْت أَْسَماُء : ُعَبْيِد ْبنِ رِفَاَعةَ الزَُّرِقيِّ ، قَالَ 
ْو   .كَانَ َشْيٌء َساَبَق الْقََدَر ، َسَبقَْتُه الَْعْيُن َنَعْم ، فَلَ



، َعنِ الُْجَرْيرِيِّ ، َعْن -٣٥١١  أَبِي َنْضَرةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َسِعيُد ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن َعبَّاٍد 
ْينِ الَْجانِّ ، ثُمَّ أَْعُينِ اِإلْنسِ ، فَلَمَّا كَانَ َرُسولُ اِهللا َص: َعْن أَبِي َسِعيٍد ، قَالَ  لَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيَتَعوَّذُ ِمْن َع

  .َنَزلَِت الُْمَعوِّذََتاِن ، أََخذَُهَما َوَتَرَك َما ِسَوى ذَِلَك

ْبنِ َخاِلٍد ، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن أَبِي الَْخِصيبِ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن ُسفَْيانَ ، َو -٣٥١٢ رٍ ، َعْن َمْعَبِد  ِمْسَع
، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم    .أََمَرَها أَنْ َتْسَتْرِقَي ِمَن الَْعْينِ: اِهللا ْبنِ َشدَّاٍد ، َعْن َعاِئَشةَ 

  َباُب َما َرخََّص ِفيِه ِمَن الرُّقَى -٣٤
، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن أَبِي َجْعفَرٍ الرَّازِيِّ ، َعْن ُحَصْينٍ  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن -٣٥١٣ َعْبِد اِهللا ْبنِ ُنَمْيرٍ 

َم : ، َعنِ الشَّْعبِيِّ ، َعْن ُبَرْيَدةَ ، قَالَ )١( ، أَ: قَالَ َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ   .ْو ُحَمٍةالَ ُرقَْيةَ إِالَّ ِمْن َعْينٍ 
  __________حاشية_
هتذيب "وهو على الصواب يف طَْبَعَتْي الرسالة ، واملكنز ، وانظر ، " ُحَضْين: "حترف يف طبعة اجليل إىل ) ١(

  ).١٣٥٨(٦/٥١٩" الكمال

ِد ْبنِ ُعَماَرةَ ، َعْن أَبِي َبكْرِ ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن إِْدرِيَس ، َعْن ُمَحمَّ -٣٥١٤
فََعَرَضْت َعلَْيِه : َسلََّم ُمَحمٍَّد ، أَنَّ َخاِلَدةَ بِْنَت أََنسٍ أُمَّ َبنِي َحْزمٍ السَّاِعِديَّةَ ، َجاَءْت إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه و

  .الرُّقَى ، فَأََمَرَها بَِها

ُن أَبِي الَْخِصيبِ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن ِعيَسى ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي ُسفَْيانَ ، َعْن َجابِرٍ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْب -٣٥١٥
، َيْرقُونَ ِمَن الُْحَمِة ، َوكَانَ َرُسولُ اِهللا: قَالَ   َصلَّى كَانَ أَْهلُ َبْيٍت ِمَن اَألْنَصارِ ، ُيقَالُ لَُهْم آلُ َعْمرِو ْبنِ َحْزمٍ 
، قَْد َنَهى َعنِ الرُّقَى ، فَأََتْوُه فَقَالُوا ا َيا َرُسولَ اِهللا ، إِنََّك قَْد َنَهْيَت َعنِ الرُّقَى ، َوإِنَّا َنْرِقي ِمَن : هللا َعلْيِه وَسلََّم 

  .َهِذِه َمَواِثيُقالَ َبأَْس بَِهِذِه ، : اْعرُِضوا َعلَيَّ فََعَرُضوَها َعلَْيِه ، فَقَالَ : الُْحَمِة ، فَقَالَ لَُهْم 

َف ْبنِ َعْبِد َحدَّثََنا َعْبَدةُ ْبُن َعْبِد اِهللا ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ ْبُن ِهَشامٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن َعاِصمٍ ، َعْن ُيوُس -٣٥١٦
، َوالنَّْملَِةَرخَّ: اِهللا ْبنِ الْحَارِِث ، َعْن أََنسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم    .َص ِفي الرُّقَْيِة ِمَن الُْحَمِة ، َوالَْعْينِ 

  َباُب ُرقَْيِة الَْحيَِّة َوالَْعقَْربِ -٣٥
ِهيمَ َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ ، َعْن ُمِغَريةَ ، َعْن إِْبَرا: َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َوَهنَّاُد ْبُن السَّرِيِّ ، قَاالَ  -٣٥١٧

، ِفي الرُّقَْيِة ِمَن الَْحيَِّة ، َوالَْعقَْربِ: ، َعنِ اَألْسَوِد ، َعْن َعاِئَشةَ ، قَالَْت    .َرخََّص َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

، َعْن ُسَهْيلِ ْبنِ أَبِي َصاِلحٍ ، َعْن َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن َبْهَراَم ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا اَألْشَجِعيُّ ، َعْن ُسفَْيا -٣٥١٨ نَ 
ٌب َرُجالً ، فَلَْم َيَنْم لَْيلََتُه ، فَِقيلَ ِللنَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، إِنَّ فُالًَنا : أَبِيِه ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، قَالَ  لََدغَْت َعقَْر

ا َخلََق : أََما إِنَُّه لَْو قَالَ ، ِحَني أَْمَسى : فَقَالَ  لََدغَْتُه َعقَْرٌب ، فَلَْم َيَنْم لَْيلََتُه ، أَُعوذُ بِكَِلَماِت اِهللا التَّامَّاِت ِمْن َشرِّ َم
  .، َما َضرَُّه لَْدغُ َعقَْربٍ َحتَّى ُيْصبَِح



، َواِحِد ْبُن زَِياٍد ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن َحِكيمٍ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعفَّانُ ، َحدَّثََنا َعْبُد الْ -٣٥١٩
، َعْن َعْمرِو ْبنِ َحْزمٍ ، قَالَ  َعَرْضُت النَّْهَشةَ ِمَن الَْحيَِّة َعلَى َرُسولِ اِهللا َصلَّى : َحدَّثَنِي أَُبو َبكْرِ ْبُن َعْمرِو ْبنِ َحْزمٍ 

، فَأََمَر بَِها   .اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

ِهَب -٣٦ ذَ بِ ِه النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َوَما ُعوِّ   اُب َما َعوَّذَ بِ
ْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َجرِيٌر ، َعْن َمْنُصورٍ ، َعْن أَبِي الضَُّحى ، َعْن َمْسُروقٍ ، َع -٣٥٢٠

انَ َرُسولُ اِهللا: َعاِئَشةَ ، قَالَْت  َم ، إِذَا أََتى الَْمرِيَض فََدَعا لَُه قَالَ  كَ أَذِْهبِ الَْباْس َربَّ النَّاْس : َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ
  .ِشفَاًء الَ ُيَغاِدُر َسقًَما، الَ ِشفَاَء إِالَّ ِشفَاُؤَك ، ، َواْشِف أَْنَت الشَّاِفي 

ةَ ، َعْن َعاِئَشةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّ -٣٥٢١ ثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن َعْبِد َربِِّه ، َعْن َعْمَر
، كَانَ ِممَّا َيقُولُ ِللَْمرِيضِ بُِبَزاِقِه بِإِْصَبِعِه بِْسمِ اِهللا ، تُْرَبةُ أَْرِضَنا ، بِرِيقَ َنا ِة َبْعِضَنا ، ِلُيْشفَى َسِقيُماهللا َعلْيِه وَسلََّم 

  .بِإِذِْن َربَِّنا

ْيفَةَ ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن أَبِي ُبكَْيرٍ ، َحدَّثََنا ُزَهْيُر ْبُن ُمَحمٍَّد ، َعْن َيزِيَد ْبنِ ُخَص -٣٥٢٢
ثَْمانَ ْبنِ ، َعْن ُع قَِدْمُت َعلَى : أَبِي الَْعاصِ الثَّقَِفيِّ ، أَنَُّه قَالَ  َعْمرِو ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ كَْعبٍ ، َعْن َناِفعِ ْبنِ ُجَبْيرٍ 

، فَقَالَ ِلي النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه  ، َوبِي َوَجٌع ، قَْد كَاَد ُيْبِطلُنِي  اْجَعلْ َيَدَك : وَسلََّم النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 
، ، أَُعوذُ بِِعزَِّة اِهللا َوقُْدَرِتِه الُْيْمَنى َعلَْيِه ، َوقُلْ بِْسمِ اِهللا  ا أَجُِد َوأَُحاِذُر ، َسْبَع َمرَّاٍت ، فَقُلُْت ذَِلَك  ِمْن َشرِّ َم

  .فََشفَانَِي اللَُّه

أَبِي َنْضَرةَ ،  َحدَّثََنا بِْشُر ْبُن ِهالَلٍ الصَّوَّاُف ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْوارِِث ، َعْن َعْبِد الَْعزِيزِ ْبنِ ُصَهْيبٍ ، َعْن -٣٥٢٣
لَ : َعْن أَبِي َسِعيٍد ، أَنَّ جِْبَراِئيلَ ، أََتى النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَقَالَ  : َنَعْم ، قَالَ : َيا ُمَحمَُّد اْشَتكَْيَت ؟ قَا

ْو َحاِسٍد اللَُّه َيْشِفيَك ، بِْسمِ اِهللا أَْرِقيَكبِْسمِ اِهللا أَْرِقيَك ، ِمْن كُلِّ َشْيٍء ُيْؤِذيَك ، ِمْن َشرِّ كُلِّ َنفْسٍ أَْو  ْينٍ ، أَ   .َع

، قَاالَ  -٣٥٢٤ َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن َعاِصمِ : َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َبشَّارٍ ، َوَحفُْص ْبُن َعْمرٍو 
َم َيُعوُدنِي ، فَقَالَ ِلي أَالَ : بٍ ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، قَالَ ْبنِ ُعَبْيِد اِهللا ، َعْن زَِياِد ْبنِ ثَُوْي َجاَء النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ

لَُّه بِْسمِ اِهللا أَْرِقيَك ، َوال: بِأَبِي ، َوأُمِّي َبلَى َيا َرُسولَ اِهللا ، قَالَ : أَْرِقيَك بُِرقَْيٍة َجاَءنِي بَِها جِْبرَاِئيلُ ؟ قُلُْت 
  .اٍتَيْشِفيَك ، ِمْن كُلِّ َداٍء ِفيَك ، ِمْن َشرِّ النَّفَّاثَاِت ِفي الُْعقَِد ، َوِمْن َشرِّ َحاِسٍد إِذَا َحَسَد ثَالَثَ َمرَّ

ْبُن َخالٍَّد الَْباِهِليُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُسلَْيَمانَ ْبنِ ِهَشامٍ الَْبْغَداِديُّ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع وَحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ  -٣٥٢٥
الَ  : َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن َمْنُصورٍ ، َعْن ِمْنَهالٍ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ ُجَبْيرٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ : َحدَّثََنا أَُبو َعاِمرٍ ، قَا

ا بِكَِلَماِت اِهللا التَّامَِّة ، ِمْن كُلِّ : َسْيَن ، َيقُولُ كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ُيَعوِّذُ الَْحَسَن ، َوالُْح أُِعيذُكَُم
ْينٍ الَمٍَّة ، َوِمْن كُلِّ َع   .َشْيطَاٍن َوَهامٍَّة 

  .إِْسَماِعيلَ ، َوَيْعقُوَب: َوكَانَ أَُبوَنا إِْبَراهِيُم ُيَعوِّذُ بَِها إِْسَماِعيلَ ، َوإِْسَحاَق أَْو قَالَ : قَالَ 
  .ا َحِديثُ َوِكيعٍَوَهذَ



  َباُب َما ُيَعوَّذُ بِِه ِمَن الُْحمَّى -٣٧
، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِمرٍ ، َحدَّثََنا إِبَْراِهيُم اَألْشَهِليُّ ، َعْن َداُوَد ْبنِ ُحَص -٣٥٢٦ ْينٍ 

َم كَانَ ُيَعلُِّمُهْم ِمَن الُْحمَّى ، َوِمَن اَألْوَجاعِ كُلَِّها ، أَنْ ِعكْرَِمةَ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِ يَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ
  .بِْسمِ اِهللا الْكَبِريِ ، أَُعوذُ بِاللَِّه الَْعِظيمِ ، ِمْن َشرِّ ِعْرقٍ َنعَّارٍ ، َوِمْن َشرِّ َحرِّ النَّارِ: َيقُولُوا 

  .َيعَّارٍ: َنا أَُخاِلُف النَّاَس ِفي َهذَا ، أَقُولُ أَ: قَالَ أَُبو َعاِمرٍ 
ُن إِْسَماِعيلَ ْبنِ َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن إِْبَراِهيَم الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي فَُدْيٍك ، أَْخبََرنِي إِْبَراِهيُم ْب - م٣٥٢٦

، أَبِي َحبِيَبةَ اَألْشَهِليُّ ، َعْن َداُوَد ْب ةَ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم  نِ الُْحَصْينِ ، َعْن ِعكْرَِم
  .ِمْن َشرِّ ِعْرقٍ َيعَّارٍ: َنْحَوُه َوقَالَ 

ْبنِ ِديَنارٍ الِْحْمِصيُّ ، َحدَّثََنا -٣٥٢٧ انَ ْبنِ َسِعيِد ْبنِ كَِثريِ  أَبِي ، َعنِ اْبنِ ثَْوَبانَ ، َعْن ُعَمْيرٍ  َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن ُعثَْم
أََتى جِْبَراِئيلُ َعلَْيِه السَّالَُم ، النَّبِيَّ : َسِمْعُت ُعَباَدةَ ْبَن الصَّاِمِت ، َيقُولُ : ، أَنَُّه َسِمَع ُجَناَدةَ ْبَن أَبِي أَُميَّةَ ، قَالَ 

َو ُيوَعُك ، فَقَا ، َوُه بِْسمِ اِهللا أَْرِقيَك ، ِمْن كُلِّ َشْيٍء ُيْؤِذيَك ، ِمْن َحَسِد َحاِسٍد ، َوِمْن : لَ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 
، اللَُّه َيْشِفيَك   .كُلِّ َعْينٍ 

  َباُب النَّفِْث ِفي الرُّقَْيِة -٣٨
ْيُموٍن الرَّقِّيُّ ، َوَسْه -٣٥٢٨ َحدَّثََنا َوِكيٌع ، : لُ ْبُن أَبِي َسْهلٍ قَالُوا َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َوَعِليُّ ْبُن َم

ةَ ، َعْن َعاِئَشةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم كَانَ َيْنفُثُ ِفي :  َعْن َماِلِك ْبنِ أََنسٍ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُعْرَو
  .الرُّقَْيِة

َحدَّثََنا َمْعُن ْبُن ِعيَسى وَحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا بِْشُر ْبُن ُعَمَر قَاالَ َحدَّثََنا َسْهلُ ْبُن أَبِي َسْهلٍ ،  -٣٥٢٩
انَ:  ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم كَ ، َعْن َعاِئَشةَ    إِذَا اْشَتكَى َيقَْرأَُحدَّثََنا َماِلٌك ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، َعْن ُعْرَوةَ 

ِه بَِيِد ، َوأَْمَسُح َعلَْي ا اْشَتدَّ َوَجُعُه كُْنُت أَقَْرأُ َعلَْيِه    .ِه ، َرَجاَء َبَركَِتَهاَعلَى َنفِْسِه بِالُْمَعوِّذَاِت َوَيْنفُثُ ، فَلَمَّ

  َباُب َتْعِليقِ التََّماِئمِ -٣٩
َعمَّ: َحدَّثََنا أَيُّوُب ْبُن ُمَحمٍَّد الرَّقِّيُّ ، قَالَ  -٣٥٣٠ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن بِْشرٍ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، ُم ُسلَْيَمانَ  ُر ْبُن 

ةَ ، َعْن َيْحَيى ْبنِ الَْجزَّارِ ، َعنِ اْبنِ أُْخِت َزْيَنَب اْمَرأَِة َعْبِد اِهللا ، َعْن َزْيَنَب كَاَنْت : قَالَْت  َعْن َعْمرِو ْبنِ ُمرَّ
ِمَن الُْحْمَرِة ، َوكَانَ لََنا َسرِيٌر طَوِيلُ الْقََواِئمِ ، َوكَانَ َعْبُد اِهللا إِذَا َدَخلَ َتَنحَْنَح َوَصوََّت  َعُجوٌز َتْدُخلُ َعلَْيَنا َتْرِقي

َما : الَ َخْيٍط فَقَ، فََدَخلَ َيْوًما فَلَمَّا َسِمَعْت َصْوَتُه اْحَتَجَبْت ِمْنُه ، فََجاَء فََجلََس إِلَى َجانِبِي فََمسَّنِي فََوَجَد َمسَّ 
ُه فََرَمى بِِه َوقَالَ : َهذَا ؟ فَقُلُْت  لَقَْد أَْصَبَح آلُ َعْبِد اِهللا أَغْنَِياَء َعنِ الشِّْرِك : ُرقًى ِلي ِفيِه ِمَن الُْحْمَرِة فََجذََبُه َوقَطََع

َسلََّم َيقُولُ    .اِئَم ، َوالتَِّولَةَ ِشْرٌكإِنَّ الرُّقَى ، َوالتََّم: ، َسِمْعُت َرُسولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه و
، َوإِذَا َتَركُْتَها فَإِنِّي َخَرْجُت َيْوًما فَأَْبَصَرنِي فُالَنٌ ، فََدَمَعْت َعْينِي الَِّتي َتِليِه ، فَإِذَا َرقَْيُتَها َسكََنْت َدْمَعُتَه: قُلُْت  ا 

ا ذَاِك الشَّْيطَانُ ، إِذَا أَطَْعِتِه َتَركَِك : َدَمَعْت ، قَالَ  ، َولَِكْن لَْو فََعلِْت كََم ، َوإِذَا َعَصْيِتِه طََعَن بِإِْصَبِعِه ِفي َعْينِِك 



: َماَء َوَتقُوِلَني فََعلَ َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم كَانَ َخْيًرا لَِك ، َوأَْجَدَر أَنْ ُتْشفَْيَن َتْنَضِحَني ِفي َعْينِِك الْ
  .النَّاْس ، اْشِف أَْنَت الشَّاِفي ، الَ ِشفَاَء إِالَّ ِشفَاُؤَك ، ِشفَاًء الَ ُيَغاِدُر َسقًَماأَذِْهبِ الَْباْس َربَّ 

ْينِ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن أَبِي الَْخِصيبِ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن ُمَباَرٍك ، َعنِ الَْحَسنِ ، َعْن ِعْمَرانَ ْبنِ الُْحَص -٣٥٣١
َم َرأَى َرُجالً ِفي َيِدِه َحلْقَةٌ ِمْن ُصفْرٍ فَقَالَ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّ َهِذِه ِمَن الَْواِهَنِة : َما َهِذِه الَْحلْقَةُ ؟ قَالَ : ى اهللا َعلْيِه وَسلَّ

  .اْنزِْعَها فَإِنََّها الَ َتزِيُدَك إِالَّ َوْهًنا: قَالَ . 

  َباُب النُّْشرَِة -٤٠
ْيَمانَ ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْب -٣٥٣٢ ُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَِّحيمِ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن َيزِيَد ْبنِ أَبِي زَِياٍد ، َعْن ُسلَ

ةَ الَْعقَ: َعْمرِو ْبنِ اَألْحَوصِ ، َعْن أُمِّ ُجْنُدبٍ ، قَالَْت  َبِة ، ِمْن َرأَْيُت َرُسولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َرَمى َجْمَر
ا َصبِيٌّ لََها بِِه َبالَ َيا : ٌء الَ َيَتكَلَُّم ، فَقَالَْت َبطْنِ الَْواِدي َيْوَم النَّْحرِ ، ثُمَّ اْنَصَرَف َوَتبَِعْتُه اْمَرأَةٌ ِمْن َخثَْعمٍ ، َوَمَعَه

ائُْتونِي : َيَتكَلَُّم فَقَالَ َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َرُسولَ اِهللا ، إِنَّ َهذَا ابْنِي َوَبِقيَّةُ أَْهِلي ، َوإِنَّ بِِه َبالًَء الَ 
، فَقَالَ  اْسِقيِه ِمْنُه ، َوُصبِّي َعلَْيِه ِمْنُه ، : بَِشْيٍء ِمْن َماٍء ، فَأُِتَي بَِماٍء فََغَسلَ َيَدْيِه َوَمْضَمَض فَاُه ثُمَّ أَْعطَاَها 

، فَقَالَْت : فَلَِقيُت الَْمْرأَةَ فَقُلُْت : ْت قَالَ. َواْسَتْشِفي اللََّه لَُه  : إِنََّما ُهَو ِلَهذَا الُْمْبَتلَى ، قَالَْت : لَْو َوَهْبِت ِلي ِمْنُه 
  .َبَرأَ َوَعقَلَ َعقْالً لَْيَس كَُعقُولِ النَّاسِ: فَلَِقيُت الَْمْرأَةَ ِمَن الَْحْولِ فََسأَلُْتَها َعنِ الُْغالَمِ ، فَقَالَْت 

١( -٣٥٣٣.(  
  __________حاشية_
بإسناده ومتنه ، ومل يقع ذلك يف النسخ ) ٣٥٠١(تكرر هنا يف طبعة عبد الباقي احلديث السابق برقم ) ١(

  .اخلطية كما أشار حمققوا طبعة الرسالة

  َباُب قَْتلِ ِذي الطُّفَْيَتْينِ -٤٢
، َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعاِئَشةَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثَ -٣٥٣٤ َنا َعْبَدةُ ْبُن ُسلَْيَمانَ 

، فَإِنَُّه َيلَْتِمُس الَْبَصَر ، َوُيِصيُب الَْح: قَالَْت    .َبلَأََمَر النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم بِقَْتلِ ِذي الطُّفَْيَتْينِ 
  .ةًَيْعنِي َحيَّةً َخبِيثَ

، َعْن َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َعْمرِو ْبنِ السَّْرحِ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َوْهبٍ ، أَْخَبَرنِي ُيوُنُس ، َعنِ اْبنِ ِشَه -٣٥٣٥ ابٍ 
َسلََّم قَالَ  ُتلُوا الَْحيَّاِت ، َواقْ: َساِلمٍ ، َعْن أَبِيِه ؛ أَنَّ َرُسولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه و ُتلُوا ذَا الطُّفَْيَتْينِ ، َواَألْبَتَر اقْ

  .فَإِنَُّهَما َيلَْتِمَساِن الَْبَصَر ، َوُيْسِقطَاِن الَْحَبلَ

  َباُب َمْن كَانَ ُيْعجُِبُه الْفَأْلُ َوَيكَْرُه الطَِّيرَةَ -٤٣
، َحدَّثََنا َعْبَدةُ ْبُن -٣٥٣٦ ،  َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُنَمْيرٍ  ، َعْن أَبِي َسلََمةَ  ُسلَْيَمانَ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْمرٍو 

انَ النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ُيْعجُِبُه الْفَأْلُ الَْحَسُن ، َوَيكَْرُه الطَِّيَرةَ: َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ    .كَ



قَالَ : ثََنا َيزِيُد ْبُن َهاُرونَ ، أَْخَبَرَنا ُشْعَبةُ ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن أََنسٍ قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّ -٣٥٣٧
، َوأُِحبُّ الْفَأْلَ الصَّاِلَح: النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم    .الَ َعْدَوى ، َوالَ ِطَيَرةَ 

، َعْن َسلََمةَ ، َعْن ِعيَسى ْبنِ َعاِصمٍ ، َعْن زِرٍّ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َح -٣٥٣٨ دَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن ُسفَْيانَ 
  .الطَِّيَرةُ ِشْرٌك َوَما ِمنَّا إِالَّ َولَِكنَّ اللََّه ُيذِْهُبُه بِالتََّوكُّلِ: قَالَ َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ، َعْن َعْبِد اِهللا قَالَ 

ٍك ، َعْن ِعكْرَِمةَ ، َعنِ اْبنِ َعبَّ -٣٥٣٩ : اسٍ قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ ، َعْن ِسَما
، َوالَ َصفََر: قَالَ َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم    .الَ َعْدَوى ، َوالَ ِطَيَرةَ ، َوالَ َهاَمةَ 

، قَالَ )١(َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن أَبِي َجَنابٍ  -٣٥٤٠ : ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر 
َيا َرُسولَ اِهللا ، : لٌ فَقَالَ فَقَاَم إِلَْيِه َرُج. الَ َعْدَوى ، َوالَ ِطَيَرةَ ، َوالَ َهاَمةَ : قَالَ َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

  .ذَِلَك الْقََدُر ، فََمْن أَْجَرَب اَألوَّلَ: الَْبِعُري َيكُونُ بِِه الْجََرُب فََتْجَرُب بِِه اِإلبِلُ ، قَالَ 
  __________حاشية_
ز ، وسلف وهو على الصواب يف طَْبَعَتْي الرسالة ، واملكن، " ابن أيب جناب: "حترف يف طبعة اجليل إىل ) ١(

، على الصواب ، وانظر ) ٤٧٧٥(٢/٢٤، وأمحد ) ٢٦٩٢١(٩/٣٩، وأخرجه ابن أَبِي َشْيَبة ) ٨٦(برقم 
أبو ، حيىي بن أيب حية : وهو ) ٨٥٨٠(٦/٥٢٤" حتفة األشراف"و، ) ٦٨١٧(٣١/٢٨٤" هتذيب الكمال"

  .جناب الكليب الكُوِفّي

، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْمرٍو ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ، َعْن أَبِي  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ -٣٥٤١ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمْسهِرٍ 
َم : ُهَرْيَرةَ قَالَ    .الَ ُيورُِد الُْمْمرُِض َعلَى الُْمِصحِّ: قَالَ َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ

  َباُب الُْجذَامِ -٤٤
َحدَّثََنا ُيوُنُس ْبُن ُمَحمٍَّد ، : َبكْرٍ ، َوُمَجاِهُد ْبُن ُموَسى ، َوُمَحمَُّد ْبُن َخلٍَف الَْعْسقَالَنِيُّ قَالُوا  َحدَّثََنا أَُبو -٣٥٤٢

 ، أَنَّ َرُسولَ ْبِد اِهللاَحدَّثََنا ُمفَضَّلُ ْبُن فََضالَةَ ، َعْن َحبِيبِ ْبنِ الشَّهِيِد ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ الُْمْنكَِدرِ ، َعْن َجابِرِ ْبنِ َع
كُلْ ، ِثقَةً بِاللَِّه َوَتَوكُّالً : أََخذَ بَِيِد َرُجلٍ َمْجذُومٍ فَأَْدَخلََها َمَعُه ِفي الْقَْصَعِة ، ثُمَّ قَالَ : اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

  .َعلَى اللَِّه

َنا َعْبُد اِهللا ْبُن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ أَبِي الزَِّناِد وَحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن أَبِي َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن إِْبَراِهيَم ، َحدَّثَ -٣٥٤٣
ا َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ الَْخِصيبِ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َسِعيِد ْبنِ أَبِي ِهْنٍد ؛ َجِميًع  ْبنِ َعْمرِو 

، َعْن أُمِّ الَ ُتِدُميوا النَّظََر إِلَى : ِه فَاِطَمةَ بِْنِت الُْحَسْينِ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ ُعثَْمانَ 
  .الَْمْجذُوِمَني

اٍء ، َعْن َر -٣٥٤٤ َعْمٌرو : ُجلٍ ِمْن آلِ الشَّرِيِد ُيقَالُ لَُه َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َراِفعٍ ، َحدَّثََنا ُهَشْيٌم ، َعْن َيْعلَى ْبنِ َعطَ
  .َناَككَانَ ِفي َوفِْد ثَِقيٍف َرُجلٌ َمْجذُوٌم ، فَأَْرَسلَ إِلَْيِه النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم اْرجِْع فَقَْد َباَيْع: َعْن أَبِيِه قَالَ ، 



  َباُب السِّحْرِ -٤٥
: ُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُنَمْيرٍ ، َعْن ِهَشامٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْب -٣٥٤٥

بِيُّ َصلَّى َحتَّى كَانَ النََّسَحَر النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيُهوِديٌّ ِمْن َيُهوِد َبنِي ُزَرْيقٍ ُيقَالُ لَُه لَبِيُد ْبُن اَألْعَصمِ ، 
، قَالَْت  َدَعا : اهللا َعلْيِه وَسلََّم ُيَخيَّلُ إِلَْيِه أَنَُّه َيفَْعلُ الشَّْيَء َوالَ َيفَْعلُُه  َحتَّى إِذَا كَانَ ذَاَت َيْومٍ ، أَْو كَانَ ذَاَت لَْيلٍَة ، 

، ثُمَّ َدَعا ، ثُمَّ َم ، ثُمَّ َدَعا  ا اْسَتفَْتْيُتُه : قَالَ  َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ َيا َعاِئَشةُ أََشَعْرِت أَنَّ اللََّه قَْد أَفَْتانِي ِفيَم
الَِّذي ِعْنَد َرأِْسي ِللَِّذي ِعْنَد : ِفيِه ؟ َجاَءنِي َرُجالَِن ، فََجلََس أََحُدُهَما ِعْنَد َرأِْسي ، َواآلَخُر ِعْنَد رِْجِلي فَقَالَ 

ُه قَالَ : قَالَ . َمطُْبوٌب : َد رِْجِلي ِللَِّذي ِعْنَد َرأِْسي ، َما َوَجُع الرَُّجلِ قَالَ رِْجِلي ، أَوِ الَِّذي ِعْن لَبِيُد ْبُن : َمْن طَبَّ
رٍ : ِفي أَيِّ َشْيٍء ؟ قَالَ : قَالَ . اَألْعَصمِ  ، َوُمَشاطٍَة ، َوُجفِّ طَلَْعِة ذَكَ ي ُمْشٍط  َو ؟ قَالَ : قَالَ . ِف ي ِف: َوأَْيَن ُه

  .بِئْرِ ِذي أَْرَوانَ
َواللَِّه َيا َعاِئَشةُ لَكَأَنَّ َماَءَها : فَأََتاَها النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِفي أَُناسٍ ِمْن أَْصَحابِِه ، ثُمَّ َجاَء فَقَالَ : قَالَْت 

  .ُنقَاَعةُ الِْحنَّاِء ، َولَكَأَنَّ َنْخلََها ُرُؤوُس الشََّياِطنيِ
افَانِي اللَُّه ، َوكَرِْهُت أَنْ أُِثَري َعلَى النَّاسِ : َيا َرُسولَ اِهللا ، أَفَالَ أَْحَرقَْتُه ؟ قَالَ : ، قُلُْت  قَالَْت ، أَمَّا أََنا فَقَْد َع الَ 

  .ِمْنُه َشرا
  .فَأََمَر بَِها فَُدِفَنْت

ْبنِ ِديَنارٍ الِْحْمِصيُّ ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ الَْعْنِسيُّ ،  َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن ُعثَْمانَ ْبنِ َسِعيِد ْبنِ كَِثريِ -٣٥٤٦
، قَالَ : َعْن َيزِيَد ْبنِ أَبِي َحبِيبٍ ، َوُمَحمَِّد ْبنِ َيزِيَد الِْمْصرِيَّْينِ قَاالَ  : قَالَْت أُمُّ َسلََمةَ : َحدَّثََنا َناِفٌع ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر 

، قَالَ َيا َر ا أََصاَبنِي َشْيٌء ِمْنَها : ُسولَ اِهللا ، الَ َيزَالُ ُيِصيُبَك ِفي كُلِّ َعامٍ َوَجٌع ِمَن الشَّاِة الَْمْسُموَمِة الَِّتي أَكَلَْت  َم
  .، إِالَّ َوُهَو َمكُْتوٌب َعلَيَّ َوآَدُم ِفي ِطيَنِتِه

  ُهَباُب الْفََزعِ َواَألَرقِ َوَما ُيَتَعوَّذُ ِمْن -٤٦
، َعْن َيْعقُوَب  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعفَّانُ ، َحدَّثََنا ُوَهْيٌب ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْجالَنَ -٣٥٤٧

لَةَ بِْنِت َحِكيمٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ اَألَشجِّ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيَّبِ ، َعْن َسْعِد ْبنِ َماِلٍك ، َعْن َخْو
أَُعوذُ بِكَِلَماِت اِهللا التَّامَّاِت ِمْن َشرِّ َما َخلََق لَْم َيُضرَُّه : لَْو أَنَّ أََحَدكُْم إِذَا َنَزلَ َمْنزِالً قَالَ : اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 

  .ُهِفي ذَِلَك الَْمْنزِلِ َشْيٌء َحتَّى َيرَْتِحلَ ِمْن

، َحدَّثَنِي ُعَيْيَنةُ ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا اَألْنصَارِيُّ  -٣٥٤٨
ثَْمانَ ْبنِ أَبِي الَْعاصِ قَالَ  اهللا َعلْيِه وَسلََّم َعلَى الطَّاِئِف َجَعلَ  لَمَّا اْسَتْعَملَنِي َرُسولُ اِهللا َصلَّى: َحدَّثَنِي أَبِي ، َعْن ُع

ى اهللا َعلْيِه َيْعرُِض ِلي َشْيٌء ِفي َصالَِتي حَتَّى َما أَْدرِي َما أَُصلِّي ، فَلَمَّا َرأَْيُت ذَِلَك َرَحلُْت إِلَى َرُسولِ اِهللا َصلَّ
ا َجاَء بَِك ؟ قُلُْت : اِهللا ، قَالَ  َنَعْم َيا َرُسولَ: اْبُن أَبِي الَْعاصِ ؟ قُلُْت : وَسلََّم فَقَالَ  َيا َرُسولَ اِهللا ، َعَرَض ِلي : َم

اْدُنْه فََدَنْوُت ِمْنُه ، فََجلَْسُت َعلَى ُصُدورِ قََدَميَّ ، ذَاَك الشَّْيطَانُ : َشْيٌء ِفي َصلََواِتي َحتَّى َما أَْدرِي َما أَُصلِّي قَالَ 
الَْحْق : اْخُرْج َعُدوَّ اِهللا فَفََعلَ ذَِلَك ثَالَثَ َمرَّاٍت ، ثُمَّ قَالَ : ، َوَتفَلَ ِفي فَِمي َوقَالَ  فََضَرَب َصْدرِي بَِيِدِه: ، قَالَ 



  .بَِعَمِلَك
  .فَلََعْمرِي َما أَْحِسُبُه َخالَطَنِي َبْعُد: فَقَالَ ُعثَْمانُ : قَالَ 

، َحدَّثََنا أَُبو َجَنابٍ ، َعْن َحدَّثََنا َهاُرونُ ْبُن َحيَّانَ ، َحدَّثََنا إِْبَر -٣٥٤٩ اِهيُم ْبُن ُموَسى ، أَْخَبَرَنا َعْبَدةُ ْبُن ُسلَْيَمانَ 
ُه : َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي لَْيلَى ، َعْن أَبِيِه أَبِي لَْيلَى قَالَ  كُْنُت َجاِلًسا ِعْنَد النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم إِذْ َجاَء

ا َوَجُع أَِخيَك ؟ قَالَ : إِنَّ ِلي أًَخا َوجًِعا ، قَالَ : فَقَالَ  أَْعَرابِيٌّ فَذََهَب : قَالَ . اذَْهْب فَأِْتنِي بِِه : بِِه لََمٌم ، قَالَ : َم
َسِمْعُتُه َعوَّذَُه بِفَاِتَحِة الِْكَتابِ ، َوأَرَْبعِ آَياٍت ِمْن أَ ا فََجاَء بِِه ، فَأَْجلََسُه َبْيَن َيَدْيِه ، فَ وَّلِ الَْبقََرِة ، َوآَيَتْينِ ِمْن َوَسِطَه

َشهَِد {: ، َوآَيِة الْكُْرِسيِّ ، َوثَالَِث آَياٍت ِمْن َخاِتَمِتَها ، َوآَيٍة ِمْن آلِ ِعْمَرانَ أَْحِسُبُه قَالَ } َوإِلَُهكُْم إِلٌَه َواِحٌد{، 
، } إِنَّ َربَّكُُم اللَُّه الَِّذي َخلََق{: اِف َوآَيٍة ِمَن اَألْعَر} اللَُّه أَنَُّه الَ إِلََه إِالَّ ُهَو َوَمْن َيْدُع {اآلَيةَ ، َوآَيٍة ِمَن الُْمْؤِمنَِني 

َعْشرِ ، َو} َوأَنَُّه َتَعالَى َجدُّ َربَِّنا َما اتََّخذَ صَاِحَبةً َوالَ َولًَدا{، َوآَيٍة ِمَن الْجِنِّ ، } َمَع اِهللا إِلًَها آَخَر الَ ُبْرَهانَ لَُه بِِه
اَم اَألْعَرابِيُّ ، } قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد{آَياٍت ِمْن أَوَّلِ الصَّافَّاِت ، َوثَالَِث آَياٍت ِمْن آِخرِ الَْحْشرِ ، َو ، َوالُْمَعوِّذََتْينِ ، فَقَ

  .قَْد َبَرأَ لَْيَس بِِه َبأٌْس

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
٣٢-   

  ِكَتاُب اللَِّباسِ

َم َباُب ِلَباسِ - ١   َرُسولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ
ةَ ، َعْن -٣٥٥٠ : َعاِئَشةَ قَالَْت  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُعْرَو

َشَغلَنِي أَْعالَُم َهِذِه ، اذَْهُبوا بَِها إِلَى أَبِي : ٍة لََها أَْعالٌَم ، فَقَالَ َصلَّى َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِفي َخِميَص
  .َجْهمٍ ، َوأُْتونِي بِأَْنبِجَانِيَِّتِه

٣٥٥١-  ، َعْن ُحَمْيِد ْبنِ ِهالَلٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ ، أَْخبََرنِي ُسلَْيَمانُ ْبُن الُْمِغَريِة 
َدَخلُْت َعلَى َعاِئَشةَ فَأَْخَرَجْت ِلي إَِزاًرا غَِليظًا ِمَن الَِّتي ُتْصَنُع بِالَْيَمنِ ، َوِكَساًء ِمْن َهِذِه : َعْن أَبِي ُبْرَدةَ قَالَ 

  .اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِفيهَِما لَقُبَِض َرُسولُ: اَألكِْسَيِة الَِّتي ُتْدَعى الُْملَبََّدةَ ، َوأَقَْسَمْت ِلي 

َخاِلِد ْبنِ َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن ثَابٍِت الَْجْحَدرِيُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعنِ اَألْحَوصِ ْبنِ َحِكيمٍ ، َعْن  -٣٥٥٢
َد َعلَْيَها: لَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َمْعَدانَ ، َعْن ُعَباَدةَ ْبنِ الصَّاِمِت ، أَنَّ َرُسولَ اِهللا َص   .َصلَّى ِفي َشْملٍَة قَْد َعقَ

نِ أَبِي َحدَّثََنا ُيوُنُس ْبُن َعْبِد اَألْعلَى ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ ، َحدَّثََنا َماِلٌك ، َعْن إِْسَحاَق ْبنِ َعْبِد اِهللا ْب -٣٥٥٣
ِه رَِداٌء َنْجَرانِيٌّ غَِليظُ الَْحاِشَيِة :طَلَْحةَ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ  َع النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َوَعلَْي   .كُْنُت َم



اَألْسَوِد ، َعْن َحدَّثََنا َعْبُد الْقُدُّوسِ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا بِْشُر ْبُن ُعَمَر ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َحدَّثََنا أَُبو  -٣٥٥٤
، َعْن َعِليِّ ْبنِ الُْحَسْينِ ، َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت  َر ْبنِ قََتاَدةَ  َما َرأَْيُت َرُسولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َعاِصمِ ْبنِ ُعَم

  .َيُسبُّ أََحًدا ، َوالَ ُيطَْوى لَُه ثَْوٌب

َعزِيزِ ْبُن أَبِي َحازِمٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َسْهلِ ْبنِ َسْعٍد السَّاِعِديِّ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الْ -٣٥٥٥
، قَالَْت : َوَما الُْبْرَدةُ ؟ قَالَ : أَنَّ اْمَرأَةً َجاَءْت إِلَى َرُسولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم بُِبْرَدٍة ، قَالَ  َيا : الشَّْملَةُ 

ي َنَسْجُت َهِذِه بَِيِدي َألكُْسَوكََها ، فَأََخذََها َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ُمْحَتاًجا إِلَْيَها ، َرُسولَ اِهللا ، إِنِّ
، َرُجلٌ َسمَّاُه َيْوَمِئٍذ ، فَقَالَ . فََخَرَج َعلَْيَنا ِفيَها َوإِنََّها ِإلَزاُرُه   ، َما أَْحَسَن َهِذِه َيا َرُسولَ اِهللا: فََجاَء فُالَنُ ْبُن فُالٍَن 

ا َدَخلَ طََواَها َوأَْرَسلَ بَِها إِلَْيِه . َنَعْم : قَالَ . الُْبْرَدةَ اكُْسنِيَها  ا أَْحَسْنَت ، كُِسَيَها : فَقَالَ لَُه الْقَْوُم . فَلَمَّ َواللَِّه َم
إِنِّي َواللَِّه َما : لَْتُه إِيَّاَها ؟ َوقَْد َعِلْمَت أَنَُّه الَ َيُردُّ َساِئالً ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ُمْحَتاًجا إِلَْيَها ، ثُمَّ سَأَ

  .َسأَلُْتُه إِيَّاَها ألَلَْبَسَها َولَِكْن َسأَلُْتُه إِيَّاَها لَِتكُونَ كَفَنِي
ْوَم َماَت: فَقَالَ َسْهلٌ    .فَكَاَنْت كَفََنُه َي

ُن ُعثَْمانَ ْبنِ َسِعيِد ْبنِ كَِثريِ ْبنِ ِديَنارٍ الِْحْمِصيُّ ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ ْبُن الَْوِليِد ، َعْن ُيوُسَف ْبنِ َحدَّثََنا َيْحَيى ْب -٣٥٥٦
َم: أَبِي كَِثريٍ ، َعْن ُنوحِ ْبنِ ذَكَْوانَ ، َعنِ الَْحَسنِ ، َعْن أََنسٍ قَالَ  الصُّوَف ،  لَبَِس َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ

  .َواْحَتذَى الَْمْخُصوَف ، َولَبَِس ثَْوًبا َخِشًنا َخِشًنا

  َباُب َما َيقُولُ الرَُّجلُ إِذَا لَبَِس ثَْوًبا َجِديدًا - ٢
دَّثََنا أَُبو الَْعالَِء ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا أَْصَبغُ ْبُن َزْيٍد ، َح -٣٥٥٧

الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي كََسانِي َما أَُوارِي بِِه َعْوَرِتي ، : لَبَِس ُعَمُر ْبُن الَْخطَّابِ ثَْوًبا َجدِيًدا فَقَالَ : أَبِي أَُماَمةَ قَالَ 
: َمْن لَبَِس ثَْوًبا َجِديًدا فَقَالَ : ى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقُولُ َسِمْعُت َرُسولَ اِهللا َصلَّ: َوأََتَجمَّلُ بِِه ِفي َحَياِتي ، ثُمَّ قَالَ 

أَْو _ بِ الَِّذي أَْخلََق الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي كََسانِي َما أَُوارِي بِِه َعْوَرِتي ، َوأََتَجمَّلُ بِِه ِفي َحَياِتي ، ثُمَّ َعَمَد إِلَى الثَّْو
  .ِه كَانَ ِفي كََنِف اِهللا ، َوِفي ِحفِْظ اِهللا ، َوِفي ِسْترِ اِهللا َحيا َوَميًِّتا قَالََها ثَالَثًافََتَصدََّق بِ_ أَلْقَى : قَالَ 

مٍ ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن َمْهِديٍّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، أَْخبََرَنا َمْعَمٌر ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َساِل -٣٥٥٨
ثَْوُبَك َهذَا غَِسيلٌ أَْم َجِديٌد ؟ : َرأَى َعلَى ُعَمَر قَِميًصا أَْبَيَض فَقَالَ : َر ، أَنَّ َرُسولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ُعَم

  .الَْبْس َجِديًدا ، َوِعْش َحِميًدا ، َوُمْت َشهِيًدا: قَالَ . الَ ، َبلْ غَِسيلٌ : قَالَ 

  ِمَن اللَِّباسِ َباُب َما هنى َعْنُه - ٣
ْبنِ َيزِيَد اللَّْيِثيِّ ، -٣٥٥٩ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َعطَاِء  َعْن أَبِي َسِعيٍد  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ 

، َواِالْحِتَباُء ِفي : مَّا اللِّْبَسَتاِن الُْخْدرِيِّ ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َنَهى َعْن ِلْبَسَتْينِ فَأَ فَاْشِتَمالُ الصَّمَّاِء 
  .الثَّْوبِ الَْواِحِد ، لَْيَس َعلَى فَْرجِِه ِمْنُه َشْيٌء



َر ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُنَمْيرٍ ، َوأَُبو أَُساَمةَ ، َعْن ُعَبْيِد  -٣٥٦٠ اِهللا ْبنِ ُعَم
وَسلََّم َنَهى َعْن  ُخَبْيبِ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن َحفْصِ ْبنِ َعاِصمٍ ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، أَنَّ َرُسولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه

  .اِحِد ، ُيفِْضي بِفَْرجِِه إِلَى السََّماِءَعنِ اْشِتَمالِ الصَّمَّاِء ، َوَعنِ اِالْحِتَباِء ِفي الثَّْوبِ الَْو: ِلْبَسَتْينِ 

، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُنَمْيرٍ ، َوأَُبو أَُساَمةَ ، َعْن َسْعِد ْبنِ َس -٣٥٦١ ِعيٍد ، َعْن َعْمَرةَ 
اْشِتَمالِ الصَّمَّاِء ، َواِالْحِتَباِء ِفي ثَْوبٍ : َعلْيِه وَسلََّم َعْن ِلْبَسَتْينِ  َنَهى َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا: َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت 

  .َواِحٍد ، َوأَْنَت ُمفْضٍ فَْرَجَك

  َباُب لُْبسِ الصُّوِف - ٤
، َع -٣٥٦٢ ، َعْن أَبِي ُبْرَدةَ ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن ُموَسى ، َعْن َشْيَبانَ  ْن قََتاَدةَ 
َت َيا ُبَنيَّ لَْو َشهِْدَتَنا َوَنْحُن َمَع َرُسولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم إِذَا أََصاَبْتَنا السََّماُء ، لََحِسْب: قَالَ ِلي : أَبِيِه قَالَ 

  .أَنَّ رَِحيَنا رِيُح الضَّأِْن

ُد ْبُن ُعثَْمانَ ْبنِ كََراَمةَ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ ، َحدَّثََنا اَألْحَوُص ْبُن َحِكيمٍ ، َعْن َخاِلِد ْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّ -٣٥٦٣
بَّةٌ ُروِميَّةٌ َخَرَج َعلَْيَنا َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ذَاَت َيْومٍ َوَعلَْيِه ُج: َمْعَدانَ ، َعْن ُعَباَدةَ ْبنِ الصَّاِمِت قَالَ 

، فََصلَّى بَِنا ِفيَها ، لَْيَس َعلَْيِه َشْيٌء غَْيُرَها   .ِمْن ُصوٍف َضيِّقَةُ الْكُمَّْينِ 

ا َيزِيُد َحدَّثََنا َمْرَوانُ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََن: َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن الَْوِليِد الدَِّمْشِقيُّ ، َوأَْحَمُد ْبُن اَألْزَهرِ قَاالَ  -٣٥٦٤
َسلَْمانَ الْفَارِِسيِّ ، أَنَّ َرُسولَ اِهللا َصلَّ، ْبُن السِّْمِط  ، َعْن َمْحفُوِظ ْبنِ َعلْقََمةَ ، َعْن  ى اهللا َحدَّثَنِي الَْوِضُني ْبُن َعطَاٍء 
َسلََّم    .فََمَسَح بَِها َوْجَهُه. َتَوضَّأَ ، فَقَلََب ُجبَّةَ ُصوٍف كَاَنْت َعلَْيِه : َعلْيِه و

، َعْن ِهَشامِ ْبنِ َزْيٍد ، َعْن أََنسِ  -٣٥٦٥ ْبنِ َماِلٍك َحدَّثََنا ُسَوْيُد ْبُن َسِعيٍد ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن الْفَْضلِ ، َعْن ُشْعَبةَ 
َم : قَالَ    .زًِرا بِِكَساٍءَيِسُم غََنًما ِفي آذَانَِها ، َوَرأَْيُتُه ُمتَّ: َرأَْيُت َرُسولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ

  َباُب الَْبيَاضِ ِمَن الثَِّيابِ - ٥
 ْبنِ ُجَبْيرٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الصَّبَّاحِ ، أَْخَبرََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َرَجاٍء الَْمكِّيُّ ، َعنِ اْبنِ ُخثَْيمٍ ، َعْن َسِعيِد -٣٥٦٦

َخْيُر ِثَيابِكُُم الَْبَياُض فَالَْبُسوَها ، َوكَفُِّنوا ِفيَها : ى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ َرُسولُ اِهللا َصلَّ: َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ 
  .َمْوَتاكُْم

ْيُموِن ْب -٣٥٦٧ نِ أَبِي َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن َحبِيبِ ْبنِ أَبِي ثَابٍِت ، َعْن َم
َسلََّم : ْن َسُمَرةَ ْبنِ ُجْنَدبٍ قَالَ َشبِيبٍ ، َع الَْبُسوا ِثَياَب الْبََياضِ ، فَإِنََّها أَطَْهُر : قَالَ َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه و
  .َوأَطَْيُب



ثََنا َمْرَوانُ ْبُن َساِلمٍ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َحسَّانَ اَألْزَرُق ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْمجِيِد ْبُن أَبِي رَوَّاٍد ، َحدَّ -٣٥٦٨
َسلََّم : َصفَْوانَ ْبنِ َعْمرٍو ، َعْن ُشَرْيحِ ْبنِ ُعَبْيٍد الَْحْضَرِميِّ ، َعْن أَبِي الدَّرَْداِء قَالَ  قَالَ َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه و

، َوَمَس:    .اجِِدكُْم ، الَْبَياُضإِنَّ أَْحَسَن َما ُزْرُتُم اللََّه بِِه ِفي قُُبورِكُْم 

  َباُب َمْن َجرَّ ثَْوَبُه ِمَن الُْخَيالَِء - ٦
، َحدَّثََنا َعْب -٣٥٦٩ ُد اِهللا ْبُن ُنَمْيرٍ ؛ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ وَحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد 

، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنَّ َرُسولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ َجِميًعا َعْن ُعَبْيِد اِهللا  إِنَّ الَِّذي : ْبنِ ُعَمَر 
  .َيُجرُّ ثَْوَبُه ِمَن الْخَُيالَِء ، الَ َيْنظُُر اللَُّه إِلَْيِه َيْوَم الِْقَياَمِة

قَالَ : ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن َعِطيَّةَ ، َعْن أَبِي َسِعيٍد قَالَ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ -٣٥٧٠
َم    .َمْن َجرَّ إَِزاَرُه ِمَن الُْخَيالَِء ، لَْم َيْنظُرِ اللَُّه إِلَْيِه َيْوَم الِْقَياَمِة: َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ

َم ، فَقَالَ َوفَلَِقي: قَالَ  أََشاَر إِلَى ُت اْبَن ُعَمَر بِالَْبالَِط فَذَكَْرُت لَُه َحِديثَ أَبِي َسِعيٍد ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ
  .َسِمَعْتُه أُذَُناَي ، َوَوَعاُه قَلْبِي: أُذَُنْيِه 

ا ُمَحمَُّد ْبُن بِْشرٍ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْمرٍو ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََن -٣٥٧١
َيا اْبَن أَِخي إِنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه : َمرَّ بِأَبِي ُهَرْيَرةَ فًَتى ِمْن قَُرْيشٍ َيُجرُّ َسَبلَُه ، فَقَالَ : ُهَرْيَرةَ قَالَ 

  .َمْن َجرَّ ثَْوَبُه ِمَن الُْخَيالَِء ، لَْم َيْنظُرِ اللَُّه إِلَْيِه َيْوَم الِْقَياَمِة: َيقُولُ  وَسلََّم

  َباُب َمْوِضعِ اِإلَزارِ أَْيَن ُهَو - ٧
ِلمِ ْبنِ ُنذَْيرٍ ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ ، َعْن أَبِي إِْسَحاَق ، َعْن ُمْس -٣٥٧٢

، فَقَالَ : ُحذَْيفَةَ قَالَ  ، أَْو َساِقِه  َهذَا َمْوِضُع اِإلَزارِ ، : أََخذَ َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم بِأَْسفَلِ َعَضلَِة َساِقي 
  َحقَّ ِلِإلَزارِ ِفي الْكَْعَبيْنِ فَإِنْ أََبْيَت فَأَْسفَلَ ، فَإِنْ أََبْيَت فَأَْسفَلَ ، فَإِنْ أََبْيَت فَالَ

ْسِلمِ ْبنِ ُنذَْيرٍ ، َعْن ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ  - م٣٥٧٢ َحدَّثَنِي أَُبو إِْسحَاَق ، َعْن ُم
ثْلَُه َسلََّم ، ِم   .ُحذَْيفَةَ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه و
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بن ماجة: كتاب    سنن ا
لقزويينِ : املؤلف  ا يزيد  بن  اهللا حممد  عبد  و  بن ماجة أب  ا

قُلُْت ألَبِي : يِه قَالَ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعنِ الَْعالَِء ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن أَبِ -٣٥٧٣
َنَعْم ، َسِمْعُت َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا : ِمْن َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم شَْيئًا ِفي اِإلَزارِ ؟ قَالَ  َهلْ َسِمْعَت: َسِعيٍد 

، َوَما أَسْفَلَ ِمَن الْكَْعَبْينِ  إِْزَرةُ الُْمْؤِمنِ إِلَى أَْنَصافِ َساقَْيِه ، الَ جَُناَح َعلَْيِه َما َبْيَنُه وََبْيَن الْكَْعَبْينِ: َعلْيِه وَسلََّم َيقُولُ 
  .الَ َيْنظُُر اللَُّه إِلَى َمْن َجرَّ إَِزاَرُه َبطًَرا: َيقُولُ ثَالَثًا . ِفي النَّارِ 

ِك ْبنِ ُعَمْيرٍ ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن هَاُرونَ ، أَْخَبرََنا شَرِيٌك ، َعْن َعْبِد الَْمِل -٣٥٧٤
َيا سُفَْيانَ ْبَن سَْهلٍ ، الَ ُتسْبِلْ : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ُحَصْينِ ْبنِ قَبِيَصةَ ، َعنِ الُْمِغَريةِ ْبنِ ُشْعَبةَ قَالَ 

  .فَإِنَّ اللََّه الَ ُيِحبُّ الُْمْسبِِلَني

  َباُب لُْبسِ الْقَِميصِ -٨
َعنِ اْبنِ ُبرَْيَدةَ ، َعْن َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن إِبَْراهِيَم الدَّْورَِقيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُتَمْيلَةَ ، َعْن َعْبِد الُْمْؤِمنِ ْبنِ َخاِلٍد ،  -٣٥٧٥

  .َعلْيِه وَسلََّم ِمَن الْقَِميصِ لَْم َيكُْن ثَْوٌب أََحبَّ إِلَى َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا: أُمِِّه ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ قَالَْت 

  َباُب طُولِ الْقَمِيصِ كَْم هَُو -٩
، َعْن أَبِيِه ، َعنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن َعِليٍّ ، َعنِ اْبنِ أَبِي َروَّاٍد ، َعْن َساِلمٍ  -٣٥٧٦

اِإلْسبَالُ ِفي اِإلزَارِ ، وَالْقَِميصِ ، وَالِْعَماَمِة ، َمْن َجرَّ َشيْئًا خَُيالََء ، لَْم َيْنظُرِ اللَُّه إِلَْيهِ : َسلََّم قَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اهللا َعلْيِه و
  .َيْوَم الِْقَيامَِة

  .َما أَغَْرَبُه: قَالَ أَُبو َبكْرٍ 

  َباُب كُمِّ الْقَِميصِ كَْم َيكُونُ ؟ -١٠
 ْبُن حَْمُد ْبُن ُعثَْمانَ ْبنِ َحكِيمٍ األَْوِديُّ ، َحدَّثََنا أَُبو غَسَّانَ ، َوَحدَّثََنا أَُبو كُرَْيبٍ ، َحدَّثََنا ُعبَْيُدَحدَّثََنا أَ -٣٥٧٧

نِ صَاِلحٍ ، َعْن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا َحَسُن ْبُن َصاِلحٍ وَحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن َوِكيعٍ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َعنِ الَْحَسنِ ْب: ُمَحمٍَّد قَاالَ 
  .كَانَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيلَْبُس قَِميًصا قَِصَري الَْيَدْينِ ، َوالطُّولِ: َعْن ُمَجاِهٍد ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ 

  َباُب َحلِّ اَألْزَرارِ -١١
َحدَّثَنِي ُمَعاوَِيةُ ْبُن قُرَّةَ ، ، ْينٍ ، َعْن ُزَهْيرٍ ، َعْن ُعْرَوةَ ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ قَُشْيرٍ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا اْبُن ُدكَ -٣٥٧٨

  .أََتْيُت َرُسولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم فََباَيْعُتُه َوإِنَّ زِرَّ قَِميِصِه لَُمطْلٌَق: َعْن أَبِيِه قَالَ 
  .أَْيُت ُمَعاوَِيةَ َوالَ اْبَنُه ِفي شَِتاٍء َوالَ َصْيٍف ، إِالَّ ُمطْلَقَةً أَْزرَاُرُهَمافََما َر: قَالَ ُعْرَوةُ 

  َباُب لُْبسِ السََّراوِيلِ -١٢
َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا َيحَْيى  َحدَّثََنا َوكِيٌع وَحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن: َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َوَعِليُّ ْبُن ُمحَمٍَّد قَاالَ  -٣٥٧٩



أََتاَنا النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه : َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن ِسَماِك ْبنِ حَْربٍ ، َعْن ُسَوْيدِ ْبنِ قَْيسٍ قَالَ : ، َوَعْبُد الرَّْحَمنِ قَالُوا 
  .وَسلََّم فََساَوَمَنا َسَراوِيلَ

  َيكُونُ َباُب ذَْيلِ الَْمْرأَِة كَْم -١٣
لَْيَمانَ ْبنِ َيَسارٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا الُْمْعَتِمُر ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن ُعَبْيِد اهللاِ ْبنِ ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َعْن ُس -٣٥٨٠

إِذًا : قُلُْت . شِْبًرا : رُّ الْمَْرأَةُ ِمْن ذَْيِلَها ؟ قَالَ كَْم َتُج: ُسِئلَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َعْن أُمِّ َسلََمةَ قَالَْت 
  .ِذرَاٌع الَ تَزِيُد َعلَْيِه: َيْنكَِشُف َعْنَها قَالَ 

الصِّدِّيقِ النَّاجِيِّ ،  يَحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َمْهِديٍّ ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن َزْيٍد الَْعمِّيِّ ، َعْن أَبِ -٣٥٨١
يَأِْتيَنَنا فََنذَْرُع لَُهنَّ بِالْقََصبِ َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنَّ أَْزَواجَ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ُرخَِّص لَُهنَّ ِفي الذَّْيلِ ِذَراًعا ، فَكُنَّ 

  ِذَراعًا

َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن هَاُرونَ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ ، َعْن أَبِي الُْمَهزِّمِ ، َعْن أَبِي  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، -٣٥٨٢
  .ذَْيلُِك ِذَراٌع: ُهَرْيَرةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ ِلفَاِطَمةَ ، أَوْ ُألمِّ َسلََمةَ 

ُمَهزِّمِ رِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعفَّانُ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الَْوارِِث ، َحدَّثََنا َحبِيٌب الُْمَعلُِّم ، َعْن أَبِي الَْحدَّثََنا أَُبو َبكْ -٣٥٨٣
إِذًا : ِشبًْرا ، فَقَالَْت َعاِئَشةُ ِفي ذُيُولِ النَِّساِء : ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، َعْن َعاِئَشةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 

  .فَِذرَاٌع: َتْخُرَج ُسوقُُهنَّ ، قَالَ 

  َباُب الِْعَماَمِة السَّوَْداِء -١٤
ْن أَبِيِه رَْيٍث ، َعَحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن ُمَساوِرٍ ، َعْن َجْعفَرِ ْبنِ َعْمرِو ْبنِ ُح -٣٥٨٤

  .رَأَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيْخطُُب َعلَى الِْمْنَبرِ ، َوَعلَْيِه ِعَماَمةٌ َسْوَداُء: قَالَ 

ْيرِ ، َعْن َجابِرٍ ، أَنَّ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ ، َعْن أَبِي الزَُّب -٣٥٨٥
  .النَّبِيَّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َدَخلَ َمكَّةَ ، َوَعلَْيِه ِعَماَمةٌ َسْوَداُء

ْبنِ ِدينَارٍ ، َعنِ ، أَْخَبرََنا ُموَسى ْبُن ُعَبْيَدةَ ، َعْن َعْبِد اهللاِ )١(َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا  -٣٥٨٦
  .اْبنِ ُعَمَر ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َدَخلَ َيْوَم فَْتحِ َمكَّةَ ، َوَعلَْيِه ِعَماَمةٌ َسْوَداُء

  __________حاشية_
ة ، ودار ، وجاء على الصَّوَاب يف طبعات الرسال" َعْبد اهللاِِ: "إىل " سنن ابن ماجة"تصحف يف بعض طبعات ) ١(

  .، وهو ُعَبْيد اهللاِ بن ُموَسى ، العَْبِسي ، رافضيٌّ َخبِيثٌ ، ليس بِِثقٍَة ٧٢٥٣" حتفة األشراف"اجليل ، واملكنز ، و

  َباُب إِْرَخاِء الِْعَماَمِة َبْيَن الْكَتِفَْينِ -١٥
َحدَّثَنِي َجْعفَُر ْبُن َعْمرِو ْبنِ ُحرَْيٍث ، َعْن ، ، َعْن ُمَساوِرٍ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ -٣٥٨٧

  .ْيَن كَِتفَْيِهكَأَنِّي أَْنظُُر إِلَى َرسُولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َوَعلَْيِه ِعَماَمةٌ َسْوَداُء قَْد أَْرَخى طََرفَْيَها َب: أَبِيِه قَالَ 



  ْبسِ الْحَرِيرَِباُب كََراِهَيِة لُ -١٦
ُعلَيَّةَ ، َعْن َعْبِد الَْعزِيزِ ْبنِ ُصَهْيبٍ ، َعْن أََنسِ ْبنِ ) ١(َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ اْبُن  -٣٥٨٨

  .يَر ِفي الدُّْنَيا لَْم َيلَْبْسُه ِفي اآلِخرَِةَمْن لَبَِس الْحَرِ: قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َماِلٍك قَالَ 
  __________حاشية_
  .وهو على الصواب يف طَْبَعَتيْ الرسالة ، واملكنز، " إمساعيل ، عن ُعلية: "حترف يف طبعة اجليل إىل ) ١(

نِ الشَّْيبَانِيِّ ، َعْن أَْشَعثَ ْبنِ أَبِي الشَّْعثَاِء ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمْسهِرٍ ، َع -٣٥٨٩
  .نََهى َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َعنِ الدِّيَباجِ ، وَالَْحرِيرِ ، َواِإلْستَْبَرقِ: ُمَعاوَِيةَ ْبنِ ُسوَْيٍد ، َعنِ الْبََراِء قَالَ 

بِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن ُشْعَبةَ ، َعنِ الَْحكَمِ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي لَيْلَى ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَ -٣٥٩٠
َيا ، َولََنا ُهَو لَُهْم ِفي الدُّْن: نََهى َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َعْن لُْبسِ الَْحرِيرِ ، وَالذََّهبِ َوقَالَ : َعْن ُحذَْيفَةَ قَالَ 

  .ِفي اآلِخَرِة

، َعْن َناِفعٍ ، أَنَّ َعْبَد  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَِّحيمِ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر -٣٥٩١
َيا َرُسولَ اِهللا ، لَوِ اْبتَْعَت َهِذِه الُْحلَّةَ : ى ُحلَّةً سَِيَراَء ِمْن َحرِيرٍ ، فَقَالَ اِهللا ْبَن ُعَمَر أَْخَبَرُه ، أَنَّ ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ َرأَ

  .إِنََّما َيلَْبُس َهِذِه َمْن الَ َخالََق لَُه ِفي اآلِخَرِة: ِللَْوفِْد َوِلَيْومِ الُْجُمَعِة ، فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

  اُب َمْن ُرخَِّص لَُه ِفي لُْبسِ الَْحرِيرَِب -١٧
ْن قََتاَدةَ ، أَنَّ أََنسَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن بِْشرٍ ، َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن أَبِي َعُروَبةَ ، َع -٣٥٩٢

اهللا َعلْيِه وَسلََّم َرخَّصَ ِللزُّبَْيرِ ْبنِ الْعَوَّامِ ، َوِلَعْبدِ الرَّْحَمنِ ْبنِ َعْوٍف ، ِفي  ْبَن َماِلٍك ، َنبَّأَُهْم أَنَّ َرسُولَ اِهللا َصلَّى
  .قَِميَصْينِ ِمْن َحرِيرٍ ِمْن َوَجعٍ كَانَ بِهَِما ِحكٍَّة

  َباُب الرُّْخَصِة ِفي الَْعلَمِ ِفي الثَّْوبِ -١٨
ْيَبةَ ، َحدَّثََنا حَفُْص ْبُن ِغَياٍث ، َعْن َعاِصمٍ ، َعْن أَبِي ُعثَْمانَ ، َعْن ُعَمَر ، أَنَُّه كَانَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َش -٣٥٩٣

: الرَّابَِعِة ، فَقَالَ  الثَّاِلثَِة ، ثُمََّيْنَهى َعنِ الْحَرِيرِ ، وَالدِّيبَاجِ ، إِالَّ َما كَانَ َهكَذَا ، ثُمَّ أَشَاَر بِإِْصَبِعِه ، ثُمَّ الثَّانَِيِة ، ثُمَّ : 
  .يَْنَهاَنا َعْنُه: كَانَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

رَأَْيتُ : أَْسَماَء قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن ُمِغَريةَ ْبنِ زَِياٍد ، َعْن أَبِي ُعَمَر ، َمْولَى  -٣٥٩٤
ُبْؤًسا : فََدَعا بِالَْجلََمْينِ فَقَصَُّه ، فََدَخلُْت َعلَى أَْسَماَء ، فَذَكَْرُت ذَِلَك لََها ، فَقَالَْت . َن ُعَمَر اْشتََرى ِعَماَمةً لََها َعلٌَم اْب

بُِجبٍَّة ، َمكْفُوفَِة الْكُمَّْينِ ، َوالْجَْيبِ ،  ِلَعْبِد اِهللا ، َيا َجارَِيةُ َهاِتي ُجبَّةَ َرسُولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فََجاَءْت
  .َوالْفَْرَجْينِ بِالدِّيبَاجِ

  َباُب لُْبسِ الَْحرِيرِ َوالذََّهبِ ِللنَِّساِء -١٩
زِيدَ ْبنِ أَبِي َحبِيبٍ ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَِّحيمِ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسحَاَق ، َعْن َي -٣٥٩٥

َسِمْعُت َعِليَّ : يِّ ، َسِمْعُتُه َيقُولُ َعْبِد الْعَزِيزِ ْبنِ أَبِي الصَّْعَبِة ، َعْن أَبِي اَألفْلَحِ الَْهْمَدانِيِّ ، َعْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ ُزَرْيرٍ الَْغاِفِق



ى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َحرِيًرا بِِشمَاِلِه ، َوذََهًبا بَِيِمينِِه ، ثُمَّ َرفََع بِهَِما َيَدْيِه ، فَقَالَ أََخذَ َرسُولُ اِهللا َصلَّ: ْبَن أَبِي طَاِلبٍ َيقُولُ 
  .إِنَّ َهذَْينِ حََراٌم َعلَى ذُكُورِ أُمَِّتي ، ِحلٌّ إلَِناثِهِْم: 

، ِحيمِ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن َيزِيَد ْبنِ أَبِي زَِياٍد ، َعْن أَبِي فَاِخَتةَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّ -٣٥٩٦
فُوفَةٌ بِحَرِيرٍ ، إِمَّا َسَداَها ، َحدَّثَنِي ُهبَْيَرةُ ْبُن َيرَِمي ، َعْن َعِليٍّ ، أَنَُّه أُْهِدَي لَِرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ُحلَّةٌ َمكْ

الَ ، َولَِكنِ اْجَعلَْها : َيا َرسُولَ اِهللا ، َما أَْصَنُع بَِها ؟ أَلَْبُسَها ، قَالَ : ْحَمُتَها ، فَأَْرَسلَ بَِها إِلَيَّ ، فَأََتْيُتُه فَقُلُْت َوإِمَّا لَ
  .ُخُمًرا َبْيَن الْفَوَاِطمِ

انَ ، َعنِ اِإلفْرِيِقيِّ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َراِفعٍ ، َعْن َعْبِد اهللاِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَِّحيمِ ْبُن ُسلَْيَم -٣٥٩٧
ٌب َخَرَج َعلَْيَنا َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َوِفي إِْحَدى َيَدْيِه ثَْوٌب ِمْن َحرِيرٍ ، َوِفي اُألْخَرى ذََه: ْبنِ َعْمرٍو قَالَ 

  .ْينِ ُمَحرٌَّم َعلَى ذُكُورِ أُمَِّتي ، ِحلٌّ ِإلنَاثِهِْمإِنَّ َهذَ: ، فَقَالَ 

َرأَْيُت َعلَى َزيَْنَب : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا ِعيَسى ْبُن ُيوُنَس ، َعْن َمْعَمرٍ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن أََنسٍ قَالَ  -٣٥٩٨
  .ِميَص حَرِيرٍ سَِيَراَءبِْنِت َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَ

  َباُب لُْبسِ اَألْحَمرِ ِللرِّجَالِ -٢٠
َما : ِء قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َعْن َشرِيِك ْبنِ َعْبِد اِهللا الْقَاِضي ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعنِ الْبََرا -٣٥٩٩

  .اهللا َعلْيِه وَسلََّم ُمتََرجِّالً ِفي ُحلٍَّة َحْمَراَءرَأَْيُت أَْجَملَ ِمْن َرسُولِ اِهللا َصلَّى 

يِّ ، َحدَّثََنا زَْيُد ْبنُ َحدَّثََنا أَُبو َعاِمرٍ عَْبُد اهللاِ ْبُن َعاِمرِ ْبنِ َبرَّاِد ْبنِ ُيوُسَف ْبنِ أَبِي ُبْرَدةَ ْبنِ أَبِي ُموَسى اَألْشَعرِ -٣٦٠٠
رَأَْيُت َرُسولَ اهللاِ : َحدَّثَنِي َعْبدُ اهللاِ ْبُن ُبرَْيَدةَ ، أَنَّ أََباُه ، َحدَّثَُه قَالَ ، َواِقٍد ، قَاِضي َمْرَو  الُْحبَابِ ، َحدَّثََنا ُحَسْيُن ْبُن

، فَنََزلَ النَّبِيُّ َصلَّى  َماِنَصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيْخطُُب ، فَأَقَْبلَ َحَسٌن َوُحَسْيٌن َعلَْيهَِما قَِميَصاِن أَْحمََراِن ، َيْعثَُراِن َوَيقُو
} إِنََّما أَْموَالُكُْم َوأَْوالَُدكُْم ِفْتنَةٌ{َصَدقَ اللَُّه َوَرُسولُُه ، : اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَأََخذَُهَما فََوَضَعُهَما ِفي ِحجْرِِه ، فَقَالَ 

  .رَأَْيُت َهذَْينِ فَلَْم أَْصبِرْ ثُمَّ أََخذَ ِفي ُخطَْبِتِه

  ُب كََراِهَيِة الْمَُعْصفَرِ ِللرَِّجالَِبا -٢١
َسنِ ْبنِ سَُهْيلٍ ، َعنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمْسهِرٍ ، َعْن َيزِيَد ْبنِ أَبِي زَِياٍد ، َعنِ الَْح -٣٦٠١

  .ْيِه وَسلََّم َعنِ الُْمفَْدمَِنَهى َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعل: اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 
  .الُْمْشَبُع بِالُْعصْفُرِ: َما الُْمفَْدُم ؟ قَالَ : قُلُْت ِللَْحَسنِ : قَالَ َيزِيُد 

َسِمْعُت َعِليا : الَ نٍ قََحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن أَُساَمةَ ْبنِ َزْيٍد ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُحَنْي -٣٦٠٢
  .َنَهاكُْم َعْن لُْبسِ الُْمَعصْفَرِ: نََهانِي َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َوالَ أَقُولُ : َيقُولُ 

ْيبٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا ِعيَسى ْبُن ُيوُنَس ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ الْغَازِ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ُشَع -٣٦٠٣
ضَرََّجةٌ بِالُْعْصفُرِ ، أَقَْبلَْنا َمَع َرسُولِ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِمْن ثَنِيَّةِ أَذَاِخَر فَالَْتفََت إِلَيَّ َوَعلَيَّ َرْيطَةٌ ُم: َجدِِّه ، قَالَ 



: ْهِلي ، َوُهمْ َيْسُجُرونَ َتنُّورَُهْم ، فَقَذَفُْتَها ِفيِه ، ثُمَّ أََتْيُتُه ِمَن الَْغِد ، فَقَالَ َما َهِذِه ؟ فََعَرفُْت َما كَرَِه ، فَأََتْيُت أَ: فَقَالَ 
  .أَالَ كََسوَْتَها َبْعضَ أَْهِلَك ، فَإِنَُّه الَ َبأْسَ بِذَِلَك ِللنَِّساِء: َيا َعْبَد اِهللا َما فََعلَِت الرَّْيطَةُ ، فَأَْخبَْرُتُه ، فَقَالَ 

  َباُب الصُّفَْرِة ِللرَِّجالِ -٢٢
َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعنِ اْبنِ أَبِي لَْيلَى ، َعْن ُمَحمَّدِ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ،  -٣٦٠٤

فََوَضْعَنا لَُه َماًء يََتَبرَُّد بِِه ، فَاغَْتَسلَ ، ثُمَّ أََتْيُتهُ : ى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أََتاَنا النَّبِيُّ صَلَّ: ُشَرْحبِيلَ ، َعْن قَْيسِ ْبنِ َسْعٍد قَالَ 
  .بِِملَْحفٍَة َصفَْراَء ، فََرأَْيُت أَثََر الَْوْرسِ َعلَى ُعكَنِِه

  َباُب الَْبْس َما ِشئَْت ، َما أَْخطَأََك َسَرٌف أَْو َمِخيلَةٌ -٢٣
ُشَعْيبٍ ،  ُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن هَاُرونَ ، أَْخَبرََنا َهمَّاٌم ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن َعْمرِو ْبنَِحدَّثََنا أَ -٣٦٠٥

وا وَالَْبسُوا َما لَْم ُيَخاِلطْهُ كُلُوا َواشَْرُبوا َوَتَصدَّقُ: قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، قَالَ 
  .إِسَْراٌف ، أَْو َمِخيلَةٌ

  َباُب َمْن لَبِسَ ُشْهَرةً ِمَن الثِّيَابِ -٢٤
بََرَنا َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن َهاُرونَ ، أَْخ: َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعَباَدةَ ، َوُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد الَْمِلكِ الَْواِسطِيَّاِن ، قَاالَ  -٣٦٠٦

َمْن : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َشرِيٌك ، َعْن ُعثَْمانَ ْبنِ أَبِي ُزْرَعةَ ، َعْن ُمَهاجِرٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 
  .لَبِسَ ثَْوَب ُشْهَرٍة أَلَْبَسهُ اللَُّه َيْوَم الِْقَياَمِة ثَْوَب َمذَلٍَّة

ُمَهاجِرِ مَّدُ ْبُن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ أَبِي الشَّوَارِبِ ، َحدَّثََنا أَُبو َعوَاَنةَ ، َعْن ُعثَْمانَ ْبنِ الُْمِغَريِة ، َعنِ الَْحدَّثََنا ُمَح -٣٦٠٧
ِفي الدُّْنَيا ، أَلَْبَسُه اللَّهُ َمْن لَبَِس ثَْوبَ ُشْهَرٍة : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر قَالَ 

  .ثَْوَب َمذَلٍَّة َيْوَم الِْقَياَمِة ، ثُمَّ أَلَْهَب ِفيِه َناًرا

ْبنِ   جَْهمٍ ، َعْن زِرَِّحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن َيزِيَد الَْبْحرَانِيُّ ، َحدَّثََنا َوِكيُع ْبُن ُمْحرِزٍ النَّاجِيُّ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن -٣٦٠٨
َمْن لَبِسَ ثَْوَب ُشْهَرٍة ، أَعَْرَض اللَُّه َعْنُه َحتَّى َيَضَعُه َمَتى : ُحبَْيشٍ ، َعْن أَبِي ذَرٍّ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 

  .َوَضَعُه

  َباُب لِْبسِ ُجلُوِد الَْمْيَتِة إِذَا ُدبَِغْت -٢٥
اسٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن َزْيِد ْبنِ أَْسلََم ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َوْعلَةَ ، َعنِ اْبنِ َعبَّ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ -٣٦٠٩

  .أَيَُّما إِهَابٍ ُدبِغَ فَقَْد طَُهَر: َسِمْعُت َرسُولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقُولُ : قَالَ 

اِهللا ، َعنِ اْبنِ  أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ َعْبِدَحدَّثََنا  -٣٦١٠
َعلْيِه وَسلََّم ، قَْد أُْعِطيَْتَها ِمَن الصََّدقَِة َمْيَتةً َعبَّاسٍ ، َعْن َمْيُموَنةَ ، أَنَّ َشاةً ِلمَْوالَِة َمْيُموَنةَ َمرَّ بَِها ، َيعْنِي النَّبِيَّ َصلَّى اهللا 

  .إِنََّما ُحرَِّم أَكْلَُها: َيا َرُسولَ اِهللا ، إِنََّها َمْيَتةٌ ، قَالَ : َهالَّ أََخذُوا إِهَاَبَها فََدَبغُوُه ، فَاْنَتفَعُوا بِِه ؟ فَقَالُوا : ، فَقَالَ 



ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَِّحيمِ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن لَْيٍث ، َعْن َشْهرِ ْبنِ حَْوَشبٍ ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ  -٣٦١١
َما َضرَّ : قَالَ كَانَ ِلَبْعضِ أُمََّهاتِ الُْمْؤِمنَِني َشاةٌ ، فََماَتْت فََمرَّ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َعلَْيَها فَ: َسلَْمانَ قَالَ 

  .أَْهلَ َهِذِه ، لَوِ اْنَتفَُعوا بِإَِهابَِها

قَُسْيٍط ، َعْن  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا خَاِلُد ْبُن َمْخلٍَد ، َعْن َماِلِك ْبنِ أََنسٍ ، َعْن َيزِيَد ْبنِ -٣٦١٢
أََمَر َرسُولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، أَنْ ُيْسَتْمَتعَ بُِجلُودِ : مِِّه ، َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت ُمَحمَِّد ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن أُ

  .الَْمْيَتِة إِذَا ُدبَِغْت

  الَ ُيْنتَفَُع ِمَن الَْمْيَتِة بِإَِهابٍ َوالَ َعَصبٍ: َباُب َمْن قَالَ  -٢٦
بِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا جَرِيٌر ، َعْن َمْنُصورٍ وَحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمسْهِرٍ ، َعنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَ -٣٦١٣

أَبِي لَيْلَى ، َعْن َعْبِد ْحَمنِ ْبنِ الشَّْيبَانِيِّ وَحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا غُْنَدٌر ، َعْن ُشْعَبةَ ، كُلُُّهْم َعنِ الَْحكَمِ ، َعْن َعْبِد الرَّ
  .أَنْ الَ تَْنَتِفُعوا ِمَن الْمَْيَتِة بِإِهَابٍ َوالَ َعَصبٍ: أََتاَنا ِكَتابُ النَّبِيِّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : اِهللا ْبنِ ُعكَْيمٍ قَالَ 

  َباُب ِصفَةِ النَِّعالِ -٢٧
ا َوِكيٌع ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن َخاِلدٍ الَْحذَّاِء ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ الَْحارِِث ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََن -٣٦١٤

  .كَانَ ِلَنْعلِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِقَباالَِن َمثْنِيٌّ شَِراكُُهَما: َعْبِد اهللاِ ْبنِ الْعَبَّاسِ قَالَ 

كَانَ ِلَنْعلِ : ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن هَاُرونَ ، َعْن َهمَّامٍ ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن أََنسٍ قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ  -٣٦١٥
  .النَّبِيِّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِقَباالَِن

  َباُب لُْبسِ النِّعَالِ َوَخلِْعهَا -٢٨
قَالَ َرسُولُ اِهللا : َنا َوِكيٌع ، َعْن ُشْعَبةَ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ زَِياٍد ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثَ -٣٦١٦

  .إِذَا اْنَتَعلَ أََحدُكُْم فَلَْيْبَدأْ بِالُْيْمَنى ، وَإِذَا َخلََع فَلْيَْبَدأْ بِالُْيْسَرى: َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

  ِفي النَّْعلِ الْوَاِحِد َباُب الَْمْشيِ -٢٩
ْن أَبِي هَُرْيَرةَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن إِْدرِيَس ، َعنِ اْبنِ َعْجالَنَ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ أَبِي سَِعيٍد ، َع -٣٦١٧

كُْم ِفي نَْعلٍ وَاِحٍد ، َوالَ ُخفٍّ َواِحٍد لَِيْخلَْعُهَما َجِميًعا ، الَ َيْمِشي أََحُد: قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَ 
  .أَْو ِلَيْمشِ ِفيهَِما َجِميًعا

  َباُب اِالْنتَِعالِ قَاِئمًا -٣٠
نََهى : أَبِي ُهَريَْرةَ قَالَ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي َصاِلحٍ ، َعْن  -٣٦١٨

  .َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أَنْ َيْنتَِعلَ الرَُّجلُ قَاِئًما

ى نََه: ، قَالَ  َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ دِيَنارٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر -٣٦١٩
  .النَّبِيُّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أَنْ َيْنتَِعلَ الرَُّجلُ قَاِئًما



  َباُب الْخِفَاِف السُّوِد -٣١
َعنِ ابْنِ  الْكِْنِديِّ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا َدلَْهُم ْبُن َصاِلحٍ الْكِْنِديُّ ، َعْن ُحجَْيرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا -٣٦٢٠

  .سَْوَدْينِ ، فَلَبَِسُهَماُبرَْيَدةَ ، َعْن أَبِيِه ؛ أَنَّ النَّجَاِشيَّ أَْهَدى ِلَرسُولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم خُفَّْينِ َساذََجْينِ أَ

  َباُب الِْخضَابِ بِالِْحنَّاِء -٣٢
ُعَيْيَنةَ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َسِمَع أََبا َسلََمةَ ، َوُسلَْيَمانَ ْبَن َيسَارٍ ، ُيْخبَِراِن  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن -٣٦٢١

  .إِنَّ الَْيُهوَد وَالنََّصاَرى الَ َيْصُبُغونَ فَخَاِلفُوُهْم: َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، َيْبلُغُ بِِه النَّبِيَّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 

بِي اَألْسَودِ دَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن إِْدرِيَس ، َعنِ اَألْجلَحِ ، َعْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ ُبرَْيَدةَ ، َعْن أََح -٣٦٢٢
  .ُتْم بِهِ الشَّْيَب الِْحنَّاُء َوالْكََتُمإِنَّ أَْحَسَن َما غَيَّْر: قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : الدِّيِليِّ ، َعْن أَبِي ذَرٍّ قَالَ 

: ْوَهبٍ قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا يُوُنُس ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َسالَُّم ْبُن أَبِي ُمطِيعٍ ، َعْن ُعثَْمانَ ْبنِ َم -٣٦٢٣
  .ا ِمْن َشْعرِ َرسُولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َمْخضُوًبا بِالِْحنَّاِء وَالْكََتمِفَأَْخَرَجتْ إِلَيَّ َشعًَر: َدَخلُْت َعلَى أُمِّ َسلََمةَ قَالَ 

  َباُب الِْخضَابِ بِالسََّواِد -٣٣
: ْيرِ ، َعْن َجابِرٍ قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ اْبُن ُعلَيَّةَ ، َعْن لَْيٍث ، َعْن أَبِي الزَُّب -٣٦٢٤

َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه : َوكَأَنَّ رَأَْسُه ثََغاَمةٌ فَقَالَ : جِيَء بِأَبِي قَُحافَةَ َيْوَم الْفَْتحِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 
  .، َوَجنُِّبوهُ السََّواَد اذَْهبُوا بِِه إِلَى َبْعضِ نَِساِئِه ، فَلُْتَغيِّْرُه: وَسلََّم 

ِسبِيُّ ، َحدَّثََنا َدفَّاعُ َحدَّثََنا أَُبو هَُرْيَرةَ الصَّْيَرِفيُّ ُمَحمَُّد ْبُن ِفرَاسٍ ، َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن الَْخطَّابِ ْبنِ زَكَرِيَّا الرَّا -٣٦٢٥
قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى : ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِّهِ ُصَهْيبِ الَْخْيرِ قَالَ  ْبُن َدغْفَلٍ السَّدُوِسيُّ ، َعْن َعْبِد الَْحمِيِد ْبنِ َصيِْفيٍّ

  .وِّكُْمإِنَّ أَْحَسَن َما اخَْتَضبُْتْم بِِه لََهذَا السََّواُد ، أَْرغَُب لِنِسَاِئكُْم ِفيكُْم ، َوأَْهَيُب لَكُْم ِفي ُصدُورِ َعُد: اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

  ِخضَابِ بِالصُّفْرَِةَباُب الْ -٣٤
 أَبِي َسعِيٍد ، أَنَّ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر ، َعْن َسِعيِد ْبنِ -٣٦٢٦

أَمَّا َتْصفِريِي ِلْحَيِتي فَإِنِّي : َيَتَك بِالَْوْرسِ ؟ فَقَالَ اْبُن ُعَمَر رَأَْيُتكَ ُتَصفِّرُ ِلْح: ُعَبْيَد ْبَن جَُرْيجٍ ، َسأَلَ اْبَن ُعَمَر قَالَ 
  .رَأَْيُت َرُسولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ُيصَفُِّر ِلْحَيَتُه

ةَ ، َعْن ُحَمْيِد ْبنِ َوْهبٍ ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا إِْسَحاقُ ْبُن َمْنُصورٍ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن طَلَْح -٣٦٢٧
: َمرَّ النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َعلَى َرُجلٍ قَْد َخَضَب بِالِْحنَّاِء فَقَالَ : طَاُووسٍ ، َعْن طَاُووسٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ 
َهذَا أَْحَسُن ِمْن َهذَا ، ثُمَّ َمرَّ بِآَخَر قَْد َخَضبَ : نَّاِء َوالْكََتمِ فَقَالَ َما أَْحَسَن َهذَا ، ثُمَّ َمرَّ بِآَخَر ، قَْد َخَضَب بِالِْح

  .َهذَا أَْحَسُن ِمْن َهذَا كُلِِّه: بِالصُّفَْرِة فَقَالَ 
  .َوكَانَ طَاُووسٌ ُيَصفُِّر: قَالَ 



  َباُب َمْن َتَرَك الِْخضَاَب -٣٥
رَأَْيتُ : نَّى ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد ، َحدَّثََنا ُزَهْيٌر ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن أَبِي ُجَحْيفَةَ قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمثَ -٣٦٢٨

  .َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َهِذِه ِمْنهُ َبْيَضاُء َيْعنِي َعْنفَقََتُه

ُسِئلَ أََنُس ْبُن : دَّثََنا َخاِلُد ْبُن الْحَارِِث ، َواْبُن أَبِي َعِديٍّ ، َعْن ُحَمْيٍد قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمثَنَّى ، َح -٣٦٢٩
إِنَُّه لَمْ َيَر ِمَن الشَّْيبِ إِالَّ َنْحَو َسْبَعةَ َعَشَر ، أَْو ِعْشرِينَ : أََخَضَب َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ؟ قَالَ : َماِلٍك 
  .َرةً ِفي ُمقَدَّمِ ِلْحَيتِِهَشَع

اِهللا ، َعْن َناِفعٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُعَمَر ْبنِ الَْولِيِد الْكِْنِديُّ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن آَدَم ، َعْن َشرِيٍك ، َعْن ُعَبْيِد  -٣٦٣٠
  .ِه وَسلََّم َنْحَو ِعشْرِيَن َشَعَرةًكَانَ َشْيُب َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْي: َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 

  َباُب اتَِّخاِذ الُْجمَِّة وَالذََّواِئبِ -٣٦
قَالَتْ أُمُّ :  قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعنِ اْبنِ أَبِي َنجِيحٍ ، َعْن ُمَجاِهٍد -٣٦٣١

  .َرسُولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َمكَّةَ َولَهُ أَْرَبُع غَدَاِئَر تَْعنِي َضفَاِئَر َدَخلَ: َهانٍِئ 

 ، َعْن ُعَبْيِد اهللاِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن آَدَم ، َعْن إِْبَراِهيمَ ْبنِ َسْعٍد ، َعنِ الزُّْهرِيِّ -٣٦٣٢
كَانَ أَْهلُ الِْكتَابِ َيْسدُلُونَ أَْشعَاَرُهْم ، َوكَانَ الُْمْشرِكُونَ َيفُْرقُونَ ، َوكَانَ َرُسولُ : نِ َعْبِد اِهللا ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ ْب

َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم نَاِصَيَتهُ ثُمَّ فََرَق  فََسَدلَ َرُسولُ اِهللا: اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ُيِحبُّ ُمَوافَقَةَ أَْهلِ الِْكتَابِ ، قَالَ 
  .َبْعُد

 إِْسَحاَق ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن مَْنُصورٍ ، َعْن إِبَْراهِيَم ْبنِ َسْعٍد ، َعنِ اْبنِ -٣٦٣٣
كُْنُت أَفْرُِق َخلَْف َيافُوخِ َرسُولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، ثُمَّ أَْسِدلُ : َعاِئَشةَ قَالَْت  َيحَْيى ْبنِ َعبَّاٍد ، َعْن أَبِيِه ، َعْن

  .َناِصَيَتُه

اَدةَ ، َعْن أََنسٍ قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن هَاُرونَ ، أَْخَبرََنا جَرِيُر ْبُن حَازِمٍ ، َعْن قََت -٣٦٣٤
  .كَانَ َشَعُر َرسُولِ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َشَعًرا َرجِالً َبْيَن أُذَُنْيِه َومَْنِكَبْيِه: 

بِي الزَِّناِد ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن إِْبَراِهيَم ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي فَُدْيٍك ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَ -٣٦٣٥
  .كَانَ لَِرُسولِ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َشَعٌر ُدونَ الُْجمَِّة ، َوفَْوقَ الَْوفْرَِة: ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت 

  َباُب كََراِهَيِة كَثَْرِة الشَّعَرِ -٣٧
ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ ْبُن ِهَشامٍ ، َوُسفَْيانُ ْبُن ُعقَْبةَ ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن َعاِصمِ ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ  -٣٦٣٦

ذَُباٌب ، ذَُبابٌ :  رَآنِي النَّبِيُّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َوِلي شََعٌر طَوِيلٌ فَقَالَ: كُلَْيبٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َواِئلِ ْبنِ ُحْجرٍ قَالَ 
  .إِنِّي لَمْ أَْعنَِك ، َوَهذَا أَْحَسُن: فَاْنطَلَقُْت فَأََخذُْتُه ، فََرآنَِي النَّبِيُّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم فَقَالَ 



  َباُب النَّْهيِ َعنِ الْقََزعِ -٣٨
َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر ، َعْن ُعَمَر : حَمٍَّد قَاالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َوَعِليُّ ْبُن ُم -٣٦٣٧

  .َنَهى َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َعنِ الْقََزعِ: ْبنِ َناِفعٍ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 
  .ُيْحلََق ِمْن رَأْسِ الصَّبِيِّ َمكَانٌ ، وَُيْتَرَك َمكَانٌ أَنْ: َوَما الْقََزُع ؟ قَالَ ): ١(قَالَ 

  __________حاشية_
  ).٥٩٢٠(٧/٢١٠" صحيح البخاري"هو ُعبيد اهللا بن ُعمر ، وجاء مصرًحا بامسه يف : القائل ) ١(

: َبةُ ، َعْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ ِدينَارٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َشبَاَبةُ ، َحدَّثََنا ُشْع -٣٦٣٨
  .َنَهى َرسُولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َعنِ الْقََزعِ

  َباُب نَقْشِ الْخَاَتمِ -٣٩
أَيُّوَب ْبنِ ُموَسى ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ،  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن -٣٦٣٩

الَ َينْقُْش أََحدٌ :  اتََّخذَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َخاَتًما ِمْن َورِقٍ ثُمَّ نَقََش ِفيِه ُمَحمَّدٌ َرسُولُ اِهللا ، فَقَالَ: قَالَ 
  .َعلَى َنقْشِ خَاَتِمي َهذَا

 أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ اْبُن ُعلَيَّةَ ، َعْن َعْبِد الَْعزِيزِ ْبنِ ُصَهْيبٍ ، َعْنَحدَّ -٣٦٤٠
ًما َونَقَْشَنا ِفيِه نَقًْشا فَالَ َينْقُْش َعلَْيِه إِنَّا قَِد اصْطََنْعَنا َخاَت: اصْطََنَع َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم خَاَتًما فَقَالَ : قَالَ 
  .أََحٌد

نِ َماِلٍك ، أَنَّ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن ُعَمَر ، َحدَّثََنا ُيوُنُس ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن أََنسِ ْب -٣٦٤١
  .اتََّخذَ خَاَتًما ِمْن ِفضٍَّة لَُه فَصٌّ َحَبِشيٌّ ، َونَقُْشُه ُمَحمَّدٌ َرسُولُ اللَِّه:  َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم

  َباُب النَّْهيِ َعْن َخاَتمِ الذََّهبِ -٤٠
ُحَنْينٍ ، َمْولَى َعِليٍّ ، َعْن  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُنمَْيرٍ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ -٣٦٤٢

  .َنَهى َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َعنِ التََّختُّمِ بِالذََّهبِ: َعِليٍّ قَالَ 

ْيلٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمْسهِرٍ ، َعْن َيزِيَد ْبنِ أَبِي زَِياٍد ، َعنِ الَْحَسنِ ْبنِ ُسَه -٣٦٤٣
  .َنَهى َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َعْن َخاَتمِ الذََّهبِ: قَالَ 

اِد ْبنِ حَْيى ْبنِ َعبََّحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُنَمْيرٍ ، َعْن ُمَحمَّدِ ْبنِ إِْسحَاَق ، َعْن َي -٣٦٤٤
أَْهَدى النَّجَاِشيُّ إِلَى َرسُولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّمَ : َعْبِد اهللاِ ْبنِ الزَُّبْيرِ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعاِئَشةَ ، أُمِّ الُْمْؤِمنَِني قَالَْت 
لَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم بُِعوٍد ، وَإِنَُّه لَُمعْرٌِض َعْنُه ، أَْو بِبَْعضِ َحلْقَةً ِفيَها َخاَتُم ذََهبٍ ِفيِه فَصٌّ حََبِشيٌّ ، فَأََخذَُه َرُسولُ اهللاِ َص

  .َتَحلِّي بَِهذَا َيا ُبَنيَّةُ: أَصَابِِعِه ، ثُمَّ َدَعا بِاْبَنِة اْبَنِتِه أَُماَمةَ بِْنِت أَبِي الَْعاصِ ، فَقَالَ 



  فَُّهَباُب َمْن َجَعلَ فَصَّ َخاَتِمِه ِممَّا َيِلي كَ -٤١
، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ،  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن أَيُّوَب ْبنِ ُموَسى ، َعْن َناِفعٍ -٣٦٤٥

  .ُهأَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم كَانَ َيْجَعلُ فَصَّ َخاَتِمِه ِممَّا َيِلي كَفَّ

َحدَّثَنِي ُسلَْيَمانُ ْبُن بِالَلٍ ، َعْن ُيوُنسَ ْبنِ َيزِيدَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن أَبِي أَُوْيسٍ  -٣٦٤٦
وَسلََّم لَبَِس خَاَتَم ِفضٍَّة ِفيِه فَصٌّ حََبِشيٌّ  اَألْيِليِّ ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه

  .كَانَ َيجَْعلُ فَصَُّه ِفي َبطْنِ كَفِِّه

  َباُب التََّختُّمِ بِالَْيمِنيِ -٤٢
لِ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمحَمَِّد َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُنَمْيرٍ ، َعْن إِْبَراهِيَم ْبنِ الْفَْض -٣٦٤٧

  .ْبنِ َعِقيلٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َجْعفَرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم كَانَ يََتخَتَُّم ِفي َيِمينِِه

  َباُب التََّختُّمِ ِفي اِإلْبَهامِ -٤٣
: ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن إِْدرِيَس ، َعْن َعاِصمٍ ، َعْن أَبِي ُبْرَدةَ ، َعْن َعِليٍّ قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ  -٣٦٤٨

  .اَمَنَهانِي َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أَنْ أََتَختََّم ِفي َهِذِه َوِفي َهِذِه ، َيعْنِي الِْخْنَصَر َواِإلْبَه

  لَْبْيِتَباُب الصَُّورِ ِفي ا -٤٤
ْبنِ َعْبِد اِهللا ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا  -٣٦٤٩

  .الَ َتْدُخلُ الَْمالَِئكَةُ َبْيًتا ِفيِه كَلٌْب ، َوالَ ُصورَةٌ :َعبَّاسٍ ، َعْن أَبِي طَلَْحةَ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 

 اهللاِ ْبنِ ُنَجيٍّ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا غُْنَدٌر ، َعْن ُشْعَبةَ ، َعْن َعِليِّ ْبنِ ُمْدرٍِك ، َعْن أَبِي ُزْرَعةَ ، َعْن َعْبِد -٣٦٥٠
إِنَّ الَْمالَِئكَةَ الَ َتْدُخلُ َبْيًتا ِفيِه كَلٌْب ، َوالَ : بِي طَاِلبٍ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ َعْن أَبِيِه ، َعْن َعِليِّ ْبنِ أَ

  .ُصوَرةٌ

َعْن أَبِي َسلََمةَ ، َعْن َعاِئَشةَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمْسهِرٍ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْمرٍو ،  -٣٦٥١
ِه ، فََخَرَج النَّبِيُّ َواَعَد َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم جِْبرِيلُ َعلَْيِه السَّالَُم ِفي َساَعٍة يَأِْتيِه ِفيَها ، فَرَاثَ َعلَْي: قَالَْت 

إِنَّ ِفي الْبَْيِت كَلًْبا ، َوإِنَّا : َما َمَنَعَك أَنْ َتْدُخلَ ، قَالَ : فَقَالَ . ٌم َعلَى الْبَابِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم فَإِذَا ُهَو بِجِبْرِيلَ قَاِئ
  .الَ َنْدُخلُ َبْيًتا ِفيِه كَلٌْب َوالَ صُوَرةٌ

ْيُر ْبُن َمْعَدانَ ، َحدَّثََنا ُسلَْيمُ ْبُن َعاِمرٍ ، َعْن َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن ُعثَْمانَ الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا الَْولِيُد ، َحدَّثََنا ُعفَ -٣٦٥٢
أْذََنْتُه أَنْ ُتَصوَِّر ِفي أَنَّ اْمَرأَةً أََتِت النَّبِيَّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم فَأَْخبََرْتُه أَنَّ زَْوَجَها ِفي بَْعضِ الَْمغَازِي ، فَاْسَت: أَبِي أَُماَمةَ 

  .-فََمَنَعَها ، أَْو َنَهاَها  َبْيِتَها َنْخلَةً ،

  َباُب الصَُّورِ ِفيَما ُيوطَأُ -٤٥
َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن أَُساَمةَ ْبنِ َزْيٍد ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ الْقَاِسمِ ، َعْن : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، قَالَ  -٣٦٥٣



َم َستَْرُت َسْهَوةً ِلي ، تَْعنِي الدَّاِخلَ ، بِِسْترٍ ِفيِه َتَصاوِيُر ، فَلَمَّا قَِدَم النَّبِيُّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ:  أَبِيِه ، َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت
  .َماَهَتكَُه ، فََجَعلُْت ِمْنُه َمْنُبوذََتْينِ ، فََرأَْيُت النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ُمتَِّكئًا َعلَى إِْحَداُه

  َباُب الَْمَياِثرِ الُْحمْرِ -٤٦
َنَهى َرسُولُ اهللاِ : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن ُهَبْيَرةَ ، َعْن َعِليٍّ قَالَ  -٣٦٥٤

  .َيْعنِي الَْحْمَراَء، َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َعْن َخاَتمِ الذََّهبِ ، َوَعنِ الِْميثََرِة 

  َباُب ُركُوبِ النُُّمورِ -٤٧
َحدَّثَنِي َعيَّاشُ ْبُن َعبَّاسٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َزْيُد ْبُن الُْحَبابِ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن أَيُّوَب  -٣٦٥٥

َسِمْعتُ أََبا رَْيَحاَنةَ ، صَاِحَب النَّبِيِّ َصلَّى اهللا : يِّ الْهَْيثَمِ ، َعْن َعاِمرٍ الَْحْجرِيِّ قَالَ الِْحْمَيرِيُّ ، َعْن أَبِي ُحَصْينٍ الَْحْجرِ
  .كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم يَْنَهى َعْن ُركُوبِ النُُّمورِ: َعلْيِه وَسلََّم َيقُولُ 

كَانَ : ي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن أَبِي الُْمْعَتِمرِ ، َعنِ اْبنِ سِريِيَن ، َعْن ُمَعاوَِيةَ قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِ -٣٦٥٦
  .َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم يَْنَهى َعْن ُركُوبِ النُُّمورِ

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
٣٣-   

  ِكَتاُب اَألَدبِ

  اِلَديْنَِباُب بِرِّ الَْو -١
 َعِليٍّ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا شَرِيكُ ْبُن َعْبِد اِهللا ، َعْن َمْنصُورٍ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ -٣٦٥٧

َرًءا بِأُمِِّه ، أُوِصي اْمَرًءا بِأُمِِّه ، أُوِصي اْمَرًءا بِأُمِّهِ أُوِصي اْم: قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َسالََمةَ السَّالَِميِّ ، قَالَ 
  .ِذيِه، ثَالَثًا ، أُوِصي اْمَرًءا بِأَبِيِه ، أُوِصي اْمَرًءا بَِمْوالَُه الَِّذي َيِليِه ، َوإِنْ كَانَ َعلَْيِه ِمْنُه أَذًى ُيْؤ

، َحدَّثََنا سُفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن ُعَماَرةَ ْبنِ الْقَْعقَاعِ ، َعْن أَبِي ُزْرَعةَ ، َعْن  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َمْيُموٍن الَْمكِّيُّ -٣٦٥٨
: الَ ثُمَّ َمْن ؟ قَ: قَالَ . أُمََّك : ثُمَّ َمْن ؟ قَالَ : قَالَ . أُمََّك : َيا َرسُولَ اِهللا ، َمْن أََبرُّ ؟ قَالَ : قَالُوا : أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ 

  .األَْدَنى فَاَألدَْنى: ثُمَّ َمْن ؟ قَالَ : قَالَ . أََباَك 

قَالَ َرسُولُ اِهللا :  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا جَرِيٌر ، َعْن ُسهَْيلٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَالَ -٣٦٥٩
  .َيْجزِي َولٌَد وَاِلَدُه ، إِالَّ أَنْ َيجَِدُه َمْملُوكًا فََيْشتَرَِيُه فَُيْعِتقَُه الَ: َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

 ، َعْن َعاِصمٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد الصََّمِد ْبُن َعْبِد الَْوارِِث ، َعْن َحمَّاِد ْبنِ َسلََمةَ -٣٦٦٠
الْقِْنطَاُر اثَْنا َعَشَر أَلْفَ أُوِقيٍَّة ، كُلُّ أُوِقيَّةٍ : ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ  َعْن أَبِي صَاِلحٍ

: لَ لَُتْرفَُع َدَرَجُتُه ِفي الَْجنَِّة فََيقُولُ إِنَّ الرَُّج: َوقَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َخْيٌر ِممَّا َبْيَن السََّماِء وَاَألْرضِ 
  .بِاْسِتْغفَارِ وَلَِدَك لََك: أَنَّى َهذَا ؟ فَُيقَالُ 



انَ ، َعنِ َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن َعيَّاشٍ ، َعْن َبِحريِ ْبنِ َسْعٍد ، َعْن َخاِلِد ْبنِ َمْعَد -٣٦٦١
إِنَّ اللََّه يُوصِيكُمْ بِأُمَّهَاِتكُْم ثَالَثًا ، إِنَّ اللَّهَ : قَْدامِ ْبنِ َمْعِدي كَرَِب ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ الِْم

  .ُيوِصيكُْم بِآَباِئكُْم ، إِنَّ اللََّه يُوصِيكُمْ بِاَألقَْربِ فَاَألقَْربِ

َعنِ  ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا َصَدقَةُ ْبُن خَاِلٍد ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَبِي الَْعاِتكَِة ، َعْن َعِليِّ ْبنِ َيزِيَد ، َحدَّثََنا ِهَشاُم -٣٦٦٢
  .ُهَما َجنَُّتَك َونَاُرَك: قَالَ َيا َرُسولَ اِهللا ، َما َحقُّ الْوَاِلَدْينِ َعلَى َولَِدِهَما ؟ : الْقَاِسمِ ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ ، أَنَّ َرُجالً قَالَ 

َعْن أَبِي الدَّْرَداِء ،  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الصَّبَّاحِ ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن َعطَاٍء ، َعْن أَبِي َعْبِد الرَّْحَمنِ ، -٣٦٦٣
  .ِلُد أَْوَسطُ أَبَْوابِ الَْجنَِّة ، فَأَِضْع ذَِلكَ الَْباَب أَوِ اْحفَظُْهالَْوا: َسِمَع النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقُولُ 

  َباُب ِصلْ َمْن كَانَ أَُبوكَ َيِصلُ -٢
ْبنِ َعِليِّ ْبنِ  أَِسيِدَحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن إِْدرِيَس ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ ُسلَْيَمانَ ، َعْن  -٣٦٦٤

َبْيَنَما َنْحُن ِعْنَد النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّمَ : ُعَبْيٍد ، َمْولَى َبنِي َساِعَدةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي أَُسْيٍد مَاِلِك ْبنِ َربِيَعةَ قَالَ 
َنَعْم ، : أَبَِقَي ِمْن بِرِّ أََبَويَّ َشْيٌء أََبرُُّهَما بِِه ِمْن َبْعِد َموِْتهَِما ؟ قَالَ َيا َرُسولَ اِهللا ، : إِذْ َجاَءُه َرُجلٌ ِمْن َبنِي َسلََمةَ فَقَالَ 

الَ  َما ، َوِصلَةُ الرَِّحمِ الَِّتيالصَّالَةُ َعلَْيهَِما ، َواِالْسِتْغفَارُ لَُهَما ، َوإِيفَاٌء بُِعُهوِدِهَما ِمْن َبْعِد َموِْتهَِما ، َوإِكَْراُم َصِديِقهِ
  .ُتوَصلُ إِالَّ بِهَِما

  َباُب بِرِّ الَْواِلِد ، َواِإلْحسَاِن إِلَى الَْبنَاِت -٣
قَِدمَ : اِئَشةَ قَالَْت َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َع -٣٦٦٥

لَِكنَّا وَاللَِّه َما : َنَعْم ، فَقَالُوا : أَُتقَبِّلُونَ ِصْبيَاَنكُْم ؟ قَالُوا : اَألْعرَابِ َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم فَقَالُوا َناٌس ِمَن 
  .َع ِمْنكُُم الرَّْحَمةَ ؟َوأَْمِلُك أَنْ كَانَ اللَُّه قَْد نََز: ُنقَبِّلُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

انَ ْبنِ ُخثَْيمٍ ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعفَّانُ ، َحدَّثََنا ُوَهْيٌب ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُعثَْم -٣٦٦٦
َجاَء الَْحَسُن وَالُْحَسْيُن َيسَْعَياِن إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ،  :َسِعيِد ْبنِ أَبِي رَاِشٍد ، َعْن َيْعلَى الَْعاِمرِيِّ ، أَنَُّه قَالَ 

  .إِنَّ الَْولََد مَْبَخلَةٌ َمجَْبَنةٌ: فََضمَُّهَما إِلَْيِه َوقَالَ 

َسِمْعُت أَبِي َيذْكُُر ، َعْن : وَسى ْبنِ ُعلَيٍّ قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َزْيُد ْبُن الُْحَبابِ ، َعْن ُم -٣٦٦٧
أَالَ أَدُلُّكُْم َعلَى أَفَْضلِ الصََّدقَِة ؟ اْبنَُتَك َمْرُدوَدةً إِلَْيَك ، لَْيَس : ُسَراقَةَ ْبنِ َماِلٍك ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 

  .لََها كَاِسٌب غَْيُرَك

اِهيَم ، َعنِ الَْحَسنِ دَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن بِْشرٍ ، َعْن ِمْسَعرٍ ، أَْخبََرنِي سَْعُد ْبُن إِْبَرَح -٣٦٦٨
، فَأَْعطَْتَها ثَالَثَ َتَمرَاٍت ، فَأَْعطَْت َدَخلَْت َعلَى َعاِئَشةَ امَْرأَةٌ َمَعَها اْبَنتَاِن لََها : ، َعْن َصْعَصَعةَ ، َعمِّ اَألْحَنِف ، قَالَ 

َما : فَأََتى النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فََحدَّثَْتُه ، فَقَالَ : كُلَّ َواِحَدٍة ِمْنُهَما َتمَْرةً ، ثُمَّ َصَدَعتِ الَْباِقَيةَ َبْيَنُهَما ، قَالَْت 
  .ةََعَجُبِك ، لَقَْد َدَخلَتْ بِِه الَْجنَّ



َسِمْعُت أََبا : َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن الَْحَسنِ الَْمرَْوزِيُّ ، َحدَّثََنا اْبُن الُْمَباَرِك ، َعْن َحْرَملَةَ ْبنِ ِعْمَرانَ قَالَ  -٣٦٦٩
َمْن كَانَ لَهُ : اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقُولُ َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ َصلَّى : َسِمْعُت ُعقَْبةَ ْبَن َعاِمرٍ َيقُولُ : ُعَشاَنةَ الُْمَعاِفرِيَّ قَالَ 

  .لنَّارِ َيْوَم الِْقَياَمِةثَالَثُ َبنَاٍت فََصَبَر َعلَْيهِنَّ ، َوأَطَْعَمُهنَّ ، َوَسقَاُهنَّ ، َوكََساُهنَّ ِمْن جَِدِتِه كُنَّ لَُه ِحَجاًبا ِمَن ا

قَالَ : ا اْبُن الُْمبَاَرِك ، َعْن ِفطْرٍ ، َعْن أَبِي َسْعٍد ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن الَْحَسنِ ، َحدَّثََن -٣٦٧٠
َما ِمْن َرُجلٍ ُتْدرُِك لَهُ ابَْنَتاِن ، فَُيْحِسُن إِلَْيهَِما َما َصِحَبتَاُه ، أَْو َصِحَبُهَما ، إِالَّ : َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

  .تَاُه الَْجنَّةَأَْدَخلَ

، أَْخبَرَنِي الْحَارِثُ ْبنُ َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن الَْوِليدِ الدَِّمشِْقيُّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َعيَّاشٍ ، َحدَّثََنا سَِعيُد ْبُن ُعَماَرةَ  -٣٦٧١
أَكْرِمُوا أَْوالََدكُْم َوأَْحِسُنوا : هللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ َسِمْعُت أََنَس ْبَن َماِلٍك ُيَحدِّثُ ، َعْن َرُسولِ ا: النُّْعَماِن قَالَ 

  .أَدََبُهْم

  َباُب َحقِّ الْجَِوارِ -٤
ُجَبْيرٍ ، ُيخْبُِر  َع ْبَنَحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ِديَنارٍ ، َسِمَع َناِف -٣٦٧٢

َمْن كَانَ ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوالَْيْومِ اآلِخرِ ، فَلُْيْحِسْن إِلَى : َعْن أَبِي شَُرْيحٍ الْخَُزاِعيِّ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 
ْم َضْيفَُه ، َوَمْن كَانَ ُيْؤِمُن بِاللَِّه وَالَْيْومِ اآلِخرِ ، فَلَْيقُلْ َخيًْرا أَْو َجارِِه ، َوَمْن كَانَ ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوالَْيْومِ اآلِخرِ ، فَلُْيكْرِ

  .ِلَيْسكُْت

أَخَْبَرَنا مَُّد ْبُن رُْمحٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن هَاُرونَ ، َوَعْبَدةُ ْبُن ُسلَْيَمانَ وَحدَّثََنا ُمَح -٣٦٧٣
َعْمَرةَ ، َعْن َعاِئَشةَ ،  اللَّْيثُ ْبُن سَْعٍد ؛ َجِميًعا َعْن َيْحَيى ْبنِ سَِعيٍد ، َعْن أَبِي َبكْرِ ْبنِ ُمَحمَِّد ْبنِ َعْمرِو ْبنِ َحْزمٍ ، َعْن

  .لْجَارِ ، حَتَّى ظََنْنُت أَنَُّه َسيَُورِّثُُهَما َزالَ جِبْرِيلُ ُيوِصينِي بِا: أَنَّ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 

: ي هَُرْيَرةَ قَالَ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا ُيوُنُس ْبُن أَبِي إِْسَحاَق ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َعْن أَبِ -٣٦٧٤
  .َزالَ جِْبرَائِيلُ يُوِصينِي بِالَْجارِ ، َحتَّى ظَنَْنُت أَنَّهُ َسُيَورِّثُُهَما : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

  َباُب َحقِّ الضَّْيِف -٥
ْن أَبِي َسعِيٍد ، َع َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعنِ اْبنِ َعْجالَنَ ، َعْن َسِعيدِ ْبنِ -٣٦٧٥

َمْن كَانَ ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوالَْيْومِ اآلِخرِ ، فَلُْيكْرِْم َضْيفَهُ : أَبِي ُشرَْيحٍ الُْخَزاِعيِّ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 
َصاِحبِِه حَتَّى ُيْح رَِجُه ، الضَِّيافَةُ ثَالَثَةُ أَيَّامٍ ، َوَما أَْنفََق َعلَْيِه َبْعَد ثَالَثَِة َوَجائَِزُتُه َيْوٌم َولَْيلَةٌ ، َوالَ َيِحلُّ لَُه أَنْ َيثْوَِي ِعْندَ 

  .أَيَّامٍ فَُهَو َصَدقَةٌ

ْبنِ  ، َعْن ُعقَْبةَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُرْمحٍ ، أَْخبََرَنا اللَّْيثُ ْبُن سَْعٍد ، َعْن َيزِيدَ ْبنِ أَبِي َحبِيبٍ ، َعْن أَبِي الَْخْيرِ -٣٦٧٦
إِنََّك َتْبعَثَُنا فََننْزِلُ بِقَْومٍ فَالَ َيقْرُوَنا ، فََما َتَرى ِفي ذَِلَك ؟ : قُلَْنا لَِرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َعاِمرٍ ، أَنَُّه قَالَ 

فَأََمُروا لَكُْم بَِما َيْنبَِغي ِللضَّْيِف فَاقَْبلُوا ، َوإِنْ لَْم َيفَْعلُوا ، إِنْ نََزلُْتْم بِقَْومٍ ، : قَالَ لََنا َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 
  .فَُخذُوا ِمْنُهْم َحقَّ الضَّْيِف الَِّذي َيْنَبِغي لَُهْم



ْعبِيِّ ، َعنِ الْمِقَْدامِ أَبِي كَرَِميةَ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن َمْنُصورٍ ، َعنِ الشَّ -٣٦٧٧
لَْيلَةُ الضَّْيِف وَاجَِبةٌ ، فَإِنْ أَْصَبحَ بِِفنَاِئِه فَُهَو َدْيٌن َعلَْيِه ، فَإِنْ َشاَء اقَْتَضى : قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَ 

  .، َوإِنْ َشاَء َتَرَك

  مَِباُب َحقِّ الَْيتِي -٦
ِد ْبنِ أَبِي َسِعيٍد ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َسِعيدٍ الْقَطَّانُ ، َعنِ اْبنِ َعْجالَنَ ، َعْن َسِعي -٣٦٧٨

  .الَْيتِيمِ ، وَالَْمْرأَِة: أُحَرُِّج َحقَّ الضَِّعيفَْينِ  اللَُّهمَّ إِنِّي: قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ قَالَ 

يُّوَب ، َعْن َيْحَيى َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن آَدَم ، َحدَّثََنا اْبُن الُْمَباَرِك ، َعْن َسِعيِد ْبنِ أَبِي أَ -٣٦٧٩
َخْيُر َبْيٍت ِفي : أَبِي َعتَّابٍ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ  ْبنِ أَبِي ُسلَْيَمانَ ، َعْن َزْيِد ْبنِ

  .ِهالُْمْسِلِمَني َبْيٌت ِفيِه َيِتيمٌ ُيْحَسُن إِلَْيِه ، َوَشرُّ بَْيٍت ِفي الُْمْسِلِمَني َبْيٌت ِفيِه َيتِيٌم ُيَساُء إِلَْي

يَم اَألْنَصارِيُّ ، َنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ الْكَلْبِيُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن إِبَْراِهَحدَّثَ -٣٦٨٠
َمْن َعالَ ثَالَثَةً ِمَن : ِه وَسلََّم قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْي: َعْن َعطَاِء ْبنِ أَبِي َربَاحٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ 

َوكُْنُت أََنا َوُهَو ِفي الَْجنَّةِ ، اَألْيَتامِ ، كَانَ كََمْن قَاَم لَْيلَُه ، َوَصاَم َنَهاَرُه ، َوغََدا َورَاَح َشاِهًرا َسْيفَُه ِفي َسبِيلِ اِهللا 
  .السَّبَّاَبةَ َوالُْوْسطَى أَخََوْينِ ، كََهاَتْينِ أُْخَتاِن ، وَأَلَْصَق إِْصَبَعْيِه

  َباُب إِمَاطَِة اَألذَى َعنِ الطَّرِيقِ -٧
َحدَّثََنا َوكِيٌع ، َعْن أََبانَ ْبنِ َصْمَعةَ ، َعْن أَبِي الَْوازِعِ : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َوَعِليُّ ْبُن ُمحَمٍَّد قَاالَ  -٣٦٨١

اعْزِلِ اَألذَى َعْن : َيا َرُسولَ اِهللا ، دُلَّنِي َعلَى َعَملٍ أَْنَتِفُع بِِه ، قَالَ : قُلُْت : َبْرَزةَ اَألْسلَِميِّ قَالَ  الرَّاِسبِيِّ ، َعْن أَبِي
  .طَرِيقِ الُْمْسِلِمَني

َمشِ ، َعْن أَبِي َصاِلحٍ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُنَمْيرٍ ، َعنِ اَألْع -٣٦٨٢
  .كَانَ َعلَى الطَّرِيقِ غُْصُن َشَجَرٍة ُيؤِْذي النَّاَس فَأََماطََها َرُجلٌ ، فَأُْدِخلَ الَْجنَّةَ: َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 

، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن هَاُرونَ ، أَْخَبرََنا ِهَشاُم ْبُن َحسَّانَ ، َعْن َواِصلٍ ، مَْولَى أَبِي  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ -٣٦٨٣
َعلَيَّ عُرَِضْت :  وَسلََّم قَالَ ُعَيْيَنةَ ، َعْن َيْحَيى ْبنِ ُعقَْيلٍ ، َعْن َيحَْيى ْبنِ َيْعمََُر ، َعْن أَبِي ذَرٍّ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه

: اَألذَى يَُنحَّى َعنِ الطَّرِيقِ ، َوَرأَْيُت ِفي َسيِِّء أَْعَماِلَها : أُمَِّتي بِأَْعَماِلَها َحسَنَِها َوَسيِِّئَها ، فَرَأَْيُت ِفي َمحَاِسنِ أَْعَمالَِها 
  .النَُّخاَعةَ ِفي الَْمْسجِِد الَ ُتْدفَُن

  َباُب فَْضلِ َصَدقَِة الَْماِء -٨
ْبنِ ثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن ِهَشامٍ ، َصاِحبِ الدَّْسُتوَاِئيِّ ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن َسِعيِد َحدَّ -٣٦٨٤

  .لَْماِءَسقْيُ ا: َيا َرُسولَ اِهللا ، أَيُّ الصََّدقَِة أَفَْضلُ ؟ قَالَ : قُلُْت : الُْمسَيَّبِ ، َعْن َسْعِد ْبنِ ُعَباَدةَ قَالَ 

َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن َيزِيدَ : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُنَمْيرٍ ، َوَعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد قَاالَ  -٣٦٨٥
َيُصفُّ النَّاُس َيْوَم الِْقَياَمةِ ُصفُوفًا ، َوقَالَ : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : الرَّقَاِشيِّ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ 



َيا فُالَنُ أََما َتذْكُرُ َيْوَم اسَْتْسقَْيَت فََسقَْيُتكَ : أَْهلُ الَْجنَِّة ، فََيُمرُّ الرَُّجلُ ِمْن أَْهلِ النَّارِ َعلَى الرَُّجلِ فََيقُولُ : اْبُن ُنَمْيرٍ 
  .أََما َتذْكُرُ َيْوَم َناَولُْتَك طَهُوًرا ؟ فََيْشفَُع لَُه: ، َوَيُمرُّ الرَُّجلُ فََيقُولُ  فََيْشفَُع لَُه: َشْرَبةً ؟ قَالَ 

  .َيا فُالَنُ أََما َتذْكُُر َيْوَم َبعَثَْتنِي ِفي َحاَجِة كَذَا َوكَذَا فَذََهْبتُ لََك ، فََيْشفَعُ لَُه: َوَيقُولُ : قَالَ اْبُن ُنَمْيرٍ 

رِيِّ ، َعْن َعْبِد أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن إِْسحَاَق ، َعنِ الزُّْه َحدَّثََنا -٣٦٨٦
َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّمَ سَأَلُْت : الرَّْحَمنِ ْبنِ َماِلِك ْبنِ جُْعُشمٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعمِِّه ُسَراقَةَ ْبنِ ُجْعُشمٍ قَالَ 

َنَعْم ، ِفي كُلِّ ذَاِت كَبِدٍ : َعْن َضالَِّة اإلِبِلِ َتْغَشى ِحيَاِضي ، قَْد لُطُْتَها ِإلبِِلي ، فََهلْ ِلي ِمْن أَْجرٍ إِنْ سَقَْيُتَها ؟ قَالَ 
  .َحرَّى أَْجٌر

  َباُب الرِّفْقِ -٩
ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن َتِميمِ ْبنِ َسلََمةَ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ ِهالَلٍ  َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن -٣٦٨٧

  .َق ُيْحَرمِ الَْخيَْرَمْن ُيْحَرمِ الرِّفْ: قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : الْعَْبِسيِّ ، َعْن َجرِيرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا الَْبجَِليِّ قَالَ 

حٍ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن حَفْصٍ اُألُبلِّيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن َعيَّاشٍ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي صَاِل -٣٦٨٨
  .ٌق ُيِحبُّ الرِّفَْق ، َوُيْعِطي َعلَْيِه َما الَ ُيْعِطي َعلَى الُْعْنِفإِنَّ اللََّه َرِفي: ُهَرْيَرةَ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 

ُن َعمَّارٍ ، َوَعْبدُ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن ُمْصَعبٍ ، َعنِ اَألْوَزاِعيِّ وَحدَّثََنا ِهَشاُم ْب -٣٦٨٩
َحدَّثََنا الْوَِليُد ْبُن ُمسِْلمٍ ، َحدَّثََنا اَألْوَزاِعيُّ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُعْرَوةَ ، َعْن َعاِئَشةَ ، َعنِ : َم قَاالَ الرَّْحَمنِ ْبُن إِبَْراِهي

  .إِنَّ اللََّه َرِفيٌق ُيِحبُّ الرِّفَْق ِفي اَألْمرِ كُلِِّه: النَّبِيِّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 

  اِإلْحَساِن إِلَى الَْمَمالِيِكَباُب  -١٠
: َعْن أَبِي ذَرٍّ قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا اَألْعَمُش ، َعنِ الَْمْعرُورِ ْبنِ سَُوْيٍد ،  -٣٦٩٠

لَُهُم اللَُّه َتْحَت أَْيِديكُْم ، فَأَطِْعُموُهْم ِممَّا َتأْكُلُونَ ، وَأَلْبُِسوُهمْ إِْخوَاُنكُْم َجَع: قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 
  .ِممَّا َتلَْبُسونَ ، َوالَ ُتكَلِّفُوُهْم َما َيْغِلبُُهْم ، فَإِنْ كَلَّفُْتُموُهْم فَأَِعيُنوُهْم

َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن ُمِغَريةَ ْبنِ ُمْسِلمٍ ، : ُمحَمٍَّد قَاالَ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َوَعِليُّ ْبُن -٣٦٩١
الَ َيْدُخلُ : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َعْن فَْرقٍَد السََّبِخيِّ ، َعْن ُمرَّةَ الطَّيِّبِ ، َعْن أَبِي َبكْرٍ الصِّدِّيقِ قَالَ 

َنَعْم ، : َيا َرُسولَ اِهللا ، أَلَْيَس أَْخبَْرَتَنا أَنَّ َهِذِه اُألمَّةَ أَكْثَُر اُألَممِ َمْملُوِكَني َوَيَتاَمى ؟ قَالَ : قَالُوا . ةَ َسيُِّء الَْملَكَِة الَْجنَّ
فََرٌس تَْرَتبِطُُه ُتقَاِتلُ َعلَْيِه : َما َيْنفَعَُنا ِفي الدُّْنَيا ؟ قَالَ فَ: فَأَكْرُِموُهْم كَكََراَمِة أَْوالَِدكُْم ، وَأَطِْعُموُهْم ِممَّا َتأْكُلُونَ ، قَالُوا 

  .ِفي َسبِيلِ اِهللا ، َمْملُوكَُك َيكْفِيَك ، فَإِذَا صَلَّى فَُهَو أَُخوَك

  َباُب إِفَْشاِء السَّالَمِ -١١
َعاوَِيةَ ، وَاْبُن ُنَمْيرٍ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي َصاِلحٍ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو ُم -٣٦٩٢

وَالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه ، الَ َتْدُخلُوا الَْجنَّةَ َحتَّى ُتْؤِمُنوا ، َوالَ ُتْؤِمنُوا : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ُهَرْيَرةَ قَالَ 
  .بُّوا ، أََوالَ أَدُلُّكُْم َعلَى َشْيٍء إِذَا فََعلُْتُموُه َتَحاَبْبُتْم ، أَفُْشوا السَّالََم بَْيَنكُْمَحتَّى َتحَا



أَمََرَنا :  ي أَُماَمةَ قَالََحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن َعيَّاشٍ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ زَِياٍد ، َعْن أَبِ -٣٦٩٣
  .َنبِيَُّنا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أَنْ نُفِْشيَ السَّالََم

 ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن فَُضْيلٍ ، َعْن َعطَاِء ْبنِ السَّاِئبِ ، َعْن أَبِيِه -٣٦٩٤
  .اْعُبُدوا الرَّْحَمَن ، َوأَفْشُوا السَّالََم: الَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَ: َعْمرٍو قَالَ 

  َباُب َردِّ السَّالَمِ -١٢
دَّثََنا َسِعيدُ ْبُن أَبِي َح َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا ُعَبْيدُ اهللاِ ْبُن ُعَمَر ، -٣٦٩٥

 َجاِلٌس ِفي نَاِحَيةِ َسِعيٍد الَْمقُْبرِيُّ ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ ، أَنَّ َرُجالً َدَخلَ الَْمْسجَِد َوَرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم
  .ُمَوَعلَْيَك السَّالَ: الَْمْسجِِد ، فََصلَّى ، ثُمَّ َجاَء فََسلََّم ، فَقَالَ 

يِّ ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَِّحيمِ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن َزكَرِيَّا ، َعنِ الشَّعْبِ -٣٦٩٦
إِنَّ جِبَْرائِيلَ يَقَْرأُ َعلَْيِك السَّالََم ، قَالَْت ، َوَعلَْيِه  :أَنَّ َعاِئَشةَ َحدَّثَْتُه ، أَنَّ َرُسولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ لََها 

  .السَّالَُم َوَرْحَمةُ اللَِّه

  َباُب َردِّ السَّالَمِ َعلَى أَْهلِ الذِّمَِّة -١٣
َسِعيٍد ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن أََنسِ ْبنِ مَاِلكٍ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َعْبَدةُ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َوُمَحمَُّد ْبُن بِْشرٍ ، َعْن  -٣٦٩٧

  .َوَعلَْيكُْم: إِذَا سَلََّم َعلَْيكُْم أََحٌد ِمْن أَْهلِ الِْكتَابِ فَقُولُوا : قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَ 

أَنَُّه أََتى النَّبِيَّ : نِ اَألْعَمشِ ، َعْن ُمْسِلمٍ ، َعْن َمْسُروقٍ ، َعْن َعاِئَشةَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َع -٣٦٩٨
  .َوَعلَْيكُْم: السَّاُم َعلَْيَك َيا أََبا الْقَاِسمِ ، فَقَالَ : َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم نَاٌس ِمَن الَْيُهوِد فَقَالُوا 

ثََنا اْبُن ُنَمْيرٍ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسحَاَق ، َعْن َيزِيَد ْبنِ أَبِي حَبِيبٍ ، َعْن َمْرثَِد ْبنِ َعْبدِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّ -٣٦٩٩
ًدا إِلَى الَْيُهودِ إِنِّي َراِكٌب غَ: قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : اِهللا الْيََزنِيِّ ، َعْن أَبِي َعْبِد الرَّْحَمنِ الُْجهَنِيِّ قَالَ 

  .َوَعلَْيكُْم: فَالَ َتْبَدؤُوُهْم بِالسَّالَمِ ، فَإِذَا َسلَُّموا َعلَْيكُْم فَقُولُوا 

  َباُب السَّالَمِ َعلَى الصِّْبَياِن وَالنَِّساِء -١٤
أََتاَنا َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه : َنسٍ قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو خَاِلٍد اَألْحَمُر ، َعْن ُحَمْيٍد ، َعْن أَ -٣٧٠٠

  .وَسلََّم وََنْحُن ِصبَْيانٌ ، فََسلََّم َعلَْيَنا

: بٍ ، َيقُولُ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعنِ اْبنِ أَبِي ُحَسْينٍ ، َسِمَعُه ِمْن َشْهرِ ْبنِ َحْوَش -٣٧٠١
  .َمرَّ َعلَْيَنا َرُسولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِفي نِْسَوٍة ، فَسَلََّم َعلَْيَنا: خَْبَرْتُه أَْسَماُء بِْنُت َيزِيَد قَالَْت أَ

  َباُب الُْمَصافَحَِة -١٥
َعْن َحْنظَلَةَ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ السَّدُوِسيِّ ، َعْن  َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن َجرِيرِ ْبنِ َحازِمٍ ، -٣٧٠٢



الَ ، : قُلَْنا أَيَُعانُِق بَْعُضَنا بَْعًضا ؟ قَالَ . الَ : قُلَْنا َيا َرسُولَ اِهللا ، أََيْنَحنِي بَْعُضَنا ِلَبْعضٍ ؟ قَالَ : أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ 
  .َولَِكْن َتَصافَحُوا

ْن أَبِي ا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َخاِلٍد اَألْحَمُر ، َوَعْبدُ اهللاِ ْبُن ُنَمْيرٍ ، َعنِ اَألجْلَحِ ، َعَحدَّثََن -٣٧٠٣
َيلَْتِقَياِن فََيَتَصافََحاِن ، إِالَّ  َما ِمْن ُمْسِلَمْينِ: قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : إِْسحَاَق ، َعنِ الْبََراِء ْبنِ َعازِبٍ قَالَ 

  .غُِفَر لَُهَما قَْبلَ أَنْ َيتَفَرَّقَا

  َباُب الرَُّجلِ ُيقَبِّلُ َيَد الرَُّجلِ -١٦
َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن فَُضْيلٍ ، َحدَّثََنا يَزِيدُ ْبُن أَبِي زِيَاٍد ،  -٣٧٠٤

  .قَبَّلَْنا َيَد النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم: أَبِي لَْيلَى ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 

َعْمرِو ْبنِ ُمرَّةَ ، َعْن  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن إِْدرِيَس ، َوغُْنَدٌر ، َوأَُبو أَُساَمةَ ، َعْن ُشْعَبةَ ، َعْن -٣٧٠٥
  . َعلْيِه وَسلََّم َورِْجلَْيِهَعْبِد اهللاِ ْبنِ َسِلَمةَ ، َعْن َصفَْوانَ ْبنِ َعسَّالٍ ، أَنَّ قَْوًما ِمَن الَْيهُوِد قَبَّلُوا َيدَ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا

  َباُب اِالسِْتئْذَاِن -١٧
يَزِيدُ ْبُن َهاُرونَ ، أَْخَبرََنا َداُودُ ْبُن أَبِي ِهْنٍد ، َعْن أَبِي َنضَْرةَ ، َعْن أَبِي سَِعيدٍ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا -٣٧٠٦

: قَالَ َما َردََّك ؟ :  ُعَمُر الُْخْدرِيِّ ، أَنَّ أََبا ُموَسى اْسَتأْذَنَ َعلَى ُعَمَر ثَالَثًا ، فَلَْم ُيْؤذَنْ لَُه ، فَاْنصََرَف ، فَأَْرَسلَ إِلَْيِه
ا َدَخلَْنا ، َوإِنْ لَْم ُيْؤذَنْ لََنا اْستَأْذَْنتُ اِالْستِئْذَانَ الَِّذي أَمََرَنا بِِه َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ثَالَثًا ، فَإِنْ أُِذنَ لََن

  .فَأََتى َمْجِلَس قَْوِمِه فََناَشدَُهْم ، فَشَهُِدوا لَُه ، فََخلَّى َسبِيلَُه. نَّ لَتَأِْتيَنِّي َعلَى َهذَا بَِبيَِّنٍة أَوْ َألفَْعلَ: فَقَالَ : قَالَ . َرَجْعَنا 

َعْن أَبِي َسْوَرةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَِّحيمِ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن وَاِصلِ ْبنِ السَّاِئبِ ،  -٣٧٠٧
يََتكَلَُّم الرَُّجلُ َتْسبِيَحةً ، : َيا َرُسولَ اِهللا ، َهذَا السَّالَُم ، فََما اِالْستِئْذَانُ ؟ قَالَ : قُلَْنا : وَب األَْنَصارِيِّ قَالَ َعْن أَبِي أَيُّ

  .َوَتكْبَِريةً ، وََتْحِميَدةً ، وََيتََنحَْنُح ، َوُيْؤِذنُ أَْهلَ الَْبْيِت

أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن َعيَّاشٍ ، َعْن ُمِغَريةَ ، َعنِ الْحَارِِث ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُنَجيٍّ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن -٣٧٠٨
لنَّهَارِ ، فَكُْنتُ ُمْدَخلٌ بِاللَّْيلِ ، وَُمْدَخلٌ بِا: كَانَ ِلي ِمْن َرُسولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ُمْدَخالَِن : ، َعْن َعِليٍّ قَالَ 

  .إِذَا أََتْيُتُه َوُهَو ُيَصلِّي َيتََنحَْنُح ِلي

: ابِرٍ قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن ُشْعَبةَ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ الْمُْنكَِدرِ ، َعْن َج -٣٧٠٩
أََنا ، : فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم . أََنا : َمْن َهذَا ؟ فَقُلُْت : اهللا َعلْيِه وَسلََّم فَقَالَ اْستَأْذَْنُت َعلَى النَّبِيِّ صَلَّى 

  .أََنا

  كَْيَف أَصَْبْحَت: َباُب الرَُّجلِ ُيقَالُ لَُه  -١٨
ِد اِهللا ْبنِ ُمسِْلمٍ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َسابٍِط ، َعْن َجابِرٍ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا ِعيَسى ْبُن ُيوُنَس ، َعْن َعْب -٣٧١٠

  .بِخَْيرٍ ، ِمْن َرُجلٍ لَْم ُيصْبِْح َصاِئًما ، وَلَْم َيُعدْ َسِقيًما: كَْيَف أَصَْبْحَت َيا َرسُولَ اِهللا ؟ قَالَ : قُلُْت : قَالَ 



، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُعثَْمانَ ْبنِ إِْسَحاَق ْبنِ )١(، إِبَْراِهيمُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ َحاِتمٍ  َحدَّثََنا أَُبو إِْسحَاَق الَْهَروِيُّ -٣٧١١
أَبِي أَُسْيدٍ  بِيِه ، َعْن َجدِِّهَسْعِد ْبنِ أَبِي َوقَّاصٍ ، َحدَّثَنِي َجدِّي أَُبو أُمِّي مَاِلُك ْبُن َحمَْزةَ ْبنِ أَبِي أَُسْيٍد السَّاِعِديُّ ، َعْن أَ

السَّالَمُ : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِللْعَبَّاسِ ْبنِ َعْبِد الُْمطَِّلبِ ، َوَدَخلَ َعلَْيهِْم فَقَالَ : السَّاِعِديِّ ، قَالَ 
بَِخْيرٍ َنْحَمُد اللََّه ، فَكَْيَف : كَْيَف أَصَْبْحُتْم ؟ قَالُوا  :َوَعلَْيَك السَّالَُم َوَرْحَمةُ اِهللا َوَبَركَاُتُه ، قَالَ : َعلَْيكُْم ، قَالُوا 

  .أَصَْبْحُت بِخَْيرٍ ، أَحَْمُد اللََّه: أَْصَبْحَت بِأَبِيَنا َوأُمَِّنا َيا َرُسولَ اِهللا ، ؟ قَالَ 
  __________حاشية_
وجاء على الصواب يف طبعة املكنز ، " نِ أَبِي حَاِتمٍإبراهيم بن َعْبِد اِهللا ْب: "حترف يف طبَعَتْي الرسالة ، واجليل ) ١(
حتفة "و، ) ١٩٠(٢/١١٩" هتذيب الكمال"، و ٨/٧٨البن حِبان " الثقات"، و ٢/١٠٩" اجلرح والتعديل"و

  ).١١١٩٣(٨/٣٤٢" األشراف

  َباٌب إِذَا أََتاكُْم كَرُِمي قَْومٍ فَأَكْرُِموُه -١٩
: بَّاحِ ، أَخَْبَرَنا َسِعيدُ ْبُن َمْسلََمةَ ، َعنِ اْبنِ َعْجالَنَ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الصَّ -٣٧١٢

  .إِذَا أََتاكُْم كَرُِمي قَْومٍ فَأَكْرُِموُه: قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

  َباُب َتْشِميِت الَْعاِطسِ -٢٠
: ٍك قَالَ ا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن هَاُرونَ ، َعْن ُسلَْيَمانَ التَّْيِميِّ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلَحدَّثََن -٣٧١٣

َيا : ِت اآلَخَر ، فَِقيلَ َعطََس َرُجالَِن ِعْنَد النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فََشمََّت أََحَدُهَما ، أَْو َسمََّت ، وَلَْم ُيَشمِّ
إِنَّ َهذَا َحِمَد اللََّه ، َوإِنَّ َهذَا لَمْ : َرسُولَ اِهللا ، َعطََس ِعْنَدَك َرُجالَِن فََشمَّتَّ أََحَدُهَما َولَمْ ُتَشمِِّت اآلَخَر ، فَقَالَ 

  .َيحَْمِد اللََّه

، َعْن ِعكْرَِمةَ ْبنِ َعمَّارٍ ، َعْن إَِياسِ ْبنِ َسلََمةَ ْبنِ اَألكَْوعِ ، َعْن أَبِيِه ،  َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع -٣٧١٤
  .ُيَشمَُّت الَْعاِطُس ثَالَثًا ، فََما َزاَد فَُهَو َمْزكُوٌم: قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَ 

َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمْسهِرٍ ، َعنِ اْبنِ أَبِي لَيْلَى ، َعْن ِعيَسى ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي -٣٧١٥
ِه ، َولَْيُردَّ الَْحْمدُ ِللَّ: إِذَا َعطََس أََحدُكُْم فَلَْيقُلْ : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ْبنِ أَبِي لَْيلَى ، َعْن َعِليٍّ قَالَ 

  .يَْهدِيكُُم اللَُّه َوُيصِْلُح بَالَكُْم: َيْرَحُمَك اللَُّه ، َولَْيُردَّ َعلَيْهِْم : َعلَْيِه َمْن َحْولَُه 

  َباُب إِكَْرامِ الرَُّجلِ َجِليسَُه -٢١
وِيلِ ، َرُجلٌ ِمْن أَْهلِ الْكُوفَِة ، َعْن َزْيٍد الْعَمِّيِّ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن أَبِي َيحَْيى الطَّ -٣٧١٦

إِذَا لَِقَي الرَُّجلَ فَكَلََّمُه ، لَْم َيْصرِْف َوْجَهُه َعْنُه َحتَّى : كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ 
َبَتيْهِ َوإِذَا َصافََحُه ، لَْم َينْزِْع َيَدُه ِمْن َيِدهِ َحتَّى َيكُونَ ُهَو الَِّذي َيْنزُِعَها ، وَلَْم ُيَر ُمتَقَدًِّما بِرُكْ َيكُونَ ُهَو الَِّذي َيْنصَرُِف ،

  .َجِليًسا لَُه قَطُّ



  َباُب َمْن قَاَم َعْن َمْجِلسٍ فََرَجَع فَُهَو أََحقُّ بِِه -٢٢
عٍ ، َحدَّثََنا َجرِيٌر ، َعْن ُسَهْيلِ ْبنِ أَبِي صَاِلحٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ ، َعنِ النَّبِيِّ َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َراِف -٣٧١٧

  .إِذَا قَاَم أََحُدكُْم ِمْن َمْجِلِسِه ، ثُمَّ َرَجَع فَُهَو أََحقُّ بِِه: َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 

  َباُب الَْمَعاذِيرِ -٢٣
: ْن َجْوَدانَ قَالَ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعنِ اْبنِ جَُرْيجٍ ، َعنِ اْبنِ ِميَناَء ، َع -٣٧١٨

َها ، كَانَ َعلَْيِه ِمثْلُ َخِطيئَِة َصاِحبِ َمنِ اْعَتذََر إِلَى أَِخيِه بَِمْعِذَرٍة فَلَْم َيقَْبلْ: قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 
  .َمكْسٍ
، ْبِد الرَّْحَمنِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْسَماِعيلُ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعنِ اْبنِ جَُرْيجٍ ، َعنِ الَْعبَّاسِ ْبنِ َع -م٣٧١٨

  .يِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، ِمثْلَُهُهَو اْبُن ِميَناَء ، َعْن ُجوَدانَ ، َعنِ النَّبِ

  َباُب الُْمزَاحِ -٢٤
َزْمَعةَ ، َعْن أُمِّ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن َزْمَعةَ ْبنِ صَاِلحٍ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َوْهبِ ْبنِ َعْبِد ْبنِ  -٣٧١٩

ةَ مٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا َزْمَعةُ ْبُن صَاِلحٍ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َوْهبِ ْبنِ َزْمَعَسلََمةَ وَحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَح
لََّم بَِعامٍ ، َوَمَعُه َخَرَج أَُبو َبكْرٍ ِفي ِتجَاَرٍة إِلَى ُبصَْرى قَْبلَ َمْوِت النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَس: ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ قَالَْت 

  ُنَعْيَمانُ ، َوُسوَْيبِطُ ْبُن َحْرَملَةَ ، َوكَاَنا َشهَِدا َبْدًرا ، َوكَانَ ُنَعْيَمانُ َعلَى الزَّاِد ،

فََمرُّوا : قَالَ . فَلَأُِغيظَنََّك : حَتَّى َيجِيَء أَُبو َبكْرٍ ، قَالَ : أَطِْعمْنِي ، قَالَ : َوكَانَ ُسَوْيبِطُ َرُجالً َمزَّاًحا ، فَقَالَ ِلنَُعْيَمانَ 
إِنِّي ُحرٌّ ، : إِنَُّه َعْبٌد لَُه كَالٌَم ، َوُهَو قَاِئلٌ لَكُْم : َنَعْم ، قَالَ : َتشَْتُرونَ ِمنِّي َعْبًدا ِلي ؟ قَالُوا : بِقَْومٍ فَقَالَ لَُهمْ ُسَوْيبِطٌ 

الَ َبلْ َنْشتَرِيِه ِمْنَك ، فَاْشَتَرْوُه ِمْنهُ : ةَ َتَركُْتُموُه ، فَالَ ُتفِْسُدوا َعلَيَّ َعْبِدي ، قَالُوا فَإِنْ كُْنُتْم إِذَا قَالَ لَكُْم َهِذهِ الَْمقَالَ
َوإِنِّي ُحرٌّ لَْستُ  إِنَّ َهذَا َيْسَتهْزُِئ بِكُْم: بَِعْشرِ قَالَِئَص ، ثُمَّ أََتْوُه فََوَضعُوا ِفي ُعُنِقِه ِعَماَمةً ، أَْو َحْبالً ، فَقَالَ ُنَعْيَمانُ 

فَاتََّبعَ الْقَْوَم َوَردَّ َعلَيْهُِم : فَاْنطَلَقُوا بِِه ، فََجاَء أَُبو َبكْرٍ ، فَأَخَْبُروُه بِذَِلَك قَالَ . قَْد أَْخَبرََنا َخبََرَك : بَِعْبٍد ، فَقَالُوا 
فََضِحَك النَّبِيُّ َصلَّى : ى النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، وَأَْخَبُروُه قَالَ فَلَمَّا قَِدُموا َعلَ: قَالَ . الْقَالَِئَص ، َوأََخذَ ُنَعْيَمانَ 

  .اهللا َعلْيِه وَسلََّم وَأَْصحَاُبُه ِمْنُه َحْوالً

: َسِمْعُت أََنسَ ْبَن َماِلٍك َيقُولُ : َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن ُشْعَبةَ ، َعْن أَبِي التَّيَّاحِ ، قَالَ  -٣٧٢٠
  َيا أََبا ُعَمْيرٍ َما فََعلَ النَُّغْيُر ؟: كَانَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ُيخَاِلطَُنا َحتَّى َيقُولَ َألخٍ ِلي َصِغريٍ 

  .َيعْنِي طَْيًرا كَانَ َيلَْعُب بِِه: َوِكيٌع : قَالَ 

  شَّْيبَِباُب َنْتفِ ال -٢٥
رِو ْبنِ ُشَعْيبٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبَدةُ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسحَاَق ، َعْن َعْم -٣٧٢١

  .ُهَو ُنورُ الُْمْؤِمنِ: ِف الشَّْيبِ ، َوقَالَ نََهى َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َعْن َنْت: َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، قَالَ 



  َباُب الُْجلُوسِ َبْيَن الظِّلِّ َوالشَّْمسِ -٢٦
ةَ ، َعْن أَبِيِه ؛ أَنَّ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َزْيُد ْبُن الُْحَبابِ ، َعْن أَبِي الُْمنِيبِ ، َعنِ اْبنِ بَُرْيَد -٣٧٢٢

  .َنَهى أَنْ ُيقَْعدَ َبْيَن الظِّلِّ وَالشَّْمسِ: لنَّبِيَّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ا

  َباُب النَّْهيِ َعنِ اِالضِْطجَاعِ َعلَى الَْوجِْه -٢٧
َيحَْيى ْبنِ أَبِي كَِثريٍ ، َعْن قَْيسِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الصَّبَّاحِ ، َحدَّثََنا الْوَِليُد ْبُن ُمْسِلمٍ ، َعنِ األَْوَزاِعيِّ ، َعْن  -٣٧٢٣

أََصابَنِي َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم نَاِئًما ِفي الَْمْسجِِد َعلَى َبطْنِي ، : الْغِفَارِيِّ ، َعْن أبيه قَالَ ) ١(ْبنِ ِطْهفَةَ 
  .-َنْوَمةٌ َيكَْرُهَها اللَُّه ، أَْو ُيبِْغُضَها اللَُّه  َما لََك َولَِهذَا النَّْومِ َهِذِه: فََركََضنِي بِرِْجِلِه َوقَالَ 

  __________حاشية_
حتفة "وجاء على الصواب يف طبعََتْي الرسالة ، ودار اجليل ، و، " قَْيس بن ِطْخفَة: "يف بعض النسخ املطبوعة ) ١(

  ".قَْيس بن ِطْهفَة: "وفيها ، إذ ذكر املِزِّي رواية ابن ماجة ،  ١٣/٣٧٦" هتذيب الكمال"، و ٤٩٩١" األشراف

مِ ْبنِ َعْبِد اهللاِ َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيِد ْبنِ كَاِسبٍ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن َعْبِد اِهللا ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن نَُعْي -٣٧٢٤
َمرَّ بَِي النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم وَأََنا ُمضْطَجِعٌ : ي ذَرٍّ قَالَ الُْمْجِمرِ ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ اْبنِ ِطْهفَةَ الِْغفَارِيِّ ، َعْن أَبِ

  .َيا ُجَنْيِدُب ، إِنََّما َهِذِه ِضْجَعةُ أَْهلِ النَّارِ: َعلَى َبطْنِي ، فََركَضَنِي بِرِْجِلِه َوقَالَ 

ثََنا َسلََمةُ ْبُن َرَجاٍء ، َعنِ الَْولِيِد ْبنِ َجمِيلٍ الدَِّمشِْقيِّ ، أَنَّهُ َسِمَع َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيِد ْبنِ كَاِسبٍ ، َحدَّ -٣٧٢٥
َمرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َعلَى َرُجلٍ َناِئمٍ ِفي الَْمْسجِدِ : الْقَاِسَم ْبَن َعْبدِ الرَّْحَمنِ ، ُيَحدِّثُ َعْن أَبِي أَُماَمةَ قَالَ 

  .قُْم َواقُْعْد ، فَإِنََّها َنْوَمةٌ َجَهنَِّميَّةٌ: ِطحٍ َعلَى َوْجهِِه ، فََضَرَبُه بِرِْجِلِه َوقَالَ ُمْنَب

  َباُب َتَعلُّمِ النُُّجومِ -٢٨
ْبنِ َعْبِد اِهللا ، َعْن ُيوُسفَ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َسعِيٍد ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ اَألْخَنسِ ، َعنِ الَْوِليِد -٣٧٢٦

َمنِ اقَْتَبَس ِعلًْما ِمَن النُُّجومِ ، اقَْتَبسَ ُشْعَبةً : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ْبنِ َماَهَك ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ 
  .ِمَن السِّْحرِ َزاَد َما َزاَد

  يحَِباُب النَّْهيِ َعْن َسبِّ الرِّ -٢٩
َرِقيُّ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َسعِيٍد ، َعنِ اَألْوَزاِعيِّ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َحدَّثََنا ثَابٌِت الزُّ -٣٧٢٧

َها ِمْن َرْوحِ اِهللا تَأِْتي بِالرَّْحَمِة َوالَْعذَابِ ، الَ َتُسبُّوا الرِّيَح فَإِنَّ: قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ُهَرْيَرةَ قَالَ 
  .َولَِكْن َسلُوا اللََّه ِمْن َخْيرَِها َوَتعَوَّذُوا بِاللَِّه ِمْن َشرَِّها

  َباُب َما ُيْسَتَحبُّ ِمَن اَألْسَماِء -٣٠
َنا الُْعمَرِيُّ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا خَاِلدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثَ -٣٧٢٨

  .َعْبُد اِهللا ، َوَعْبُد الرَّْحَمنِ: أََحبُّ اَألْسَماِء إِلَى اِهللا َعزَّ َوَجلَّ : َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 



  َباُب َما ُيكَْرُه ِمَن اَألْسَماِء -٣١
ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا أَُبو أَحَْمَد ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ ، َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ ، َعْن َجابِرٍ ، َعْن ُعَمَر ْبنِ َحدَّثََنا َنْصُر  -٣٧٢٩

رََباٌح ، وََنجِيحٌ : لَِئْن ِعْشُت إِنْ َشاَء اللَُّه ، ألَْنَهَينَّ أَنْ ُيَسمَّى : قَالَ َرُسولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : الَْخطَّابِ قَالَ 
  .، َوأَفْلَُح ، َوَناِفٌع ، وََيَساٌر

نََهى َرُسولُ اهللاِ : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا الُْمْعَتِمُر ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعنِ الرُّكَْينِ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َسُمَرةَ قَالَ  -٣٧٣٠
  .أَفْلَُح ، َوَناِفٌع ، َوَرَباٌح ، َوَيسَاٌر: َرِقيقََنا أَْرَبَعةَ أَْسَماٍء َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أَنْ ُنَسمَِّي 

َعنِ الشَّعْبِيِّ ، َعْن  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َهاِشُم ْبُن الْقَاِسمِ ، َحدَّثََنا أَُبو َعِقيلٍ ، َحدَّثََنا ُمَجاِلُد ْبُن َسعِيٍد ، -٣٧٣١
َمْسُروُق ْبُن اَألْجَدعِ ، فَقَالَ ُعَمُر َسِمْعُت َرُسولَ : َمْن أَْنَت ؟ فَقُلُْت : ِقيُت ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ فَقَالَ لَ: َمْسرُوقٍ قَالَ 

  .اَألْجَدُع َشيْطَانٌ: اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقُولُ 

  َباُب َتْغيِريِ اَألْسَماِء -٣٢
َسِمْعُت أََبا َراِفعٍ ، ُيَحدِّثُ ، : َحدَّثََنا غُْنَدٌر ، َعْن ُشْعَبةَ ، َعْن َعطَاِء ْبنِ أَبِي َمْيُموَنةَ قَالَ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، -٣٧٣٢

لْيِه وَسلََّم ، ُتزَكِّي َنفَْسَها فََسمَّاَها َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َع: َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، أَنَّ َزْيَنَب كَانَ اْسُمَها بَرَّةَ فَِقيلَ لََها 
  .َزيَْنَب

اِفعٍ ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا َحمَّادُ ْبُن َسلََمةَ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ، َعْن َن -٣٧٣٣
  .ا َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َجِميلَةََعاِصَيةُ ، فََسمَّاَه: ُعَمَر ، أَنَّ اْبَنةً ِلُعَمَر ، كَانَ ُيقَالُ لََها 

َحدَّثَنِي اْبُن أَِخي َعْبِد اهللاِ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َيْعلَى أَُبو الُْمَحيَّاِة ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ ُعَمْيرٍ  -٣٧٣٤
قَِدْمُت َعلَى َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َولَْيَس اْسِمي َعْبَد اِهللا ْبَن َسالَمٍ : الَمٍ قَالَ ْبنِ َسالَمٍ ، َعْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ َس

  .فََسمَّانِي َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َعْبَد اِهللا ْبَن َسالَمٍ: 

  َعلْيِه وَسلََّم َوكُْنَيتِِه َباُب الَْجْمعِ َبْيَن اْسمِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا -٣٣
َسِمْعتُ أََبا هَُرْيَرةَ : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن أَيُّوَب ، َعْن ُمَحمٍَّد قَالَ  -٣٧٣٥
  .ْوا بِاْسِمي ، َوالَ َتكَنَّْوا بِكُنَْيِتيَتَسمَّ: قَالَ أَُبو الْقَاِسمِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َيقُولُ 

قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي ُسفَْيانَ ، َعْن َجابِرٍ قَالَ  -٣٧٣٦
  .ْوا بِكُْنيَِتيَتَسمَّْوا بِاْسِمي ، َوالَ َتكَنَّ: اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

كَانَ َرسُولُ اِهللا : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ الثَّقَِفيُّ ، َعْن ُحَمْيٍد ، َعْن أََنسٍ قَالَ  -٣٧٣٧
: ِسمِ فَالْتَفََت إِلَْيهِ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَقَالَ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، بِالَْبِقيعِ فَنَاَدى َرُجلٌ َرُجالً َيا أََبا الْقَا

  .َتَسمَّْوا بِاْسِمي ، َوالَ َتكَنَّْوا بِكُْنيَِتي: إِنِّي لَْم أَعْنَِك ، فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 



  لَُه َباُب الرَُّجلِ ُيكَْنى قَْبلَ أَنْ يُولََد -٣٤
ْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمَحمَّدِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن أَبِي ُبكَْيرٍ ، َحدَّثََنا ُزَهْيُر ْبُن ُمَحمٍَّد ، َع -٣٧٣٨

كَنَّانِي : كَْتنِي بِأَبِي َيْحَيى وَلَْيَس لََك وَلٌَد ، قَالَ َما لَكَ َت: ْبنِ َعِقيلٍ ، َعْن َحْمَزةَ ْبنِ ُصَهْيبٍ ، أَنَّ ُعَمَر قَالَ ِلصَُهْيبٍ 
  .َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم بِأَبِي َيْحَيى

َها قَالَْت ِللنَّبِيِّ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ ، َعْن َمْولًى ِللزُّبَْيرِ ، َعْن َعاِئَشةَ ، أَنَّ -٣٧٣٩
  .فَأَْنِت أُمُّ َعْبِد اللَِّه: كُلُّ أَْزوَاجَِك كَنَّْيَتُه غَْيرِي قَالَ : َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

كَانَ النَّبِيُّ َصلَّى : سٍ قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن ُشْعَبةَ ، َعْن أَبِي التَّيَّاحِ ، َعْن أََن -٣٧٤٠
  .َيا أََبا ُعَمْيرٍ: اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيأِْتيَنا فََيقُولُ َألخٍ ِلي َوكَانَ َصِغًريا 

  َباُب اَأللْقَابِ -٣٥
: ، َعْن أَبِي َجبَِريةَ ْبنِ الضَّحَّاِك قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن إِْدرِيَس ، َعْن َداُوَد ، َعنِ الشَّْعبِيِّ  -٣٧٤١

، قَِدَم َعلَْيَنا النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم وَالرَُّجلُ ِمنَّا لَُه اِالْسَمانِ } َوالَ َتنَاَبُزوا بِاَأللْقَابِ{: ِفيَنا َنزَلَْت َمْعَشَر األَْنصَارِ 
َيا َرُسولَ اِهللا ، إِنَُّه يَْغَضُب ِمْن : ى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ُربََّما َدَعاُهْم بِبَْعضِ ِتلْكَ اَألْسَماِء فَُيقَالُ َوالثَّالَثَةُ ، فَكَانَ النَّبِيُّ َصلَّ

  .}َوالَ َتنَاَبُزوا بِاَأللْقَابِ{: َهذَا ، فََنزَلَْت 

  َباُب الَْمْدحِ -٣٦
ْحَمنِ ْبُن َمْهِديٍّ ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن َحبِيبِ ْبنِ أَبِي ثَابٍِت ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّ -٣٧٤٢

أََمَرَنا َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أَنْ َنْحثَُو ِفي ُوُجوِه الَْمدَّاِحنيَ : َعْن أَبِي َمْعَمرٍ ، َعنِ الِْمقَْدادِ ْبنِ َعْمرٍو قَالَ 
  .َبالتُّرَا

الرَّْحَمنِ ْبنِ َعْوٍف ،  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا غُْنَدٌر ، َعْن ُشْعَبةَ ، َعْن َسْعِد ْبنِ إِْبرَاِهيَم ْبنِ َعْبِد -٣٧٤٣
  .إِيَّاكُْم وَالتََّماُدَح فَإِنَُّه الذَّْبُح: ِه وَسلََّم َيقُولُ َسِمْعتُ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْي: َعْن َمْعَبٍد الُْجَهنِيِّ ، َعْن ُمَعاوَِيةَ قَالَ 

 أَبِي َبكَْرةَ ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا شََباَبةُ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن َخاِلٍد الَْحذَّاِء ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ -٣٧٤٤
وَْيَحكَ : ُجالً ِعْنَد َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َمَدَح َرُجلٌ َر: أَبِيِه قَالَ 

  .ِهللا أََحًداأَْحِسُبُه َوالَ أَُزكِّي َعلَى ا: إِنْ كَانَ أََحدُكُْم َماِدًحا أَخَاُه فَلَْيقُلْ : ثُمَّ قَالَ . قَطَْعَت ُعُنَق َصاِحبَِك مَِراًرا 

  َباُب الُْمسَْتَشاُر مُْؤَتَمٌن -٣٧
ْبنِ ُعَمْيرٍ ، َعْن أَبِي  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن أَبِي ُبكَْيرٍ ، َعْن َشْيَبانَ ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك -٣٧٤٥

  .الُْمْسَتشَاُر ُمْؤَتَمٌن: َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ : َسلََمةَ ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ 

َعْمرٍو َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَْسَوُد ْبُن َعاِمرٍ ، َعْن َشرِيٍك ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي  -٣٧٤٦
  .الُْمسَْتَشاُر مُْؤَتَمٌن: قَالَ َرسُولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم :  الشَّْيبَانِيِّ ، َعْن أَبِي َمْسُعوٍد ، قَالَ



لَْيلَى ، َعْن أَبِي  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َزكَرِيَّا ْبنِ أَبِي َزاِئَدةَ ، َوَعِليُّ ْبُن َهاِشمٍ ، َعنِ اْبنِ أَبِي -٣٧٤٧
  .إِذَا اسَْتشَاَر أََحُدكُمْ أَخَاُه فَلُْيِشْر َعلَْيِه: قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ابِرٍ قَالَ الزَُّبْيرِ ، َعْن َج

  َباُب ُدخُولِ الَْحمَّامِ -٣٨
، َحدَّثََنا َخاِلي َيْعلَى ، َوَجْعفَرُ ْبُن َعْوٍن ؛ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َعْبَدةُ ْبُن ُسلَْيَمانَ وَحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمحَمٍَّد  -٣٧٤٨

قَالَ : ِد اِهللا ْبنِ َعْمرٍو قَالَ َجِميًعا َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ زَِيادِ ْبنِ أَْنُعمٍ اِإلفْرِيِقيِّ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َراِفعٍ ، َعْن َعْب
ُتفَْتُح لَكُمْ أَْرُض اَألَعاجِمِ ، َوسََتجُِدونَ ِفيَها ُبُيوًتا ُيقَالُ لََها الَْحمَّاَماُت ، فَالَ : َم َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ

  .َيْدُخلَْها الرِّجَالُ إِالَّ بِإِزَارٍ ، َواْمَنُعوا النَِّساَء أَنْ َيْدُخلْنََها ، إِالَّ مَرِيَضةً ، أَوْ ُنفََساَء

َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن : ُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع وَحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعفَّانُ قَاالَ َحدَّثََنا َعِليُّ ْب -٣٧٤٩
اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َعْن َعاِئَشةَ أَنَّ َوكَانَ قَْد أَْدَرَك النَّبِيَّ َصلَّى : َسلََمةَ ، أَْخبََرَنا َعْبُد اِهللا ْبُن َشدَّاٍد ، َعْن أَبِي ُعذَْرةَ قَالَ 

َنَهى الرِّجَالَ َوالنَِّساَء َعنِ الَْحمَّاَماتِ ثُمَّ َرخَّصَ ِللرِّجَالِ ، أَنْ َيْدُخلُوَها ِفي الَْمَيازِرِ ، : النَّبِيَّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 
  .َولَْم يَُرخِّْص ِللنَِّساِء

ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن َمْنُصورٍ ، َعْن َساِلمِ ْبنِ أَبِي الْجَْعِد ، َعْن أَبِي  َحدَّثََنا َعِليُّ -٣٧٥٠
ُخلَْن الَْحمَّاَماِت ، لََعلَّكُنَّ ِمَن اللََّواِتي َيْد: الَْمِليحِ الُْهذَِليِّ ، أَنَّ نِْسَوةً ِمْن أََهلْ ِحْمَص اْسَتأْذَنَّ َعلَى َعاِئَشةَ ، فَقَالَْت 

أَيَُّما امَْرأٍَة َوضََعْت ِثيَاَبَها ِفي غَْيرِ َبْيِت زَْوجَِها ، فَقَْد َهَتكَْت ِسْتَر َما : َسِمْعُت َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم يَقُولُ 
  .َبْيَنَها َوَبْيَن اللَِّه

  َباُب االِطِّالَِء بِالنُّورَِة -٣٩
ي هَاِشمٍ الرُّمَّانِيِّ ثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َعْبِد اِهللا ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ ، َعْن أَبَِحدَّ -٣٧٥١

َبَدأَ بِعَْوَرِتِه ، فَطَالََها ) ١(كَانَ إِذَا اطَّلَى  ، َعْن َحبِيبِ ْبنِ أَبِي ثَابٍِت ، َعْن أُمِّ َسلََمةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم
  .بِالنُّوَرِة ، َوَساِئرَ َجَسِدِه أَْهلُُه

  __________حاشية_
 ١٣/٥" حتفة األشراف"وهو على الصواب يف طَْبَعَتيْ الرسالة ، واملكنز ، و، " طلى: "حترف يف طبعة اجليل إىل ) ١(
)١٨١٤٦.(  

َحدَّثَنِي إِْسَحاقُ ْبُن َمْنُصورٍ ، َعْن كَاِملٍ أَبِي الَْعالَِء ، َعْن َحبِيبِ ْبنِ أَبِي ثَابٍِت ، ، يُّ ْبُن ُمَحمٍَّد َحدَّثََنا َعِل -٣٧٥٢
  .َعْن أُمِّ َسلََمةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم اطَّلَى َووَِلَي َعاَنَتهُ بَِيِدِه

  َباُب الْقََصصِ -٤٠
ِمرٍ اَألْسلَِميِّ ، َعْن َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا الْهِقْلُ ْبُن زَِياٍد ، َحدَّثََنا األَْوَزاِعيُّ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعا -٣٧٥٣

الَ يَقُصُّ َعلَى النَّاسِ إِالَّ أَِمٌري ، أَْو : الَ َعْمرِو ْبنِ ُشَعْيبٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَ
  .َمأُْموٌر أَْو ُمَراٍء



لَْم َيكُنِ الْقََصصُ : َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعنِ الُْعَمرِيِّ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ  -٣٧٥٤
  .ى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َوالَ َزَمنِ أَبِي َبكْرٍ ، َوالَ َزَمنِ ُعَمَرِفي َزَمنِ َرسُولِ اهللاِ َصلَّ

  َباُب الشِّعْرِ -٤١
، َعْن ُيوُنَس ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن َعْبدِ )١(َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن الُْمبَاَرِك  -٣٧٥٥
ْبنِ كَْعبٍ ، أَنَّ ْبنِ الَْحارِِث ، َعْن َمْرَوانَ ْبنِ الَْحكَمِ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ اَألْسَوِد ْبنِ َعْبِد َيغُوثَ ، َعْن أَُبيِّ  الرَّْحَمنِ

  .إِنَّ ِمَن الشِّْعرِ ِحكَْمةً: َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 
  __________حاشية_
حدَّثنا أبو َبكْر ، حدَّثنا أبو أَُسامة ، حدَّثنا َعْبد اهللا : " طبَعات عبد الباقي ، والرسالة ، واجليل ، إىل تصحف يف) ١(

، إذ شطح بصر احملقق إىل اإلسناد الذي يليه عند ابن ماجة فأثبته ، " حدَّثنا أبو أَُسامة"، أُدرج فيه " بن املَُبارك
، وقد ورد هذا الطريق " حتفة األشراف"لى الصواب يف طبعة املكنز ، ووالصَّواب حذف هذه الزيادة ، وجاء ع

، وليس  ٢١٤٧٩" املسند"، وزيادات َعْبد اهللا بن أمحد على " سنن أَيب داود"البن أَيب َشْيَبة ، و" املصنف"عينه يف 
  ".حدَّثنا أبو أَُسامة: "فيه 

َمةَ ، َعْن َزاِئَدةَ ، َعْن ِسَماٍك ، َعْن ِعكْرَِمةَ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُسا -٣٧٥٦
  .إِنَّ ِمَن الشِّْعرِ ُحكًْما: َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم كَانَ َيقُولُ 

َعْن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ ُعَمْيرٍ ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الصَّبَّاحِ ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ،  -٣٧٥٧
  :أَْصَدُق كَِلَمٍة قَالََها الشَّاِعُر كَِلَمةُ لَبِيٍد : ُهَرْيَرةَ ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 

  أَالَ كُلُّ َشْيٍء َما َخالَ اللََّه َباِطلُ
  ةُ ْبُن أَبِي الصَّلْتِ أَنْ ُيْسِلَمَوكَاَد أَُميَّ

َيْعلَى ، َعْن َعْمرِو  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ِعيَسى ْبُن ُيوُنَس ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْبدِ الرَّْحَمنِ ْبنِ -٣٧٥٨
 َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِمئَةَ قَاِفَيٍة ِمْن ِشْعرِ أَُميَّةَ ْبنِ أَبِي الصَّلِْت ، َيقُولُ أَْنَشْدُت َرُسولَ اِهللا: ْبنِ الشَّرِيِد ، َعْن أَبِيِه قَالَ 

  .ِهيْه ، َوقَالَ كَاَد أَنْ ُيْسِلَم: َبْيَن كُلِّ قَاِفَيٍة 

  َباُب َما كُرَِه ِمَن الشِّعْرِ -٤٢
ُبو ُمَعاوَِيةَ ، َوَوِكيٌع ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا حَفٌْص ، َوأَ -٣٧٥٩

  .َألنْ َيْمَتِلئَ َجْوفُ الرَُّجلِ قَْيًحا َحتَّى َيرَِيُه ، خَْيٌر لَُه ِمْن أَنْ َيْمَتِلئَ شِْعًرا: قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَ 
  .أَنَّ حَفًْصا لَْم يَقُلْ يَرَِيُه إِالَّ

َحدَّثَنِي قََتاَدةُ ، ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َسعِيٍد ، َوُمحَمَُّد ْبُن َجْعفَرٍ قَاالَ  -٣٧٦٠
أَبِي َوقَّاصٍ ، َعْن َسْعِد ْبنِ أَبِي َوقَّاصٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم  َعْن ُيوُنَس ْبنِ ُجبَْيرٍ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َسْعدِ ْبنِ

  .َألنْ َيْمَتِلئَ جَْوُف أََحِدكُْم قَْيًحا حَتَّى يَرَِيُه ، خَْيٌر لَُه ِمْن أَنْ َيْمَتِلئَ ِشعًْرا: قَالَ 



ةَ ، َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ، َعْن َشْيَبانَ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ُمرَّةَ ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَب -٣٧٦١
إِنَّ أَعْظََم النَّاسِ : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ُيوُسَف ْبنِ َماَهَك ، َعْن ُعَبْيِد ْبنِ ُعَمْيرٍ ، َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت 

  .ْرَيةً لََرُجلٌ هَاَجى َرُجالً ، فََهَجا الْقَبِيلَةَ بِأَْسرَِها ، َوَرُجلٌ اْنَتفَى ِمْن أَبِيِه َوزَنَّى أُمَُّهِف

  َباُب اللَِّعبِ بِالنَّرِْد -٤٣
أَُساَمةَ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر ، َعْن  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَِّحيمِ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َوأَُبو -٣٧٦٢

َمْن لَِعَب بِالنَّْرِد فَقَدْ : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َناِفعٍ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ أَبِي ِهْنٍد ، َعْن أَبِي ُموَسى قَالَ 
  .َعَصى اللََّه َوَرُسولَُه

َمانَ رٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُنمَْيرٍ ، َوأَُبو أَُساَمةَ ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن َعلْقََمةَ ْبنِ َمْرثٍَد ، َعْن ُسلَْيَحدَّثََنا أَُبو َبكْ -٣٧٦٣
َما غََمَس َيَدُه ِفي لَْحمِ ِخنْزِيرٍ َمْن لَِعَب بِالنَّرَْدِشريِ ، فَكَأَنَّ: ْبنِ ُبرَْيَدةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 

  .َوَدِمِه

  َباُب اللَِّعبِ بِالَْحَمامِ -٤٤
ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َعاِمرِ ْبنِ ُزَراَرةَ ، َحدَّثََنا َشرِيٌك ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْمرٍو ، َعْن أَبِي َسلََمةَ  -٣٧٦٤

  .َشيْطَانٌ َيتَْبُع َشْيطَاًنا: ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َنظََر إِلَى إِْنَساٍن َيتَْبُع طَائًِرا ، فَقَالَ ، َعْن َعاِئَشةَ 

و ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا اَألْسَودُ ْبُن َعاِمرٍ ، َعْن َحمَّاِد ْبنِ َسلََمةَ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْمرٍ -٣٧٦٥
  .َشْيطَانٌ َيْتَبعُ َشْيطَاَنةً: َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َرأَى َرُجالً َيْتَبعُ َحَماَمةً فَقَالَ 

يُّ ، َحدَّثََنا اْبُن جَُرْيجٍ ، َعنِ الَْحَسنِ ْبنِ أَبِي الَْحَسنِ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن ُسلَْيمٍ الطَّائِِف -٣٧٦٦
  .َشيْطَانٌ ، َيتَْبُع َشْيطَاًنا: َعْن ُعثَْمانَ ْبنِ َعفَّانَ ، أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم رَأَى َرُجالً َوَراَء َحَماَمٍة فَقَالَ 

 ُمَحمَُّد ْبُن َخلٍَف الَْعسْقَالَنِيُّ ، َحدَّثََنا َروَّاُد ْبُن الْجَرَّاحِ ، َحدَّثََنا أَُبو َسْعٍد السَّاِعِديُّ ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َنْصرٍ -٣٧٦٧
  .ُع َشْيطَاًناَشْيطَانٌ يَْتَب: رَأَى َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّمَ َرُجالً َيتَْبُع َحَماًما فَقَالَ : أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ 

  َباُب كََراِهَيِة الَْوْحدَِة -٤٥
قَالَ : َمَر ، قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن َعاِصمِ ْبنِ ُمَحمٍَّد ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ اْبنِ ُع -٣٧٦٨

  .ُم أََحُدكُْم َما ِفي الَْوْحَدِة ، َما سَاَر أََحٌد بِلَْيلٍ َوْحَدُهلَْو َيعْلَ: َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

  َباُب إِطْفَاِء النَّارِ ِعْنَد الَْمبِيِت -٤٦
صَلَّى اهللا َعلْيِه  بِيََّحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن سَاِلمٍ ، َعْن أَبِيِه ؛ أَنَّ النَّ -٣٧٦٩

  .الَ َتْتُركُوا النَّاَر ِفي ُبيُوِتكُْم ِحَني َتَناُمونَ: وَسلََّم قَالَ 



ةَ ، َعْن أَبِي ُموَسى َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ ، َعْن بَُرْيِد ْبنِ َعْبِد اِهللا ، َعْن أَبِي ُبرَْد -٣٧٧٠
إِنََّما َهِذهِ النَّاُر َعُدوٌّ : احَْتَرقَ َبْيٌت بِالَْمِديَنِة َعلَى أَْهِلِه ، فَُحدِّثَ النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم بَِشأْنِهِْم ، فَقَالَ :  قَالَ

  .لَكُْم ، فَإِذَا نِمُْتْم فَأَطِْفئُوَها َعْنكُْم

: َبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُنَمْيرٍ ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك ، َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ ، َعْن َجابِرٍ قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْي -٣٧٧١
  .أََمَرَنا َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم وََنَهاَنا ، فَأََمَرَنا أَنْ ُنطِْفئَ ِسرَاَجَنا

  َعلَى الطَّرِيقِ َباُب النَّْهيِ َعنِ النُّزُولِ -٤٧
قَالَ : َجابِرٍ قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن هَاُرونَ ، أَْخَبرََنا ِهَشاٌم ، َعنِ الَْحَسنِ ، َعْن  -٣٧٧٢

  .، َوالَ تَقُْضوا َعلَْيَها الَْحاجَاِت الَ َتْنزِلُوا َعلَى َجوَادِّ الطَّرِيقِ: َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

  َباُب ُركُوبِ ثَالَثٍَة َعلَى دَابٍَّة -٤٨
، ٌق الِْعْجِليُّ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَِّحيمِ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن َعاِصمٍ ، َحدَّثََنا ُمَورِّ -٣٧٧٣

فَُتلُقَِّي بِي : قَالَ . إِذَا قَِدَم ِمْن َسفَرٍ ُتلُقَِّي بَِنا : كَانَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم :  ْبُن َجْعفَرٍ قَالَ َحدَّثَنِي َعْبدُ اِهللا
  .ِدْمَنا الَْمِديَنةَفََحَملَ أََحَدَنا َبْيَن َيَدْيِه ، َواآلَخَر َخلْفَُه ، حَتَّى قَ: َوبِالَْحَسنِ ، أَوْ بِالُْحَسْينِ ، قَالَ 

  َباُب تَْترِيبِ الِْكتَابِ -٤٩
حَْمَد الدَِّمشِْقيُّ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن هَاُرونَ ، أَْخَبرََنا َبِقيَّةُ ، أَْخبََرَنا أَُبو أَ -٣٧٧٤

  .تَرُِّبوا ُصحُفَكُمْ أَْنَجُح لََها ، إِنَّ التُّرَاَب ُمَباَرٌك: ُسولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ الزَُّبْيرِ ، َعْن َجابِرٍ ، أَنَّ َر

  َباُب الَ َيَتنَاَجى اثَْناِن ُدونَ الثَّاِلِث -٥٠
، َوَوِكيٌع ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن َشِقيقٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ  -٣٧٧٥

  .إِذَا كُنُْتْم ثَالَثَةً فَالَ َيَتنَاَجى اثَْناِن ُدونَ صَاِحبِهَِما ، فَإِنَّ ذَِلَك َيحُْزُنُه: قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَ 

َنَهى َرُسولُ : ارٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ ِدينَارٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّ -٣٧٧٦
  .اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أَنْ يََتَناَجى اثَْناِن ُدونَ الثَّاِلِث

  اِلهَاَباُب َمْن كَانَ َمَعُه ِسَهاٌم فَلَْيأُْخذْ بِنَِص -٥١
َسِمْعتَ َجابَِر ْبَن َعْبِد اهللاِ : قُلُْت ِلَعْمرِو ْبنِ دِيَنارٍ : َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ قَالَ  -٣٧٧٧
  .نََعْم: أَْمِسكْ بِنَِصاِلَها ؟ قَالَ : لََّم َمرَّ َرُجلٌ بِِسَهامٍ ِفي الَْمْسجِِد ، فَقَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَس: َيقُولُ 

وَسى ، َعنِ النَّبِيِّ َحدَّثََنا َمْحُموُد ْبُن غَْيالَنَ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ ، َعْن ُبَرْيٍد ، َعْن َجدِِّه أَبِي بُْرَدةَ ، َعْن أَبِي ُم -٣٧٧٨
دُكُْم ِفي َمْسجِِدَنا أَْو ِفي ُسوِقَنا َوَمَعُه نَْبلٌ ، فَلُْيْمِسْك َعلَى نَِصاِلَها بِكَفِِّه ، أَنْ إِذَا َمرَّ أََح: َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 

  .ُتصِيَب أََحًدا ِمَن الُْمْسِلِمَني بَِشْيٍء ، أَْو فَلَْيقْبِْض َعلَى نِصَاِلَها



  َباُب ثََوابِ الْقُْرآِن -٥٢
، َحدَّثََنا عِيَسى ْبُن يُوُنَس ، َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن أَبِي َعُروَبةَ ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن ُزرَاَرةَ ْبنِ  َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ -٣٧٧٩

السَّفََرِة  الَْماِهُر بِالْقُْرآِن َمَع: قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : أَْوفَى ، َعْن َسْعِد ْبنِ ِهَشامٍ ، َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت 
  .الِْكَرامِ الْبََرَرِة ، وَالَِّذي َيقَْرُؤُه َيَتَتْعَتُع ِفيِه َوُهَو َعلَْيِه َشاقٌّ لَُه أَجَْراِن اثَْناِن

ْن أَبِي َسِعيدٍ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا ُعَبْيدُ اهللاِ ْبُن ُموَسى ، أَْخبََرَنا شَْيَبانُ ، َعْن ِفَراسٍ ، َعْن َعِطيَّةَ ، َع -٣٧٨٠
ُيقَالُ ِلَصاِحبِ الْقُْرآِن إِذَا َدَخلَ الَْجنَّةَ اقَْرأْ وَاْصَعْد ، فََيقَْرأُ : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : الُْخْدرِيِّ قَالَ 

  .َوَيصَْعُد بِكُلِّ آَيٍة َدَرَجةً حَتَّى َيقَْرأَ آِخَر َشْيٍء َمَعُه

: قَالَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمحَمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن َبِشريِ ْبنِ ُمَهاجِرٍ ، َعنِ اْبنِ بَُرْيَدةَ ، َعْن أَبِيِه  -٣٧٨١ءءءءءءءءء 
أََنا الَِّذي أَْسهَْرُت : َيقُولُ فَ، َيجِيُء الْقُْرآنُ َيْوَم الِْقَياَمِة كَالرَُّجلِ الشَّاِحبِ : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

  .لَْيلََك ، َوأَظْمَأُْت نََهاَرَك

َحدَّثََنا َوكِيٌع ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي َصاِلحٍ ، : قَاالَ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َوَعِليُّ ْبُن ُمحَمٍَّد  -٣٧٨٢
أَُيِحبُّ أََحُدكُْم إِذَا َرَجَع إِلَى أَْهِلِه أَنْ َيجَِد ِفيِه ثَالَثَ : َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ : قَالَ ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ 

َخِلفَاتٍ  فَثَالَثُ آَياٍت يَقَْرُؤُهنَّ أََحُدكُْم ِفي َصالَِتِه ، َخْيرٌ لَُه ِمْن ثَالَِث: َنَعْم ، قَالَ : َخِلفَاٍت ِعظَامٍ ِسَماٍن ؟ قُلَْنا 
  .ِسَماٍن ِعظَامٍ

نِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن اَألْزَهرِ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، أَْخَبَرَنا َمْعَمٌر ، َعْن أَيُّوَب ، َعْن َناِفعٍ ، َع -٣٧٨٣
َمثَلُ اإلِبِلِ الُْمَعقَّلَِة ، إِنْ َتَعاَهَدَها صَاِحُبَها بُِعقُلَِها أَْمَسكََها َعلَْيِه ، مَثَلُ الْقُْرآِن : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : 

  .َوإِنْ أَطْلََق ُعقُلََها ذََهَبْت

، َعنِ الَْعالَِء ْبنِ َعْبدِ  َحدَّثََنا أَُبو َمرَْوانَ ُمحَمَُّد ْبُن ُعثَْمانَ الُْعثْمَانِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن أَبِي حَازِمٍ -٣٧٨٤
: قَالَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ : َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقُولُ : قَالَ ، الرَّْحَمنِ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ 

فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ : قَالَ ، ي َونِْصفَُها ِلعَْبِدي ، َوِلعَْبِدي َما سَأَلَ قََسْمُت الصَّالَةَ َبيْنِي َوَبْيَن َعْبِدي َشطَْرْينِ ، فَنِصْفَُها ِل
َحِمَدنِي َعْبِدي ، : فََيقُولُ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ } الَْحْمُد ِللَِّه َربِّ الَْعالَِمَني{: َيقُولُ الْعَْبُد : اقَْرؤُوا : َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

َماِلِك َيْومِ {: أَثَْنى َعلَيَّ َعْبِدي ، َوِلعَْبِدي َما سَأَلَ ، َيقُولُ : فََيقُولُ } الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ{: أَلَ ، فََيقُولُ َوِلَعْبِدي َما َس
إِيَّاَك َنعُْبدُ {: ولُ الَْعْبُد َيقُ، فََهذَا ِلي ، َوَهِذِه اآلَيةُ َبيْنِي َوَبْيَن َعْبِدي نِْصفَْينِ ، َمجَّدَنِي َعْبِدي : فََيقُولُ اللَُّه } الدِّينِ

اْهِدَنا {: فََهِذهِ َبيْنِي َوَبْيَن َعْبِدي ، َولَِعْبِدي َما َسأَلَ ، َوآِخُر السُّوَرِة ِلعَْبِدي ، َيقُولُ الْعَْبُد ، يَْعنِي } َوإِيَّاكَ َنْسَتعُِني
  .َوِلعَْبِدي َما سَأَلَ، فََهذَا ِلعَْبِدي } غَْيرِ الَْمْغضُوبِ َعلَْيهِْم َوالَ الضَّالَِّني الصِّرَاطَ الُْمْسَتِقيمَ صَِراطَ الَِّذيَن أَْنَعْمَت َعلَْيهِْم

ْن َحفْصِ ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا غُْنَدٌر ، َعْن ُشْعَبةَ ، َعْن ُخَبْيبِ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َع -٣٧٨٥
أَالَ أَُعلُِّمَك أَْعظَمَ ُسوَرٍة ِفي الْقُْرآنِ : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَ ، ْن أَبِي َسعِيِد ْبنِ الُْمَعلَّى َعاِصمٍ ، َع

الَْحْمدُ ِللَِّه َربِّ : أَذْكَْرُتُه ، فَقَالَ فَذََهَب النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم لَِيخُْرَج ، فَ: قَْبلَ أَنْ أَْخُرَج ِمَن الَْمْسجِِد ؟ قَالَ 
  .الَِّذي أُوِتيُتُه، الْعَالَِمَني ، َوِهَي السَّْبعُ الَْمثَانِي ، وَالْقُْرآنُ الَْعظِيُم 



َعْن َعبَّاسٍ الُْجشَِميِّ ، َعْن أَبِي  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ ، َعْن ُشْعَبةَ ، َعْن قََتاَدةَ ، -٣٧٨٦
: إِنَّ سُوَرةً ِفي الْقُْرآِن ثَالَثُونَ آَيةً َشفََعْت ِلَصاِحبَِها حَتَّى غُِفَر لَُه : ُهَرْيَرةَ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 

  .}تََباَركَ الَِّذي بَِيِدِه الُْملُْك{

َحدَّثَنِي ُسَهْيلٌ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي ، و َبكْرٍ ، َحدَّثََنا خَاِلدُ ْبُن َمْخلٍَد ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن بِالَلٍ َحدَّثََنا أَُب -٣٧٨٧
  .ِنتَْعِدلُ ثُلُثَ الْقُْرآ} قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد{: قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَ ، ُهَرْيَرةَ 

، َعْن أََنسِ ْبنِ  َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليٍّ الَْخالَّلُ ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن َهاُرونَ ، َعْن َجرِيرِ ْبنِ حَازِمٍ ، َعْن قََتاَدةَ -٣٧٨٨
  .لُ ثُلُثَ الْقُْرآِنتَْعِد} قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد{: قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَ ، َماِلٍك 

ْيُموٍن ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن أَبِي قَْيسٍ اَألوِْديِّ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ َم -٣٧٨٩
  .تَْعِدلُ ثُلُثَ الْقُْرآِن، اللَُّه أََحٌد الْوَاِحدُ الصََّمُد : َم قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ: قَالَ ، أَبِي َمْسُعوٍد األَْنَصارِيِّ 

  َباُب فَْضلِ الذِّكْرِ -٥٣
عِيِد ْبنِ أَبِي ِهْندٍ َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيِد ْبنِ كَاِسبٍ ، َحدَّثََنا الُْمِغَريةُ ْبُن َعْبدِ الرَّْحَمنِ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َس -٣٧٩٠

:  َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ َعْن زَِياِد ْبنِ أَبِي زَِياٍد ، َموْلَى اْبنِ َعيَّاشٍ ، َعْن أَبِي َبحْرِيَّةَ ، َعْن أَبِي الدَّرَْداِء ، أَنَّ النَّبِيَّ، 
ِفي َدَرجَاِتكُْم ، َوخَْيرٍ لَكُْم ِمْن إِْعطَاِء الذََّهبِ َوالَْورِقِ  وَأَْرَضاَها ِعْنَد َمِليِككُْم ، َوأَْرفَِعَها، أَالَ أَُنبِّئُكُْم بِخَْيرِ أَْعَماِلكُْم 

  .ِذكُْر اللَِّه: َوَما ذَاَك َيا َرسُولَ اِهللا ؟ قَالَ : ، َوِمْن أَنْ َتلْقَْوا َعُدوَّكُْم فََتضْرُِبوا أَْعَناقَُهْم ، وََيضْرُِبوا أَعَْناقَكُْم ؟ قَالُوا 
  .َما َعِملَ اْمُرٌؤ بَِعَملٍ أَْنَجى لَُه ِمْن َعذَابِ اِهللا َعزَّ َوَجلَّ ِمْن ِذكْرِ اللَِّه: َبلٍ َوقَالَ ُمَعاذُ ْبُن َج

اَق ، َعنِ اَألغَرِّ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن آَدَم ، َعْن َعمَّارِ ْبنِ ُرَزْيقٍ ، َعْن أَبِي إِْسَح -٣٧٩١
َما َجلََس قَْوٌم َمْجِلًسا :  بِي ُمْسِلمٍ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، وَأَبِي َسِعيٍد ، َيشَْهَدانِ بِِه َعلَى النَّبِيِّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَأَ

  .لَْت َعلَْيهُِم السَِّكيَنةُ ، َوذَكَرَُهُم اللَُّه ِفيَمْن ِعْنَدُهَيذْكُُرونَ اللََّه ِفيِه إِالَّ حَفَّْتُهمُ الَْمالَِئكَةُ ، َوَتَغشَّْتُهُم الرَّْحَمةُ ، َوَتنَزَّ

َعْن أُمِّ الدَّرَْداِء ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن ُمْصَعبٍ ، َعنِ األَْوَزاِعيِّ ، َعْن إِْسَماعِيلَ ْبنِ ُعَبْيِد اِهللا ،  -٣٧٩٢
أََنا َمَع َعْبِدي إِذَا ُهَو ذَكََرنِي : إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َيقُولُ : النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ  َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، َعنِ
  .َوَتَحرَّكَْت بِي َشفََتاُه

اِلحٍ ، أَْخبََرنِي َعْمُرو ْبُن قَْيسٍ الْكِْنِديُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َزْيُد ْبُن الُْحبَابِ ، أَخَْبرَنِي ُمَعاوَِيةُ ْبنُ َص -٣٧٩٣
إِنَّ شََراِئعَ اِإلْسالَمِ قَْد كَثَُرْت َعلَيَّ ، فَأَْنبِئْنِي : َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُبْسرٍ ، أَنَّ أَعَْرابِيا قَالَ لَِرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

  .الَ يََزالُ ِلسَاُنَك َرطًْبا ِمْن ِذكْرِ اِهللا َعزَّ َوَجلَّ: قَالَ ، ِه ِمْنَها بَِشْيٍء أََتَشبَّثُ بِ

  َباُب فَْضلِ الَ إِلَهَ إِالَّ اللَُّه -٥٤
أَبِي ُمْسِلمٍ ، رِّ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن َعِليٍّ ، َعْن َحْمَزةَ الزَّيَّاِت ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعنِ اَألغَ -٣٧٩٤

الَ : إِذَا قَالَ الَْعْبُد : قَالَ  أَنَُّه شَهَِد َعلَى أَبِي ُهرَْيَرةَ ، وَأَبِي َسعِيٍد ، أَنَُّهَما شَهَِدا َعلَى َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم
َوأََنا اهللاُ أَكَْبُر ، وَإِذَا قَالَ الْعَْبُد ، َصَدَق َعْبِدي ، الَ إِلََه إِالَّ أََنا : َجلَّ َيقُولُ اللَُّه َعزَّ َو: إِلََه إِالَّ اللَُّه ، وَاللَُّه أَكَْبُر ، قَالَ 



: ، قَالَ  الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه الَ َشرِيَك لَُه: َصَدَق َعْبِدي ، الَ إِلَهَ إِالَّ أََنا َوْحِدي ، َوإِذَا قَالَ : الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه َوْحَدُه ، قَالَ : 
َصَدَق َعْبِدي : الَ إِلَهَ إِالَّ اللَُّه ، لَُه الُْملُْك َولَُه الَْحْمُد ، قَالَ : َصَدَق َعْبِدي ، الَ إِلَهَ إِالَّ أََنا َوالَ َشرِيَك ِلي ، َوإِذَا قَالَ 
َصَدَق : إِلََه إِالَّ اللَُّه ، َوالَ حَْولَ َوالَ قُوَّةَ إِالَّ بِاللَِّه ، قَالَ  الَ: ، الَ إِلََه إِالَّ أََنا ، ِليَ الُْملُْك ، وَِلَي الْحَْمُد ، َوإِذَا قَالَ 

  .الَ إِلََه إِالَّ أََنا ، َوالَ َحْولَ َوالَ قُوَّةَ إِالَّ بِي، َعْبِدي 
َمْن ُرزِقَُهنَّ ِعْنَد َمْوِتِه لَْم : َما قَالَ ؟ فَقَالَ : َجْعفَرٍ  فَقُلُْت ألَبِي: ثُمَّ قَالَ اَألغَرُّ َشْيئًا لَْم أَفَْهْمُه ، قَالَ : قَالَ أَُبو إِْسحَاَق 

  .َتَمسَُّه النَّاُر

َماِعيلَ ْبنِ أَبِي َحدَّثََنا َهاُرونُ ْبُن إِْسحَاَق الْهَْمدَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َعْبِد الَْوهَّابِ ، َعْن ِمْسَعرٍ ، َعْن إِْس -٣٧٩٥
َمرَّ ُعَمُر بِطَلَْحةَ بَْعَد َوفَاِة َرُسولِ اهللاِ : قَالَْت ، الشَّعْبِيِّ ، َعْن َيحَْيى ْبنِ طَلَْحةَ ، َعْن أُمِِّه ُسْعَدى الْمُرِّيَِّة  َخاِلٍد ، َعنِ

 ، َولَِكْن َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ َصلَّى الَ: َما لََك ُمكَْتئًِبا ؟ أََساءَْتَك إِْمَرةُ اْبنِ َعمَِّك ؟ قَالَ : َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَقَالَ 
إِالَّ كَاَنْت نُوًرا ِلَصِحيفَِتِه ، َوإِنَّ َجَسَدُه َوُروَحهُ ، إِنِّي َألْعلَُم كَِلَمةً الَ َيقُولَُها أََحٌد ِعْنَد َمْوِتِه : اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقُولُ 

أََنا أَْعلَُمَها ، ِهَي الَِّتي أََراَد َعمَُّه َعلَْيَها ، َولَْو َعِلَم أَنَّ : ْم أَْسأَلْهُ َحتَّى ُتُوفَِّي ، قَالَ فَلَ، لََيجِدَاِن لََها رَْوًحا ِعْندَ الَْمْوِت 
  .َشْيئًا أَْنَجى لَُه مِْنَها ، َألَمرَُه

ِد اِهللا ، َعْن ُيوُنَس ، َعْن ُحَمْيِد ْبنِ ِهالَلٍ ، َعْن َحدَّثََنا َعْبُد الَْحمِيِد ْبُن َبَيانٍ الَْواسِِطيُّ ، َحدَّثََنا َخاِلُد ْبُن َعْب -٣٧٩٦
: قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَ ، ِهصَّانَ ْبنِ الْكَاِهلِ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َسُمَرةَ ، َعْن ُمَعاِذ ْبنِ َجَبلٍ 

  .إِالَّ غَفََر اللَُّه لََها، يَْرجُِع ذَِلَك إِلَى قَلْبِ ُموِقنٍ ، َوأَنِّي َرُسولُ اِهللا ، لََه إِالَّ اللَُّه َما ِمْن َنفْسٍ َتُموُت َتْشَهدُ أَنْ الَ إِ

، ْن أُمِّ َهانٍِئ َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد ْبُن ُعقَْبةَ ، َع، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن الُْمْنِذرِ الْحَِزاِميُّ ، َحدَّثََنا َزكَرِيَّا ْبُن َمْنظُورٍ  -٣٧٩٧
  .َوالَ َتْتُرُك ذَْنًبا، الَ َيْسبِقَُها َعَملٌ ، الَ إِلَهَ إِالَّ اللَُّه : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَْت 

بََرنِي سَُميٌّ ، َمْولَى أَبِي َبكْرٍ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َزْيُد ْبُن الُْحبَابِ ، َعْن َماِلِك ْبنِ أََنسٍ ، أَْخ -٣٧٩٨
الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه : َمْن قَالَ ِفي َيْومٍ ِمئَةَ َمرٍَّة : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَ ، َصاِلحٍ ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ 

َوُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر ، كَانَ لَُه َعْدلُ َعْشرِ رِقَابٍ ، َوكُِتَبْت لَُه ِمئَةُ ، لَُه الَْحْمُد َوْحَدُه الَ َشرِيَك ، لَُه لَهُ الُْملُْك َو
أَفَْضلَ ِممَّا أََتى بِِه ْم َيأِْت أََحدٌ بَِحَسَنٍة ، وَُمِحَي َعْنُه ِمئَةُ َسيِّئٍَة ، َوكُنَّ لَُه ِحْرًزا ِمَن الشَّْيطَاِن ، سَاِئَر َيْوِمِه إِلَى اللَّْيلِ ، َولَ

  .، إِالَّ َمْن قَالَ أَكْثََر

، َعْن ُمَحمَّدِ ْبنِ أَبِي  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َبكُْر ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َحدَّثََنا ِعيَسى ْبُن الُْمْخَتارِ -٣٧٩٩
الَ : َمْن قَالَ ِفي ُدُبرِ َصالَةِ الَْغَداِة : َعْن أَبِي سَِعيٍد ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ  لَْيلَى ، َعْن َعِطيَّةَ الَْعْوِفيِّ ،

يٌر ، كَانَ كََعتَاقِ َرقََبةٍ ْيٍء قَِدإِلََه إِالَّ اللَُّه َوْحَدُه الَ َشرِيَك لَُه ، لَُه الُْملُْك ، َولَُه الَْحْمُد بَِيِدِه الَْخْيُر ، َوُهَو َعلَى كُلِّ َش
  .ِمْن َولَِد إِْسَماعِيلَ

  َباُب فَْضلِ الَْحاِمِديَن -٥٥
: قَالَ ،  ْبنِ الْفَاِكِه َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن إِْبَراِهيَم الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن إِْبَراهِيَم ْبنِ كَِثريِ ْبنِ َبِشريِ -٣٨٠٠



َسِمْعُت َرُسولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َسمِْعُت َجابَِر ْبَن َعْبِد اِهللا َيقُولُ ، طَلَْحةَ ْبَن خِرَاشٍ اْبَن َعمِّ َجابِرٍ  َسِمْعُت
  .أَفَْضلُ الذِّكْرِ الَ إِلَهَ إِالَّ اللَُّه ، َوأَفَْضلُ الدَُّعاِء الَْحْمدُ ِللَِّه: َيقُولُ 

َسِمْعُت قَُداَمةَ ْبنَ : إِْبَراهِيُم ْبُن الُْمْنِذرِ الْحَِزاِميُّ ، َحدَّثََنا َصَدقَةُ ْبُن َبِشريٍ ، مَْولَى الُْعَمرِيَِّني ، قَالَ  َحدَّثََنا -٣٨٠١
َو غُالٌَم ، َوَعلَْيِه ثَْوَباِن ُمَعْصفََراِن إِبَْراهِيَم الْجَُمِحيَّ ُيَحدِّثُ ؛ أَنَُّه كَانَ َيْخَتِلُف إِلَى َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ ، َوُه

َيا َربِّ : أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َحدَّثَُهْم ؛ أَنَّ َعْبًدا ِمْن ِعَباِد اِهللا قَالَ ، فََحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُعَمَر : ، قَالَ 
َوِلَعظِيمِ ُسلْطَانَِك ، فََعضَّلَْت بِالَْملَكَْينِ ، فَلَْم َيْدرَِيا كَْيَف َيكْتَُبانَِها ، فََصِعدَا ، َوجْهَِك ، لََك الْحَْمُد كََما َيْنبَِغي ِلَجالَلِ 

َوُهَو أَْعلَُم بَِما ، لَّ َيا َربََّنا ، إِنَّ َعْبَدَك قَْد قَالَ َمقَالَةً الَ َنْدرِي كَْيَف َنكُْتبَُها ، قَالَ اللَُّه َعزَّ َوَج: إِلَى السََّماِء ، فَقَاالَ 
َيا َربِّ ، لَكَ الَْحْمُد كََما يَْنَبِغي ِلَجالَلِ َوْجهَِك ، َوَعِظيمِ : َيا َربِّ ، إِنَُّه قَالَ : َماذَا قَالَ َعْبِدي ؟ قَاالَ : قَالَ َعْبُدُه 

  .َعْبِدي ، َحتَّى َيلْقَانِي فَأَْجزَِيهُ بَِها اكُْتَباَها كََما قَالَ: ُسلْطَانَِك ، فَقَالَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ لَُهَما 

ِد الَْجبَّارِ ْبنِ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن آَدَم ، َحدَّثََنا إِْسرَاِئيلُ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن َعْب -٣٨٠٢
الَْحْمُد ِللَِّه َحْمًدا كَِثًريا طَيًِّبا ُمبَاَركًا : يِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَقَالَ َرُجلٌ َصلَّْيُت َمعَ النَّبِ: َواِئلٍ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 

الَْخْيَر ،  َوَما أََرْدُت إِالَّ، أََنا : َمْن ذَا الَِّذي قَالَ َهذَا ؟ قَالَ الرَُّجلُ : ِفيِه ، فَلَمَّا َصلَّى النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 
  .لَقَْد فُتَِّحْت لََها أَبَْواُب السََّماِء ، فََما َنْهنََهَها َشْيٌء ُدونَ الْعَْرشِ: فَقَالَ 

ْن َمْنُصورِ َحمٍَّد ، َعَحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن خَاِلٍد اَألْزَرُق أَُبو َمرَْوانَ ، َحدَّثََنا الَْوِليدُ ْبُن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا ُزَهْيُر ْبُن ُم -٣٨٠٣
كَانَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم إِذَا رَأَى َما : قَالَْت ، ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن أُمِِّه َصِفيَّةَ بِْنِت َشْيَبةَ ، َعْن َعاِئَشةَ 

  .الَْحْمدُ ِللَِّه َعلَى كُلِّ َحالٍ: ا َرأَى َما َيكَْرُه قَالَ الَْحْمدُ ِللَِّه الَِّذي بِنِْعَمِتِه َتِتمُّ الصَّاِلحَاُت ، َوإِذَ: ُيِحبُّ قَالَ 

ي ُهرَْيَرةَ ، أَنَّ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن ُموَسى ْبنِ ُعَبْيَدةَ ، َعْن ُمَحمَّدِ ْبنِ ثَابٍِت ، َعْن أَبِ -٣٨٠٤
  .الَْحْمُد ِللَِّه َعلَى كُلِّ حَالٍ ، َربِّ أَُعوذُ بَِك ِمْن حَالِ أَْهلِ النَّارِ: َم كَانَ َيقُولُ النَّبِيَّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ

قَالَ َرُسولُ : قَالَ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليٍّ الَْخالَّلُ ، َحدَّثََنا أَُبو عَاِصمٍ ، َعْن َشبِيبِ ْبنِ بِْشرٍ ، َعْن أََنسٍ  -٣٨٠٥
  .الَْحْمُد ِللَِّه ، إِالَّ كَانَ الَِّذي أَْعطَى أَفَْضلَ ِممَّا أََخذَ: َما أَنَْعَم اللَُّه َعلَى َعْبٍد نِْعَمةً فَقَالَ : لَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم اهللاِ َص

  َباُب فَْضلِ التَّْسبِيحِ -٥٦
َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن فَُضْيلٍ ، َعْن ُعَماَرةَ ْبنِ الْقَعْقَاعِ ، َعْن أَبِي  :، َوَعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، قَاالَ )١(َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ  -٣٨٠٦

كَِلَمَتاِن َخِفيفََتاِن َعلَى اللَِّساِن ، ثَِقيلََتاِن ِفي : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ُزْرَعةَ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، قَالَ 
  .ُسْبَحانَ اِهللا وَبَِحْمِدِه ، ُسْبَحانَ اهللاِ الَْعظِيمِ: يَبَتاِن إِلَى الرَّْحَمنِ الِْميَزاِن ، َحبِ

  __________حاشية_
: ، وهو ) ١٤٨٩٩(١٠/٨٠٨" حتفة األشراف"وأثبتناه على الصواب عن " أبو بِْشر: "حترف يف املطبوع إىل ) ١(

  .أبو َبكْر بن أَبِي َشْيَبة ، َعْبد اِهللا بن ُمحَمد
  .، وهو بكر بن خلف" أبا بشر: "، مل يذكر اِملزِّي يف الرواة عنه  ٢٦/٢٩٣" هتذيب الكمال"ومبراجعة 



َعْن ُعثَْمانَ ْبنِ أَبِي َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعفَّانُ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ ، َعْن أَبِي ِسَناٍن ،  -٣٨٠٧
َيا أََبا هَُرْيَرةَ ، َما : ةَ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َمرَّ بِِه َوُهَو يَْغرُِس غَْرًسا ، فَقَالَ َسْوَد

: قُلْ : َبلَى َيا َرُسولَ اِهللا ، قَالَ : أَالَ أَُدلَُّك َعلَى ِغرَاسٍ َخْيرٍ ِمْن َهذَا ؟ قَالَ : ِغَراًسا ، قَالَ : الَِّذي َتغْرُِس ؟ قُلُْت 
  .جََرةٌ ِفي الَْجنَِّةسُْبَحانَ اِهللا ، َوالَْحْمدُ ِللَِّه ، َوالَ إِلََه إِالَّ اللَُّه ، َواللَُّه أَكَْبُر ، ُيغَْرْس لََك بِكُلِّ َواِحَدٍة َش

َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد ْبُن َعْبدِ الرَّْحَمنِ ، ، حَمَُّد ْبُن بِْشرٍ ، َحدَّثََنا ِمْسَعٌر َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُم -٣٨٠٨
َمرَّ بَِها َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِحنيَ َصلَّى الَْغَداةَ ، : قَالَْت ، َعْن أَبِي رِْشِديَن ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن ُجَوْيرَِيةَ 

لَقَدْ : اْنَتَصَف ، َوِهَي كَذَِلَك ، فَقَالَ : َد َما َصلَّى الَْغَداةَ ، َوِهَي َتذْكُُر اللََّه ، فََرَجَع ِحَني اْرَتفَعَ النََّهاُر ، أَْو قَالَ أَْو َبْع
سُْبَحانَ اِهللا َعَدَد َخلِْقهِ : نُ ِممَّا قُلِْت أَْرَبَع كَِلَماٍت ثَالَثَ َمرَّاٍت ، ِهَي أَكْثَُر َوأَْرَجُح ، أَْو أَْوَز: قُلُْت ُمْنذُ قُْمُت َعْنِك 

  .، ُسْبَحانَ اِهللا رَِضا َنفِْسِه ، سُْبَحانَ اِهللا زَِنةَ َعْرِشِه ، سُْبَحانَ اِهللا ِمَداَد كَِلَماِتِه

نِ أَبِي ِعيَسى الطَّحَّاِن ، َعْن َعْوِن ْبنِ َحدَّثَنِي َيحَْيى ْبُن َسعِيٍد ، َعْن ُموَسى ْب، َحدَّثََنا أَُبو بِْشرٍ َبكُْر ْبُن َخلٍَف  -٣٨٠٩
إِنَّ ِممَّا : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَ ، َعْبِد اِهللا ، َعْن أَبِيِه ، أَْو َعْن أَِخيِه ، َعنِ النُّْعَماِن ْبنِ َبِشريٍ 

َيْنَعِطفَْن حَْولَ الَْعْرشِ ، لَُهنَّ َدوِيٌّ كََدوِيِّ النَّْحلِ ، ُتذَكِّرُ ، ْهلِيلَ ، َوالتَّْحمِيَد َتذْكُُرونَ ِمْن َجالَلِ اِهللا التَّْسبِيَح ، وَالتَّ
  .بِصَاِحبَِها ، أََما ُيِحبُّ أََحدُكُْم أَنْ َيكُونَ لَُه أَْو الَ َيزَالَ لَُه َمْن ُيذَكِّرُ بِِه ؟

َحدَّثَنِي ُمحَمَُّد ْبُن ُعقَْبةَ ْبنِ أَبِي ، الْحَِزاِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َيْحَيى َزكَرِيَّا ْبُن َمْنظُورٍ  َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن الُْمْنِذرِ -٣٨١٠
، َعلَى َعَملٍ  َيا َرسُولَ اِهللا ، ُدلَّنِي: أََتْيُت إِلَى َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَقُلُْت : قَالَْت ، َماِلٍك ، َعْن أُمِّ َهانٍِئ 

، كَبِّرِي اللََّه ِمئَةَ َمرٍَّة ، وَاْحَمِدي اللََّه ِمئَةَ َمرٍَّة ، َوسَبِِّحي اللََّه ِمئَةَ َمرٍَّة : فَإِنِّي قَْد كَبِْرُت َوَضُعفُْت َوَبدَّْنُت ، فَقَالَ 
  .ِمئَِة َبَدَنٍة ، َوخَْيٌر ِمْن ِمئَِة َرقََبٍة َخْيٌر ِمْن ِمئَِة فََرسٍ ُملَْجمٍ ُمْسَرجٍ ِفي َسبِيلِ اِهللا ، َوَخْيٌر ِمْن

َمةَ ْبنِ كَُهْيلٍ ، َحدَّثََنا أَُبو ُعَمَر حَفُْص ْبُن َعْمرٍو ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َمْهِديٍّ ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ ، َعْن َسلَ -٣٨١١
أَرَْبٌع أَفَْضلُ الْكَالَمِ الَ َيُضرُّكَ : بٍ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ َعْن ِهالَلِ ْبنِ َيسَاٍف ، َعْن َسُمَرةَ ْبنِ ُجْنَد

  .سُْبَحانَ اِهللا ، وَالَْحْمُد ِللَِّه ، َوالَ إِلََه إِالَّ اللَُّه ، وَاللَُّه أَكَْبُر: بِأَيِّهِنَّ َبدَأَْت 

ْحَمنِ الَْوشَّاُء ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ الُْمحَارِبِيُّ ، َعْن َماِلِك ْبنِ أََنسٍ ، َعْن ُسَميٍّ ، َحدَّثََنا َنْصُر ْبُن َعْبِد الرَّ -٣٨١٢
ِمئَةَ  سُْبَحانَ اِهللا وَبَِحْمِدِه: َمْن قَالَ : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَ ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ 

  .َمرٍَّة ، غُِفَرْت لَُه ذُنُوُبُه ، َولَْو كَاَنْت ِمثْلَ زََبِد الَْبحْرِ

، َعْن أَبِي َسلََمةَ  َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعْن ُعَمَر ْبنِ َراِشٍد ، َعْن َيْحَيى ْبنِ أَبِي كَِثريٍ -٣٨١٣
َعلَْيَك بُِسْبَحانَ اِهللا ، َوالَْحْمدُ : قَالَ ِلي َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَ ، َمنِ ، َعْن أَبِي الدَّْرَداِء ْبنِ َعْبِد الرَّْح

  .الشََّجَرةُ َوَرقَهَا َيْحطُطَْن الَْخطَاَيا ، كََما َتُحطُّ، فَإِنََّها َيعْنِي ، ِللَِّه ، َوالَ إِلََه إِالَّ اللَُّه ، َواللَُّه أَكَْبُر 

  َباُب اِالْسِتغْفَارِ -٥٧
ِد ْبنِ ُسوقَةَ ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ ، وَالُْمَحارِبِيُّ ، َعْن َماِلكِ ْبنِ ِمْغَولٍ ، َعْن ُمَحمَّ -٣٨١٤



َربِّ اغِْفرْ ِلي وَُتْب : لََنُعدُّ ِلَرسُولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِفي الَْمجِْلسِ َيقُولُ  إِنْ كُنَّا: َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 
  .َعلَيَّ إِنََّك أَْنَت التَّوَّاُب الَْغفُوُر ، ِمئَةَ َمرٍَّة

، َعْن ُمَحمَّدِ ْبنِ َعْمرٍو ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن بِْشرٍ  -٣٨١٥
  .إِنِّي َألْسَتغِْفُر اللََّه وَأَُتوُب إِلَْيِه ِفي الَْيْومِ ِمئَةَ َمرٍَّة: قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَ ، ُهَرْيَرةَ 

َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن ُمِغَريةَ ْبنِ أَبِي الُْحرِّ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ أَبِي ُبْرَدةَ ْبنِ أَبِي مُوَسى ،  َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، -٣٨١٦
لَْيْومِ َسْبِعَني ِفي ا، إِنِّي َألْسَتْغِفُر اللََّه َوأَتُوُب إِلَْيِه : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه 

  .َمرَّةً

َعْن ُحذَْيفَةَ ، قَالَ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن َعيَّاشٍ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن أَبِي الُْمِغَريِة ،  -٣٨١٧
، غَْيرِِهْم ، فَذَكَْرُت ذَِلَك ِللنَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم  كَانَ ِفي ِلسَانِي ذََرٌب َعلَى أَْهِلي ، َوكَانَ الَ يَْعُدوُهْم إِلَى: 

  .أَْيَن أَْنَت ِمَن اِالْسِتْغفَارِ ، َتْسَتغِْفُر اللََّه ِفي الَْيْومِ َسْبِعَني َمرَّةً: فَقَالَ 

الِْحْمِصيُّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن ُعثَْمانَ ْبنِ َسِعيِد ْبنِ كَِثريِ ْبنِ ِديَنارٍ  -٣٨١٨
طُوَبى ِلَمْن َوَجَد ِفي َصِحيفَِتِه اْسِتْغفَاًرا : قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ْبنِ ِعْرقٍ ، َسِمْعُت َعْبَد اِهللا ْبَن ُبْسرٍ َيقُولُ 

  .كَِثًريا

َعِليِّ ْبنِ َعْبدِ ثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا الَْوِليُد ْبُن ُمسِْلمٍ ، َحدَّثََنا الَْحكَُم ْبُن ُمْصَعبٍ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َحدَّ -٣٨١٩
َمْن لَزَِم اِالْسِتْغفَاَر : هللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى ا: قَالَ ، اِهللا ْبنِ َعبَّاسٍ ، أَنَُّه َحدَّثَُه َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعبَّاسٍ 

  .َجَعلَ اللَُّه لَُه ِمْن كُلِّ َهمٍّ فََرًجا ، َوِمْن كُلِّ ِضيقٍ َمخَْرًجا ، َوَرَزقَُه ِمْن َحْيثُ الَ َيْحَتِسُب

ْن َحمَّاِد ْبنِ َسلََمةَ ، َعْن َعِليِّ ْبنِ َزْيٍد ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن هَاُرونَ ، َع -٣٨٢٠
اللَُّهمَّ اْجَعلْنِي ِمَن الَِّذيَن إِذَا أَْحَسنُوا اْستَْبَشُروا ، : ُعثَْمانَ ، َعْن َعاِئَشةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم كَانَ َيقُولُ 

  .واَوإِذَا أََساؤُوا اْسَتْغفَُر

  َباُب فَْضلِ الْعََملِ -٥٨
قَالَ : قَالَ ،  َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعنِ الَْمْعُرورِ ْبنِ ُسوَْيٍد ، َعْن أَبِي ذَرٍّ -٣٨٢١

َمْن َجاَء بِالَْحَسَنِة فَلَُه َعْشُر أَْمثَاِلَها وَأَزِيُد ، َوَمْن َجاَء : الَى َيقُولُ اللَُّه َتَباَرَك َوَتَع: َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 
ِمنْهُ  تَقَرَّْبُت ِمْنُه ِذَراًعا ، َوَمْن َتقَرََّب ِمنِّي ِذَراًعا ، َتقَرَّْبُت، بِالسَّيِّئَِة فََجَزاُء سَيِّئٍَة ِمثْلَُها أَْو أَغِْفُر ، َوَمْن َتقَرََّب مِنِّي شِْبًرا 

ي َشْيئًا ، لَقِيُتُه بِِمثِْلَها َباًعا ، َوَمْن أَتَانِي َيْمِشي ، أََتْيُتُه َهرَْولَةً ، َوَمْن لَِقَينِي بِِقرَابِ اَألْرضِ َخِطيئَةً ثُمَّ الَ ُيشْرُِك بِ
  .َمْغِفَرةً

َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي َصاِلحٍ : قَاالَ ،  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َوَعِليُّ ْبُن ُمحَمٍَّد -٣٨٢٢
أََنا عِْنَد ظَنِّ َعْبِدي بِي ، َوأََنا : َيقُولُ اللَُّه سُْبحَاَنُه : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَ ، ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ 



ْم ، َوإِنِ نِي ، فَإِنْ ذَكََرنِي ِفي نَفِْسِه ، ذَكَْرُتُه ِفي َنفِْسي ، َوإِنْ ذَكََرنِي ِفي َمٍإل ، ذَكَْرُتُه ِفي َمٍإل َخْيرٍ ِمنُْهَمَعُه ِحَني َيذْكُُر
  .أََتْيُتُه َهْرَولَةً، اقَْتَرَب إِلَيَّ ِشبًْرا ، اقْتََرْبُت إِلَْيِه ِذَراًعا ، َوإِنْ أََتانِي َيْمِشي 

َعْن أَبِي ُهرَْيرَةَ  دَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َوَوِكيٌع ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ ،َح -٣٨٢٣
بَِعْشرِ أَْمثَاِلَها ، إِلَى سَْبعِ ِمئَِة  الَْحَسَنةُ، كُلُّ َعَملِ اْبنِ آَدَم ُيَضاَعُف : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَ ، 

  .فَإِنَُّه ِلي َوأََنا أَْجزِي بِِه، إِالَّ الصَّْوَم : ِضْعٍف ، قَالَ اللَُّه سُْبَحاَنُه 

  الَ حَْولَ َوالَ قُوَّةَ إِالَّ بِاللَِّه: َباُب َما َجاَء ِفي  -٥٩
: قَالَ ، َبَرَنا َجرِيٌر ، َعْن َعاِصمٍ اَألْحَولِ ، َعْن أَبِي ُعثَْمانَ ، َعْن أَبِي ُموَسى َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الصَّبَّاحِ ، أَْخ -٣٨٢٤

لُّكَ أَالَ أَُد، َيا عَْبَد اهللاِ ْبَن قَْيسٍ : الَ حَْولَ َوالَ قُوَّةَ إِالَّ بِاللَِّه ، قَالَ : َسِمَعنِي النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم وَأََنا أَقُولُ 
  .الَ حَْولَ َوالَ قُوَّةَ إِالَّ بِاللَِّه: قُلْ : َيا َرسُولَ اِهللا ، قَالَ ، َبلَى : َعلَى كَِلَمٍة ِمْن كُُنوزِ الَْجنَِّة ؟ قُلُْت 

ْحَمنِ ْبنِ أَبِي لَْيلَى ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َعْن َعْبِد الرَّ -٣٨٢٥
: قَالَ ، َبلَى : أَالَ أَدُلَُّك َعلَى كَْنزٍ ِمْن كُُنوزِ الَْجنَِّة ؟ قُلُْت : قَالَ ِلي َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَ ، أَبِي ذَرٍّ 

  .الَ َحْولَ َوالَ قُوَّةَ إِالَّ بِاللَِّه

سبقت ءءء ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َمْعنٍ ، َحدَّثََنا خَاِلدُ ْبُن َسِعيٍد ، َعْن أَبِي ، وبُ ْبُن ُحَمْيٍد الَْمَدنِيُّ َحدَّثََنا َيْعقُ -٣٨٢٦
َيا حَازُِم : َم فَقَالَ ِلي مََرْرُت بِالنَّبِيِّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ: قَالَ ، َزيَْنَب ، َمْولَى َحازِمِ ْبنِ َحْرَملَةَ ، َعْن َحازِمِ ْبنِ َحْرَملَةَ 

  .الَ َحْولَ َوالَ قُوَّةَ إِالَّ بِاللَِّه ، فَإِنََّها ِمْن كُُنوزِ الَْجنَِّة: أَكِْثْر ِمْن قَْولِ ، 

  اجمللد اخلامس

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
٣٤-   

  ِكَتاُب الدَُّعاِء

  َباُب فَْضلِ الدَُّعاِء -١
: َحدَّثََنا َوكِيٌع ، َحدَّثََنا أَُبو الَْمِليحِ الَْمَدنِيُّ قَالَ : أَبِي َشْيَبةَ ، َوَعِليُّ ْبُن ُمحَمٍَّد قَاالَ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن -٣٨٢٧

ْبحَاَنُه ، غَِضبَ َمْن لَْم َيْدعُ اللََّه ُس: قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َسِمْعُت أََبا صَاِلحٍ ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ قَالَ 
  .َعلَْيِه

ُهَو الَِّذي يُقَالُ لَهُ الْفَارِِسيُّ ، َوُهَو ُخوزِيٌّ ، َوالَ أَْعرِفُ : َسأَلْتُ أََبا ُزْرَعةَ َعْن أَبِي صَاِلحٍ َهذَا ، قَالَ : قَالَ اْبُن َماَجةَ 
  .اْسَمُه



َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن ذَرِّ ْبنِ َعْبِد اِهللا الَْهْمدَانِيِّ ، َعْن ُيَسْيعٍ الْكِْنِديِّ ،  َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، -٣٨٢٨
َوقَالَ رَبُّكُمُ {: إِنَّ الدَُّعاَء ُهَو الِْعَباَدةُ ثُمَّ قََرأَ : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َعنِ النُّْعَماِن ْبنِ َبِشريٍ قَالَ 

  .}ُعونِي أَْسَتجِْب لَكُْماْد

ِد ْبنِ أَبِي الَْحَسنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد ، َحدَّثََنا ِعْمَرانُ الْقَطَّانُ ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن َسِعي -٣٨٢٩
  .لَْيَس َشْيٌء أَكَْرَم َعلَى اِهللا سُْبَحاَنُه ِمَن الدَُّعاِء: الَ ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَ

  َباُب ُدَعاِء َرسُولِ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم -٢
ِتْسِعَني َوِمئٍَة ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َسَنةَ إِْحَدى وَثَالَِثَني َومِئََتْينِ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، ِفي َسَنِة َخْمسٍ َو -٣٨٣٠

ِلٍد ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُسفَْيانُ ، ِفي َمجِْلسِ اَألْعَمشِ ، مُْنذُ َخْمِسنيَ َسَنةً ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن ُمرَّةَ الَْجَمِليُّ ، ِفي َزَمنِ َخا
اْبنِ َعبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم كَانَ َيقُولُ ِفي  الَْحارِِث الُْمكِْتبِ ، َعْن طَِليقِ ْبنِ قَْيسٍ الَْحنَِفيِّ ، َعنِ

َوَيسِّرِ الُْهَدى ِلي  َربِّ أَِعنِّي َوالَ ُتِعْن َعلَيَّ ، َواْنصُْرنِي َوالَ تَْنُصْر َعلَيَّ ، َواْمكُْر ِلي َوالَ َتْمكُْر َعلَيَّ ، َواْهدِنِي: ُدَعاِئِه 
بًِتا ، إِلَْيكَ ي َعلَى َمْن َبَغى َعلَيَّ ، َربِّ اْجَعلْنِي لََك َشكَّاًرا ، لََك ذَكَّاًرا ، لَكَ َرهَّاًبا ، لََك ُمِطيًعا ، إِلَْيَك ُمْخ، َواْنُصرْنِ

دِّْد ِلَسانِي ، َوثَبِّتْ ُحجَِّتي ، أَوَّاًها ُمنِيًبا ، َربِّ َتقَبَّلْ َتوَْبِتي ، َواغِْسلْ حَْوبَِتي ، َوأَجِْب َدعَْوِتي ، َواْهِد قَلْبِي ، َوَس
  .َواْسلُلْ َسِخيَمةَ قَلْبِي

  .َنَعْم: أَقُولُُه ِفي قُنُوِت الْوِْترِ ؟ قَالَ : قُلُْت ِلَوِكيعٍ : قَالَ أَُبو الَْحَسنِ الطََّناِفِسيُّ 

بِي ُعَبْيَدةَ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن أَ -٣٨٣١
. َما ِعْنِدي َما أُْعطِيِك : أََتْت فَاِطَمةُ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َتْسأَلُُه َخاِدًما ، فَقَالَ لََها : َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ قَالَ 
قُوِلي الَ ، َبلْ َما : الَِّذي سَأَلِْت أََحبُّ إِلَْيِك ، أَْو َما ُهَو خَْيٌر ِمْنُه ؟ فَقَالَ لََها َعِليٌّ : َد ذَِلَك فَقَالَ فََرَجَعْت ، فَأََتاَها َبْع

، َربََّنا َوَربَّ كُلِّ َشْيٍء ،  اللَُّهمَّ َربَّ السََّماوَاِت السَّْبعِ ، َوَربَّ الْعَْرشِ الْعَِظيمِ: قُوِلي : فَقَالَ : ُهَو َخْيٌر ِمْنُه ، فَقَالَْت 
لَْيسَ َبْعَدكَ َشْيٌء ، َوأَْنَت ُمْنزِلَ التَّْوَراِة وَاإلِْنجِيلِ وَالْقُْرآِن الَْعِظيمِ ، أَْنتَ األَوَّلُ فَلَْيَس قَْبلََك َشْيٌء ، وَأَْنَت اآلِخُر فَ

  .ْيَس ُدوَنَك َشْيٌء ، اقْضِ َعنَّا الدَّْيَن َوأَغْنَِنا ِمَن الْفَقْرِالظَّاِهُر فَلَْيَس فَْوقََك َشْيٌء ، َوأَْنَت الَْباِطُن فَلَ

َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َمْهِديٍّ ، َحدَّثََنا : َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن إِبَْراهِيَم الدَّْورَِقيُّ ، َوُمَحمَُّد ْبُن َبشَّارٍ قَاالَ  -٣٨٣٢
اللَُّهمَّ : اَق ، َعْن أَبِي اَألْحَوصِ ، َعْن َعْبِد اِهللا ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أَنَُّه كَانَ َيقُولُ ُسفَْيانُ ، َعْن أَبِي إِْسَح

  .إِنِّي أَسْأَلُكَ الُْهَدى ، وَالتُّقَى ، َوالَْعفَاَف ، َوالِْغَنى

ثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُنَمْيرٍ ، َعْن ُموَسى ْبنِ ُعَبْيَدةَ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ ثَابٍِت ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّ -٣٨٣٣
،  اللَُّهمَّ اْنفَعْنِي بَِما َعلَّْمَتنِي ، َوَعلِّْمنِي َما َيْنفَُعنِي: كَانَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقُولُ : أَبِي ُهَرْيَرةَ قَالَ 

  .َوزِدْنِي ِعلًْما ، َوالْحَْمُد ِللَِّه َعلَى كُلِّ حَالٍ ، َوأَُعوذُ بِاللَِّه ِمْن َعذَابِ النَّارِ

مَاِلكٍ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا اَألْعَمُش ، َعْن َيزِيَد الرَّقَاِشيِّ  -٣٨٣٤
َيا َرسُولَ اهللاِ : اللَُّهمَّ ثَبِّْت قَلْبِي َعلَى ِدينَِك ، فَقَالَ َرُجلٌ : كَانَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ُيكِْثُر أَنْ َيقُولَ : قَالَ 

نَّ الْقُلُوَب َبْيَن إِْصبََعْينِ ِمْن أَصَابِعِ الرَّْحَمنِ َعزَّ َوَجلَّ إِ: ، َتخَاُف َعلَْيَنا َوقَْد آَمنَّا بَِك ، َوَصدَّقْنَاَك بَِما جِئَْت بِِه ، فَقَالَ 



  .ُيقَلُِّبَها
  .َوأَشَاَر اَألعَْمُش بِإِْصَبَعْيِه

، َعْن َعْبِد اهللاِ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُرْمحٍ ، َحدَّثََنا اللَّْيثُ ْبُن سَْعٍد ، َعْن َيزِيَد ْبنِ أَبِي َحبِيبٍ ، َعْن أَبِي الْخَْيرِ -٣٨٣٥
َعلِّْمنِي ُدَعاًء أَْدُعو بِِه ِفي : ْبنِ َعْمرِو ْبنِ الَْعاصِ ، َعْن أَبِي َبكْرٍ الصِّدِّيقِ ، أَنَُّه قَالَ لَِرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

ا ، َوالَ َيْغِفُر الذُُّنوَب إِالَّ أَْنَت ، فَاغِْفْر ِلي َمْغِفَرةً ِمْن ِعْنِدكَ اللَُّهمَّ إِنِّي ظَلَْمُت َنفِْسي ظُلًْما كَِثًري: قُلِ : َصالَِتي ، قَالَ 
  .، َواْرَحمْنِي إِنََّك أَْنَت الَْغفُورُ الرَّحِيُم

دَبَّسِ ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن ِمْسَعرٍ ، َعْن أَبِي َمْرزُوقٍ ، َعْن أَبِي الَْع -٣٨٣٦
الَ : الَ خََرَج َعلَْيَنا َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َوُهَو مُتَِّكئٌ َعلَى َعًصا ، فَلَمَّا َرأَيَْناُه قُْمَنا ، فَقَ: الَْباهِِليِّ قَالَ 

اللَُّهمَّ اغِْفْر لََنا وَاْرَحْمَنا ، : َيا َرُسولَ اِهللا ، لَْو َدعَْوَت اللََّه لََنا قَالَ  :قُلَْنا . َتفَْعلُوا كََما َيفَْعلُ أَْهلُ فَارَِس بُِعظَمَاِئَها 
  .َواْرَض َعنَّا ، َوَتقَبَّلْ ِمنَّا ، َوأَْدِخلَْنا الَْجنَّةَ ، وََنجَِّنا ِمَن النَّارِ ، وَأَْصِلحْ لََنا َشأَْنَنا كُلَُّه

  .أََولَْيَس قَْد َجَمْعُت لَكُُم اَألْمَر ؟: ا أَنْ يَزِيَدَنا ، فَقَالَ فَكَأَنََّما أَْحَببَْن: قَالَ 

يِّ ، َعْن أَِخيهِ َحدَّثََنا ِعيَسى ْبُن َحمَّاٍد الِْمْصرِيُّ ، أَْخبََرَنا اللَّْيثُ ْبُن سَْعٍد ، َعْن َسِعيِد ْبنِ أَبِي سَِعيٍد الَْمقُْبرِ -٣٨٣٧
اللَُّهمَّ إِنِّي أَُعوذُ بَِك : كَانَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقُولُ : نَُّه َسِمعَ أََبا هَُرْيَرةَ َيقُولُ َعبَّاِد ْبنِ أَبِي َسعِيٍد ، أَ

  .َمُعِمْن ِعلْمٍ الَ َيْنفَُع ، َوِمْن قَلْبٍ الَ َيْخَشُع ، َوِمْن َنفْسٍ الَ َتْشَبُع ، َوِمْن ُدَعاٍء الَ ُيْس: ِمَن اَألرَْبعِ 

  َباُب َما َتَعوَّذَ ِمْنُه َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم -٣
ثََنا َوِكيٌع ؛ َجِميًعا َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُنَمْيرٍ وَحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّ -٣٨٣٨

اللَُّهمَّ إِنِّي :  ْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعاِئَشةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم كَانَ َيْدُعو بَِهُؤالَِء الدََّعوَاِتِهَشامِ ْبنِ ُع
ْن َشرِّ ِفْتَنِة الْغَِنى ، َوَشرِّ ِفْتَنةِ الْفَقْرِ ، َوِمْن أَُعوذُ بَِك ِمْن ِفْتَنِة النَّارِ َوَعذَابِ النَّارِ ، َوِمْن ِفْتَنِة الْقَْبرِ َوَعذَابِ الْقَْبرِ ، َوِم

َخطَاَيا ، كََما َنقَّْيتَ الثَّْوبَ َشرِّ ِفْتَنِة الَْمسِيحِ الدَّجَّالِ ، اللَُّهمَّ اغِْسلْ خَطَايَاَي بَِماِء الثَّلْجِ وَالَْبَرِد ، َوَنقِّ قَلْبِي ِمَن الْ
َوَباِعْد َبيْنِي َوَبْيَن خَطَاَياَي كََما َباَعْدتَ َبْيَن الَْمشْرِقِ َوالَْمغْرِبِ ، اللَُّهمَّ إِنِّي أَُعوذُ بَِك ِمَن اَألْبَيَض ِمَن الدََّنسِ ، 

  .الْكََسلِ َوالَْهَرمِ ، َوالْمَأْثَمِ وَالَْمْغَرمِ

ُن إِْدرِيَس ، َعْن ُحَصْينٍ ، َعْن ِهالَلٍ ، َعْن فَْرَوةَ ْبنِ َنْوفَلٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْب -٣٨٣٩
اللَُّهمَّ إِنِّي : كَانَ َيقُولُ : َعْن ُدَعاٍء كَانَ َيْدُعو بِِه َرُسولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَقَالَْت : َسأَلُْت َعاِئَشةَ : قَالَ 

  .َعِملُْت ، َوِمْن َشرِّ َما لَْم أَْعَملْأَُعوذُ بَِك ِمْن َشرِّ َما 

َحدَّثَنِي ُحَمْيٌد الَْخرَّاطُ ، َعْن كَُرْيبٍ ، َمْولَى ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن الُْمْنِذرِ الْحَِزاِميُّ ، َحدَّثََنا َبكُْر ْبُن ُسلَْيمٍ  -٣٨٤٠
اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ُيَعلُِّمَنا َهذَا الدَُّعاَء كََما ُيَعلُِّمَنا السُّوَرةَ ِمَن  كَانَ َرُسولُ: اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ 

الِ الَْمسِيحِ الدَّجَّاللَُّهمَّ إِنِّي أَُعوذُ بَِك ِمْن َعذَابِ جََهنََّم ، َوأَُعوذُ بَِك ِمْن َعذَابِ الْقَْبرِ ، َوأَُعوذُ بَِك ِمْن ِفْتَنِة : الْقُْرآِن 
  .، َوأَُعوذُ بَِك ِمْن ِفْتَنِة الَْمْحَيا وَالَْمَماِت



ِد ْبنِ َيحَْيى ْبنِ َحبَّانَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ ، َحدَّثََنا ُعَبْيدُ اهللاِ ْبُن ُعَمَر ، َعْن ُمَحمَّ -٣٨٤١
فَقَْدُت َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ذَاَت لَْيلٍَة ِمْن ِفَراِشِه ، : هَُرْيَرةَ ، َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت ، َعنِ اَألْعَرجِ ، َعْن أَبِي 

إِنِّي أَعُوذُ بِرَِضاكَ  اللَُّهمَّ: فَالَْتَمْسُتُه ، فََوقََعْت َيِدي َعلَى َبطْنِ قََدَمْيِه َوُهَو ِفي الَْمْسجِِد ، َوُهَما مَْنُصوَبتَاِن ، َوُهَو َيقُولُ 
  .ْيَت َعلَى نَفِْسَكِمْن َسَخِطَك ، َوبُِمَعافَاِتَك ِمْن ُعقُوبَِتَك ، َوأَُعوذُ بَِك ِمْنَك ، الَ أُْحِصي ثََناًء َعلَْيَك ، أَْنَت كََما أَثَْن

اِعيِّ ، َعْن إِْسحَاَق ْبنِ َعْبِد اِهللا ، َعْن َجْعفَرِ ْبنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن ُمْصَعبٍ ، َعنِ األَْوَز -٣٨٤٢
َتَعوَّذُوا بِاللَِّه ِمَن الْفَقْرِ َوالِْقلَِّة َوالذِّلَِّة ، َوأَنْ : قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ِعَياضٍ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَالَ 

  .َتظِْلَم أَْو ُتظْلََم

قَالَ :  َجابِرٍ قَالَ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن أَُساَمةَ ْبنِ َزْيٍد ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ الُْمْنكَِدرِ ، َعْن -٣٨٤٣
  .ِعلْمٍ الَ َيْنفَُع َسلُوا اللََّه ِعلًْما َناِفًعا ، َوَتَعوَّذُوا بِاللَِّه ِمْن: َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

َر َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن إِسَْرائِيلَ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن َعْمرِو ْبنِ َمْيُمو -٣٨٤٤ ٍن ، َعْن ُعَم
  .الُْبْخلِ ، َوأَرْذَلِ الُْعُمرِ ، َوَعذَابِ الْقَْبرِ ، َوِفْتَنِة الصَّْدرَِيَتَعوَّذُ ِمَن الُْجْبنِ َو: ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم كَانَ 

  .َيعْنِي الرَُّجلَ َيُموُت َعلَى ِفْتَنٍة ، الَ َيْسَتْغِفُر اللََّه ِمْنَها: قَالَ َوِكيٌع 

  َباُب الْجََواِمعِ ِمَن الدَُّعاِء -٤
يدُ ْبُن َهاُرونَ ، أَْخَبرََنا أَُبو مَاِلكٍ َسْعُد ْبُن طَارِقٍ ، َعْن أَبِيِه ، أَنَُّه َسِمعَ النَّبِيَّ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا يَزِ -٣٨٤٥

اغِْفرْ ِلي اللَُّهمَّ : قُلِ : َيا َرُسولَ اِهللا ، كَْيَف أَقُولُ ِحَني أَْسأَلُ َربِّي ؟ قَالَ : َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َوقَْد أََتاُه َرُجلٌ فَقَالَ 
  .َك دِيَنَك َودُْنَياَكَواْرَحْمنِي ، َوَعاِفنِي وَاْرُزقْنِي ، َوَجَمَع أَصَابَِعُه اَألْرَبَع إِالَّ اِإلْبَهاَم ، فَإِنَّ َهُؤالَِء َيْجَمْعَن لَ

ُن َسلََمةَ ، أَْخبََرنِي َجْبُر ْبُن حَبِيبٍ ، َعْن أُمِّ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعفَّانُ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْب -٣٨٤٦
اللَُّهمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك ِمَن :  كُلْثُومٍ بِْنِت أَبِي َبكْرٍ ، َعْن َعاِئَشةَ ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َعلََّمَها َهذَا الدَُّعاَء

َوَما  ِه ، َما َعِلْمُت ِمْنُه َوَما لَْم أَْعلَْم ، َوأَُعوذُ بَِك ِمَن الشَّرِّ كُلِِّه َعاجِِلِه َوآجِِلِه ، َما َعِلْمُت ِمْنُهالَْخْيرِ كُلِِّه َعاجِِلِه َوآجِِل
َعاذَ بِِه َعْبُدَك َونَبِيَُّك ، اللَُّهمَّ لَْم أَْعلَْم ، اللَُّهمَّ إِنِّي أَسْأَلَُك ِمْن خَْيرِ َما َسأَلََك َعْبُدَك َوَنبِيَُّك ، َوأَُعوذُ بَِك ِمْن َشرِّ َما 
ْيَها ِمْن قَْولٍ أَْو َعَملٍ ، َوأَسْأَلُكَ إِنِّي أَسْأَلُكَ الَْجنَّةَ َوَما قَرََّب إِلَيَْها ِمْن قَْولٍ أَْو َعَملٍ ، َوأَُعوذُ بَِك ِمَن النَّارِ َوَما قَرَّبَ إِلَ

  .ي َخيًْراأَنْ َتجَْعلَ كُلَّ قََضاٍء قََضْيَتُه ِل

:  قَالَ َحدَّثََنا ُيوُسفُ ْبُن ُموَسى الْقَطَّانُ ، َحدَّثََنا جَرِيٌر ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي َصاِلحٍ ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ -٣٨٤٧
هَُّد ثُمَّ أَْسأَلُ اللََّه الَْجنَّةَ ، َوأَُعوذُ بِِه ِمَن أََتَش: َما َتقُولُ ِفي الصَّالَِة ؟ قَالَ : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِلَرُجلٍ 

  .َحوْلََها ُندَْنِدنُ: النَّارِ ، أََما َواللَِّه ، َما أُْحِسُن َدْنَدنََتَك ، َوالَ دَْنَدَنةَ ُمعَاٍذ قَالَ 

  َباُب الدَُّعاِء بِالَْعفْوِ َوالَْعاِفيَِة -٥
ْبُن إِْبَراِهيَم الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي فُدَْيٍك ، أَخَْبرَنِي َسلََمةُ ْبُن َوْرَدانَ ، َعْن أََنسِ بْنِ  َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ -٣٨٤٨

َسلْ رَبََّك الَْعفَْو : الَ َيا َرسُولَ اِهللا ، أَيُّ الدَُّعاِء أَفَْضلُ ؟ قَ: أََتى النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َرُجلٌ ، فَقَالَ : َماِلٍك قَالَ 



َسلْ رَبََّك : َيا َرُسولَ اِهللا ، أَيُّ الدَُّعاِء أَفَْضلُ ؟ قَالَ : ثُمَّ أََتاُه ِفي الَْيْومِ الثَّانِي فَقَالَ . َوالَْعاِفَيةَ ِفي الدُّْنَيا َواآلِخَرِة 
َسلْ رَبََّك : َيا نَبِيَّ اِهللا ، أَيُّ الدَُّعاِء أَفَْضلُ ؟ قَالَ : ِفي الَْيْومِ الثَّاِلِث فَقَالَ  ثُمَّ أَتَاُه. الَْعفَْو وَالَْعاِفَيةَ ِفي الدُّْنَيا وَاآلِخَرِة 

  .فَقَْد أَفْلَْحَت الَْعفَْو وَالَْعاِفَيةَ ِفي الدُّْنَيا وَاآلِخَرِة ، فَإِذَا أُْعطِيَت الَْعفَْو َوالَْعاِفَيةَ ِفي الدُّْنَيا َواآلِخَرِة ،

َسِمْعُت شُْعَبةَ ، َعْن َيزِيدَ ْبنِ ُخَمْيرٍ : َحدَّثََنا ُعبَْيُد ْبُن َسعِيٍد قَالَ : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َوَعِليُّ ْبُن ُمحَمٍَّد قَاالَ  -٣٨٤٩
ِمَع أََبا َبكْرٍ ، ِحَني قُبِضَ النَّبِيُّ َصلَّى َسِمْعُت ُسلَْيمَ ْبَن َعاِمرٍ ، ُيَحدِّثُ َعْن أَْوَسطَ ْبنِ إِْسَماِعيلَ الَْبَجِليِّ ، أَنَُّه َس: قَالَ 

: قَاَم َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِفي َمقَاِمي َهذَا َعاَم األَوَّلِ ، ثُمَّ َبكَى أَُبو َبكْرٍ ، ثُمَّ قَالَ : اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقُولُ 
رِّ َوُهَما ِفي الَْجنَِّة ، وَإِيَّاكُْم َوالْكَِذَب ، فَإِنَُّه َمَع الْفُجُورِ َوُهَما ِفي النَّارِ ، َوَسلُوا اللَّهَ َعلَْيكُْم بِالصِّْدقِ ، فَإِنَُّه َمَع الْبِ

الَ َتقَاطَُعوا ، َوالَ َتدَاَبرُوا ضُوا ، َوالُْمَعافَاةَ ، فَإِنَُّه لَْم يُْؤَت أََحٌد بَْعَد الَْيِقنيِ َخيًْرا ِمَن الُْمَعافَاِة ، َوالَ َتحَاَسُدوا ، َوالَ َتَباغَ
  .، َوكُوُنوا ِعَباَد اِهللا إِْخوَاًنا

ْن َعاِئَشةَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن كَْهَمسِ ْبنِ الَْحَسنِ ، َعْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ ُبرَْيَدةَ ، َع -٣٨٥٠
اللَُّهمَّ إِنََّك َعفُوٌّ ُتِحبُّ الَْعفْوَ : َتقُوِلَني : ، أََرأَْيتَ إِنْ َوافَقُْت لَْيلَةَ الْقَْدرِ َما أَْدُعو ؟ قَالَ  َيا َرُسولَ اِهللا: أَنََّها قَالَْت 
  .فَاْعُف َعنِّي

قََتاَدةَ ، َعنِ الَْعالَِء ْبنِ زَِيادٍ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن ِهَشامٍ ، َصاِحبِ الدَّْسُتوَاِئيِّ ، َعْن  -٣٨٥١
: َما ِمْن َدْعَوٍة َيْدُعو بَِها الَْعْبُد أَفَْضلَ ِمْن : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : الَْعَدوِيِّ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَالَ 

  .آلِخرَِةاللَُّهمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك الُْمَعافَاةَ ِفي الدُّنَْيا َوا

  َباٌب إِذَا َدَعا أََحدُكُْم فَلَْيْبَدأْ بَِنفْسِِه -٦
َق ، َعْن َسِعيِد ْبنِ َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليٍّ الَْخالَّلُ ، َحدَّثََنا زَْيُد ْبُن الُْحبَابِ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن أَبِي إِْسحَا -٣٨٥٢

  .َيْرحَُمَنا اللَُّه وَأََخا َعاٍد: قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم :  ُجَبْيرٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ

  َباُب ُيسَْتَجابُ َألَحِدكُْم َما لَْم يَْعَجلْ -٧
زُّْهرِيِّ ، َعْن أَبِي ُعَبْيٍد ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن َماِلِك ْبنِ أََنسٍ ، َعنِ ال -٣٨٥٣

ُيسَْتجَاُب َألَحدِكُْم َما لَمْ : َمْولَى َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َعْوٍف ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 
  .قَْد َدَعْوُت اللََّه فَلَْم َيسَْتجِبِ اللَُّه ِلي: ولُ َيقُ: َوكَْيَف يَْعَجلُ َيا َرُسولَ اِهللا ؟ قَالَ : َيْعَجلْ ِقيلَ 

  اللَُّهمَّ اغِْفرْ ِلي إِنْ ِشئَْت: َباُب الَ َيقُولُ الرَُّجلُ  -٨
عَْرجِ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن إِْدرِيَس ، َعنِ اْبنِ َعْجالَنَ ، َعْن أَبِي الزَِّناِد ، َعنِ اَأل -٣٨٥٤

اللَُّهمَّ اغِْفْر ِلي إِنْ شِئَْت ، َولَْيْعزِْم ِفي : الَ َيقُولَنَّ أََحدُكُْم : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ُهَرْيَرةَ قَالَ 
  .الَْمسْأَلَِة ، فَإِنَّ اللََّه الَ ُمكْرَِه لَُه

  َباُب اْسمِ اِهللا اَألْعظَمِ -٩
، َعْن أَْسَماَء  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا ِعيَسى ْبُن ُيوُنَس ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ أَبِي زَِياٍد ، َعْن َشْهرِ ْبنِ َحْوَشبٍ -٣٨٥٥



َوإِلَُهكُمْ إِلٌَه وَاِحٌد الَ {: ْينِ اآلَيَتْينِ اْسُم اِهللا اَألْعظَُم ِفي َهاَت: قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : بِْنِت يَزِيَد قَالَْت 
  .، َوفَاِتَحِة سُوَرِة آلِ ِعْمَرانَ} إِلََه إِالَّ ُهَو الرَّْحَمُن الرَّحِيُم

اِهللا ْبنِ الَْعالَِء ، َعنِ  َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن إِْبَراِهيَم الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن أَبِي َسلََمةَ ، َعْن َعْبِد -٣٨٥٦
  .الَْبقََرِة ، وَآلِ ِعْمَرانَ ، َوطه: اْسُم اِهللا اَألعْظَُم الَِّذي إِذَا ُدِعَي بِهِ أَجَاَب ِفي سَُورٍ ثَالٍَث : الْقَاِسمِ قَالَ 

ذَكَْرُت ذَِلَك ِلعِيَسى ْبنِ : ْبُن أَبِي َسلََمةَ ، قَالَ َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن إِْبَراهِيَم الدَِّمشِْقيُّ ، َحدَّثََنا َعْمُرو  -م٣٨٥٦
 َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّمَ ُموَسى ، فََحدَّثَنِي أَنَُّه َسِمَع غَْيالَنَ ْبَن أََنسٍ ، ُيَحدِّثُ َعنِ الْقَاِسمِ ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ ، َعنِ النَّبِيِّ

  .َنحَْوُه

ِه ، ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن َماِلِك ْبنِ ِمْغَولٍ ، أَنَُّه َسِمَعُه ِمْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ ُبرَْيَدةَ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن -٣٨٥٧
اَألَحُد الصََّمُد ، الَِّذي لَْم َيِلدْ  اللَُّهمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنََّك أَْنَت اللَُّه: َسِمَع النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َرُجالً َيقُولُ : قَالَ 

لَقَْد َسأَلَ اللََّه بِاْسِمِه اَألعْظَمِ ، الَِّذي : َولَْم يُولَْد ، وَلَْم َيكُْن لَُه كُفًُوا أََحٌد ، فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 
  .إِذَا ُسِئلَ بِِه أَْعطَى ، َوإِذَا ُدِعَي بِهِ أَجَاَب

:  ْبنِ َماِلٍك قَالَ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا أَُبو ُخَزْيَمةَ ، َعْن أََنسِ ْبنِ ِسريِيَن ، َعْن أََنسِ -٣٨٥٨
لَكَ الَْحْمَد ، الَ إِلََه إِالَّ أَْنَت ، َوْحَدَك الَ شَرِيكَ  اللَُّهمَّ إِنِّي أَسْأَلَُك بِأَنَّ: َسِمَع النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َرُجالً َيقُولُ 

لَقَْد َسأَلَ اللََّه بِاْسِمِه اَألْعظَمِ ، الَِّذي إِذَا : لََك ، الَْمنَّانُ ، َبِديعُ السََّماَواِت َواَألْرضِ ، ذُو الَْجالَلِ وَاِإلكَْرامِ ، فَقَالَ 
  .ِعَي بِهِ أَجَاَبُسِئلَ بِِه أَْعطَى ، َوإِذَا ُد

فَزَارِيِّ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا أَُبو ُيوُسَف الصَّْيَدالَنِيُّ ُمَحمَّدُ ْبُن أَْحَمدَ الرَّقِّيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َسلََمةَ ، َعنِ الْ -٣٨٥٩
اللَُّهمَّ : َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقُولُ : َشْيَبةَ ، َعْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ ُعكَْيمٍ الُْجَهنِيِّ ، َعْن َعاِئَشةَ قَالَْت 

ذَا ُسِئلَْت بِهِ أَْعطَْيَت ، إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسِْمَك الطَّاِهرِ الطَّيِّبِ الُْمَباَرِك اَألَحبِّ إِلَْيَك ، الَِّذي إِذَا ُدِعيتَ بِِه أَجَْبَت ، َوإِ
  .ِه َرِحْمَت ، َوإِذَا اْسُتفْرِْجَت بِِه فَرَّْجَتَوإِذَا اْستُْرِحْمَت بِ

فَقُلُْت : َيا َعاِئَشةُ َهلْ َعِلْمِت أَنَّ اللََّه قَْد دَلَّنِي َعلَى اِالْسمِ الَِّذي إِذَا ُدِعَي بِهِ أَجَاَب ؟ قَالَْت : َوقَالَ ذَاَت َيْومٍ : قَالَْت 
فََتَنحَّْيُت َوَجلَْسُت َساَعةً ، ثُمَّ : إِنَُّه الَ َيْنبَِغي لَِك َيا َعاِئَشةُ ، قَالَْت : فََعلِّْمنِيِه ، قَالَ  َيا َرسُولَ اِهللا ، بِأَبِي أَْنَت َوأُمِّي: 

َعلَِّمِك ، إِنَُّه الَ َيْنبَِغي إِنَّهُ الَ َيْنبَِغي لَِك َيا َعاِئَشةُ أَنْ أُ: َيا َرُسولَ اِهللا ، َعلِّْمنِيِه ، قَالَ : قُْمُت فَقَبَّلُْت َرأَْسُه ، ثُمَّ قُلُْت 
اللَُّهمَّ إِنِّي أَْدُعوَك اللََّه ، : فَقُْمُت فََتَوضَّأُْت ، ثُمَّ َصلَّْيُت َركَْعَتْينِ ، ثُمَّ قُلُْت : لَِك أَنْ َتسْأَِلي بِهِ َشْيئًا ِمَن الدُّْنَيا ، قَالَْت 

حِيَم ، َوأَْدُعوَك بِأَْسمَاِئَك الُْحسَْنى كُلَِّها ، َما َعِلْمُت ِمْنَها ، َوَما لَْم أَْعلَْم ، أَنْ َوأَْدُعوَك الرَّْحَمَن ، َوأَْدُعوكَ الَْبرَّ الرَّ
ْوتِ إِنَُّه لَِفي اَألْسَماِء الَِّتي َدَع: فَاْسَتْضَحَك َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، ثُمَّ قَالَ : َتْغِفَر ِلي َوَتْرَحمَنِي ، قَالَْت 

  .بَِها

  َباُب أَْسَماِء اِهللا َعزَّ َوَجلَّ -١٠
َسلََمةَ ، َعْن أَبِي  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبَدةُ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْمرٍو ، َعْن أَبِي -٣٨٦٠



إِنَّ ِللَِّه ِتْسَعةً وَِتْسِعَني اْسًما ، ِمئَةً إِالَّ وَاِحًدا ، َمْن أَْحَصاَها َدَخلَ : َعلْيِه وَسلََّم  قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا: ُهَرْيَرةَ قَالَ 
  .الَْجنَّةَ

َهْيرُ ْبُن ُمَحمَّدٍ ُزَحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْمِلِك ْبُن ُمَحمٍَّد الصَّنَْعانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو الُْمْنِذرِ  -٣٨٦١
َحدَّثَنِي عَْبُد الرَّْحَمنِ اَألعَْرُج ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه ، التَِّميِميُّ ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن ُعقَْبةَ 

: اِحًدا ، إِنَُّه وِْتٌر ، ُيِحبُّ الْوِْتَر ، َمْن َحِفظََها َدَخلَ الَْجنَّةَ َوِهَي إِنَّ ِللَِّه ِتْسَعةً َوِتْسِعنيَ اْسًما ، ِمئَةً إِالَّ َو: وَسلََّم قَالَ 
لَْمِلُك ، الَْحقُّ ، السَّالَمُ اللَُّه ، الَْواِحُد ، الصََّمُد ، األَوَّلُ ، اآلِخُر ، الظَّاِهُر ، الَْباِطُن ، الَْخاِلُق ، الْبَارُِئ ، الُْمَصوُِّر ، ا

مِيُع ، الَْبِصُري ، ِمُن ، الُْمَهْيِمُن ، الَْعزِيُز ، الَْجبَّاُر ، الُْمَتكَبُِّر ، الرَّْحَمُن ، الرَّحِيُم ، اللَِّطيُف ، الَْخبُِري ، السَّ، الُْمْؤ
ِدُر ، الْقَاِهُر ، الَْعِليُّ ، الَْحكِيُم ، الْقَرِيبُ الَْعِليُم ، الَْعظِيُم ، الَْبارُّ ، الُْمْتعَالِ ، الَْجلِيلُ ، الَْجمِيلُ ، الَْحيُّ ، الْقَيُّوُم ، الْقَا

وُّ ، الَْغفُوُر ، الَْحِليمُ ، الُْمجِيُب ، الَْغنِيُّ ، الَْوهَّاُب ، الَْوُدوُد ، الشَّكُوُر ، الَْماجُِد ، الَْواجُِد ، الْوَاِلي ، الرَّاِشُد ، الَْعفُ
  َمجِيُد ، الْوَِليُّ ، الشَّهِيُد ،، الْكَرُِمي ، التَّوَّاُب ، الرَّبُّ ، الْ

ِديُد ، الضَّارُّ ، النَّاِفُع ، الُْمبُِني ، الُْبْرَهانُ ، الرَّؤُوُف ، الرَّحِيُم ، الْمُْبِدُئ ، الُْمِعيُد ، الَْباِعثُ ، الَْوارِثُ ، الْقَوِيُّ ، الشَّ
الْبَاِسطُ ، الُْمِعزُّ ، الُْمِذلُّ ، الُْمقِْسطُ ، الرَّزَّاُق ، ذُو الْقُوَِّة ، الَْمِتُني ،  الَْباِقي ، الَْواِقي ، الَْخاِفُض ، الرَّاِفُع ، الْقَابُِض ،

ُع ، الَْجاِمُع ، الَْهاِدي ، الْقَاِئُم ، الدَّاِئُم ، الَْحاِفظُ ، الَْوكِيلُ ، الْفَاِطُر ، السَّاِمُع ، الُْمعِْطي ، الُْمحْيِي ، الُْمِميُت ، الَْمانِ
ُد ، الَِّذي لَْم َيِلْد ، وَلَمْ كَاِفي ، األََبُد ، الَْعاِلُم ، الصَّاِدُق ، النُّوُر ، الُْمنُِري ، التَّامُّ ، الْقَِدُمي ، الْوِْتُر ، اَألَحُد ، الصََّمالْ

  َيكُْن لَُه كُفًُوا أََحٌد ُيولَْد ، َولَْم
الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه َوْحَدُه الَ َشرِيَك لَُه ، لَهُ : فََبلََغَنا ِمْن غَْيرِ َواِحٍد ِمْن أَْهلِ الِْعلْمِ ، أَنَّ أَوَّلََها يُفَْتحُ بِقَْولِ : قَالَ ُزَهْيٌر 

  .ى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر ، الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه ، لَُه اَألْسَماُء الُْحسَْنىالُْملُْك َولَُه الَْحْمُد ، بَِيِدِه الَْخْيُر َوُهَو َعلَ

  َباُب َدْعَوِة الْوَاِلِد َوَدْعَوِة الَْمظْلُومِ -١١
َيحَْيى ْبنِ أَبِي كَِثريٍ ، َعْن  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َبكْرٍ السَّْهِميُّ ، َعْن ِهَشامٍ الدَّْستَُواِئيِّ ، َعْن -٣٨٦٢

ثَالَثُ َدَعوَاٍت ُيسَْتجَاُب لَُهنَّ ، الَ َشكَّ : قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : أَبِي َجْعفَرٍ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَالَ 
  .لْوَاِلِد لَِولَِدِهَدْعَوةُ الَْمظْلُومِ ، َوَدْعَوةُ الُْمَساِفرِ ، َوَدْعَوةُ ا: ِفيهِنَّ 

َحدَّثَْتَنا ُحَباَبةُ اْبَنةُ َعْجالَنَ ، َعْن أُمَِّها أُمِّ حَفْصٍ ، َعْن : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا أَُبو َسلََمةَ قَالَ  -٣٨٦٣
ُدَعاُء : َسِمْعتُ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقُولُ : لَْت َصِفيَّةَ بِْنِت جَرِيرٍ ، َعْن أُمِّ َحكِيمٍ بِْنِت وَدَّاعٍ الْخَُزاِعيَِّة قَا

  .الَْواِلِد ُيفِْضي إِلَى الِْحجَابِ

  َباُب كََراِهَيِة اِالعِْتَداِء ِفي الدَُّعاِء -١٢
ُد ْبُن َسلََمةَ ، أَْخبََرَنا َسعِيٌد الُْجَريْرِيُّ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعفَّانُ ، َحدَّثََنا َحمَّا -٣٨٦٤

اللَُّهمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْقَْصَر اَألبَْيَض َعْن َيِمنيِ الَْجنَِّة ، إِذَا َدَخلْتَُها ، : َنَعاَمةَ ، أَنَّ َعْبَد اِهللا ْبَن ُمَغفَّلٍ ، سَِمَع اْبَنهُ َيقُولُ 
َسَيكُونُ : َسلِ اللََّه الَْجنَّةَ ، َوُعذْ بِِه ِمَن النَّارِ ، فَإِنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقُولُ  أَْي بَُنيَّ: فَقَالَ 

  .قَْوٌم َيْعَتُدونَ ِفي الدَُّعاِء



  َباُب َرفْعِ الَْيَدْينِ ِفي الدَُّعاِء -١٣
ُن َخلٍَف ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي َعِديٍّ ، َعْن َجْعفَرِ ْبنِ َمْيُموٍن ، َعْن أَبِي ُعثَْمانَ ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو بِْشرٍ َبكُْر ْب -٣٨٦٥

ْيِه ، فََيُردَُّهمَا إِنَّ َربَّكُْم حَيِيٌّ كَرٌِمي ، َيسَْتحْيِي ِمْن َعْبِدِه أَنْ َيْرفََع إِلَْيِه َيَد: َسلَْمانَ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 
  .-خَاِئَبَتْينِ : ِصفًْرا ، أَْو قَالَ 

ْعبٍ الْقَُرِظيِّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الصَّبَّاحِ ، َحدَّثََنا َعاِئذُ ْبُن َحبِيبٍ ، َعْن َصاِلحِ ْبنِ َحسَّانَ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ كَ -٣٨٦٦
إِذَا َدَعْوَت اللََّه فَاْدُع بُِبطُوِن كَفَّْيَك ، َوالَ َتْدُع : هللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ َرُسولُ ا: َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ قَالَ 

  .بِظُُهورِِهَما ، فَإِذَا فََرغَْت فَاْمَسحْ بِهَِما َوجَْهَك

  َباُب َما َيْدُعو بِِه الرَُّجلُ إِذَا أَصَْبَح َوإِذَا أَْمَسى -١٤
،  كْرٍ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا َحمَّادُ ْبُن َسلََمةَ ، َعْن ُسَهْيلِ ْبنِ أَبِي صَاِلحٍ ، َعْن أَبِيِهَحدَّثََنا أَُبو َب -٣٨٦٧

َه إِالَّ اللَُّه َوْحَدُه الَ الَ إِلَ: َمْن قَالَ ِحَني ُيصْبُِح : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َعْن أَبِي َعيَّاشٍ الزَُّرِقيِّ قَالَ 
إِْسَماعِيلَ ، َوُحطَّ َعْنهُ  َشرِيَك لَُه ، لَُه الُْملُْك ، َولَُه الْحَْمُد ، َوُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَدِيٌر ، كَانَ لَُه َعْدلَ َرقََبٍة ِمْن وَلَِد

زٍ ِمَن الشَّْيطَاِن َحتَّى يُْمِسَي ، وَإِذَا أَْمَسى فَِمثْلُ ذَِلكَ َحتَّى َعْشُر َخِطيئَاٍت ، َوُرِفَع لَُه َعْشُر َدَرَجاٍت ، َوكَانَ ِفي ِحْر
  .ُيصْبَِح
َيا َرُسولَ اِهللا ، إِنَّ أََبا َعيَّاشٍ َيرْوِي َعْنكَ : فََرأَى َرُجلٌ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِفيَما َيَرى النَّاِئُم ، فَقَالَ : قَالَ 

  .َصَدَق أَُبو َعيَّاشٍ: ذَا ، فَقَالَ كَذَا َوكَ

يِه ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيِد ْبنِ كَاِسبٍ ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْعزِيزِ ْبُن أَبِي َحازِمٍ ، َعْن ُسهَْيلٍ ، َعْن أَبِ -٣٨٦٨
اللَُّهمَّ بَِك أَصَْبحَْنا ، َوبِكَ أَْمَسيَْنا ، َوبِكَ : إِذَا أَصَْبحُْتْم فَقُولُوا : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ُهَرْيَرةَ قَالَ 

اللَُّهمَّ بَِك أَْمَسْيَنا ، وَبَِك أَصَْبْحَنا ، وَبَِك َنْحَيا ، وَبَِك َنُموُت ، َوإِلَْيكَ : َنحَْيا ، َوبِكَ َنُموُت ، َوإِذَا أَْمَسْيُتْم فَقُولُوا 
  .الَْمصُِري

: نَ ْبنِ ُعثَْمانَ قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي الزَِّناِد ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أََبا -٣٨٦٩
َما ِمْن َعْبٍد َيقُولُ ِفي َصبَاحِ كُلِّ َيْومٍ : قُولُ َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َي: َسِمْعُت ُعثَْمانَ ْبَن َعفَّانَ َيقُولُ 

ثَ بِْسمِ اِهللا الَِّذي الَ َيُضرُّ َمَع اْسِمِه َشْيٌء ِفي اَألْرضِ َوالَ ِفي السََّماِء ، َوُهَو السَِّميُع الَْعِليُم ، ثَالَ: ، َوَمَساِء كُلِّ لَْيلٍَة 
  .َمرَّاٍت ، فََيُضرَُّه َشْيٌء

َما َتْنظُرُ إِلَيَّ ؟ أََما إِنَّ : كَانَ أََبانُ قَْد أَصَاَبُه طََرٌف ِمَن الْفَاِلجِ ، فَجََعلَ الرَُّجلُ َينْظُُر إِلَْيِه ، فَقَالَ لَُه أََبانُ َو: قَالَ 
  .رَُهالَْحِديثَ كََما قَْد َحدَّثُْتَك ، َولَِكنِّي لَْم أَقُلُْه َيْوَمِئٍذ ، ِلُيْمِضَي اللَُّه َعلَيَّ قََد

لٍ ، َعْن َسابِقٍ ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن بِْشرٍ ، َحدَّثََنا ِمْسَعٌر ، َحدَّثََنا أَُبو َعِقي -٣٨٧٠
َما ِمْن ُمْسِلمٍ أَْو إِْنَساٍن أَْو َعْبدٍ : َعلْيِه وَسلََّم قَالَ  أَبِي َسالَّمٍ ، َخاِدمِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا

َرضِيُت بِاللَِّه َربا ، وَبِاِإلْسالَمِ ِديًنا ، َوبُِمَحمٍَّد نَبِيا ، إِالَّ كَانَ َحقًّا َعلَى اهللاِ أَنْ يُْرِضَيهُ : َيقُولُ ِحَني يُْمِسي َوِحنيَ ُيصْبُِح 
  .َيْوَم الِْقَيامَِة



ْيُر ْبُن أَبِي ُسلَْيَمانَ ْبنِ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد الطََّناِفِسيُّ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا ُعبَاَدةُ ْبُن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا ُجَب -٣٨٧١
لَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيَدُع َهُؤالَِء الدََّعوَاِت ِحنيَ لَْم َيكُْن َرسُولُ اِهللا َص: َسِمْعُت اْبَن ُعَمَر َيقُولُ : ُجَبْيرِ ْبنِ ُمطِْعمٍ قَالَ 

َيةَ ِفي ِدينِي اللَُّهمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الَْعفَْو وَالَْعاِفَيةَ ِفي الدُّْنَيا وَاآلِخَرِة ، اللَُّهمَّ أَْسأَلَُك الَْعفَْو َوالَْعاِف: ُيْمِسي ، َوِحنيَ ُيصْبُِح 
ِمينِي ، َوَماِلي ، اللَُّهمَّ اْسُتْر َعْوَراِتي ، َوآِمْن َرْوَعاِتي ، وَاْحفَظْنِي ِمْن َبْينِ َيَديَّ ، َوِمْن َخلِْفي ، َوَعْن َيَوُدْنَياَي َوأَْهِلي 

  .َوَعْن ِشَماِلي ، َوِمْن فَْوِقي ، َوأَُعوذُ بَِك أَنْ أُغْتَالَ ِمْن َتْحِتي
  .َيعْنِي الَْخْسَف: قَالَ َوِكيٌع 

ِد اِهللا ْبنِ بَُرْيَدةَ ، َعْن أَبِيِه دَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َحدَّثََنا الَْولِيُد ْبُن ثَْعلََبةَ ، َعْن َعْبَح -٣٨٧٢
َه إِالَّ أَْنَت ، َخلَقَْتنِي وَأََنا َعْبُدَك ، َوأََنا َعلَى َعْهِدَك اللَُّهمَّ أَْنتَ رَبِّي الَ إِلَ: قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَ 

، فَإِنَُّه الَ َيْغِفرُ الذُّنُوَب َوَوْعِدَك َما اْسَتطَْعُت ، أَُعوذُ بَِك ِمْن َشرِّ َما َصَنْعُت ، أَُبوُء بِنِْعمَِتَك ، َوأَُبوُء بِذَْنبِي فَاغِْفْر ِلي 
َمْن قَالََها ِفي َيْوِمِه وَلَْيلَِتِه ، فََماَت ِفي ذَِلكَ الَْيْومِ ، أَْو تِلَْك : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم :  إِالَّ أَْنَت ، قَالَ

  .اللَّْيلَِة ، َدَخلَ الَْجنَّةَ ، إِنْ َشاَء اللَُّه تََعالَى

  َباُب َما َيْدُعو بِِه إِذَا أََوى إِلَى ِفرَاشِِه -١٥
َنا ُسهَْيلٌ ، َعْن أَبِيِه ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ أَبِي الشَّوَارِبِ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن الُْمْختَارِ ، َحدَّثَ -٣٨٧٣

اللَُّهمَّ َربَّ السََّماوَاِت وَاَألْرضِ : ا أََوى إِلَى ِفرَاِشِه َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أَنَُّه كَانَ َيقُولُ إِذَ
بَِك ِمْن َشرِّ كُلِّ دَابٍَّة أَْنَت ، َوَربَّ كُلِّ َشْيٍء ، فَاِلَق الَْحبِّ َوالنََّوى ، ُمْنزِلَ التَّْوَراِة َواِإلْنجِيلِ َوالْقُْرآِن الَْعظِيمِ ، أَُعوذُ 

ْيٌء ، ْنَت اَألوَّلُ فَلَْيَس قَْبلَكَ َشْيٌء ، َوأَْنَت اآلِخُر فَلَْيَس بَْعَدَك َشْيٌء ، َوأَْنَت الظَّاِهُر فَلَْيَس فَْوقََك َشآِخذٌ بَِناِصَيِتَها ، أَ
  .َوأَْنَت الْبَاِطُن فَلَْيَس ُدوَنكَ َشْيٌء ، اقْضِ عَنِّي الدَّْيَن َوأَغْنِنِي ِمَن الْفَقْرِ

، أَنَّ كْرٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُنمَْيرٍ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ، َعْن َسِعيِد ْبنِ أَبِي َسِعيٍد ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ َحدَّثََنا أَُبو َب -٣٨٧٤
اِخلَةَ إِزَارِِه ، ثُمَّ ِلَينْفُْض بَِها إِذَا أَرَاَد أََحُدكُمْ أَنْ َيضْطَجَِع َعلَى ِفرَاِشِه فَلَْيْنزِْع َد: َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ 

َربِّ بَِك َوَضْعُت َجْنبِي ، َوبِكَ : ِفَراَشُه ، فَإِنَُّه الَ َيْدرِي َما َخلَفَُه َعلَْيِه ، ثُمَّ لَِيْضطَجِْع َعلَى ِشقِِّه اَألْيَمنِ ، ثُمَّ ِليَقُلْ 
  .إِنْ أَْرَسلَْتَها فَاْحفَظَْها بَِما َحِفظَْت بِِه ِعَباَدَك الصَّاِلحَِنيأَْرفَُعُه ، فَإِنْ أَْمَسكَْت نَفِْسي فَاْرَحْمَها ، َو

أَْنبَأََنا اللَّْيثُ ْبُن َسْعٍد ، َعْن ُعقَْيلٍ ، : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا يُوُنُس ْبُن ُمَحمٍَّد ، َوَسعِيُد ْبُن شَُرْحبِيلَ قَاالَ  -٣٨٧٥
َمْضَجَعُه َنفَثَ نَّ ُعْرَوةَ ْبَن الزَُّبْيرِ ، أَْخبََرُه َعْن َعاِئَشةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم كَانَ إِذَا أََخذَ َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، أَ

  .ِفي َيَدْيِه ، َوقََرأَ بِالُْمَعوِّذََتْينِ َوَمَسَح بِهَِما َجَسَدُه

، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعنِ الْبََراِء ْبنِ َعازِبٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد  -٣٨٧٦
ي إِلَْيَك ، اللَُّهمَّ أَْسلَْمُت َوْجهِ: إِذَا أََخذَْت َمْضجََعَك أَْو أََوْيَت إِلَى ِفرَاِشَك فَقُلِ : َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ لَِرُجلٍ 

إِالَّ إِلَْيَك ، آَمْنُت بِِكتَابِكَ  َوأَلَْجأُْت ظَْهرِي إِلَْيَك ، َوفَوَّْضُت أَْمرِي إِلَْيكَ َرغَْبةً َوَرْهَبةً إِلَْيَك ، الَ َملَْجأَ َوالَ مَْنَجى مِْنَك
َك ِمتَّ َعلَى الِْفطَْرِة ، َوإِنْ أَْصَبْحَت أَصَْبْحَت َوقَْد أََصْبتَ الَِّذي أَْنزَلَْت ، َوَنبِيَِّك الَِّذي أَْرَسلَْت ، فَإِنْ ِمتَّ ِمْن لَْيلَِت

  .َخيًْرا كَِثًريا



ْن َعْبِد اِهللا ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن إِسَْرائِيلَ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن أَبِي ُعبَْيَدةَ ، َع -٣٨٧٧
ِقنِي :  قَالَ يَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم كَانَ إِذَا أََوى إِلَى فَِراِشِه َوَضَع َيَدُه ، َيعْنِي الُْيْمَنى ، َتْحَت َخدِِّه ، ثُمَّأَنَّ النَّبِ

  .-َعذَاَبَك َيْوَم َتْبَعثُ ، أَْو َتْجَمُع ِعَباَدكَ 

  َباُب َما َيْدُعو بِِه إِذَا انَْتَبَه ِمَن اللَّْيلِ -١٦
َحدَّثَنِي ُعَمْيُر ْبُن ، يُّ َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن إِْبَراِهيَم الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا الَْولِيُد ْبُن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا اَألْوَزاِع -٣٨٧٨

َمْن َتعَارَّ ِمَن : لَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَا: َحدَّثَنِي ُجَناَدةُ ْبُن أَبِي أَُميَّةَ ، َعْن ُعَباَدةَ ْبنِ الصَّاِمِت قَالَ ، َهانٍِئ 
 الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه َوْحَدُه الَ َشرِيَك لَُه ، لَُه الُْملُْك ، َولَُه الْحَْمُد ، َوُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَدِيٌر ،: اللَّْيلِ فَقَالَ ِحَني َيْسَتْيِقظُ 

ظِيمِ ، ثُمَّ َدَعا َربِّ ْمدُ ِللَِّه ، َوالَ إِلََه إِالَّ اللَُّه ، َواللَُّه أَكَْبُر ، َوالَ َحْولَ َوالَ قُوَّةَ إِالَّ بِاللَِّه الْعَِليِّ الَْعسُْبَحانَ اِهللا ، َوالَْح
  .اغِْفْر ِلي ، غُِفَر لَُه

  .ضَّأَ ثُمَّ َصلَّى ، قُبِلَْت َصالَُتُهَدَعا اسُْتجِيَب لَُه ، فَإِنْ قَاَم فََتَو: أَْو قَالَ : قَالَ الْوَِليُد  -

ْن أَبِي َسلََمةَ ، أَنَّ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ ْبُن ِهَشامٍ ، أَخَْبَرَنا َشْيَبانُ ، َعْن َيحَْيى ، َع -٣٨٧٩
كَانَ َيبِيُت عِْنَد بَابِ َرسُولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َوكَانَ َيْسَمُع َرُسولَ اهللاِ َربِيَعةَ ْبَن كَْعبٍ اَألْسلَِميَّ ، أَخَْبَرُه أَنَُّه 
  .ُسْبَحانَ اِهللا َوبِحَْمِدِه: ُسْبَحانَ اِهللا َربِّ الْعَالَِمَني الْهَوِيَّ ، ثُمَّ َيقُولُ : َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقُولُ ِمَن اللَّْيلِ 

ْبِعيِّ ْبنِ ِحرَاشٍ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ ُعَمْيرٍ ، َعْن رِ -٣٨٨٠
الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي أَْحَياَنا َبْعَد َما أَمَاَتَنا : الَ كَانَ َرُسولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم إِذَا انَْتَبَه ِمَن اللَّْيلِ قَ: َعْن ُحذَْيفَةَ قَالَ 
  .، َوإِلَْيِه النُُّشوُر

ُجوِد ، َعْن َشْهرِ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا أَُبو الُْحَسْينِ ، َعْن َحمَّاِد ْبنِ َسلََمةَ ، َعْن َعاِصمِ ْبنِ أَبِي النَّ -٣٨٨١
َما ِمْن َعْبٍد َباَت َعلَى : قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ، َعْن أَبِي ظَْبَيةَ ، َعْن ُمَعاِذ ْبنِ َجَبلٍ قَالَ ْبنِ َحْوَشبٍ 

  .الَّ أَْعطَاُهطُُهورٍ ، ثُمَّ َتعَارَّ ِمَن اللَّْيلِ فَسَأَلَ اللََّه َشْيئًا ِمْن أَْمرِ الدُّْنَيا ، أَْو ِمْن أَْمرِ اآلِخَرِة ، إِ

  َباُب الدَُّعاِء ِعْنَد الْكَْربِ -١٧
َعْن َعْبِد الْعَزِيزِ ْبنِ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن بِْشرٍ وَحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمحَمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ؛ َجِميًعا -٣٨٨٢

ي ِهالَلٌ ، َمْولَى ُعَمَر ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َعْن ُعَمَر ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َجْعفَرٍ ، َحدَّثَنِ، ُعَمَر ْبنِ َعْبِد الَْعزِيزِ 
اللَُّه ، اللَُّه : الْكَْربِ  َعلََّمنِي َرسُولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم كَِلَماٍت أَقُولُُهنَّ ِعْنَد: َعْن أُمِِّه أَْسَماَء اْبَنِة ُعَمْيسٍ قَالَْت 

  .رَبِّي الَ أُْشرُِك بِِه َشْيئًا

ي الَْعاِلَيِة ، َعنِ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن ِهَشامٍ ، َصاِحبِ الدَّْسُتوَاِئيِّ ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن أَبِ -٣٨٨٣
الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه الَْحلِيُم الْكَرُِمي ، سُْبَحانَ اهللاِ َربِّ : ى اهللا َعلْيِه وَسلََّم كَانَ َيقُولُ عِْنَد الْكَْربِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّ

  .الْعَْرشِ الَْعِظيمِ ، سُْبَحانَ اِهللا َربِّ السََّماوَاِت السَّْبعِ ، َوَربِّ الْعَْرشِ الْكَرِميِ
  .الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه ِفيَها كُلَِّها: قَالَ َوِكيٌع َمرَّةً 



  َباُب َما َيْدُعو بِِه الرَُّجلُ إِذَا خََرَج ِمْن َبْيتِِه -١٨
نَّ أُمِّ َسلََمةَ ، أََحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعبِيَدةُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َعْن َمْنُصورٍ ، َعنِ الشَّْعبِيِّ ، َعْن  -٣٨٨٤

اللَُّهمَّ إِنِّي أَُعوذُ بَِك أَنْ أَِضلَّ ، أَْو أَزِلَّ ، أَوْ أَظِْلَم أَْو أُظْلَمَ : النَّبِيَّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم كَانَ إِذَا َخَرَج ِمْن َمنْزِِلِه قَالَ 
  .، أَْو أَجَْهلَ أَْو ُيجَْهلَ َعلَيَّ

ْبنِ كَاِسبٍ ، َحدَّثََنا َحاِتُم ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َعْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ ُحَسْينِ ْبنِ َعطَاِء ْبنِ  َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيِد -٣٨٨٥
ْن َبْيِتهِ َم كَانَ إِذَا َخَرَج ِمَيسَارٍ ، َعْن ُسَهْيلِ ْبنِ أَبِي صَاِلحٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ

  .بِْسمِ اِهللا ، الَ َحْولَ َوالَ قُوَّةَ إِالَّ بِاللَِّه ، التُّكْالَنُ َعلَى اللَِّه: قَالَ 

َحدَّثَنِي هَاُرونُ ْبُن َهاُرونَ ، َعنِ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن إِْبَراِهيَم الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي فُدَْيٍك  -٣٨٨٦
إِذَا َخَرجَ الرَُّجلُ ِمْن بَابِ َبْيِتِه ، أَْو ِمْن َبابِ دَارِِه ، : عَْرجِ ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ اَأل

ُوِقيتَ : الَ حَْولَ َوالَ قُوَّةَ إِالَّ بِاللَِّه قَاالَ : ا قَالَ ُهدِيَت ، َوإِذَ: بِْسمِ اِهللا قَاالَ : كَانَ َمَعُه َملَكَاِن ُمَوكَّالَِن بِِه ، فَإِذَا قَالَ 
َماذَا ُترِيَداِن ِمْن َرُجلٍ قَْد ُهِدَي َوكُِفَي : فََيلْقَاُه قَرِيَناُه فََيقُوالَِن : كُفِيَت ، قَالَ : َتَوكَّلُْت َعلَى اِهللا قَاالَ : ، َوإِذَا قَالَ 

  .َوُوِقَي ؟

  ُعو بِِه إِذَا َدَخلَ َبْيتَُهَباُب َما َيْد -١٩
َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبدِ  َحدَّثََنا أَُبو بِْشرٍ َبكُْر ْبُن َخلٍَف ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِصمٍ ، َعنِ اْبنِ ُجرَْيجٍ ، أَْخبََرنِي أَُبو الزُّبَْيرِ ، -٣٨٨٧

إِذَا َدَخلَ الرَُّجلُ َبْيَتُه فَذَكََر اللََّه ِعْنَد ُدخُوِلِه ، َوِعْنَد طََعاِمِه ، قَالَ : ولُ اِهللا ، أَنَُّه َسِمَع النَّبِيَّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقُ
فَإِذَا أَْدَركُْتُم الْمَبِيَت ، : الَ َمبِيَت لَكُْم َوالَ َعَشاَء ، َوإِذَا َدَخلَ وَلَْم َيذْكُرِ اللََّه ِعْنَد ُدُخوِلِه ، قَالَ الشَّْيطَانُ : الشَّْيطَانُ 

  .أَْدَركُْتُم الَْمبِيَت ، َوالَْعَشاَء: لَْم َيذْكُرِ اللََّه ِعْنَد طََعاِمِه ، قَالَ 

  َباُب َما َيْدُعو بِِه الرَُّجلُ إِذَا َسافََر -٢٠
اِصمٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ سَْرجَِس قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَِّحيمِ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َوأَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعْن َع -٣٨٨٨

اللَُّهمَّ إِنِّي أَُعوذُ بَِك ِمنْ : َيَتَعوَّذُ ، إِذَا َسافََر : َعْبُد الرَِّحيمِ : كَانَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقُولُ ، َوقَالَ : 
  .حَْورِ َبْعدَ الْكَْورِ ، َوَدْعَوِة الَْمظْلُومِ ، َوُسوِء الَْمْنظَرِ ِفي اَألْهلِ َوالْمَالَِوْعثَاِء السَّفَرِ ، وَكَآَبِة الُْمْنقَلَبِ ، َوالْ

  .ِمثْلََها: فَإِذَا َرَجَع قَالَ : َوَزاَد أَُبو ُمَعاوَِيةَ 

  َباُب َما َيْدُعو بِِه الرَُّجلُ إِذَا رَأَى السََّحاَب وَالَْمطََر -٢١
نَّ َعاِئَشةَ كْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن الِْمقَْدامِ ْبنِ ُشرَْيحٍ ، َعْن أَبِيِه الِْمقَْدامِ ، َعْن أَبِيِه ؛ أََحدَّثََنا أَُبو َب -٣٨٨٩

آلفَاقِ ، تََرَك َما ُهَو ِفيِه َوإِنْ كَانَ ِفي أَخَْبَرْتُه ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم كَانَ إِذَا َرأَى َسحَاًبا ُمقْبِالً ِمْن أُفُقٍ ِمَن ا
اللَُّهمَّ َسْيًبا َناِفًعا َمرََّتْينِ ، : اللَُّهمَّ إِنَّا َنُعوذُ بَِك ِمْن َشرِّ َما أُْرِسلَ بِِه ، فَإِنْ أَْمطََر قَالَ : َصالَِتِه ، حَتَّى َيْسَتقْبِلَُه ، فََيقُولُ 

  .اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َولَْم ُيمِْطْر َحِمَد اللََّه َعلَى ذَِلَك أَْو ثَالَثًا ، َوإِنْ كََشفَُه



يُّ ، أَْخبََرنِي َناِفٌع ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْحمِيِد ْبُن َحبِيبِ ْبنِ أَبِي الِْعشْرِيَن ، َحدَّثََنا اَألْوَزاِع -٣٨٩٠
اللَُّهمَّ : ٍد ، أَْخبََرُه ، َعْن َعاِئَشةَ ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم كَانَ إِذَا َرأَى الَْمطََر قَالَ أَنَّ الْقَاِسمَ ْبَن ُمَحمَّ
  .اْجَعلُْه صَيًِّبا َهنِيئًا

: جَُرْيجٍ ، َعْن َعطَاٍء ، َعْن َعاِئَشةَ ، قَالَْت  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمَعاذُ ْبُن ُمَعاٍذ ، َعنِ اْبنِ -٣٨٩١
َوأَقَْبلَ وَأَْدَبَر ، فَإِذَا  كَانَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، إِذَا َرأَى َمِخيلَةً َتلَوَّنَ َوْجُهُه َوَتَغيََّر ، وََدَخلَ َوَخَرَج ،

: َوَما ُيْدرِيِك ؟ لََعلَُّه كََما قَالَ قَْوُم ُهوٍد : ْت لَُه َعاِئَشةُ َبْعَض َما َرأَْت ِمْنُه ، فَقَالَ فَذَكََر: أَْمطََرتْ ُسرَِّي َعْنُه ، قَالَ 
  .اآلَيةَ} فَلَمَّا َرأَْوُه َعارًِضا ُمْسَتقْبِلَ أَْودَِيِتهِْم قَالُوا َهذَا َعارٌِض ُمْمِطُرَنا َبلْ ُهَو َما اْسَتْعَجلُْتْم بِِه{

  ا َيْدُعو بِِه الرَُّجلُ إِذَا َنظََر إِلَى أَْهلِ الَْبالَِءَباُب َم -٢٢
ارٍ ، َولَْيسَ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن َخارَِجةَ ْبنِ ُمْصَعبٍ ، َعْن أَبِي َيْحَيى َعْمرِو ْبنِ ِديَن -٣٨٩٢

َمْن : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ْيرِ ، َعْن سَاِلمٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ بِصَاِحبِ اْبنِ ُعَيْيَنةَ ، َمْولَى آلِ الزَُّب
، ُعوِفيَ  الْحَْمُد ِللَِّه الَِّذي َعافَانِي ِممَّا ابَْتالَكَ بِِه ، َوفَضَّلَنِي َعلَى كَِثريٍ ِممَّْن َخلََق َتفِْضيالً: فَجِئَُه صَاِحُب َبالٍَء ، فَقَالَ 

  .ِمْن ذَِلَك الَْبالَِء ، كَاِئًنا َما كَانَ

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
٣٥-   

  ِكَتاُب َتعْبِريِ الرُّْؤيَا

  َباُب الرُّؤَْيا الصَّاِلَحةُ َيَراَها الُْمسِْلُم أَْو تَُرى لَُه -١
َحدَّثَنِي إِْسحَاُق ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي طَلَْحةَ ، َعْن أََنسِ ْبنِ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا مَاِلُك ْبُن أََنسٍ  -٣٨٩٣

الرُّْؤَيا الَْحَسَنةُ ِمَن الرَُّجلِ الصَّاِلحِ ، ُجْزٌء ِمْن ِستٍَّة َوأَْرَبِعَني : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َماِلٍك ، قَالَ 
  .ِةُجْزًءا ِمَن النُُّبوَّ

، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اَألْعلَى ، َعْن َمْعَمرٍ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َسِعيٍد  -٣٨٩٤
  .وَأَْرَبِعنيَ ُجْزًءا ِمَن النُُّبوَِّة ُرؤَْيا الُْمْؤِمنِ ُجْزٌء ِمْن ِستٍَّة: ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ 

َحدَّثََنا ُعبَْيُد اِهللا ْبُن ُموَسى ، أَخَْبَرَنا َشْيَبانُ ، َعْن ِفَراسٍ : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، وَأَُبو كُرَْيبٍ ، قَاالَ  -٣٨٩٥
ُرؤَْيا الرَُّجلِ الُْمْسِلمِ الصَّاِلحِ ، ُجْزٌء : النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ  ، َعْن َعِطيَّةَ ، َعْن أَبِي َسعِيٍد الُْخْدرِيِّ ، َعنِ

  .ِمْن َسْبِعَني ُجْزًءا ِمَن النُُّبوَِّة

 ْبنِ أَبِي َيزِيَد ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َحدَّثََنا َهاُرونُ ْبُن َعْبِد اِهللا الَْحمَّالُ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا -٣٨٩٦
ذَهََبِت النُُّبوَّةُ ، : َسِمْعُت َرسُولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َيقُولُ : ِسبَاعِ ْبنِ ثَابٍِت ، َعْن أُمِّ كُْرزٍ الْكَْعبِيَِّة ، قَالَْت 

  .َوَبِقَيِت الُْمَبشَِّراُت



نِ اْبنِ ُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ ، َوَعْبدُ اهللاِ ْبُن ُنَمْيرٍ ، َعْن ُعَبْيِد اهللاِ ْبنِ ُعَمَر ، َعْن َناِفعٍ ، َعَحدَّثََنا َعِليُّ ْب -٣٨٩٧
  .ا ِمَن النُُّبوَِّةالرُّْؤَيا الصَّاِلَحةُ ، ُجْزٌء ِمْن َسْبِعَني ُجْزًء: قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ُعَمَر ، قَالَ 

ْن أَبِي َسلََمةَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن َعِليِّ ْبنِ الُْمَباَرِك ، َعْن َيْحَيى ْبنِ أَبِي كَِثريٍ ، َع -٣٨٩٨
لَُهُم الُْبْشَرى ِفي {: وَسلََّم ، َعْن قَْولِ اِهللا سُْبحَاَنُه  سَأَلُْت َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه: َعْن ُعَباَدةَ ْبنِ الصَّاِمِت ، قَالَ 

  .ِهَي الرُّْؤَيا الصَّاِلَحةُ ، يََراَها الُْمْسِلُم ، أَْو ُتَرى لَُه: ، قَالَ } الَْحَياةِ الدُّنَْيا َوِفي اآلِخرَِة

ا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ ُسَحْيمٍ ، َعْن إِبَْراهِيَم ْبنِ َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن إِْسَماِعيلَ اَألْيِليُّ ، َحدَّثََن -٣٨٩٩
كََشَف َرسُولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم السَِّتاَرةَ ِفي : َعْبِد اهللاِ ْبنِ َمْعَبِد ْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ 

أَيَُّها النَّاُس إِنَُّه لَمْ َيْبَق ِمْن ُمَبشِّرَاِت النُُّبوَِّة إِالَّ الرُّؤَْيا الصَّاِلَحةُ ، : نَّاُس ُصفُوٌف َخلَْف أَبِي َبكْرٍ ، فَقَالَ َمَرِضِه ، وَال
  .َيَراَها الُْمسِْلُم ، أَْو تَُرى لَُه

  َنامَِباُب رُْؤَيِة النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِفي الَْم -٢
َعْبِد اِهللا ،  َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن أَبِي اَألْحَوصِ ، َعْن -٣٩٠٠

لَْيقَظَِة ، فَإِنَّ الشَّْيطَانَ الَ َيَتمَثَّلُ َعلَى َمْن َرآنِي ِفي الَْمَنامِ ، فَقَْد رَآنِي ِفي ا: َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ 
  .ُصوَرِتي

رَّْحَمنِ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َمرَْوانَ الُْعثَْمانِيُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْعزِيزِ ْبُن أَبِي َحازِمٍ ، َعنِ الَْعالَِء ْبنِ َعْبِد ال -٣٩٠١
َمْن َرآنِي ِفي الَْمَنامِ فَقَْد َرآنِي ، فَإِنَّ الشَّْيطَانَ الَ َيَتَمثَّلُ : قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : أَبِي ُهَرْيَرةَ ، قَالَ 

  .بِي

َرسُولِ اِهللا صَلَّى اهللا  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُرْمحٍ ، أَْخبََرَنا اللَّْيثُ ْبُن سَْعٍد ، َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ ، َعْن َجابِرٍ ، َعْن -٣٩٠٢
  .َمْن َرآنِي ِفي الَْمَنامِ ، فَقَْد رَآنِي ، إِنَُّه الَ َيْنَبِغي ِللشَّْيطَاِن أَنْ َيَتَمثَّلَ ِفي ُصوَرِتي: َعلْيِه وَسلََّم أَنَُّه قَالَ 

ثََنا َبكْرُ ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َحدَّثََنا ِعيَسى ْبُن الُْمْختَارِ َحدَّ: َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، وَأَُبو كُرَْيبٍ ، قَاالَ  -٣٩٠٣
َمْن َرآنِي ِفي الَْمَنامِ ، فَقَْد : ، َعنِ اْبنِ أَبِي لَْيلَى ، َعْن َعِطيَّةَ ، َعْن أَبِي َسِعيٍد ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ 

  .يْطَانَ الَ َيَتمَثَّلُ بِيَرآنِي ، فَإِنَّ الشَّ

َيحَْيى ْبنِ صَاِلحٍ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا َسْعَدانُ ْبُن -٣٩٠٤
أَبِي ُجَحْيفَةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َرسُولِ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ،  اللَّخِْميُّ ، َحدَّثََنا َصَدقَةُ ْبُن أَبِي ِعْمَرانَ ، َعْن َعْوِن ْبنِ

  .َمْن َرآنِي ِفي الَْمَنامِ ، فَكَأَنََّما رَآنِي ِفي الَْيقَظَِة ، إِنَّ الشَّْيطَانَ الَ َيْستَِطيُع أَنْ َيَتمَثَّلَ بِي: قَالَ 

ُهَو ، قَالَ أَُبو َعوَاَنةَ َحدَّثََنا ، َعْن جَابِرٍ ، َعْن َعمَّارٍ : ى ، َحدَّثََنا أَُبو الَْوِليِد قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَي -٣٩٠٥
َنامِ ، َمْن َرآنِي ِفي الَْم: قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : الدُّْهنِيُّ ، َعْن َسِعيدِ ْبنِ ُجَبْيرٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ 

  .فَقَْد َرآنِي ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ الَ َيَتمَثَّلُ بِي



  َباُب الرُّؤَْيا ثَالَثٌ -٣
ريِيَن ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َهْوذَةُ ْبُن َخِليفَةَ ، َحدَّثََنا َعْوٌف ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ ِس -٣٩٠٦
فَُبشَْرى ِمَن اِهللا ، َوَحِديثُ النَّفْسِ ، وََتْخوِيٌف ِمنَ : الرُّْؤَيا ثَالَثٌ : ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ  ُهَرْيَرةَ

ُهُه ، فَالَ يَقُصَُّه َعلَى أََحٍد ، َولْيَقُْم الشَّْيطَاِن ، فَإِذَا َرأَى أََحُدكُْم رُْؤَيا تُْعجُِبُه فَلَْيقُصََّها ، إِنْ َشاَء ، َوإِنْ َرأَى شَْيئًا َيكَْر
  .ُيَصلِّي

َحدَّثَنِي أَُبو ُعَبْيِد اِهللا ُمسِْلُم ْبُن ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َحْمَزةَ ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن َعبِيَدةَ  -٣٩٠٧
ِمْنَها أََهاوِيلُ ِمَن : إِنَّ الرُّْؤَيا ثَالَثٌ : َعْن َرُسولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ ِمْشكَمٍ ، َعْن َعْوِف ْبنِ َماِلٍك ، 

تٍَّة َوأَْرَبِعَني ِمْنَها ُجْزٌء ِمْن ِسالشَّْيطَاِن لَِيْحُزنَ بَِها اْبَن آَدَم ، َوِمْنَها َما َيُهمُّ بِِه الرَُّجلُ ِفي َيقَظَِتِه ، فََيرَاُه ِفي َمَناِمِه ، َو
َنَعْم ، أََنا َسِمْعُتهُ : أَْنَت َسِمْعَت َهذَا ِمْن َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ؟ قَالَ : ُجْزًءا ِمَن النُُّبوَِّة ، قَالَ ، قُلُْت لَُه 

  .اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِمْن َرُسولِ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، أََنا َسِمْعُتُه ِمْن َرُسولِ

  َباُب َمْن َرأَى ُرْؤَيا َيكْرَُههَا -٤
 َعْبِد اِهللا ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُرْمحٍ الِْمْصرِيُّ ، أَْخبََرَنا اللَّْيثُ ْبُن َسْعٍد ، َعْن أَبِي الزُّبَْيرِ ، َعْن َجابِرِ ْبنِ -٣٩٠٨

إِذَا رَأَى أََحُدكُمُ الرُّْؤَيا َيكَْرهَُها ، فَلَْيْبُصْق َعْن َيَسارِهِ ثَالَثًا ، َولَْيْستَِعذْ : َعلْيِه وَسلََّم ، أَنَُّه قَالَ َرسُولِ اِهللا َصلَّى اهللا 
  .بِاللَِّه ِمَن الشَّْيطَاِن ثَالَثًا ، َولْيََتحَوَّلْ َعْن َجْنبِِه الَِّذي كَانَ َعلَْيِه

 ْبُن ُرْمحٍ ، َحدَّثََنا اللَّْيثُ ْبُن سَْعٍد ، َعْن َيْحَيى ْبنِ َسِعيٍد ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد -٣٩٠٩
َن الشَّيْطَاِن ، فَإِذَا الرُّْؤَيا ِمَن اِهللا ، وَالْحُلُُم ِم: َعْوٍف ، َعْن أَبِي قََتاَدةَ ، أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ 

جِيمِ ثَالَثًا ، َولْيََتَحوَّلْ َعْن َجْنبِهِ َرأَى أََحُدكُْم شَْيئًا َيكَْرُهُه ، فَلَْيْبُصْق َعْن َيَسارِِه ثَالَثًا ، وَلَْيْستَِعذْ بِاللَِّه ِمَن الشَّيْطَاِن الرَّ
  .الَِّذي كَانَ َعلَْيِه

قَالَ : مٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعنِ الُْعَمرِيِّ ، َعْن َسِعيٍد الَْمقُْبرِيِّ ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ ، قَالَ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَح -٣٩١٠
ثًا ، َولَْيْسأَلِ اللََّه إِذَا َرأَى أََحدُكُْم ُرؤَْيا َيكَْرُهَها ، فَلَْيَتحَوَّلْ َولَْيْتفُلْ َعْن َيسَارِِه ثَالَ: َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

  .ِمْن َخْيرَِها ، َولَْيَتعَوَّذْ بِاللَِّه ِمْن َشرِّهَا

  َباُب َمْن لَِعَب بِِه الشَّيْطَانُ ِفي َمَناِمِه فَالَ ُيَحدِّثْ بِِه النَّاَس -٥
،  ْبنِ الزُّبَْيرِ ، َعْن ُعَمَر ْبنِ َسِعيِد ْبنِ أَبِي ُحَسْينٍ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا -٣٩١١

إِنِّي َرأَْيتُ : َجاَء َرُجلٌ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَقَالَ : َحدَّثَنِي َعطَاُء ْبُن أَبِي َرَباحٍ ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، قَالَ 
َيْعِمُد الشَّْيطَانُ إِلَى أََحدِكُْم فََيَتَهوَّلُ لَُه ، ثُمَّ : َيَتدَْهَدُه ، فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم  رَأِْسي ُضرَِب ، فَرَأَْيُتُه

  .َيْغُدو ُيْخبِرُ النَّاَس

أََتى النَّبِيَّ : ْن أَبِي سُفَْيانَ ، َعْن َجابِرٍ ، قَالَ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َع -٣٩١٢
َيا َرسُولَ اِهللا ، رَأَْيُت الْبَارَِحةَ ِفيَما َيَرى النَّاِئُم ، كَأَنَّ ُعُنِقي ُضرَِبْت : َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َرُجلٌ َوُهَو َيْخطُُب ، فَقَالَ 



إِذَا لَِعَب الشَّْيطَانُ بِأََحِدكُْم ِفي : أََخذُْتُه فَأََعْدُتُه ، فَقَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َوَسقَطَ رَأِْسي ، فَاتََّبْعُتُه فَ
  .َمَناِمِه ، فَالَ ُيَحدِّثَنَّ بِِه النَّاَس

الزَُّبْيرِ ، َعْن َجابِرٍ ، َعْن َرسُولِ اِهللا صَلَّى اهللا َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُرْمحٍ ، أَْخبََرَنا اللَّْيثُ ْبُن سَْعٍد ، َعْن أَبِي  -٣٩١٣
  .إِذَا حَلََم أََحُدكُْم ، فَالَ ُيْخبِرِ النَّاَس بَِتلَعُّبِ الشَّْيطَاِن بِِه ِفي الَْمَنامِ: َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ 

  ى َوادٍَّباُب الرُّؤَْيا إِذَا ُعبَِرْت َوقََعْت ، فَالَ يَقُصَُّها إِالَّ َعلَ -٦
مِِّه أَبِي َرزِينٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا ُهشَْيٌم ، َعْن َيْعلَى ْبنِ َعطَاٍء ، َعْن َوِكيعِ ْبنِ ُعُدسٍ الُْعقَْيِليِّ ، َعْن َع -٣٩١٤

: قَالَ . اِئرٍ ، َما لَْم تُْعَبْر ، فَإِذَا ُعبَِرْت َوقََعْت الرُّْؤَيا َعلَى رِْجلِ طَ: أَنَُّه َسِمَع النَّبِيَّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َيقُولُ 
  .وَأَْحِسُبُه قَالَ ، الَ يَقُصَُّها إِالَّ َعلَى َوادٍّ أَْو ِذي َرأْيٍ: َوالرُّْؤَيا ُجْزٌء ِمْن ِستٍَّة وَأَْرَبِعنيَ ُجْزًءا ِمَن النُُّبوَِّة ، قَالَ 

  ْؤَيا ؟َباُب َعالََم ُتعَبَُّر بِِه الرُّ -٧
، َعْن أََنسِ ْبنِ مَاِلكٍ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا اَألْعَمُش ، َعْن َيزِيَد الرَّقَاِشيِّ  -٣٩١٥
  .، َوكَنُّوَها بِكَُناَها ، َوالرُّْؤَيا ألَوَّلِ َعابِرٍ اعَْتبُِروَها بِأَْسمَاِئَها: قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ، قَالَ 

  َباُب َمْن َتحَلََّم ُحلًُما كَاِذبًا -٨
نِ اْبنِ َعبَّاسٍ َحدَّثََنا بِْشُر ْبُن ِهالَلٍ الصَّوَّاُف ، َحدَّثََنا َعْبدُ الَْوارِِث ْبُن َسعِيٍد ، َعْن أَيُّوَب ، َعْن ِعكْرَِمةَ ، َع -٣٩١٦
َمْن َتَحلََّم ُحلًُما كَاذًِبا ، كُلَِّف أَنْ َيْعِقَد َبْيَن َشعَِريَتْينِ ، َويَُعذَُّب َعلَى : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم :  ، قَالَ
  .ذَِلَك

  َباُب أَْصَدُق النَّاسِ رُْؤَيا أَْصَدقُُهْم َحِديثًا -٩
نِ السَّْرحِ الِْمصْرِيُّ ، َحدَّثََنا بِْشُر ْبُن َبكْرٍ ، َحدَّثََنا األَْوَزاِعيُّ ، َعنِ اْبنِ ِسريِيَن ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعْمرِو ْب -٣٩١٧

ُب ، إِذَا قَُرَب الزََّمانُ لَْم َتكَْد رُْؤَيا الُْمْؤِمنِ َتكِْذ: قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، قَالَ 
  .ِةَوأَْصَدقُُهمْ ُرْؤَيا أَْصَدقُُهْم َحدِيثًا ، َورُْؤَيا الُْمْؤِمنِ ُجْزٌء ِمْن ِستٍَّة َوأَْرَبِعنيَ ُجْزًءا ِمَن النُُّبوَّ

  َباُب َتْعبِريِ الرُّْؤيَا -١٠
ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُعَبْيِد اهللاِ ْبنِ َعْبِد َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيِد ْبنِ كَاِسبٍ الَْمدَنِيُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ  -٣٩١٨

َيا َرُسولَ اِهللا ، إِنِّي : أََتى النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َرُجلٌ مُْنَصَرفَُه ِمْن أُُحٍد ، فَقَالَ : اِهللا ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ 
َبًبا َتْنطُُف َسْمًنا َوَعَسالً ، َورَأَْيُت النَّاَس َيَتكَفَّفُونَ ِمْنَها ، فَالُْمسَْتكِْثُر ، وَالُْمْستَِقلُّ ، َورَأَْيُت َس رَأَْيُت ِفي الْمََنامِ ظُلَّةً

مَّ أََخذَ بِِه َرُجلٌ بَْعَدُه فََعالَ بِهِ َواِصالً إِلَى السََّماِء ، َرأَْيُتَك أََخذَْت بِِه ، فََعلَْوَت بِِه ، ثُمَّ أََخذَ بِِه َرُجلٌ َبْعَدَك فََعالَ بِِه ، ثُ
اعُْبْرهَا : َدعْنِي أَْعُبرَُها َيا َرُسولَ اِهللا ، قَالَ : ، ثُمَّ أََخذَ بِهِ َرُجلٌ َبْعَدُه فَاْنقَطََع بِِه ، ثُمَّ ُوِصلَ لَُه فََعالَ بِِه ، فَقَالَ أَُبو َبكْرٍ 

فُ ، َوأَمَّا َما َيْنطُُف ِمنَْها ِمَن الَْعَسلِ وَالسَّْمنِ ، فَُهَو الْقُْرآنُ ، َحالََوُتُه َوِليُنُه ، َوأَمَّا َما َيَتكَفَّ أَمَّا الظُّلَّةُ فَاِإلْسالَُم: ، قَالَ 
ْنَت َعلَْيِه ِمَن الَْحقِّ ، ِمْنُه النَّاُس ، فَاآلِخذُ ِمَن الْقُْرآِن كَِثًريا ، َوقَِليالً ، َوأَمَّا السََّببُ الَْواِصلُ إِلَى السََّماِء ، فََما أَ

فََيْنقَِطُع بِِه ، ثُمَّ يَُوصَّلُ لَُه فََيْعلُو أََخذَْت بِِه فََعالَ بَِك ، ثُمَّ يَأُْخذُهُ َرُجلٌ ِمْن َبْعِدَك فََيْعلُو بِِه ، ثُمَّ آَخُر فََيْعلُو بِِه ، ثُمَّ آَخُر 
أَقَْسْمُت َعلَْيَك َيا َرُسولَ اِهللا ، لَُتْخبِرَنِّي بِالَِّذي أََصْبُت ، : ْعًضا ، قَالَ أَُبو َبكْرٍ أََصْبَت بَْعًضا ، وَأَْخطَأْتَ َب: بِِه ، قَالَ 



  .الَ تُقِْسمْ َيا أََبا َبكْرٍ: ِمَن الَِّذي أَْخطَأُْت ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 
دَّثََنا عَْبُد الرَّزَّاقِ ، أَْخبََرَنا َمْعَمٌر ، َعنِ الزُّهْرِيِّ ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيحَْيى ، َح -م٣٩١٨

أَْيتُ َيا َرُسولَ اِهللا ، َر: كَانَ أَُبو ُهَريَْرةَ ُيَحدِّثُ أَنَّ َرُجالً أََتى َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَقَالَ : َعبَّاسٍ ، قَالَ 
  .ظُلَّةً َبْيَن السََّماِء وَاَألْرضِ ، َتنِْطُف َسْمًنا َوَعَسالً ، فَذَكََر الَْحدِيثَ َنْحَوُه

، َعْن  ، َعنِ الزُّْهرِيِّ َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن الُْمْنِذرِ الْحَِزاِميُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمَعاٍذ الصَّْنَعانِيُّ ، َعْن َمْعَمرٍ -٣٩١٩
كُْنُت غُالًَما شَابا َعَزًبا ، ِفي َعْهِد َرسُولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَكُْنتُ أَبِيُت ِفي : َساِلمٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 

اللَُّهمَّ إِنْ كَانَ ِلي ِعْنَدَك خَْيٌر : َسلََّم ، فَقُلُْت الَْمْسجِِد ، فَكَانَ َمْن َرأَى ِمنَّا رُْؤَيا ، يَقُصَُّها َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه و
طَلَقَا بِي ، فَلَِقَيُهَما َملٌَك آَخُر ، فَأَرِنِي ُرْؤَيا ُيَعبُِّرَها ِلي النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَنِْمُت ، فَرَأَْيُت َملَكَْينِ أََتَيانِي فَاْن

، فَأََخذُوا بِي فَاْنطَلَقَا بِي إِلَى النَّارِ ، فَإِذَا ِهَي َمطْوِيَّةٌ كَطَيِّ الْبِئْرِ ، َوإِذَا ِفيَها نَاٌس قَْد َعَرفُْت َبْعضَُهْم لَْم ُتَرْع ، : فَقَالَ 
ى َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه ذَاَت الَْيِمنيِ ، فَلَمَّا أَصَْبْحُت ذَكَْرُت ذَِلَك ِلحَفَْصةَ ، فََزَعَمْت َحفَْصةُ ، أَنََّها قَصَّتَْها َعلَ

  .إِنَّ َعْبَد اِهللا َرُجلٌ صَاِلٌح ، لَْو كَانَ ُيكِْثُر الصَّالَةَ ِمَن اللَّْيلِ: وَسلََّم ، فَقَالَ 
  .فَكَانَ َعْبُد اِهللا ُيكِْثُر الصَّالَةَ ِمَن اللَّْيلِ: قَالَ 

َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن ُموَسى اَألْشَيُب ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ ، َعْن َعاِصمِ ْبنِ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، -٣٩٢٠
 قَِدْمُت الَْمِديَنةَ فََجلَْسُت إِلَى شَِيَخٍة ِفي َمْسجِدِ النَّبِيِّ: َبْهَدلَةَ ، َعنِ الُْمَسيَّبِ ْبنِ َراِفعٍ ، َعْن َخَرَشةَ ْبنِ الُْحرِّ ، قَالَ 

َمْن َسرَُّه أَنْ َينْظَُر إِلَى َرُجلٍ ِمْن أَْهلِ الَْجنَّةِ : َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فََجاَء شَْيٌخ َيَتَوكَّأُ َعلَى َعًصا لَُه ، فَقَالَ الْقَْوُم 
قَالَ َبْعضُ الْقَْومِ كَذَا ، َوكَذَا ، قَالَ : ، فَقُلُْت لَُه  فَلَْيْنظُْر إِلَى َهذَا ، فَقَاَم َخلَْف َسارَِيٍة ، فََصلَّى َركْعََتْينِ ، فَقُْمُت إِلَْيِه

لْيِه وَسلََّم ، رُْؤَيا ، َرأَْيُت الَْحْمُد ِللَِّه ، الَْجنَّةُ ِللَِّه ُيْدِخلَُها َمْن َيَشاُء ، وَإِنِّي َرأَْيُت َعلَى َعْهِد َرسُولِ اِهللا َصلَّى اهللا َع: 
اْنطَِلْق ، فَذََهْبُت َمَعُه ، فََسلََك بِي ِفي َمْنَهجٍ َعظِيمٍ ، فَُعرَِضْت َعلَيَّ طَرِيٌق َعلَى َيسَارِي : فَقَالَ ِلي كَأَنَّ َرُجالً أََتانِي ، 

ا ، َحتَّى إِذَا إِنََّك لَْسَت ِمْن أَْهِلَها ، ثُمَّ ُعرَِضْت َعلَيَّ طَرِيٌق َعْن َيِمينِي ، فََسلَكُْتَه: ، فَأََرْدُت أَنْ أَْسلُكََها ، فَقَالَ 
 أََتمَاَسْك ، َوإِذَا َعُموٌد ِمْن اْنتََهْيُت إِلَى َجَبلٍ َزلَقٍ فَأََخذَ بَِيِدي ، فََزجَّلَ بِي ، فَإِذَا أََنا َعلَى ذُْرَوِتِه ، فَلَْم أَتَقَارَّ ، وَلَْم

َنَعْم ، : قُلُْت . اْسَتْمِسْك : ، حَتَّى أََخذُْت بِالُْعْرَوِة ، فَقَالَ  َحِديٍد ِفي ذُرَْوِتِه َحلْقَةٌ ِمْن ذََهبٍ ، فَأََخذَ بَِيِدي فََزجَّلَ بِي
رَأَْيتَ : قََصْصتَُها َعلَى النَّبِيِّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ : فََضَرَب الَْعُموَد بِرِْجِلِه ، فَاْسَتْمَسكُْت بِالُْعْرَوِة ، فَقَالَ 

الْعَِظيُم ، فَالَْمْحَشُر ، َوأَمَّا الطَّرِيُق الَِّتي عُرَِضْت َعْن َيسَارَِك ، فَطَرِيُق أَْهلِ النَّارِ ، َولَْسَت ِمنْ  َخيًْرا ، أَمَّا الَْمنَْهُج
َمْنزِلُ الشَُّهَداِء ، َوأَمَّا ، فَأَْهِلَها ، َوأَمَّا الطَّرِيُق الَِّتي ُعرَِضْت َعْن َيِمينَِك ، فَطَرِيُق أَْهلِ الَْجنَِّة ، َوأَمَّا الْجََبلُ الزَّلَُق 

  .أَكُونَ ِمْن أَْهلِ الَْجنَِّةالُْعرَْوةُ الَِّتي اْسَتْمَسكَْت بَِها ، فَُعْرَوةُ اِإلْسالَمِ ، فَاْسَتْمِسكْ بَِها َحتَّى َتمُوَت ، فَأََنا أَْرُجو أَنْ 
  .فَإِذَا ُهَو َعْبُد اِهللا ْبُن َسالَمٍ

 ْبُن غَْيالَنَ ، َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ ، َحدَّثََنا ُبرَْيٌد ، َعْن أَبِي ُبْرَدةَ ، َعْن أَبِي ُموَسى ، َعنِ النَّبِيِّ َحدَّثََنا َمْحُموُد -٣٩٢١
َوَهِلي إِلَى أَنََّها َيَماَمةُ  َرأَْيُت ِفي الَْمَنامِ أَنِّي أَُهاجُِر ِمْن َمكَّةَ إِلَى أَْرضٍ بَِها َنْخلٌ ، فَذََهَب: َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ 

ْدُرُه ، فَإِذَا ُهَو َما أُِصيبَ أَْو َهَجٌر ، فَإِذَا ِهَي الَْمدِيَنةُ ، َيثْرُِب ، َورَأَْيُت ِفي رُْؤَياَي َهِذِه ، أَنِّي َهَزْزُت َسيْفًا فَاْنقَطَعَ َص
ْحَسَن َما كَانَ ، فَإِذَا ُهَو َما َجاَء اللَُّه بِِه ِمَن الْفَْتحِ ، وَاْجِتمَاعِ الُْمْؤِمنَِني ، ِمَن الُْمْؤِمنَِني َيْوَم أُُحٍد ، ثُمَّ هََزْزُتُه فََعاَد أَ



ِمَن الْخَْيرِ َبْعدُ  َخْيُر َما َجاَء اللَُّه بِِهَورَأَْيُت ِفيَها أَْيًضا َبقًَرا ، َواللَُّه َخْيٌر ، فَإِذَا ُهُم النَّفَُر ِمَن الُْمْؤِمنِنيَ َيْوَم أُُحٍد ، َوإِذَا الْ
  .، َوثََوابِ الصِّْدقِ الَِّذي آَتاَنا اللَُّه بِِه َيْوَم َبْدرٍ

ي َسلََمةَ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن بِْشرٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْمرٍو ، َعْن أَبِ -٣٩٢٢
َرأَْيُت ِفي َيِدي ِسوَاَرْينِ ِمْن ذََهبٍ ، فََنفَخُْتُهَما ، فَأَوَّلُْتُهَما َهذَيْنِ : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ، قَالَ ُهَرْيَرةَ 

  .ُمَسْيِلَمةَ ، وَالَْعْنِسيَّ: الْكَذَّاَبْينِ 

قَالَتْ : ُن ِهَشامٍ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن صَاِلحٍ ، َعْن ِسَماٍك ، َعْن قَاُبوَس ، قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ ْب -٣٩٢٣
خَْيًرا َرأَْيِت ، َتِلُد فَاِطَمةُ غُالًَما فَتُْرِضِعيهِ : َيا َرسُولَ اِهللا ، رَأَْيُت كَأَنَّ ِفي بَْيِتي ُعضًْوا ِمْن أَْعَضاِئَك ، قَالَ : أُمُّ الْفَْضلِ 

فَجِئُْت بِهِ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فََوَضْعُتُه ِفي : فََولََدْت ُحَسيًْنا ، أَْو َحَسًنا ، فَأَْرَضَعْتُه بِلََبنِ قُثَمٍ ، قَالَْت  ،
  .ْوَجْعِت ابْنِي ، َرحَِمِك اللَُّهأَ: َحْجرِِه ، فََبالَ ، فَضََرْبُت كَِتفَُه ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

، أَخَْبرَنِي اْبُن ُجرَْيجٍ ، أَْخَبرَنِي ُموَسى ْبُن ُعقَْبةَ ، أَخَْبرَنِي )١(َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِمرٍ  -٣٩٢٤
َرأَْيُت اْمرَأَةً َسوَْداَء ثَاِئَرةَ : ا النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ َساِلُم ْبُن َعْبِد اِهللا ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر ، َعْن ُرْؤَي

  .يَنِة ، فَنُِقلَ إِلَى الُْجْحفَِةالرَّأْسِ ، َخَرَجْت ِمَن الَْمِديَنِة حَتَّى قَاَمْت بِالَْمْهَيَعِة ، َوِهَي الُْجْحفَةُ ، فَأَوَّلُْتَها وََباًء بِالَْمِد
  __________يةحاش_
حتفة . "كما قال التِّْرِمِذي " أبو عاصم: "وهو َوْهٌم ، إمنا الصَّوَاب : كذا وقع عند ابن ماجة ، قال املِزِّي ) ١(

  .٧٠٢٣" األشراف

نِ إِْبَراهِيَم التَّْيِميِّ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُرْمحٍ ، أَْخبََرَنا اللَّْيثُ ْبُن سَْعٍد ، َعنِ اْبنِ الَْهاِد ، َعْن ُمَحمَِّد ْب -٣٩٢٥
 َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َسلََمةَ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن طَلَْحةَ ْبنِ ُعَبْيِد اِهللا ، أَنَّ َرُجلَْينِ ِمْن َبِليٍّ قَِدَما َعلَى َرسُولِ اِهللا

أََشدَّ اْجِتهَاًدا ِمَن اآلَخرِ ، فََغَزا الُْمْجَتهُِد مِْنُهَما فَاْسُتْشهَِد ، ثُمَّ َمكَثَ اآلَخرُ َوكَانَ إِْسالَُمُهَما َجِميًعا ، فَكَانَ أََحُدُهَما 
  َبْعَدُه َسَنةً ، ثُمَّ ُتُوفَِّي

ارٌِج ِمَن الَْجنَِّة ، فَأَِذنَ ِللَِّذي ُتُوفِّيَ َبْيَنا أََنا ِعْندَ َبابِ الَْجنَِّة ، إِذَا أََنا بِهَِما ، فََخَرَج َخ: فَرَأَْيُت ِفي الَْمَنامِ : قَالَ طَلَْحةُ 
  .اْرجِْع ، فَإِنَّكَ لَْم َيأْنِ لََك بَْعُد: اآلِخَر ِمْنُهَما ، ثُمَّ خََرَج ، فَأَِذنَ ِللَِّذي اسُْتْشهَِد ، ثُمَّ َرَجَع إِلَيَّ ، فَقَالَ 

ذَِلَك ، فََبلَغَ ذَِلكَ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َوَحدَّثُوُه الَْحِديثَ ، فَأَصَْبَح طَلَْحةُ ُيَحدِّثُ بِهِ النَّاَس ، فََعجُِبوا ِل
َيا َرُسولَ اِهللا ، َهذَا كَانَ أََشدَّ الرَُّجلَْينِ اْجتَِهاًدا ، ثُمَّ اْسُتْشهَِد ، وََدَخلَ َهذَا : ِمْن أَيِّ ذَِلكَ َتْعَجُبونَ ؟ فَقَالُوا : فَقَالَ 
: َبلَى ، قَالَ : أَلَْيَس قَْد َمكَثَ َهذَا َبْعَدهُ َسَنةً ؟ قَالُوا : ِخُر الَْجنَّةَ قَْبلَُه ، فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم اآل

لَ َرُسولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم بَلَى ، قَا: َوأَْدَرَك َرَمضَانَ فََصاَم ، َوَصلَّى كَذَا َوكَذَا ِمْن َسْجَدٍة ِفي السََّنِة ؟ قَالُوا 
  .فََما َبْيَنُهَما أَبَْعُد ِممَّا َبْيَن السََّماِء َواَألْرضِ: 

: ، قَالَ  بِي هَُرْيَرةََحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ الُْهذَِليُّ ، َعنِ اْبنِ ِسريِيَن ، َعْن أَ -٣٩٢٦
  .أَكَْرُه الِْغلَّ ، وَأُِحبُّ الْقَْيَد ، الْقَْيُد ثََباٌت ِفي الدِّينِ: قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 



  بسم اهللا الرمحن الرحيم
٣٦-   

  ِكَتاُب الِْفتَنِ

  الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه: َباُب الْكَفِّ َعمَّْن قَالَ  -١
اِلحٍ ، َعْن َنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َوحَفُْص ْبُن ِغَياٍث ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي َصَحدَّثَ -٣٩٢٧

الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه ، فَإِذَا : َيقُولُوا أُِمْرتُ أَنْ أُقَاِتلَ النَّاَس حَتَّى : قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : أَبِي ُهَرْيَرةَ ، قَالَ 
  .قَالُوَها ، َعَصُموا ِمنِّي دَِماَءُهْم َوأَمَْوالَُهْم ، إِالَّ بِحَقَِّها ، َوِحَساُبُهْم َعلَى اِهللا َعزَّ َوَجلَّ

قَالَ : شِ ، َعْن أَبِي سُفَْيانَ ، َعْن َجابِرٍ ، قَالَ َحدَّثََنا ُسوَْيُد ْبُن َسعِيٍد ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمْسهِرٍ ، َعنِ اَألْعَم -٣٩٢٨
الَ إِلَهَ إِالَّ اللَُّه ، : الَ إِلَهَ إِالَّ اللَُّه ، فَإِذَا قَالُوا : أُمِْرُت أَنْ أُقَاِتلَ النَّاسَ َحتَّى َيقُولُوا : َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

  .، َوأَْموَالَُهْم ، إِالَّ بَِحقَِّها ، َوِحسَابُُهْم َعلَى اللَِّهَعَصُموا ِمنِّي ِدَماَءُهْم 

ي َصغَِريةَ ، َعنِ النُّْعَمانِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َبكْرٍ السَّهِْميُّ ، َحدَّثََنا َحاِتُم ْبُن أَبِ -٣٩٢٩
إِنَّا لَقُُعوٌد ِعْنَد النَّبِيِّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َوُهوَ : َرو ْبَن أَْوسٍ ، أَْخبََرُه أَنَّ أََباُه أَْوًسا أَْخَبَرُه ، قَالَ ْبنِ َساِلمٍ ، أَنَّ َعْم

اذَْهبُوا بِِه فَاقُْتلُوُه ، فَلَمَّا َولَّى : َسلََّم َيقُصُّ َعلَْيَنا ، وَُيذَكِّرَُنا ، إِذْ أََتاُه َرُجلٌ فََسارَُّه ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه و
اذَْهبُوا : َنَعْم ، قَالَ : َهلْ َتْشَهُد أَنْ الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه ؟ قَالَ : الرَُّجلُ ، َدَعاهُ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَقَالَ 

الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه ، فَإِذَا فََعلُوا ذَِلَك ، َحُرَم َعلَيَّ ِدَماُؤُهمْ : نْ أُقَاِتلَ النَّاَس حَتَّى َيقُولُوا فََخلُّوا َسبِيلَُه ، فَإِنََّما أُِمْرُت أَ
  .َوأَْموَالُُهْم

ِمريِ ، َعْن ِعْمَرانَ ْبنِ َحدَّثََنا ُسوَْيُد ْبُن َسعِيٍد ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمْسهِرٍ ، َعْن َعاِصمٍ ، َعنِ السَُّمْيِط ْبنِ السَّ -٣٩٣٠
: َبلَى ، قَالَ : َما َهلَكُْت ، قَالُوا : َهلَكَْت َيا ِعْمَرانُ قَالَ : أََتى َناِفُع ْبُن اَألْزَرقِ َوأَْصحَاُبُه ، فَقَالُوا : الُْحَصْينِ ، قَالَ 

قَْد قَاَتلَْناُهمْ : ، قَالَ } الَ َتكُونَ ِفْتَنةٌ َوَيكُونَ الدِّيُن كُلُُّه ِللَِّه َوقَاِتلُوُهْم حَتَّى{: قَالَ اللَُّه : َما الَِّذي أَْهلَكَنِي ؟ قَالُوا 
 صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالُوا َحتَّى نَفَْيَناُهْم ، فَكَانَ الدِّيُن كُلُُّه ِللَِّه ، إِنْ ِشئُْتْم َحدَّثُْتكُْم ، َحِديثًا َسِمْعُتُه ِمْن َرسُولِ اِهللا

َنَعْم ، شَهِْدتُ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َوقَدْ : َوأَْنَت َسِمْعَتُه ِمْن َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ؟ قَالَ : 
، فََمَنُحوُهْم أَكَْتافَُهْم ، فَحََملَ َرُجلٌ ِمْن َبَعثَ جَْيًشا ِمَن الُْمْسِلِمَني إِلَى الُْمْشرِِكَني ، فَلَمَّا لَقُوُهْم قَاَتلُوُهْم ِقَتاالً َشدِيًدا 

أَْشَهُد أَنْ الَ إِلَهَ إِالَّ اللَُّه ، إِنِّي ُمْسِلٌم ، فَطََعَنُه فَقََتلَُه ، : لُْحمَِتي َعلَى َرُجلٍ ِمَن الُْمْشرِِكَني بِالرُّْمحِ ، فَلَمَّا غَِشَيُه ، قَالَ 
َوَما الَِّذي َصَنْعَت ؟ َمرَّةً أَْو َمرََّتْينِ ، : َيا َرُسولَ اِهللا ، َهلَكُْت ، قَالَ : َعلْيِه وَسلََّم ، فَقَالَ فَأََتى َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا 

َيا : ِفي قَلْبِِه ؟ قَالَ  فََهالَّ َشقَقَْت َعْن َبطْنِِه فََعِلْمَت َما: فَأَْخَبَرُه بِالَِّذي َصَنَع ، فَقَالَ لَُه َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 
  .فَالَ أَْنَت قَبِلَْت َما َتكَلََّم بِِه ، َوالَ أَْنتَ َتْعلَُم َما ِفي قَلْبِِه: َرسُولَ اِهللا ، لَْو َشقَقُْت بَطَْنُه لَكُْنُت أَْعلَُم َما ِفي قَلْبِِه ، قَالَ 

لََّم ، فَلَْم َيلَْبثْ إِالَّ َيسًِريا حَتَّى َماَت ، فََدفَنَّاُه فَأَصَْبَح َعلَى ظَْهرِ فََسكََت َعْنُه َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَس: قَالَ 
 لََعلَّ: قُلَْنا لََعلَّ َعُدوا َنَبَشُه ، فََدفَنَّاُه ، ثُمَّ أََمْرَنا ِغلَْماَنَنا َيْحُرسُوَنُه ، فَأَصَْبَح َعلَى ظَْهرِ اَألْرضِ ، فَ: اَألْرضِ ، فَقَالُوا 

  .ي بَْعضِ ِتلَْك الشِّعَابِالِْغلَْمانَ َنَعسُوا ، فََدفَنَّاُه ، ثُمَّ حََرْسنَاُه بِأَنْفُِسَنا ، فَأَصَْبَح َعلَى ظَْهرِ اَألْرضِ ، فَأَلْقَيَْناُه ِف



مٍ ، َعنِ السَُّمْيِط ، َعْن ِعْمَرانَ ْبنِ َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن َحفْصٍ اُألُبلِّيُّ ، َحدَّثََنا َحفُْص ْبُن ِغيَاٍث ، َعْن َعاِص -م٣٩٣٠
َبَعثََنا َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِفي سَرِيٍَّة ، فََحَملَ َرُجلٌ ِمَن الُْمْسِلِمَني َعلَى َرُجلٍ ِمَن : الُْحَصْينِ ، قَالَ 

إِنَّ اَألْرضَ : فَأُخْبَِر النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َوقَالَ : اَألْرُض  الُْمْشرِِكَني ، فَذَكََر الَْحِديثَ ، َوَزاَد ِفيِه ، فََنَبذَْتُه
  .لََتقَْبلُ َمْن ُهَو َشرٌّ ِمْنُه ، َولَِكنَّ اللََّه أََحبَّ أَنْ ُيرَِيكُْم َتعِْظيَم ُحْرَمِة ، الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه

  الِِهَباُب ُحْرَمِة َدمِ الُْمْؤِمنِ َوَم -٢
ِعيٍد ، قَالَ َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا عِيَسى ْبُن يُوُنَس ، َحدَّثََنا اَألْعَمُش ، َعْن أَبِي َصاِلحٍ ، َعْن أَبِي َس -٣٩٣١

امِ َيوُْمكُْم َهذَا ، أَالَ َوإِنَّ أَْحَرَم الشُّهُورِ أَالَ إِنَّ أَْحَرَم اَأليَّ: قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، ِفي َحجَِّة الْوََداعِ : 
َراٌم ، كَُحْرَمِة َيوِْمكُْم َهذَا ، ِفي َشْهرُكُْم َهذَا ، أَالَ َوإِنَّ أَْحَرَم الَْبلَِد َبلَدُكُْم َهذَا ، أَالَ َوإِنَّ ِدَماَءكُْم َوأَمَْوالَكُْم َعلَْيكُْم َح

  .اللَُّهمَّ اشَْهْد: نََعْم ، قَالَ : كُْم َهذَا ، أَالَ َهلْ َبلَّْغُت ؟ قَالُوا َشْهرِكُْم َهذَا ، ِفي بَلَِد

دَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َحدَّثََنا أَُبو الْقَاِسمِ ْبُن أَبِي َضْمَرةَ ، َنْصُر ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ ُسلَْيَمانَ الْحِْمِصيُّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َح -٣٩٣٢
رَأَْيُت َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيطُوفُ بِالْكَْعَبِة ، : ، قَالَ )١(نَّْصرِيُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن ُعَمَر أَبِي قَْيسٍ ال

بَِيِدِه ، لَُحْرَمةُ الُْمْؤِمنِ َما أَطَْيَبِك ، َوأَطَْيَب رَِحيِك ، َما أَْعظََمِك ، َوأَعْظََم ُحْرمََتِك ، َوالَِّذي نَفُْس ُمَحمٍَّد : َوَيقُولُ 
  .أَْعظَُم ِعْنَد اِهللا ُحْرَمةً مِْنِك ، َماِلِه ، َوَدِمِه ، َوأَنْ َنظُنَّ بِِه إِالَّ َخْيرًا

  __________حاشية_
 ، وهو على الصواب يف طبَعات الرسالة ، ودار اجليل" عَْبد اِهللا بن َعْمرو: "حترف يف بعض النسخ املطبوعة إىل ) ١(

  ).١٥٦٨(للطرباين " مسند الشاميني"، و ٧٢٨٤" حتفة األشراف"، واملكنز ، و

ُوَد ْبنِ قَْيسٍ ، َعْن َحدَّثََنا َبكُْر ْبُن َعْبِد الَْوهَّابِ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َناِفعٍ ، َوُيوُنُس ْبُن َيْحَيى ؛ َجِميًعا َعْن َدا -٣٩٣٣
كُلُّ : اهللاِ ْبنِ َعاِمرِ ْبنِ كَُرْيزٍ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ أَبِي َسِعيٍد ، مَْولَى َعْبدِ 

  .الُْمْسِلمِ َعلَى الُْمْسِلمِ َحَراٌم ، َدُمُه ، َوَمالُُه ، َوعِْرُضُه

صْرِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اهللاِ ْبُن َوْهبٍ ، َعْن أَبِي َهانٍِئ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعْمرِو ْبنِ السَّْرحِ الِْم -٣٩٣٤
الُْمْؤِمُن َمْن أَِمَنُه النَّاُس َعلَى : َماِلٍك الَْجنْبِيِّ ، أَنَّ فَضَالَةَ ْبَن ُعَبْيٍد َحدَّثَُه ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ 

  .ِلهِْم وَأَْنفُِسهِْم ، وَالُْمهَاجُِر َمْن َهَجَر الَْخطَاَيا َوالذُّنُوَبأَْموَا

  َباُب النَّْهيِ َعنِ النُّْهبَِة -٣
أَبِي الزَُّبْيرِ َحدَّثََنا أَُبو عَاِصمٍ ، َحدَّثََنا اْبُن ُجرَْيجٍ ، َعْن : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َوُمَحمَّدُ ْبُن الُْمثَنَّى ، قَاالَ  -٣٩٣٥

  .َمنِ اْنتََهَب ُنْهَبةً َمْشُهوَرةً ، فَلَْيَس ِمنَّا: قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ، َعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ، قَالَ 

، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ ، َعْن أَبِي َبكْرِ ْبنِ َعْبدِ  َحدَّثََنا ِعيَسى ْبُن َحمَّاٍد ، أَْخَبرََنا اللَّْيثُ ْبُن َسْعٍد ، َعْن ُعقَْيلٍ -٣٩٣٦
الَ يَْزنِي الزَّانِي ِحنيَ : الرَّْحَمنِ ْبنِ الَْحارِِث ْبنِ ِهَشامٍ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ 

َر ِحنيَ َيشَْرُبَها َوُهَو ُمْؤِمٌن ، َوالَ َيْسرِقُ السَّارُِق ِحَني َيسْرُِق َوُهَو ُمْؤِمٌن ، َوالَ َيزْنِي َوُهَو ُمْؤِمٌن ، َوالَ َيشَْرُب الَْخْم
  .َيْنَتهِبُ ُنْهَبةً َيْرفَُع النَّاُس إِلَْيِه أَْبَصارَُهْم ِحَني َيْنَتهُِبَها َوُهَو ُمْؤِمٌن



يَزِيدُ ْبُن ُزَرْيعٍ ، َحدَّثََنا ُحَمْيٌد ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ، َعْن ِعْمَرانَ ْبنِ الُْحَصْينِ  َحدَّثََنا ُحَمْيدُ ْبُن َمْسَعَدةَ ، َحدَّثََنا -٣٩٣٧
  .َمنِ اْنَتَهَب ُنْهَبةً ، فَلَْيَس ِمنَّا: ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ 

أَصَْبَنا غََنًما : ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ ، َعْن ِسَماٍك ، َعْن ثَْعلََبةَ ْبنِ الَْحكَمِ ، قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ  -٣٩٣٨
إِنَّ النُّْهَبةَ : ثُمَّ قَالَ َر بَِها فَأُكْفِئَْت ، ِللَْعُدوِّ فَاْنتََهْبَناَها ، فََنَصْبَنا قُدُوَرَنا ، فََمرَّ النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم بِالْقُدُورِ ، فَأََم

  .الَ َتِحلُّ

  َباُب سَِباُب الُْمْسِلمِ فُسُوٌق ، َوِقَتالُُه كُفٌْر -٤
: ٍد ، قَالَ َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا عِيَسى ْبُن يُوُنَس ، َحدَّثََنا اَألْعَمُش ، َعْن َشِقيقٍ ، َعنِ اْبنِ َمْسُعو -٣٩٣٩
  .ِسَبابُ الُْمْسِلمِ فُسُوٌق ، َوِقتَالُُه كُفٌْر: ولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ َرُس

نِ اْبنِ ِسريِيَن ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن الَْحَسنِ اَألْسِديُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ِهالَلٍ ، َع -٣٩٤٠
  .سَِباُب الُْمْسِلمِ فُسُوٌق ، َوِقَتالُُه كُفٌْر: َرْيَرةَ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ أَبِي ُه

،  ْن َسْعٍدَحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن َشرِيٍك ، َعْن أَبِي إِْسَحاَق ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ سَْعٍد ، َع -٣٩٤١
  .ِسَبابُ الُْمسِْلمِ فُُسوٌق ، َوِقتَالُُه كُفٌْر: قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَ 

  َباُب الَ َتْرجِعُوا َبْعِدي كُفَّاًرا َيْضرُِب بَْعُضكُْم رِقَابَ َبْعضٍ -٥
َحدَّثََنا شُْعَبةُ ، َعْن : ُن َجعْفَرٍ ، َوْعَبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َمْهِديٍّ ، قَاالَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْب -٣٩٤٢

َسِمْعُت أََبا ُزْرَعةَ ْبَن َعْمرِو ْبنِ َجرِيرٍ ، ُيَحدِّثُ َعْن َجرِيرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ، أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى : َعِليِّ ْبنِ ُمْدرٍِك ، قَالَ 
الَ تَْرجُِعوا بَْعِدي كُفَّاًرا ، َيْضرِبُ َبْعُضكُْم رِقَابَ : اسَْتْنِصتِ النَّاَس ، فَقَالَ : َسلََّم ، قَالَ ِفي َحجَِّة الْوََداعِ اهللا َعلْيِه و

  .َبْعضٍ

ْبُن ُمَحمٍَّد ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ اْبنِ  َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن إِْبَراِهيَم ، َحدَّثََنا الَْولِيُد ْبُن ُمْسِلمٍ ، أَْخبََرنِي ُعَمُر -٣٩٤٣
وَْيَحكُْم ، أَْو َوْيلَكُْم ، الَ تَْرجِعُوا َبْعِدي كُفَّاًرا ، َيضْرُِب بَْعُضكُْم : ُعَمَر ، أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ 

  .رِقَاَب بَْعضٍ

َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ، َعْن قَْيسٍ ، :  ْبنِ ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َوُمَحمَّدُ ْبُن بِْشرٍ ، قَاالَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا -٣٩٤٤
ي ُمكَاِثٌر أَالَ إِنِّي فَرَطُكُْم َعلَى الْحَْوضِ ، وَإِنِّ: قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َعنِ الصُّنَابِحِ اَألْحَمِسيِّ ، قَالَ 
  .بِكُُم األَُمَم فَالَ َتقَْتِتلُنَّ َبْعِدي

  َباُب الُْمْسِلُمونَ ِفي ِذمَِّة اِهللا َعزَّ َوَجلَّ -٦
َحدَّثََنا عَْبُد َوهْبِيُّ ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن ُعثَْمانَ ْبنِ َسِعيِد ْبنِ كَِثريِ ْبنِ ِديَنارٍ الِْحْمِصيُّ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن خَاِلدٍ الْ -٣٩٤٥

 َحابِسٍ الَْيَمانِيِّ ، َعْن الْعَزِيزِ ْبُن أَبِي َسلََمةَ الَْماجُِشونُ ، َعْن َعْبِد الْوَاِحِد ْبنِ أَبِي َعْوٍن ، َعْن َسْعِد ْبنِ إِْبَراهِيَم ، َعْن
َمْن َصلَّى الصُّْبَح فَُهَو ِفي ِذمَِّة اِهللا ، فَالَ ُتْخِفُروا اللََّه :  قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم: أَبِي َبكْرٍ الصِّدِّيقِ ، قَالَ 

  .ِفي َعْهِدِه ، فََمْن قََتلَُه طَلََبُه اللَُّه َحتَّى َيكُبَُّه ِفي النَّارِ َعلَى َوْجهِِه



َنا أَْشَعثُ ، َعنِ الَْحَسنِ ، َعْن َسُمَرةَ ْبنِ جُْنَدبٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا َرْوُح ْبُن ُعَباَدةَ ، َحدَّثَ -٣٩٤٦
  .َمْن َصلَّى الصُّْبَح فَُهَو ِفي ِذمَِّة اِهللا َعزَّ َوَجلَّ: َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ 

، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ ، َحدَّثََنا أَُبو الْمَُهزِّمِ َيزِيُد ْبنُ  َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا الَْوِليُد ْبُن ُمسِْلمٍ -٣٩٤٧
الُْمْؤِمُن أَكَْرُم َعلَى اِهللا َعزَّ َوَجلَّ ، : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َسِمْعتُ أََبا هَُرْيَرةَ ، َيقُولُ : ُسفَْيانَ قَالَ 
  .كَِتِهِمْن َبْعضِ َمالَِئ

  َباُب الَْعصَبِيَِّة -٧
ْبنِ جَرِيرٍ ، َعْن  َحدَّثََنا بِْشُر ْبُن ِهالَلٍ الصَّوَّاُف ، َحدَّثََنا َعْبدُ الَْوارِِث ْبُن َسعِيٍد ، َحدَّثََنا أَيُّوُب ، َعْن غَْيالَنَ -٣٩٤٨

َمْن قَاَتلَ َتْحَت رَاَيٍة ِعمِّيٍَّة ، َيْدُعو إِلَى :  َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ َرسُولُ اِهللا: زَِيادِ ْبنِ رِيَاحٍ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، قَالَ 
  .َعَصبِيٍَّة ، أَْو يَْغَضُب لَِعَصبِيٍَّة ، فَِقْتلَُتُه َجاِهِليَّةٌ

ِديُّ ، َعْن َعبَّاِد ْبنِ كَِثريٍ الشَّاِميِّ ، َعنِ امَْرأٍَة َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا زَِياُد ْبُن الرَّبِيعِ الُْيْحِم -٣٩٤٩
َيا َرُسولَ اِهللا ، أَِمنَ : َسِمْعُت أَبِي َيقُولُ ، سَأَلُْت النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَقُلُْت : ِمْنُهْم ُيقَالُ لََها فَُسْيلَةُ ، قَالَْت 

  .الَ ، َولَِكْن ِمَن الَْعَصبِيَّةِ أَنْ ُيِعَني الرَُّجلُ قَْوَمُه َعلَى الظُّلْمِ: ُجلُ قَْوَمُه ؟ قَالَ الَْعَصبِيَِّة أَنْ ُيِحبَّ الرَّ

  َباُب السََّواِد اَألْعظَمِ -٨
َحدَّثَنِي أَبُو ، نُ ْبُن رِفَاَعةَ السَّالَِميُّ َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن ُعثَْمانَ الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا الَْولِيُد ْبُن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا ُمَعا -٣٩٥٠

إِنَّ أُمَِّتي : َسِمْعتُ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َيقُولُ : َسِمْعتُ أََنَس ْبَن َماِلٍك ، َيقُولُ : َخلٍَف اَألْعَمى ، قَالَ 
  .فًا فََعلَْيكُْم بِالسَّوَاِد اَألعْظَمِالَ َتْجَتِمُع َعلَى َضالَلٍَة ، فَإِذَا رَأَْيُتمُ اخِْتالَ

  َباُب َما َيكُونُ ِمَن الِْفتَنِ -٩
َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن َرَجاءٍ : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُنَمْيرٍ ، َوَعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، قَاالَ  -٣٩٥١

َصلَّى َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، : َعْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ َشدَّاِد ْبنِ الَْهاِد ، َعْن ُمَعاِذ ْبنِ جََبلٍ ، قَالَ اَألْنصَارِيِّ ، 
إِنِّي َصلَّْيتُ : لصَّالَةَ ، قَالَ َيا َرسُولَ اِهللا ، أَطَلَْت الَْيْوَم ا: أَْو قَالُوا : َيْوًما َصالَةً ، فَأَطَالَ ِفيَها ، فَلَمَّا اْنصََرَف قُلَْنا 

اِحَدةً ، سَأَلُْتُه أَنْ الَ ُيَسلِّطَ َعلَْيهِْم َصالَةَ َرغَْبٍة َوَرْهَبٍة ، َسأَلُْت اللََّه َعزَّ َوَجلَّ ُألمَِّتي ثَالَثًا ، فَأَْعطَانِي اثَْنَتْينِ َوَردَّ َعلَيَّ َو
َها ، َوَسأَلُْتُه أَنْ الَ ُيْهِلكَُهْم غََرقًا ، فَأَْعطَانِيَها ، َوسَأَلُْتُه أَنْ الَ َيجَْعلَ بَأْسَُهْم َبيَْنُهْم ، فََردََّعُدوا ِمْن غَْيرِِهْم ، فَأَْعطَانِيَها 

  .َعلَيَّ

َبِشريٍ ، َعْن قََتاَدةَ ، أَنَُّه َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُشعَْيبِ ْبنِ شَاُبوَر ، َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن  -٣٩٥٢
، َموْلَى َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا  َحدَّثَُهْم ، َعْن أَبِي ِقالََبةَ الَْجرِْميِّ َعْبِد اِهللا ْبنِ زَْيٍد ، َعْن أَبِي أَْسَماَء الرََّحبِيِّ ، َعْن ثَْوَبانَ

زُوَِيْت ِلي اَألْرُض حَتَّى َرأَْيُت َمَشارِقََها ، َوَمغَارَِبَها ، : وَسلََّم ، قَالَ َعلْيِه وَسلََّم ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه 
إِنَّ ُملْكََك إِلَى َحْيثُ زُوَِي : َوأُْعِطيُت الْكَْنَزْينِ ، اَألْصفَرَ أَوِ اَألْحَمَر ، وَاَألبَْيَض ، َيعْنِي الذََّهَب َوالِْفضَّةَ ، َوِقيلَ ِلي 

 َيلْبَِسُهْم ِشَيًعا ، ي َسأَلْتُ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ ثَالَثًا ، أَنْ الَ ُيَسلِّطَ َعلَى أُمَِّتي ُجوًعا فَُيْهِلكَُهْم بِِه َعامَّةً ، َوأَنْ الَلََك ، وَإِنِّ
إِنِّي لَْن أَُسلِّطَ َعلَى أُمَِّتَك ُجوًعا فَُيْهِلكَُهْم إِذَا قَضَْيُت قََضاًء فَالَ َمَردَّ لَُه ، َو: َوُيِذيَق َبْعضَُهْم بَأَْس بَْعضٍ ، َوإِنَُّه قِيلَ ِلي 



ا ، وَإِذَا ُوِضَع السَّْيُف ِفي ِفيِه ، َولَْن أَْجَمَع َعلَْيهِْم ِمْن َبْيَن أَقْطَارَِها َحتَّى ُيفْنِيَ َبْعضُُهْم بَْعًضا ، َوَيقُْتلَ َبْعُضُهْم بَْعًض
ي األَْوثَانَ ، لَى َيْومِ الِْقَياَمِة ، َوإِنَّ ِممَّا أََتَخوَُّف َعلَى أُمَِّتي أَِئمَّةً ُمِضلَِّني ، َوَستَْعُبُد قَبَاِئلُ ِمْن أُمَِّتأُمَِّتي ، فَلَْن ُيْرفََع َعْنُهْم إِ

قَرِيًبا ِمْن ثَالَِثَني ، كُلُُّهمْ َيْزُعُم أَنَُّه نَبِيٌّ  َوَسَتلَْحُق قََباِئلُ ِمْن أُمَِّتي بِالُْمْشرِِكَني ، َوإِنَّ َبْيَن َيَديِ السَّاَعِة َدجَّاِلَني كَذَّابَِني ،
  . اِهللا َعزَّ َوَجلَّ، َولَْن َتزَالَ طَاِئفَةٌ ِمْن أُمَِّتي َعلَى الَْحقِّ َمْنصُورِيَن ، الَ َيُضرُُّهْم َمْن َخالَفَُهْم حَتَّى يَأِْتَي أَْمُر

  .َما أَْهَولَُه: ْبدِ اِهللا ِمْن َهذَا الَْحِديِث ، قَالَ لَمَّا فََرغَ أَُبو َع: قَالَ أَُبو الَْحَسنِ 

َزْيَنَب ، اْبَنِة أُمِّ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن ُعْرَوةَ ، َعْن -٣٩٥٣
اْسَتْيقَظَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّمَ : َحبِيَبةَ ، َعْن َزْيَنَب بِْنِت َجْحشٍ ، أَنََّها قَالَْت َسلََمةَ ، َعْن َحبِيَبةَ ، َعْن أُمِّ 

الَْيْوَم ِمْن َرْدمِ  الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه ، وَْيلٌ ِللْعََربِ ِمْن َشرٍّ قَِد اقَْتَرَب ، فُِتَح: ِمْن َنْوِمِه ، َوُهَو ُمْحَمرٌّ َوْجُهُه ، َوُهَو َيقُولُ 
  .َيأْجُوَج ، َوَمأْجُوَج َوَعقََد بَِيَدْيِه َعشََرةً

  .إِذَا كَثَُر الْخََبثُ: َيا َرسُولَ اِهللا ، أََنْهِلُك َوِفيَنا الصَّاِلُحونَ ؟ قَالَ : قُلُْت : قَالَْت زَْيَنُب 

ا الْوَِليُد ْبُن ُمْسِلمٍ ، َعنِ الَْولِيِد ْبنِ ُسلَْيَمانَ ْبنِ أَبِي السَّاِئبِ ، َعْن َحدَّثََنا رَاِشدُ ْبُن َسِعيدٍ الرَّْمِليُّ ، َحدَّثََن -٣٩٥٤
سََتكُونُ : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َعِليِّ ْبنِ َيزِيَد ، َعنِ الْقَاِسمِ أَبِي َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ ، قَالَ 

  .ُيْصبِحُ الرَُّجلُ ِفيَها ُمْؤِمًنا َوُيْمِسي كَاِفًرا ، إِالَّ َمْن أَحَْياُه اللَُّه بِالِْعلْمِِفَتٌن 

 ، َعْن ُحذَْيفَةَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َوأَبِي ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن َشِقيقٍ -٣٩٥٥
أَيُّكُْم َيْحفَظُ َحِديثَ َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِفي الِْفْتَنِة ؟ قَالَ ُحذَْيفَةُ : كُنَّا ُجلُوًسا ِعْنَد ُعَمَر ، فَقَالَ : لَ قَا

رَُّجلِ ِفي أَْهِلِه َوَولَِدِه َوَجارِِه ، ُتكَفُِّرَها ِفْتَنةُ ال: َسِمْعُتُه َيقُولُ : كَْيَف ؟ قَالَ : إِنََّك لََجرِيٌء ، قَالَ : أََنا ، قَالَ : فَقُلُْت 
لَْيَس َهذَا أُرِيُد ، إِنََّما أُرِيدُ الَِّتي : الصَّالَةُ َوالصَِّياُم وَالصََّدقَةُ ، َواَألْمرُ بِالَْمْعرُوِف ، َوالنَّْهُي َعنِ الْمُْنكَرِ ، فَقَالَ ُعَمُر 

فَُيكَْسرُ الْبَاُب أَوْ : َما لََك َولََها َيا أَِمَري الُْمْؤِمنَِني ؟ إِنَّ َبْيَنَك َوَبْينََها بَاًبا ُمْغلَقًا ، قَالَ :  َتُموُج كََمْوجِ الَْبْحرِ ، فَقَالَ
  .ذَاكَ أَْجَدُر أَنْ الَ ُيْغلََق: الَ ، َبلْ ُيكَْسُر ، قَالَ : ُيفَْتُح ؟ قَالَ 
نََعْم ، كََما َيْعلَُم أَنَّ ُدونَ غٍَد اللَّْيلَةَ ، إِنِّي َحدَّثُْتُه َحِديثًا لَْيسَ : ُم َمنِ الَْباُب ؟ قَالَ أَكَانَ ُعَمُر َيْعلَ: قُلَْنا ِلُحذَْيفَةَ 
  .بِاَألغَاِليِط

  .ُعَمُر: َسلُْه ، فََسأَلَُه ، فَقَالَ : فَهِْبَنا أَنْ َنْسأَلَُه ، َمنِ الَْباُب ؟ فَقُلَْنا ِلَمْسرُوقٍ 

ْيِد ْبنِ ا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َوَعْبُد الرَّْحَمنِ الُْمحَارِبِيُّ ، َوَوِكيٌع ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن َزَحدَّثََن -٣٩٥٦
الَْعاصِ ، َوُهَو َجاِلٌس ِفي  اْنتََهْيُت إِلَى َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْمرِو ْبنِ: َوْهبٍ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َعْبِد َربِّ الْكَْعَبِة ، قَالَ 
َبيَْنا َنْحُن َمَع َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِفي َسفَرٍ ، إِذْ : ِظلِّ الْكَْعَبِة ، وَالنَّاُس ُمْجَتِمُعونَ َعلَْيِه ، فََسِمْعُتُه َيقُولُ 

  الصَّالَةُ َجاِمَعةٌ ،: ْن َينَْتِضلُ ، َوِمنَّا َمْن ُهَو ِفي َجَشرِِه ، إِذْ َناَدى ُمنَاِديِه َنَزلَ َمنْزِالً ، فَِمنَّا َمْن َيضْرُِب ِخَباَءُه ، َوِمنَّا َم

أَنْ َيُدلَّ إِنَُّه لَمْ َيكُْن نَبِيٌّ قَْبِلي إِالَّ كَانَ َحقًّا َعلَْيِه : فَاْجَتَمْعَنا فَقَاَم َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فََخطََبَنا ، فَقَالَ 
لَْت َعاِفَيُتَها ِفي أَوَِّلَها ، َوإِنَّ آِخَرُهمْ أُمََّتُه َعلَى َما َيْعلَُمُه َخْيًرا لَُهْم ، وَُيْنِذَرُهْم َما َيْعلَُمُه شَرا لَُهْم ، َوإِنَّ أُمََّتكُْم َهِذِه ُجِع

َهِذِه ُمْهِلكَِتي ، ثُمَّ تَْنكَِشُف ، : َتٌن ُيَرقُِّق َبْعُضَها َبْعًضا ، فََيقُولُ الُْمْؤِمُن ُيِصيُبُهْم َبالٌَء ، َوأُمُوٌر تُْنِكُروَنَها ، ثُمَّ َتجِيُء ِف
،  َهِذِه ُمْهِلكَِتي ، ثُمَّ تَْنكَِشُف ، فََمْن َسرَُّه أَنْ يَُزحَْزَح َعنِ النَّارِ ، َوُيْدَخلَ الَْجنَّةَ: ثُمَّ َتجِيُء ِفْتَنةٌ ، فََيقُولُ الُْمْؤِمُن 



ُتوا إِلَْيِه ، َوَمْن بَاَيَع إَِماًما فَأَْعطَاهُ فَلُْتْدرِكُْه َمْوَتُتُه َوُهَو ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوالَْيْومِ اآلِخرِ ، َولْيَأِْت إِلَى النَّاسِ الَِّذي ُيِحبُّ أَنْ يَأْ
فَأَْدَخلْتُ رَأِْسي : نْ َجاَء آَخرُ ُينَازُِعُه ، فَاْضرِبُوا ُعُنَق اآلَخرِ ، قَالَ َصفْقَةَ َيِمينِِه ، َوثَمََرةَ قَلْبِِه فَلُْيِطْعُه ، َما اْسَتطَاَع ، فَإِ

فَأََشاَر بَِيِدهِ إِلَى : أَْنُشُدَك اللََّه أَْنَت َسِمْعَت َهذَا ِمْن َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ؟ قَالَ : ِمْن َبْينِ النَّاسِ ، فَقُلُْت 
  .َسِمَعْتُه أُذَُناَي َوَوَعاُه قَلْبِي: ، فَقَالَ  أُذَُنْيِه

  َباُب التَّثَبُِّت ِفي الِْفْتنَِة -١٠
َحدَّثَنِي أَبِي ، َعْن ، َحدَّثََنا َعْبدُ الْعَزِيزِ ْبُن أَبِي َحازِمٍ : َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َوُمَحمَّدُ ْبُن الصَّبَّاحِ ، قَاالَ  -٣٩٥٧
كَْيَف بِكُْم َوبَِزَمانٍ ُيوِشُك أَنْ : ْبنِ َحْزمٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْمرٍو ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ  ُعَماَرةَ

، َوأََمانَاتُُهْم ، فَاْخَتلَفُوا ، َوكَاُنوا َهكَذَا ؟ َيأِْتَي ، ُيغَْرَبلُ النَّاُس ِفيِه غَْرَبلَةً ، َوَتبْقَى ُحثَالَةٌ ِمَن النَّاسِ قَْد مَرَِجْت ُعُهوُدُهْم 
َتأُْخذُونَ بَِما َتْعرِفُونَ ، وََتَدُعونَ َما : كَْيَف بَِنا َيا َرسُولَ اِهللا ، إِذَا كَانَ ذَِلَك ؟ قَالَ : َوَشبََّك َبْيَن أََصابِِعِه ، قَالُوا 

  .َوَتذَُرونَ أَْمَر َعَوامِّكُْم ُتْنِكُرونَ ، َوُتقْبِلُونَ َعلَى خَاصَِّتكُْم ،

نِ طَرِيٍف ، َعْن َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َعْبَدةَ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َزْيٍد ، َعْن أَبِي ِعْمَرانَ الْجَْونِيِّ ، َعنِ الُْمشَعَِّث ْب -٣٩٥٨
كَْيَف أَْنَت َيا أََبا ذَرٍّ َوَمْوًتا ُيِصيبُ : اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ َرسُولُ : َعْبِد اهللاِ ْبنِ الصَّاِمِت ، َعْن أَبِي ذَرٍّ ، قَالَ 

اللَُّه َوَرسُولُُه أَْعلَُم ، قَالَ : َما َخارَ اللَُّه ِلي َوَرسُولُُه ، أَْو قَالَ : النَّاَس َحتَّى ُيقَوََّم الْبَْيُت بِالَْوِصيِف ؟ َيْعنِي الْقَْبَر ، قُلُْت 
 كَْيَف أَْنَت ، َوُجوًعا ُيِصيُب النَّاَس ، حَتَّى تَأِْتَي َمْسجَِدَك فَالَ َتْسَتطِيَع أَنْ تَْرجَِع إِلَى ِفرَاِشَك ، َوالَ: بَّْر قَالَ َتَص: 

: ا َخارَ اللَُّه ِلي َوَرسُولُُه ، قَالَ اللَُّه َوَرُسولُُه أَْعلَُم ، أَْو َم: قُلُْت : َتْسَتطِيَع أَنْ َتقُوَم ِمْن ِفَراِشَك إِلَى َمْسجِِدَك ؟ قَالَ 
َما َخاَر اللَُّه ِلي : كَْيَف أَْنَت ، َوقَْتالً ُيصِيُب النَّاسَ َحتَّى ُتغَْرَق ِحَجاَرةُ الزَّْيتِ بِالدَّمِ ؟ قُلُْت : َعلَْيَك بِالِْعفَِّة ثُمَّ قَالَ 

َيا َرسُولَ اِهللا ، أَفَالَ آُخذُ بَِسْيِفي ، فَأَْضرِبَ بِِه َمْن فََعلَ ذَِلَك ، : قُلُْت : لَ الَْحْق بَِمْن أَْنَت ِمْنُه ، قَا: َوَرسُولُُه ، قَالَ 
إِنْ َخِشيَت أَنْ َيْبهََرَك : َيا َرُسولَ اِهللا ، فَإِنْ ُدِخلَ بَْيِتي ؟ قَالَ : َشارَكَْت الْقَْوَم إِذًا ، وَلَِكنِ اْدُخلْ َبْيَتَك ، قُلُْت : قَالَ 
  .عُ السَّْيِف ، فَأَلْقِ طََرَف رِدَاِئَك َعلَى َوجْهَِك ، فََيُبوَء بِإِثِْمِه َوإِثِْمَك ، فََيكُونَ ِمْن أَْصَحابِ النَّارُِشَعا

سِيُد ْبُن الْمَُتَشمِّسِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َجعْفَرٍ ، َحدَّثََنا َعْوٌف ، َعنِ الَْحَسنِ ، َحدَّثََنا أَ -٣٩٥٩
َيا َرسُولَ : قُلُْت : إِنَّ َبْيَن َيَديِ السَّاَعِة لََهْرًجا ، قَالَ : ، َحدَّثََنا أَُبو ُموَسى ، َحدَّثََنا َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

َيا َرسُولَ اِهللا ، إِنَّا َنقُْتلُ اآلنَ ِفي الَْعامِ الْوَاِحِد ِمَن الُْمْشرِِكنيَ :  الْقَْتلُ ، فَقَالَ بَْعُض الُْمْسِلِمَني: اِهللا ، َما الْهَْرُج ؟ قَالَ 
لَْيَس بِقَْتلِ الُْمْشرِِكَني ، وَلَِكْن َيقُْتلُ َبْعُضكُْم بَْعًضا ، حَتَّى َيقُْتلَ : كَذَا َوكَذَا ، فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

َيا َرسُولَ اِهللا ، َوَمَعَنا ُعقُولَُنا ذَِلَك الَْيْوَم ؟ فَقَالَ َرسُولُ اِهللا : َجاَرُه ، َواْبَن َعمِِّه َوذَا قََراَبِتِه ، فَقَالَ بَْعُض الْقَْومِ الرَُّجلُ 
  .َباٌء ِمَن النَّاسِ الَ ُعقُولَ لَُهْمالَ ، تُْنَزُع ُعقُولُ أَكْثَرِ ذَِلَك الزََّماِن ، وََيْخلُُف لَُه َه: َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

كَتَْنا ِفيَما وَاْيُم اِهللا ، إِنِّي َألظُنَُّها ُمْدرِكَِتي وَإِيَّاكُْم ، وَاْيمُ اِهللا ، َما ِلي وَلَكُْم ِمنَْها َمخَْرٌج ، إِنْ أَْدَر: ثُمَّ قَالَ اَألشَْعرِيُّ 
  .وَسلََّم ، إِالَّ أَنْ َنْخُرَج كََما َدَخلَْنا ِفيَهاَعهَِد إِلَْيَنا نَبِيَُّنا صَلَّى اهللا َعلْيِه 

، )١(جِِد َجرََدانَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا َصفَْوانُ ْبُن ِعيَسى ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُعَبْيٍد ، ُمَؤذِّنُ َمْس -٣٩٦٠
َيا : لَمَّا َجاَء َعِليُّ ْبُن أَبِي طَاِلبٍ َهاُهَنا الَْبْصَرةَ ، َدَخلَ َعلَى أَبِي ، فَقَالَ : ، قَالَْت  َحدَّثَتْنِي ُعدَْيَسةُ بِْنُت أُْهَبانَ: قَالَ 

: ْيِفي ، قَالَ َيا جَارَِيةُ أَخْرِجِي َس: فََدَعا جَارَِيةً لَُه ، فَقَالَ : َبلَى ، قَالَ : أََبا ُمسِْلمٍ أَالَ ُتِعينُنِي َعلَى َهُؤالَِء الْقَْومِ ؟ قَالَ 
إِنَّ َخِليِلي وَاْبَن َعمَِّك َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َعهَِد إِلَيَّ إِذَا : فَأَْخَرَجْتُه ، فََسلَّ ِمْنُه قَْدرَ ِشْبرٍ ، فَإِذَا ُهَو َخَشٌب ، فَقَالَ 



الَ َحاَجةَ ِلي ِفيَك َوالَ ِفي : إِنْ شِئَْت خََرْجُت َمَعَك ، قَالَ كَاَنِت الِْفْتَنةُ َبْيَن الُْمْسِلِمَني فَأَتَِّخذُ َسْيفًا ِمْن َخَشبٍ ، فَ
  .َسْيِفَك

  __________حاشية_
معرفة "، ويف " مسجد جرادان: "، َوُيقال " مسجد املسارج: " ٥/١٠٢" اجلرح والتعديل"يف ترمجته من ) ١(

مؤذن مسجد : " ٣٣/١٤٩" مالهتذيب الك"، ويف " مؤذن مسجد جرادان: " ١/٢٨٨أليب نعيم " الصحابة
  ".جرادار

ةَ ، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا ِعْمَرانُ ْبُن ُموَسى اللَّيِْثيُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْوارِِث ْبُن َسعِيٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُجَحاَد -٣٩٦١
قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : وَسى اَألْشَعرِيِّ ، قَالَ الرَّْحَمنِ ْبنِ ثَْرَوانَ ، َعْن ُهزَْيلِ ْبنِ ُشَرْحبِيلَ ، َعْن أَبِي ُم

ًرا ، َويُْمِسي ُمْؤِمًنا ، إِنَّ َبْيَن َيَديِ السَّاَعِة ِفَتًنا كَِقطَعِ اللَّْيلِ الُْمظِْلمِ ، ُيصْبُِح الرَُّجلُ ِفيَها ُمْؤِمًنا ، َوُيْمِسي كَاِف: 
ي ، الْقَاِعُد ِفيَها َخْيٌر ِمَن الْقَاِئمِ ، َوالْقَاِئُم ِفيَها خَْيٌر ِمَن الَْماِشي ، َوالْمَاِشي ِفيَها َخْيٌر ِمَن السَّاِعَوُيصْبُِح كَاِفًرا ، 

، فَلَْيكُْن كََخْيرِ ابَْنيْ  فَكَسِّرُوا ِقِسيَّكُْم ، َوقَطُِّعوا أَوَْتارَكُْم ، وَاْضرِبُوا بُِسُيوِفكُُم الِْحَجاَرةَ ، فَإِنْ ُدِخلَ َعلَى أََحدِكُْم
  .آَدَم

أَْو َعِليِّ ْبنِ َزْيدِ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن هَاُرونَ ، َعْن َحمَّاِد ْبنِ َسلََمةَ ، َعْن ثَابٍِت ، -٣٩٦٢
إِنَّ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا : َدَخلُْت َعلَى ُمحَمَِّد ْبنِ َمْسلََمةَ ، فَقَالَ : الَ ْبنِ َجْدَعانَ ، َشكَّ أَُبو َبكْرٍ ، َعْن أَبِي ُبرَْدةَ ، قَ

ْنقَِطَع ، إِنََّها َسَتكُونُ ِفْتَنةٌ َوفُْرقَةٌ وَاخِْتالٌَف ، فَإِذَا كَانَ كَذَِلَك فَأْتِ بَِسيِْفَك أُُحًدا ، فَاضْرِْبُه حَتَّى َي: َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ 
  .مَّ اْجِلْس ِفي بَْيِتَك ، َحتَّى تَأْتَِيَك َيدٌ َخاِطئَةٌ ، أَْو َمنِيَّةٌ قَاِضيَةٌثُ

  .فَقَْد َوقََعْت َوفََعلُْت َما قَالَ َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم

  َباٌب إِذَا الَْتقَى الُْمْسِلَماِن بَِسْيفَْيهِمَا -١١
َسعِيٍد ، َحدَّثََنا مَُباَركُ ْبُن ُسحَْيمٍ ، َعْن َعْبِد الْعَزِيزِ ْبنِ ُصَهْيبٍ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، َعنِ  َحدَّثََنا ُسوَْيُد ْبُن -٣٩٦٣

  .ولُ ِفي النَّارَِما ِمْن ُمْسِلَمْينِ الَْتقََيا بِأَْسَياِفهَِما ، إِالَّ كَانَ الْقَاِتلُ وَالَْمقُْت: النَّبِيِّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ 

ُروَبةَ ، َعْن قََتاَدةَ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ِسَناٍن ، َحدَّثََنا يَزِيدُ ْبُن َهاُرونَ ، َعْن ُسلَْيَمانَ التَّيِْميِّ ، َوَسِعيدِ ْبنِ أَبِي َع -٣٩٦٤
إِذَا الْتَقَى الُْمْسِلَماِن بَِسيْفَْيهَِما ، فَالْقَاِتلُ : ْيِه وَسلََّم قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعل: َعنِ الَْحَسنِ ، َعْن أَبِي ُموَسى ، قَالَ 

  .إِنَُّه أََراَد قَْتلَ صَاِحبِِه: َيا َرُسولَ اِهللا ، َهذَا الْقَاِتلُ ، فََما َبالُ الَْمقْتُولِ ؟ قَالَ : ، َوالَْمقُْتولُ ِفي النَّارِ ، قَالُوا 

ُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َجعْفَرٍ ، َحدَّثََنا شُْعَبةُ ، َعْن َمْنُصورٍ ، َعْن رِْبِعيِّ ْبنِ ِحرَاشٍ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْب -٣٩٦٥
الََح ، فَُهَما َعلَى إِذَا الُْمْسِلَماِن َحَملَ أََحُدُهَما َعلَى أَِخيِه السِّ: أَبِي َبكَْرةَ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ 

  .ُجُرِف َجَهنََّم ، فَإِذَا قََتلَ أََحُدُهَما َصاِحَبُه ، َدَخالَ َجِميًعا

ْهُر ْبُن حَْوَشبٍ ، َحدَّثََنا ُسوَْيُد ْبُن َسعِيٍد ، َحدَّثََنا َمرَْوانُ ْبُن ُمَعاوَِيةَ ، َعْن َعْبِد الَْحكَمِ السَُّدوِسيِّ ، َحدَّثََنا َش -٣٩٦٦
ِمْن َشرِّ النَّاسِ َمنْزِلَةً ِعْنَد اِهللا َيْوَم الِْقَياَمِة ، َعْبٌد أَذَْهبَ : أَبِي أَُماَمةَ ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ َعْن 

  .آِخَرَتُه بِدُْنَيا غَْيرِِه



  َباُب كَفِّ اللَِّساِن ِفي الِْفْتنَِة -١٢
 اِهللا ْبُن ُمَعاوَِيةَ الُْجَمِحيُّ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ ، َعْن لَْيٍث ، َعْن طَاُووسٍ ، َعْن زَِياِد َسْيِمْنيَحدَّثََنا َعْبُد  -٣٩٦٧

الْعََرَب قَْتالََها ِفي  َتكُونُ ِفْتَنةٌ َتْسَتْنِظُف: قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : كُوْش ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْمرٍو ، قَالَ 
  .النَّارِ ، اللَِّسانُ ِفيَها أََشدُّ ِمْن َوقْعِ السَّْيِف

الَْبْيلَمَانِيِّ ، َعْن أَبِيهِ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن الَْحارِِث ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ -٣٩٦٨
  .إِيَّاكُْم وَالِْفَتَن ، فَإِنَّ اللَِّسانَ ِفيَها مِثْلُ َوقْعِ السَّْيِف: قَالَ َرُسولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ  ، َعنِ

َحدَّثَنِي أَبِي ، َعْن أَبِيِه ، ُد ْبُن َعْمرٍو َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن بِْشرٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّ -٣٩٦٩
إِنَّ لََك َرِحًما ، َوإِنَّ لََك حَقًّا ، َوإِنِّي َرأَيُْتَك : َمرَّ بِِه َرُجلٌ لَُه َشَرٌف ، فَقَالَ لَُه َعلْقََمةُ : َعلْقََمةَ ْبنِ َوقَّاصٍ ، قَالَ 

ُم ِعْندَُهْم بَِما َشاَء اللَُّه أَنْ تََتكَلََّم بِِه ، وَإِنِّي َسِمْعُت بِالَلَ ْبَن الَْحارِِث الُْمزَنِيَّ ، َتْدُخلُ َعلَى َهُؤالَِء اُألَمَراِء ، َوتََتكَلَّ
مُ بِالْكَِلَمِة إِنَّ أََحدَكُْم لََيَتكَلَّ: قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َصاِحَب َرُسولِ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َيقُولُ 

َيْومِ الْقَِياَمِة ، َوإِنَّ أََحدَكُْم  ِمْن رِْضَواِن اِهللا ، َما َيظُنُّ أَنْ َتْبلُغَ َما َبلََغْت ، فََيكُْتبُ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ لَُه بَِها رِضَْواَنُه إِلَى
  .غَ َما َبلََغْت ، فََيكُْتُب اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َعلَْيِه بَِها ُسْخطَُه إِلَى َيْومِ َيلْقَاُهلََيَتكَلَُّم بِالْكَِلَمِة ِمْن ُسْخِط اِهللا ، َما َيظُنُّ أَنْ َتْبلُ

الَلِ ْبنِ ْعُت ِمْن بِفَاْنظُْر َوْيَحَك َماذَا َتقُولُ ؟ َوَماذَا َتكَلَُّم بِِه ، فَُربَّ كَالَمٍ قَْد َمَنَعنِي أَنْ أََتكَلََّم بِِه ، َما َسِم: قَالَ َعلْقََمةُ 
  .الَْحارِِث

نِ اْبنِ إِْسحَاَق ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو ُيوُسَف ْبُن الصَّْيَدالَنِيُّ ُمَحمَّدُ ْبُن أَْحَمَد الرَّقِّيُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َسلََمةَ ، َع -٣٩٧٠
إِنَّ الرَُّجلَ لََيَتكَلَّمُ : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَ ُمَحمَِّد ْبنِ إِْبَراِهيَم ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، 

  .بِالْكَِلَمِة ِمْن ُسْخِط اِهللا ، الَ َيَرى بَِها َبأًْسا ، فََيْهوِي بَِها ِفي نَارِ جََهنََّم َسْبِعَني خَرِيفًا

قَالَ : ْحَوصِ ، َعْن أَبِي َحِصنيٍ ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ ، قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو اَأل -٣٩٧١
  .َمْن كَانَ ُيْؤِمُن بِاللَِّه وَالَْيْومِ اآلِخرِ ، فَلَْيقُلْ َخْيًرا أَْو ِلَيْسكُْت: َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

ُمحَمَُّد ْبُن ُعثَْمانَ الُْعثْمَانِيُّ ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن سَْعٍد ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ  َحدَّثََنا أَُبو َمرَْوانَ -٣٩٧٢
َحدِّثْنِي بِأَْمرٍ أَعَْتِصُم بِهِ  َيا َرُسولَ اِهللا ،: قُلُْت : َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َماِعزٍ الَْعاِمرِيِّ ، أَنَّ ُسفَْيانَ ْبَن َعْبِد اِهللا الثَّقَِفيَّ ، قَالَ 

َيا َرُسولَ اِهللا ، َما أَكْثَُر َما َتَخاُف َعلَيَّ ؟ فَأََخذَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه : رَبَِّي اللَُّه ، ثُمَّ اْسَتِقْم قُلُْت : قُلْ : ، قَالَ 
  .َهذَا: وَسلََّم ، بِِلَساِن نَفِْسِه ، ثُمَّ قَالَ 

أَبِي النُُّجوِد ، َعْن دَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَبِي ُعَمَر الَْعَدنِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمَعاٍذ ، َعْن َمْعَمرٍ ، َعْن َعاِصمِ ْبنِ َح -٣٩٧٣
َسفَرٍ ، فَأَْصَبْحُت َيْوًما قَرِيًبا ِمْنُه كُْنُت َمعَ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِفي : أَبِي َواِئلٍ ، َعْن ُمَعاِذ ْبنِ َجَبلٍ ، قَالَ 

لَقَْد سَأَلَْت َعِظيًما ، : َيا َرسُولَ اِهللا ، أَْخبِرْنِي بِعََملٍ ُيْدِخلُنِي الَْجنَّةَ ، َويَُباِعدُنِي ِمَن النَّارِ ، قَالَ : َوَنْحُن َنِسُري ، فَقُلُْت 
َعلَْيِه ، َتْعُبُد اللََّه الَ ُتْشرُِك بِِه َشْيئًا ، َوُتقِيُم الصَّالَةَ ، َوتُْؤِتي الزَّكَاةَ ، َوَتُصوُم َرَمَضانَ ،  َوإِنَُّه لََيِسٌري َعلَى َمْن َيسََّرهُ اللَُّه

ُيطِْفئُ النَّاَر الَْماُء ،  كََما َوَتُحجَّ الَْبْيتَ ثُمَّ أَالَ أَُدلَُّك َعلَى أَْبوَابِ الَْخْيرِ ؟ الصَّْوُم ُجنَّةٌ ، َوالصََّدقَةُ ُتطِْفئُ الْخَِطيئَةَ
  .}َجَزاًء بَِما كَاُنوا َيْعَملُونَ{َحتَّى َبلَغَ } َتَتَجافَى ُجنُوبُُهْم َعنِ الَْمَضاجِعِ{َوَصالَةُ الرَُّجلِ ِفي َجْوفِ اللَّْيلِ ، ثُمَّ قََرأَ 



: أَالَ أُْخبُِرَك بِِمالَِك ذَِلَك كُلِِّه ؟ قُلُْت : َسَناِمِه ؟ الْجِهَاُد ثُمَّ قَالَ أَالَ أُْخبُِركَ بِرَأْسِ اَألْمرِ ، َوَعُموِدِه ، َوذُْرَوةِ : ثُمَّ قَالَ 
 ثَِكلَْتكَ أُمَُّك: َيا نَبِيَّ اِهللا َوإِنَّا لَُمؤَاَخذُونَ بَِما َنَتكَلَّمُ بِِه ؟ قَالَ : َتكُفُّ َعلَْيَك َهذَا قُلُْت : َبلَى ، فَأََخذَ بِِلَسانِِه ، فَقَالَ 

  .َيا ُمَعاذُ َهلْ ُيِكبُّ النَّاَس َعلَى ُوُجوهِهِْم ِفي النَّارِ ، إِالَّ َحصَاِئُد أَلْسَِنِتهِْم ؟

َسِمْعُت َسعِيَد ْبَن َحسَّانَ : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َيزِيَد ْبنِ ُخنَْيسٍ الَْمكِّيُّ ، قَالَ  -٣٩٧٤
لََّم ، َعنِ َحدَّثَتْنِي أُمُّ صَاِلحٍ ، َعْن َصِفيَّةَ بِْنِت َشْيَبةَ ، َعْن أُمِّ َحبِيَبةَ ، َزْوجِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَس: وِميَّ ، قَالَ الَْمْخُز

ْمرَ بِالَْمْعرُوِف ، َوالنَّْهَي َعنِ الْمُْنكَرِ ، َوِذكَْر اهللاِ كَالَُم اْبنِ آَدَم َعلَْيِه الَ لَُه ، إِالَّ اَأل: النَّبِيِّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ 
  .َعزَّ َوَجلَّ

ِقيلَ : ، قَالَ  َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا خَاِلي َيْعلَى ، َعنِ اَألعَْمشِ ، َعْن إِْبَراهِيَم ، َعْن أَبِي الشَّْعثَاِء -٣٩٧٥
كُنَّا نَُعدُّ ذَِلَك َعلَى َعْهدِ َرسُولِ اِهللا : فَإِذَا َخَرْجَنا قُلَْنا غَْيَرُه ، قَالَ : َنْدُخلُ َعلَى أُمََرائَِنا فََنقُولُ الْقَْولَ إِنَّا : ِالْبنِ ُعَمَر 

  .َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، النِّفَاَق

عَْيبِ ْبنِ شَاُبوَر ، َحدَّثََنا األَْوَزاِعيُّ ، َعْن قُرَّةَ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُش -٣٩٧٦
ِمْن ُحسْنِ : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ْبنِ َحْيَوئِيلَ ، َعنِ الزُّهْرِيِّ ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، قَالَ 

  .َمْرِء َتْركُُه َما الَ َيْعنِيِهإِْسالَمِ الْ

  َباُب الُْعْزلَِة -١٣
نِ َعْبِد اِهللا ْبنِ َبْدرٍ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الصَّبَّاحِ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الْعَزِيزِ ْبُن أَبِي َحازِمٍ ، أَْخبََرنِي أَبِي ، َعْن َبَعَجةَ ْب -٣٩٧٧

َخْيُر َمعَايِشِ النَّاسِ لَُهْم ، َرُجلٌ ُمْمِسٌك بِعَِناِن : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ  الُْجهَنِيِّ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ،
ْوَت أَوِ الْقَْتلَ َمظَانَُّه ، ْبتَِغي الَْمفََرِسِه ِفي َسبِيلِ اِهللا ، َوَيِطُري َعلَى َمْتنِِه ، كُلََّما َسِمَع َهْيَعةً أَْو فَْزَعةً ، طَاَر َعلَْيِه إِلَيَْها ، َي

الَةَ ، َوُيؤِْتي الزَّكَاةَ ، َوَرُجلٌ ِفي غَُنْيَمٍة ِفي رَأْسِ َشَعفٍَة ِمْن َهِذِه الشِّعَاِف ، أَْو َبطْنِ َواٍد ِمْن َهِذِه اَألوِْدَيِة ، ُيقِيُم الصَّ
  .نَّاسِ إِالَّ ِفي خَْيرٍَوَيْعُبُد َربَُّه حَتَّى يَأِْتَيُه الَْيِقُني ، لَْيَس ِمَن ال

َحدَّثَنِي الزُّْهرِيُّ ، َعْن َعطَاِء ْبنِ َيزِيدَ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َحْمَزةَ ، َحدَّثََنا الزَّبِيِديُّ  -٣٩٧٨
َرُجلٌ : أَيُّ النَّاسِ أَفَْضلُ ؟ قَالَ : يَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَقَالَ اللَّيِْثيِّ ، َعْن أَبِي سَِعيٍد الُْخْدرِيِّ ، أَنَّ َرُجالً أََتى النَّبِ

ثُمَّ اْمُرٌؤ ِفي ِشْعبٍ ِمَن الشِّعَابِ ، َيعُْبُد اللََّه َعزَّ َوَجلَّ ، : ثُمَّ َمْن ؟ قَالَ : ُمَجاِهٌد ِفي َسبِيلِ اِهللا بِنَفِْسِه ، َوَماِلِه ، قَالَ 
  .نَّاَس ِمْن َشرِِّهَوَيَدُع ال

َحدَّثَنِي ُبْسُر ْبُن ، َحدَّثَنِي َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َيزِيَد ْبنِ َجابِرٍ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا الَْولِيُد ْبُن ُمْسِلمٍ  -٣٩٧٩
قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّمَ : عَ ُحذَْيفَةَ ْبَن الَْيَماِن ، َيقُولُ َحدَّثَنِي أَُبو إِْدرِيسَ الَْخْوالَنِيُّ ، أَنَُّه َسِم، ُعَبْيِد اِهللا 

ُهْم قَْوٌم : َيا َرسُولَ اِهللا ، صِفُْهْم لََنا ، قَالَ : َيكُونُ ُدَعاةٌ َعلَى أَْبوَابِ َجهَنََّم ، َمْن أَجَاَبُهمْ إِلَْيَها قَذَفُوُه ِفيَها ، قُلُْت : 
فَالَْزْم َجَماَعةَ الُْمْسِلِمَني ، َوإَِماَمُهْم ، : فََما َتأُْمُرنِي إِنْ أَْدرَكَنِي ذَِلَك ؟ قَالَ : لَْدِتَنا َيَتكَلَُّمونَ بِأَلِْسنَِتَنا ، قُلُْت ِمْن جِ
كُلََّها ، َولَْو أَنْ تََعضَّ بِأَْصلِ َشَجَرٍة ، َحتَّى  فَاْعَتزِلْ ِتلَْك الْفَِرَق: فَإِنْ لَْم َيكُْن لَُهمْ َجَماَعةٌ ، َوالَ إَِماٌم ؟ قَالَ : قُلُْت 

  .ُيْدرِكََك الَْمْوُت ، وَأَْنَت كَذَِلَك



َعْبِد اِهللا َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُنَمْيرٍ ، َعْن َيْحَيى ْبنِ سَِعيٍد ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ  -٣٩٨٠
يُوِشكُ أَنْ َيكُونَ : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : يِّ ، َعْن أَبِيِه ، أَنَُّه َسِمَع أََبا َسعِيٍد الُْخْدرِيَّ ، َيقُولُ اَألْنصَارِ

  .ِمَن الِْفَتنِ َخْيَر َمالِ الُْمسِْلمِ غََنٌم ، َيتَْبُع بَِها َشَعَف الْجِبَالِ ، َوَمَواِقَع الْقَطْرِ ، يَِفرُّ بِِدينِِه

خَزَّاُز ، َعْن ُحَمْيدِ ْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُعَمَر ْبنِ َعِليٍّ الُْمقَدِِّميُّ ، َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن َعاِمرٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َعاِمرٍ الْ -٣٩٨١
َتكُونُ ِفَتٌن : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : اِن ، قَالَ ِهالَلٍ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ قُْرٍط ، َعْن ُحذَْيفَةَ ْبنِ الَْيَم

  .َبَع أََحًدا ِمنُْهْمَعلَى أَْبوَابَِها ُدَعاةٌ إِلَى النَّارِ ، فَأَنْ َتُموَت َوأَْنَت عَاضٌّ َعلَى جِذْلِ َشَجَرٍة ، َخْيٌر لََك ِمْن أَنْ َتْت

َحدَّثَنِي ُعقَْيلٌ ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ ، أَْخَبرَنِي ، ُن الْحَارِِث الِْمصْرِيُّ ، َحدَّثََنا اللَّْيثُ ْبُن سَْعٍد َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْب -٣٩٨٢
الُْمْؤِمُن ِمْن ُجْحرٍ  الَ ُيلَْدغُ: َسِعيُد ْبُن الُْمسَيَّبِ ، أَنَّ أََبا ُهَريَْرةَ ، أَْخَبَرُه ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ 

  .َمرََّتْينِ

الزُّْهرِيِّ ، َعْن َساِلمٍ  َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو أَحَْمَد الزَُّبيْرِيُّ ، َحدَّثََنا َزْمَعةُ ْبُن صَاِلحٍ ، َعنِ -٣٩٨٣
  .الَ ُيلَْدغُ الُْمْؤِمُن ِمْن ُجْحرٍ َمرََّتْينِ: اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ َرُسولُ اِهللا صَلَّى : ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 

  َباُب الُْوقُوِف ِعْنَد الشُُّبَهاِت -١٤
: ، قَالَ عْبِيِّ َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َراِفعٍ ، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن الْمَُباَرِك ، َعْن َزكَرِيَّا ْبنِ أَبِي َزاِئَدةَ ، َعنِ الشَّ -٣٩٨٤

َسِمْعُت َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّمَ : َسِمْعُت النُّْعَمانَ ْبَن َبِشريٍ ، َيقُولُ َعلَى الْمِْنَبرِ ، َوأَْهَوى بِإِْصَبَعْيِه إِلَى أُذَُنْيِه 
 َيْعلَُمَها كَِثٌري ِمَن النَّاسِ ، فََمنِ اتَّقَى الشُُّبهَاِت اْسَتبَْرأَ الَْحالَلُ َبيٌِّن ، وَالَْحَراُم َبيٌِّن ، َوبَْيَنُهَما ُمْشتَبَِهاتٌ الَ: ، َيقُولُ 

نْ َيرَْتَع ِفيِه ، أَالَ ِلِدينِِه َوِعْرِضِه ، َوَمْن َوقََع ِفي الشُُّبهَاِت َوقََع ِفي الْحََرامِ ، كَالرَّاِعي َيرَْعى َحْولَ الِْحَمى ، يُوِشكُ أَ
، َمى ، أَالَ َوإِنَّ حَِمى اِهللا َمحَارُِمُه ، أَالَ َوإِنَّ ِفي الَْجَسِد ُمْضَغةً ، إِذَا َصلَُحتْ َصلُحَ الَْجَسُد كُلُُّه َوإِنَّ ِلكُلِّ َمِلٍك ِح

  .َوإِذَا فََسَدْت ، فََسَد الَْجَسُد كُلُُّه ، أَالَ َوِهيَ الْقَلُْب

فَرُ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعنِ الُْمَعلَّى ْبنِ زَِياٍد ، َعْن ُمَعاوَِيةَ ْبنِ قُرَّةَ ، َعْن َمْعِقلِ َحدَّثََنا ُحَمْيدُ ْبُن َمْسَعَدةَ ، َحدَّثََنا َجْع -٣٩٨٥
  .الِْعَباَدةُ ِفي الْهَْرجِ ، كَهِْجَرٍة إِلَيَّ: قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ْبنِ َيسَارٍ ، قَالَ 

  رِيبًاَباُب َبَدأَ اِإلْسالَُم غَ -١٥
َحدَّثََنا َمرَْوانُ : َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن إِْبَراِهيَم ، َوَيْعقُوُب ْبُن ُحَمْيدِ ْبنِ كَاِسبٍ ، َوسَُوْيدُ ْبُن َسِعيٍد ، قَالُوا  -٣٩٨٦

قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه : أَبِي هَُرْيَرةَ ، قَالَ ْبُن ُمَعاوَِيةَ الْفَزَارِيُّ ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن كَْيَسانَ ، َعْن أَبِي حَازِمٍ ، َعْن 
  .َبَدأَ اِإلْسالَُم غَرِيًبا ، َوَسَيُعوُد غَرِيًبا ، فَطُوَبى ِللْغَُرَباِء: وَسلََّم 

ْبُن الْحَارِِث ، وَاْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن يَزِيَد ْبنِ َحدَّثََنا َحْرَملَةُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا َعْبدُ اِهللا ْبُن َوْهبٍ ، أَْخبََرَنا َعْمُرو  -٣٩٨٧
إِنَّ اِإلْسالََم َبَدأَ :  أَبِي َحبِيبٍ ، َعْن ِسَنانِ ْبنِ َسْعٍد ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، َعْن َرسُولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ

  .ُغرََباِءغَرِيًبا ، َوَسَيعُوُد غَرِيًبا ، فَطُوَبى ِللْ



ْحَوصِ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن َوِكيعٍ ، َحدَّثََنا حَفُْص ْبُن ِغَياٍث ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن أَبِي اَأل -٣٩٨٨
  .رِيًبا ، َوَسَيُعوُد غَرِيًبا ، فَطُوَبى ِللْغَُرَباِءإِنَّ اِإلْسالََم َبَدأَ غَ: قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َعْن َعْبِد اِهللا ، قَالَ 

  .النُّزَّاُع ِمَن الْقَبَاِئلِ: َوَمنِ الْغَُرَباُء ؟ قَالَ : ِقيلَ : قَالَ 

  َباُب َمْن ُتْرَجى لَُه السَّالََمةُ ِمَن الِْفتَنِ -١٦
ْبُن َوْهبٍ ، أَْخبََرنِي اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن ِعيَسى ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن  َحدَّثََنا َحْرَملَةُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا َعْبدُ اِهللا -٣٩٨٩

ى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، زَْيِد ْبنِ أَْسلََم ، َعْن أَبِيِه ، َعْن ُعَمَر ْبنِ الَْخطَّابِ ، أَنَُّه خََرَج َيْوًما إِلَى َمْسجِِد َرُسولِ اهللاِ َصلَّ
يُْبِكينِي َشْيٌء : َما يُْبِكيَك ؟ قَالَ : ْبَن جََبلٍ قَاِعًدا عِْنَد قَْبرِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم يَْبِكي ؟ فَقَالَ  فََوَجَد ُمَعاذَ

إِنَّ َيِسريَ الرَِّياِء ِشْركٌ : ولُ َسِمْعُتُه ِمْن َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َيقُ
َياَء اَألْخِفَياَء ، الَِّذيَن إِذَا غَاُبوا لَمْ ، َوإِنَّ َمْن َعاَدى ِللَِّه َوِليا ، فَقَْد بَاَرَز اللََّه بِالُْمحَاَرَبِة ، إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ اَألبَْرارَ اَألْتِق

  .قُلُوُبُهْم َمصَابِيُح الُْهَدى ، َيْخُرُجونَ ِمْن كُلِّ غَبَْراَء ُمظِْلَمٍة، ْوا وَلَْم ُيْعَرفُوا ُيفَْتقَدُوا ، َوإِنْ َحَضُروا لَْم ُيْدَع

ِهللا ْبنِ لََم ، َعْن َعْبِد اَحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْعزِيزِ ْبُن ُمَحمٍَّد الدََّراَوْرِديُّ ، َحدَّثََنا َزْيُد ْبُن أَْس -٣٩٩٠
  .النَّاُس كَإِبِلٍ ِمئٍَة ، الَ َتكَاُد َتجُِد ِفيَها رَاِحلَةً: قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ُعَمَر ، قَالَ 

  َباُب افْتِرَاقِ األَُممِ -١٧
، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْمرٍو ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ، َعْن أَبِي  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمحْمَُّد ْبُن بِْشرٍ -٣٩٩١

تَفَرَّقَِت الَْيُهوُد َعلَى إِْحَدى َوَسْبِعَني ِفْرقَةً ، َوَتفْتَرُِق أُمَِّتي َعلَى : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ُهَرْيَرةَ ، قَالَ 
  .قَةًثَالٍَث َوَسْبِعَني ِفْر

دَّثََنا َصفْوَانُ ْبُن َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن ُعثَْمانَ ْبنِ َسِعيِد ْبنِ كَِثريِ ْبنِ ِديَنارٍ الِْحْمِصيُّ ، َحدَّثََنا َعبَّاُد ْبُن يُوُسَف ، َح -٣٩٩٢
افَْتَرقَِت الَْيُهودُ : لَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ َرسُولُ اِهللا َص: َعْمرٍو ، َعْن َراِشِد ْبنِ َسْعٍد ، َعْن َعْوِف ْبنِ َماِلٍك ، قَالَ 

ثِْنَتْينِ َوَسْبِعَني ِفْرقَةً ، َعلَى إِْحَدى َوَسْبِعَني ِفْرقَةً ، فََواِحَدةٌ ِفي الَْجنَِّة ، َوَسْبُعونَ ِفي النَّارِ ، َوافَْتَرقَِت النَّصَاَرى َعلَى 
ةٌ ِفي الَْجنَِّة ، َوالَِّذي نَفُْس ُمَحمَّدٍ بَِيِدِه لََتفَْترِقَنَّ أُمَِّتي َعلَى ثَالٍَث َوَسْبِعَني ِفْرقَةً ، فَإِْحَدى َوَسْبُعونَ ِفي النَّارِ ، وََواِحَد

  .الَْجَماَعةُ: َيا َرُسولَ اِهللا ، َمْن ُهْم ؟ قَالَ : َواِحَدةٌ ِفي الَْجنَِّة ، َوِثْنَتاِن َوَسْبُعونَ ِفي النَّارِ ، قِيلَ 

َنسِ ْبنِ َماِلٍك ، ثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا الَْوِليُد ْبُن ُمسِْلمٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َعْمرٍو ، َحدَّثََنا قََتاَدةُ ، َعْن أََحدَّ -٣٩٩٣
َوَسْبِعَني ِفْرقَةً ، َوإِنَّ أُمَِّتي َستَفْتَرُِق  إِنَّ َبنِي إِسَْراِئيلَ افَْتَرقَْت َعلَى إِْحَدى: قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَ 

  .الَْجَماَعةُ: َعلَى ِثْنَتْينِ َوَسْبِعَني ِفْرقَةً ، كُلَُّها ِفي النَّارِ ، إِالَّ َواِحَدةً َوِهَي 

ِد ْبنِ َعْمرٍو ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن هَاُرونَ ، َعْن ُمَحمَّ -٣٩٩٤
لََتتَّبُِعنَّ ُسَنَن َمْن كَانَ قَْبلَكُْم َباًعا بِبَاعٍ ، َوِذَراًعا بِِذرَاعٍ ، : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ُهَرْيَرةَ ، قَالَ 

فََمْن : َيا َرُسولَ اِهللا ، الَْيُهوُد ، َوالنَّصَاَرى ؟ قَالَ : ْحرِ َضبٍّ لََدَخلُْتْم ِفيِه ، قَالُوا َوِشبًْرا بِشِْبرٍ ، حَتَّى لَْو َدَخلُوا ِفي ُج
  .إِذًا ؟



  َباُب ِفْتَنِة الَْمالِ -١٨
يِّ ، َعْن ِعَياضِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ، َحدَّثََنا ِعيَسى ْبُن َحمَّاٍد الِْمْصرِيُّ ، أَْخبََرَنا اللَّْيثُ ْبُن سَْعٍد ، َعْن َسِعيٍد الَْمقُْبرِ -٣٩٩٥

الَ وَاللَِّه ، َما : قَاَم َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فََخطََب النَّاَس ، فَقَالَ : أَنَُّه َسِمَع أََبا سَِعيٍد الُْخْدرِيَّ ، َيقُولُ 
َيا َرُسولَ اِهللا ، أََيأِْتي الَْخْيُر بِالشَّرِّ : ُه لَكُْم ِمْن َزهَْرِة الدُّْنَيا ، فَقَالَ لَُه َرُجلٌ أَْخَشى َعلَْيكُمْ أَيَُّها النَّاُس إِالَّ َما ُيخْرُِج اللَّ

؟  َوَهلْ َيأِْتي الَْخْيُر بِالشَّرِّ: قُلُْت : كَْيَف قُلَْت ؟ قَالَ : ؟ فََسكََت َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َساَعةً ، ثُمَّ قَالَ 
إِنَّ الَْخْيرَ الَ َيأِْتي إِالَّ بَِخْيرٍ ، أََوَخْيٌر ُهَو ؟ إِنَّ كُلَّ َما يُْنبُِت الرَّبِيُع َيقُْتلُ َحبَطًا : فَقَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

تْ خَاِصرََتاَها ، اْسَتقَْبلَِت الشَّْمَس ، فَثَلَطَْت َوبَالَْت ثُمَّ أَْو ُيِلمُّ ، إِالَّ آِكلَةَ الَْخِضرِ ، أَكَلَتْ َحتَّى إِذَا اْمَتَألِت امَْتدَّ
فََمثَلُُه كََمثَلِ الَِّذي َيأْكُلُ َوالَ  اجَْترَّْت فََعاَدْت فَأَكَلَْت ، فََمْن َيأُْخذُ مَاالً بَِحقِِّه ُيبَاَرُك لَُه ، َوَمْن يَأُْخذُ مَاالً بَِغْيرِ َحقِِّه ،

  .َيْشبَُع

أَنَّ َبكَْر ْبنَ َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َسوَّاٍد الِْمصْرِيُّ ، أَْخَبرَنِي َعْبُد اِهللا ْبُن َوْهبٍ ، أَْخبََرَنا َعْمُرو ْبُن الَْحارِِث ،  -٣٩٩٦
َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ،  َسَواَدةَ ، َحدَّثَُه أَنَّ يَزِيدَ ْبَن َربَاحٍ ، َحدَّثَُه َعْن َعْبِد اهللاِ ْبنِ َعْمرِو ْبنِ الَْعاصِ ، َعْن

َنقُولُ كََما أََمَرَنا اللَُّه : إِذَا فُِتَحْت َعلَْيكُْم َخزَاِئُن فَارَِس َوالرُّومِ ، أَيُّ قَْومٍ أَْنُتْم ؟ قَالَ َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َعْوٍف : أَنَُّه قَالَ 
أَْو غَْيَر ذَِلَك َتَتَنافَُسونَ ، ثُمَّ تََتحَاَسُدونَ ، ثُمَّ َتَتَداَبُرونَ ، ثُمَّ تََتَباغَُضونَ ، أَوْ : وَسلََّم ، قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه 

  .َنْحَو ذَِلَك ، ثُمَّ َتْنطَِلقُونَ ِفي َمَساِكنيِ الُْمهَاجِرِيَن ، فََتْجَعلُونَ َبْعَضُهْم َعلَى رِقَابِ َبْعضٍ

 وُنُس ْبُن َعْبِد اَألْعلَى الِْمْصرِيُّ ، أَخَْبرَنِي اْبُن َوْهبٍ ، أَْخبََرنِي يُوُنُس ، َعنِ اْبنِ ِشَهابٍ ، َعْن ُعْرَوةََحدَّثََنا ُي -٣٩٩٧
َؤيٍّ ، َوكَانَ َشهِدَ َبْدًرا  لُْبنِ الزَُّبْيرِ ، أَنَّ الِْمسَْوَر ْبَن َمْخَرَمةَ ، أَخَْبَرُه َعْن َعْمرِو ْبنِ َعْوٍف ، َوُهَو َحِليُف َبنِي َعاِمرِ ْبنِ
ْبَن الَْجرَّاحِ إِلَى الَْبْحَرْينِ َمَع َرسُولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َبَعثَ أََبا ُعبَْيَدةَ 

وَسلََّم ، ُهَو َصالََح أَْهلَ الَْبْحَرْينِ ، َوأَمََّر َعلَْيهِمُ الَْعالََء ْبَن الَْحْضَرِميِّ ،  ، َيأِْتي بِجِزَْيِتَها ، َوكَانَ النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه
ِهللا ، فََوافَْوا َصالَةَ الْفَْجرِ َمعَ َرسُولِ ا)١(فَقَِدَم أَُبو ُعَبْيَدةَ بَِمالٍ ِمَن الَْبْحَرْينِ ، فََسِمَعِت اَألْنَصاُر بِقُُدومِ أَبِي ُعَبْيَدةَ 

تََبسَّمَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَلَمَّا َصلَّى َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، اْنَصَرَف فََتعَرَُّضوا لَُه ، فَ
أََجلْ َيا َرُسولَ : ةَ قَِدَم بَِشْيٍء ِمَن الَْبحَْرْينِ ؟ قَالُوا أَظُنُّكُمْ َسِمْعُتْم أَنَّ أََبا ُعبَْيَد: اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِحنيَ َرآُهْم ، ثُمَّ قَالَ 

تُْبَسطَ الدُّْنَيا أَْبِشُروا ، َوأَمِّلُوا َما َيُسرُّكُْم ، فََواللَِّه َما الْفَقَْر أَْخَشى َعلَْيكُْم ، وَلَكِنِّي أَْخَشى َعلَْيكُْم أَنْ : اِهللا ، قَالَ 
  .َعلَى َمْن كَانَ قَْبلَكُْم ، فََتَنافَُسوَها كََما َتَنافَُسوَها ، فَُتْهِلكَكُْم كََما أَْهلَكَْتُهْم َعلَْيكُْم ، كََما ُبِسطَْت

  __________حاشية_
وهو على الصواب يف طَبَعات الرسالة ، واملكنز ، وحممد فؤاد عبد ، " بقدوم عبيدة: "حترف يف طبعة اجليل إىل ) ١(

  .الباقي

  النَِّساِء َباُب ِفْتَنِة -١٩
ثََنا َعْمُرو ْبُن َحدَّثََنا بِْشُر ْبُن ِهالَلٍ الصَّوَّاُف ، َحدَّثََنا َعْبدُ الَْوارِِث ْبُن َسعِيٍد ، َعْن ُسلَْيَمانَ التَّْيِميِّ َوَحدَّ -٣٩٩٨

قَالَ : بِي ُعثَْمانَ النَّْهِديِّ ، َعْن أَُساَمةَ ْبنِ زَْيٍد ، قَالَ َراِفعٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن الْمَُباَرِك ، َعْن ُسلَْيَمانَ التَّْيِميِّ ، َعْن أَ
  .َما أََدُع بَْعِدي ِفْتَنةً أََضرَّ َعلَى الرَِّجالِ ، ِمَن النَِّساِء: َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 



َحدَّثََنا َوكِيٌع ، َعْن َخارَِجةَ ْبنِ ُمصَْعبٍ ، َعْن َزْيدِ : ُمحَمٍَّد ، قَاالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َوَعِليُّ ْبُن  -٣٩٩٩
َما ِمْن َصَباحٍ إِالَّ : قَالَ َرُسولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ْبنِ أَْسلََم ، َعْن َعطَاِء ْبنِ َيَسارٍ ، َعْن أَبِي َسعِيٍد ، قَالَ 

  .وَْيلٌ ِللرَِّجالِ ِمَن النَِّساِء ، َووَْيلٌ ِللنَِّساِء ِمَن الرَِّجالِ:  َوَملَكَاِن ُيَناِدَياِن

نَ ، َعْن أَبِي َنْضَرةَ ، َحدَّثََنا ِعْمَرانُ ْبُن ُموَسى اللَّيِْثيُّ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن زَْيٍد ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َزْيدِ ْبنِ ُجْدَعا -٤٠٠٠
إِنَّ الدُّْنَيا َخِضَرةٌ ُحلَْوةٌ ، َوإِنَّ اللََّه : قَاَم َخِطيًبا فَكَانَ ِفيَما قَالَ : ، أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َعْن أَبِي َسعِيٍد 

  .ُمْسَتْخلِفُكُْم ِفيَها ، فََناِظٌر كَْيَف َتْعَملُونَ ، أَالَ فَاتَّقُوا الدُّْنَيا ، وَاتَّقُوا النَِّساَء

َحدَّثََنا ُعبَْيُد اِهللا ْبُن ُموَسى ، َعْن ُموَسى ْبنِ ُعَبْيَدةَ ، : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َوَعِليُّ ْبُن ُمحَمٍَّد ، قَاالَ  -٤٠٠١
ُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم جَاِلٌس ِفي َبْيَنَما َر: َعْن َداُوَد ْبنِ ُمْدرٍِك ، َعْن ُعْرَوةَ ْبنِ الزَُّبْيرِ ، َعْن َعاِئَشةَ ، قَالَْت 

َيا أَيَُّها : اهللا َعلْيِه وَسلََّم الَْمْسجِِد ، إِذْ َدَخلَتِ اْمرَأَةٌ ِمْن ُمَزْيَنةَ َترْفُلُ ِفي زِيَنةٍ لََها ِفي الَْمْسجِِد ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى 
 الزِّيَنِة ، َوالتََّبْخُترِ ِفي الَْمْسجِِد ، فَإِنَّ بَنِي إِْسرَائِيلَ لَمْ ُيلَْعُنوا َحتَّى لَبَِس نَِساؤُُهُم الزِّيَنةَ النَّاُس اْنهَْوا نَِساَءكُْم َعْن لُْبسِ

  .، َوَتَبْخَتْرنَ ِفي الَْمسَاجِِد

ْن َعاِصمٍ ، َعْن َمْولَى أَبِي رُْهمٍ ، َواْسُمُه ُعبَْيٌد ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َع -٤٠٠٢
َولَهُ : الَْمْسجَِد ، قَالَ : َيا أََمةَ الَْجبَّارِ أَْيَن تُرِيِديَن ؟ قَالَْت : أَنَّ أََبا هَُرْيَرةَ ، لَِقَي اْمَرأَةً ُمَتطَيَِّبةً تُرِيُد الَْمْسجَِد ، فَقَالَ 

أَيَُّما امَْرأٍَة َتطَيََّبْت ، ثُمَّ : فَإِنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َيقُولُ : نََعْم ، قَالَ  :َتطَيَّْبِت ؟ قَالَْت 
  .َخَرَجْت إِلَى الَْمْسجِِد ، لَْم ُتقَْبلْ لََها َصالَةٌ حَتَّى َتغَْتِسلَ

ا اللَّْيثُ ْبُن سَْعٍد ، َعنِ اْبنِ الَْهاِد ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ِدينَارٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُرْمحٍ ، أَْخبََرَن -٤٠٠٣
إِنِّي َيا َمْعَشرَ النَِّساِء َتَصدَّقَْن ، َوأَكِْثْرنَ ِمَن اِالْسِتْغفَارِ ، فَ: ُعَمَر ، َعْن َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، أَنَُّه قَالَ 

ُتكِْثْرنَ اللَّْعَن ، : َوَما لََنا َيا َرسُولَ اِهللا ، أَكْثَرَ أَْهلِ النَّارِ ؟ قَالَ : رَأَْيُتكُنَّ أَكْثََر أَْهلِ النَّارِ ، فَقَالَِت امَْرأَةٌ ِمْنُهنَّ جَْزلَةٌ 
َيا َرسُولَ اِهللا ، َوَما ُنقَْصانُ : َب ِلِذي لُبٍّ ِمْنكُنَّ ، قَالَْت َوَتكْفُْرنَ الَْعِشَري ، َما رَأَْيُت ِمْن َناِقصَاِت َعقْلٍ َوِدينٍ أَغْلَ

فَشََهاَدةُ اْمرَأََتْينِ َتْعِدلُ شََهاَدةَ َرُجلٍ ، فََهذَا ِمْن ُنقَْصانِ الْعَقْلِ ، َوَتْمكُثُ : أَمَّا نُقَْصاِن الَْعقْلِ : الْعَقْلِ َوالدِّينِ ؟ قَالَ 
  .ي ، َوُتفِْطُر ِفي َرَمَضانَ ، فََهذَا ِمْن ُنقَْصانِ الدِّينِاللَّيَاِلَي َما ُتَصلِّ

  َباُب اَألْمرِ بِالَْمْعُروِف وَالنَّْهيِ َعنِ الُْمْنكَرِ -٢٠
و ْبنِ ُعثَْمانَ ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ ْبُن ِهَشامٍ ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ َسْعٍد ، َعْن َعْمرِ -٤٠٠٤

ُمرُوا : َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َيقُولُ : َعاِصمِ ْبنِ ُعَمَر ْبنِ ُعثَْمانَ ، َعْن ُعْرَوةَ ، َعْن َعاِئَشةَ ، قَالَْت 
  .اَب لَكُْمبِالَْمْعرُوِف ، َواْنهَْوا َعنِ الُْمْنكَرِ ، قَْبلَ أَنْ َتْدُعوا فَالَ ُيسَْتَج

نِ أَبِي خَاِلٍد ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُنَمْيرٍ ، َوأَُبو أَُساَمةَ ، َعْن إِْسَماِعيلَ ْب -٤٠٠٥
: َيا أَيَُّها النَّاُس إِنَّكُمْ َتقَْرُؤونَ َهِذهِ اآلَيةَ : ِه ، ثُمَّ قَالَ قَاَم أَُبو َبكْرٍ فََحِمَد اللََّه َوأَثَْنى َعلَْي: قَْيسِ ْبنِ أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ 

، وَإِنَّا َسِمْعَنا َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّمَ } َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َعلَْيكُْم أَنْفَُسكُْم الَ َيُضرُّكُْم َمْن َضلَّ إِذَا اْهَتَدْيُتْم{



  .إِنَّ النَّاَس إِذَا َرأَُوا الُْمْنكََر الَ ُيغَيُِّروَنُه ، أَْوَشكَ أَنْ َيُعمَُّهمُ اللَُّه بِِعقَابِِه: لُ ، َيقُو
  .فَإِنِّي َسِمْعتُ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َيقُولُ: قَالَ أَُبو أَُساَمةَ َمرَّةً أُخَْرى 

َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َمْهِديٍّ ، َحدَّثََنا ُسفْيَانُ ، َعْن َعِليِّ ْبنِ َبِذَميةَ ، َعْن أَبِي  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن -٤٠٠٦
انَ الرَُّجلُ َيَرى أَخَاُه إِنَّ َبنِي إِسَْرائِيلَ لَمَّا َوقََع ِفيهُِم النَّقُْص ، كَ: قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ُعَبْيَدةَ ، قَالَ 

ُه َوَخِليطَُه ، فَضََرَب اللَُّه قُلُوبَ َعلَى الذَّْنبِ فََيْنهَاُه َعْنُه ، فَإِذَا كَانَ الَْغُد لَْم َيْمَنْعُه َما رَأَى ِمْنُه ، أَنْ َيكُونَ أَِكيلَُه َوشَرِيَب
لُِعَن الَِّذيَن كَفَرُوا ِمْن َبنِي إِسَْرائِيلَ َعلَى ِلَساِن َداُوَد َوِعيَسى اْبنِ {:  َبْعضِهِْم بِبَْعضٍ ، َونََزلَ ِفيهُِم الْقُْرآنُ ، فَقَالَ

  .}نَْنُهْم فَاِسقُوَولَْو كَانُوا ُيْؤِمُنونَ بِاللَِّه وَالنَّبِيِّ َوَما أُْنزِلَ إِلَْيِه َما اتََّخذُوُهمْ أَْولَِياَء َولَِكنَّ كَِثًريا ِم{حَتَّى َبلَغَ } َمْرَيَم
الَ حَتَّى تَأُْخذُوا َعلَى َيَديِ الظَّاِلمِ ، فََتأِْطُروهُ : َوكَانَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، ُمتَِّكئًا فََجلََس ، َوقَالَ : قَالَ 

  .َعلَى الَْحقِّ أَطْرًا
ْمالَُه َعلَيَّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن أَبِي الَْوضَّاحِ ، َعْن َعِليِّ ْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد ، أَ -م٤٠٠٦

  .َبِذَميةَ ، َعْن أَبِي ُعَبْيَدةَ ، َعْن َعْبِد اِهللا ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، بِِمثِْلِه

اُد ْبُن زَْيٍد ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َزْيدِ ْبنِ َجْدَعانَ ، َعْن أَبِي َنضَْرةَ ، َعْن َحدَّثََنا ِعْمَرانُ ْبُن ُموَسى ، أَخَْبَرَنا َحمَّ -٤٠٠٧
أَالَ الَ َيْمَنَعنَّ َرُجالً َهْيَبةُ : أَبِي َسِعيدٍ الُْخْدرِيِّ ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَاَم َخِطيًبا ، فَكَانَ ِفيَما قَالَ 

  سِ أَنْ َيقُولَ بَِحقٍّ إِذَا َعِلَمُهالنَّا
  .قَْد وَاللَِّه رَأَْيَنا أَْشَياَء فَهِْبَنا: فََبكَى أَُبو َسعِيٍد ، َوقَالَ : قَالَ 

نِ ُمرَّةَ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُنَمْيرٍ ، وَأَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن َعْمرِو ْب -٤٠٠٨
َيا َرُسولَ : الَ َيْحِقرْ أََحُدكُْم نَفَْسُه ، قَالُوا : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : الَْبْختَرِيِّ ، َعْن أَبِي سَِعيٍد ، قَالَ 

ْيِه ِفيِه َمقَالٌ ، ثُمَّ الَ َيقُولُ ِفيِه ، فََيقُولُ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ لَهُ َيْوَم َيَرى أَْمًرا ِللَِّه َعلَ: اِهللا ، كَْيَف َيْحِقرُ أََحُدَنا َنفَْسُه ؟ قَالَ 
  .فَإِيَّاَي كُْنَت أََحقَّ أَنْ َتْخَشى: َخْشَيةُ النَّاسِ ، فََيقُولُ : َما َمنََعَك أَنْ َتقُولَ ِفي كَذَا وَكَذَا ؟ فََيقُولُ : الِْقَياَمِة 

 أَبِيِه ِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن إِسَْرائِيلَ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ َجرِيرٍ ، َعْنَحدَّثََنا َع -٤٠٠٩
مِْنُهْم َوأَْمَنُع ، الَ ُيغَيُِّرونَ  َما ِمْن قَْومٍ ُيْعَملُ ِفيهِْم بِالَْمَعاِصي ، ُهْم أََعزُّ: قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ، قَالَ 

  .، إِالَّ َعمَُّهُم اللَُّه بِِعقَابٍ

بِي الزَُّبْيرِ ، َعْن َحدَّثََنا ُسوَْيُد ْبُن َسعِيٍد ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن ُسلَْيمٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعثَْمانَ ْبنِ ُخثَْيمٍ ، َعْن أَ -٤٠١٠
أَالَ ُتَحدِّثُونِي بِأََعاجِيبِ َما َرأَيُْتمْ : ا َرجََعْت إِلَى َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ُمَهاجَِرةُ الَْبْحرِ ، قَالَ لَمَّ: َجابِرٍ ، قَالَ 

ُجوٌز ِمْن َعجَاِئزِ رََهابِينِهِْم ، َبلَى ، َيا َرُسولَ اِهللا ، َبْيَنا َنْحُن ُجلُوٌس َمرَّْت بَِنا َع: بِأَْرضِ الَْحَبَشِة ؟ قَالَ ِفْتَيةٌ ِمْنُهْم 
 َدفََعَها فَخَرَّْت َعلَى ُركْبََتْيَها َتحِْملُ َعلَى رَأِْسَها قُلَّةً ِمْن َماٍء ، فََمرَّْت بِفًَتى ِمنُْهْم ، فَجََعلَ إِْحَدى َيَدْيهِ َبْيَن كَِتفَْيَها ، ثُمَّ

َسْوَف َتْعلَُم َيا غَُدُر إِذَا َوَضَع اللَُّه الْكُْرِسيَّ ، َوَجَمعَ : الَْتفََتْت إِلَْيِه ، فَقَالَْت  ، فَاْنكََسَرْت قُلَُّتَها ، فَلَمَّا اْرَتفََعِت
  .غًَداي َوأَمُْرَك ِعْنَدُه األَوَِّلَني َواآلخِرِيَن ، َوَتكَلََّمِت اَألْيِدي َواَألْرُجلُ ، بَِما كَاُنوا َيكِْسُبونَ ، فََسْوَف َتْعلَُم كَْيَف أَْمرِ

َصَدقَْت ، َصَدقَْت كَْيَف ُيقَدُِّس اللَُّه أُمَّةً الَ يُْؤَخذُ ِلَضِعيِفهِْم ِمْن : َيقُولُ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَ 
  .َشِديدِِهْم ؟



، )١(ْبُن ُمْصَعبٍ َوَحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َعَباَدةَ  َحدَّثََنا الْقَاِسُم ْبُن َزكَرِيَّا ْبنِ ِديَنارٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ -٤٠١١
َحدَّثََنا إِْسرَائِيلُ ، أَخَْبَرَنا ُمَحمَُّد ْبُن ُجحَاَدةَ ، َعْن َعِطيَّةَ الَْعْوِفيِّ ، َعْن أَبِي : الَْواسِِطيُّ ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن َهاُرونَ ، قَاالَ 

  .أَفَْضلُ الْجَِهاِد كَِلَمةُ َعْدلٍ ِعْنَد ُسلْطَاٍن َجائِرٍ: قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َسِعيٍد الُْخْدرِيِّ ، قَالَ 
  __________حاشية_
، " ُمَحمد بن َعَبادةَ: "ُمَحمد بن ُعَبادةَ ، بضم العني ، وصوابه الفتح : "تصحف يف طبعيت الرسالة ، واجليل إىل ) ١(

،  ٦/٧٦" توضيح املُشَتبِه"، و ٦/٢٧البن ماكوال " اإلكمال"، و ٣/١٥١٥للدارقطين " لف واملختلفاملؤت: "انظر 
  .، وجاء على الصواب يف طبعة املكنز ١/٤٨٦" تقريب التهذيب"، و ٣/٨٩٥" تبصري املُنَتبه"و

ِلمٍ ، َحدَّثََنا َحمَّادُ ْبُن َسلََمةَ ، َعْن أَبِي غَاِلبٍ ، َعْن َحدَّثََنا رَاِشدُ ْبُن َسِعيدٍ الرَّْمِليُّ ، َحدَّثََنا الْوَِليُد ْبُن ُمْس -٤٠١٢
َيا َرُسولَ اِهللا ، أَيُّ : َعَرضَ ِلَرسُولِ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َرُجلٌ ِعْنَد الَْجمَْرِة األُولَى ، فَقَالَ : أَبِي أَُماَمةَ ، قَالَ 

ُه ، فَلَمَّا َرَمى الَْجْمَرةَ الثَّانَِيةَ ، سَأَلَُه ، فََسكََت َعْنُه ، فَلَمَّا َرَمى َجْمَرةَ الَْعقََبِة ، َوَضعَ الْجَِهادِ أَفَْضلُ ؟ فََسكََت َعْن
  .لْطَاٍن جَاِئرٍكَِلَمةُ َحقٍّ ِعْنَد ِذي ُس: أََنا ، َيا َرُسولَ اِهللا ، قَالَ : أَْيَن السَّاِئلُ ؟ قَالَ : رِْجلَُه ِفي الَْغْرزِ ِلَيْركََب ، قَالَ 

َعْن أَبِي َسِعيدٍ َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن إِْسَماِعيلَ ْبنِ َرَجاٍء ، َعْن أَبِيِه ،  -٤٠١٣
أَْخَرَج َمرَْوانُ الْمِْنَبَر ِفي : ٍد الُْخْدرِيِّ ، قَالَ الُْخْدرِيِّ ، وَعْن قَْيسِ ْبنِ ُمْسِلمٍ ، َعْن طَارِقِ ْبنِ ِشهَابٍ ، َعْن أَبِي َسعِي

َيا َمرَْوانُ خَالَفَْت السُّنَّةَ ، أَخَْرْجَت الِْمْنَبَر ِفي َهذَا الَْيْومِ ، َولَمْ : َيْومِ ِعيٍد ، فََبَدأَ بِالُْخطَْبِة قَْبلَ الصَّالَِة ، فَقَالَ َرُجلٌ 
أَمَّا َهذَا فَقَْد قََضى َما َعلَْيِه ، : الُْخطَْبِة قَْبلَ الصَّالَِة ، َولَمْ َيكُْن يُْبَدأُ بَِها ، فَقَالَ أَُبو َسعِيٍد َيكُْن ُيْخَرُج ، َوَبَدأَْت بِ

َيِدِه ، فَلُْيَغيِّْرُه بَِيِدِه ، َمْن َرأَى مِْنكُْم مُْنكًَرا ، فَاْسَتطَاَع أَنْ ُيغَيَِّرُه بِ: َسِمْعُت َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َيقُولُ 
  .فَإِنْ لَْم َيْسَتِطْع ، فَبِِلَسانِِه ، فَإِنْ لَْم َيْسَتِطْع ، فَبِقَلْبِِه ، َوذَِلكَ أَْضَعفُ اِإلَمياِن

  }َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َعلَْيكُْم أَنْفَُسكُْم{: َباُب قَْوِلِه َتعَالَى  -٢١
َحدَّثَنِي َعمِّي َعْمُرو ْبُن ، َحدَّثَنِي ُعْتَبةُ ْبُن أَبِي َحكِيمٍ ، ُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا َصَدقَةُ ْبُن خَاِلٍد َحدَّثََنا ِهَشا -٤٠١٤

أَيَّةُ : ُع ِفي َهِذهِ اآلَيِة ؟ قَالَ كَْيَف َتْصَن: قُلُْت : أََتْيتُ أََبا ثَْعلََبةَ الُْخَشنِيَّ ، قَالَ : َجارَِيةَ ، َعْن أَبِي أَُميَّةَ الشَّْعبَانِيِّ ، قَالَ 
  ،} َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َعلَْيكُْم أَنْفَُسكُْم الَ َيُضرُّكُْم َمْن َضلَّ إِذَا اْهَتَدْيُتْم{: آَيٍة ؟ قُلُْت 

َبلِ ائَْتِمُروا بِالَْمْعُروِف ، َوَتَناهَْوا : َم ، فَقَالَ َسأَلَْت َعْنَها َخبًِريا ، سَأَلُْت َعْنَها َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ: قَالَ 
َرأْيٍ بِرَأْيِِه ، َورَأَْيَت أَْمًرا َعنِ الُْمْنكَرِ ، حَتَّى إِذَا َرأَْيتَ ُشحا ُمطَاًعا ، َوَهًوى ُمتََّبًعا ، َوُدنَْيا ُمْؤثََرةً ، َوإِْعجَاَب كُلِّ ِذي 

ى ِمثْلِ ْيَك ُخوَْيصَّةَ َنفِْسَك ، وََدْع أَْمَر الَْعَوامِّ ، فَإِنَّ ِمْن َوَراِئكُمْ أَيَّاَم الصَّْبرِ ، الصَّْبُر ِفيهِنَّ َعلَالَ َيَداِن لَكَ بِِه ، فََعلَ
  .قَْبضٍ َعلَى الَْجْمرِ ، ِللَْعاِملِ ِفيهِنَّ مِثْلُ أَْجرِ َخْمِسَني َرُجالً ، َيْعَملُونَ بِِمثْلِ َعَمِلِه

َهيْثَُم ْبُن ُحَمْيٍد ، ثََنا الَْعبَّاُس ْبُن الَْوِليدِ الدَِّمشِْقيُّ ، َحدَّثََنا زَْيُد ْبُن َيْحَيى ْبنِ ُعبَْيٍد الْخَُزاِعيُّ ، َحدَّثََنا الَْحدَّ -٤٠١٥
َيا َرُسولَ اِهللا ، َمَتى : ِقيلَ : ، قَالَ  َحدَّثََنا أَُبو ُمَعْيٍد حَفُْص ْبُن غَْيالَنَ الرَُّعيْنِيُّ ، َعْن َمكْحُولٍ ، َعْن أََنسِ ْبنِ مَاِلٍك

َيا َرسُولَ اِهللا ، : إِذَا ظََهَر ِفيكُْم َما ظََهَر ِفي اُألَممِ قَْبلَكُْم ، قُلَْنا : َنْتُرُك اَألْمَر بِالَْمْعُروِف ، َوالنَّْهَي َعنِ الْمُْنكَرِ ؟ قَالَ 
  .ُملُْك ِفي صَِغارِكُْم ، َوالْفَاِحَشةُ ِفي ِكَبارِكُْم ، َوالْعِلُْم ِفي ُرذَالَِتكُْمالْ: َوَما ظََهَر ِفي األَُممِ قَْبلََنا ؟ قَالَ 

  .وَالِْعلُْم ِفي رُذَالَِتكُْم ، إِذَا كَانَ الِْعلُْم ِفي الْفُسَّاقِ: َتفِْسُري َمعَْنى قَْولِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَ زَْيٌد 



، َعنِ الَْحَسنِ َنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َعاِصمٍ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ ، َعْن َعِليِّ ْبنِ َزْيٍد َحدَّثَ -٤٠١٦
: ْؤِمنِ أَنْ ُيِذلَّ َنفَْسُه ، قَالُوا الَ َيْنبَِغي ِللُْم: قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ، َعْن ُجْنُدبٍ ، َعْن ُحذَْيفَةَ ، قَالَ 

  .َيَتعَرَُّض ِمَن الَْبالَِء ِلَما الَ ُيِطيقُُه: َوكَْيَف ُيِذلُّ َنفَْسُه ؟ قَالَ 

اِهللا ْبُن َعْبدِ الرَّْحَمنِ  َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن فَُضْيلٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َسِعيٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد -٤٠١٧
َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، : أَُبو طَُوالَةَ ، َحدَّثََنا َنهَاٌر الَْعْبِديُّ ، أَنَُّه َسِمعَ أََبا َسِعيٍد الُْخْدرِيَّ ، َيقُولُ 

َما َمنََعَك إِذْ َرأَْيَت الْمُْنكََر أَنْ ُتْنِكَرُه ؟ فَإِذَا لَقََّن اللَُّه َعْبًدا : ، حَتَّى َيقُولَ  إِنَّ اللََّه لََيْسأَلُ الْعَْبَد َيْوَم الِْقَياَمِة: َيقُولُ 
  .َيا َربِّ َرجَْوُتَك ، َوفَرِقُْت ِمَن النَّاسِ: ُحجََّتُه ، قَالَ 

  َباُب الُْعقُوبَاِت -٢٢
َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعْن ُبرَْيِد ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ : ْيرٍ ، َوَعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، قَاالَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُنَم -٤٠١٨

اِلمِ ، فَإِذَا إِنَّ اللََّه ُيْمِلي ِللظَّ: قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : أَبِي ُبْرَدةَ ، َعْن أَبِي بُْرَدةَ ، َعْن أَبِي ُموَسى ، قَالَ 
  .}َوكَذَِلَك أَْخذُ رَبَِّك إِذَا أََخذَ الْقَُرى َوِهَي ظَاِلَمةٌ إِنَّ أَْخذَُه أَلِيٌم َشدِيٌد{: أََخذَُه ، لَمْ ُيفِْلْتُه ، ثُمَّ قََرأَ 

ْحَمنِ أَُبو أَيُّوَب ، َعنِ اْبنِ أَبِي مَاِلٍك ، َعْن َحدَّثََنا َمْحُموُد ْبُن َخاِلٍد الدَِّمشِْقيُّ ، َحدَّثََنا ُسلَْيَمانُ ْبُن َعْبِد الرَّ -٤٠١٩
َيا : أَقَْبلَ َعلَْيَنا َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَقَالَ : أَبِيِه ، َعْن َعطَاِء ْبنِ أَبِي َرَباحٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 

  :اْبُتِليُتْم بِهِنَّ ، َوأَُعوذُ بِاللَِّه أَنْ ُتْدرِكُوُهنَّ  َمْعَشَر الْمَُهاجِرِيَن َخْمٌس إِذَا
ِتي لَْم َتكُْن َمَضْت ِفي لَْم َتظَْهرِ الْفَاِحَشةُ ِفي قَْومٍ قَطُّ ، َحتَّى ُيْعِلُنوا بَِها ، إِالَّ فََشا ِفيهُِم الطَّاُعونُ ، َواألَْوجَاُع الَّ

  .أَْسالَِفهُِم الَِّذيَن َمضَْوا
  .ْمَينْقُصُوا الِْمكَْيالَ َوالِْميَزانَ ، إِالَّ أُِخذُوا بِالسِّنَِني ، َوِشدَِّة الَْمُؤوَنِة ، َوجَْورِ السُّلْطَاِن َعلَْيهِ َولَْم

  .َولَْم َيْمَنعُوا َزكَاةَ أَْموَاِلهِْم ، إِالَّ ُمنِعُوا الْقَطَْر ِمَن السََّماِء ، َولَْوالَ الَْبَهاِئُم لَْم ُيْمطَُروا
  .بَْعَض َما ِفي أَْيِديهِْم َولَْم َينْقُضُوا َعْهَد اِهللا ، َوَعْهَد َرُسوِلِه ، إِالَّ َسلَّطَ اللَُّه َعلَْيهِْم َعدُوا ِمْن غَْيرِِهْم ، فَأََخذُوا

  .َجَعلَ اللَُّه بَأَْسُهْم َبْينَُهْم َوَما لَْم َتْحكُْم أَِئمَُّتُهمْ بِكَِتابِ اِهللا ، َويََتخَيَُّروا ِممَّا أَْنَزلَ اللَُّه ، إِالَّ

ْيٍث ، َعْن َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َسعِيٍد ، َحدَّثََنا َمْعُن ْبُن ِعيَسى ، َعْن ُمَعاوَِيةَ ْبنِ َصاِلحٍ ، َعْن َحاِتمِ ْبنِ ُحَر -٤٠٢٠
قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا : رِيِّ ، َعْن أَبِي َماِلٍك اَألْشعَرِيِّ ، قَالَ َماِلِك ْبنِ أَبِي مَْرَيَم ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ غَْنمٍ اَألْشَع

الُْمَغنِّيَاِت ، لََيشَْرَبنَّ نَاٌس ِمْن أُمَِّتي الَْخْمَر ، ُيَسمُّوَنَها بِغَْيرِ اْسمَِها ، ُيْعَزُف َعلَى ُرؤُوسِهِْم بِالَْمعَازِِف ، َو: َعلْيِه وَسلََّم 
  .للَُّه بِهُِم اَألْرَض ، وََيجَْعلُ ِمْنُهمُ الْقَِرَدةَ وَالَْخَنازِيَرَيْخِسُف ا

، َعنِ الَْبَراِء ْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الصَّبَّاحِ ، َحدَّثََنا َعمَّاُر ْبُن ُمَحمٍَّد ، َعْن لَْيٍث ، َعنِ الِْمْنهَالِ ، َعْن َزاذَانَ  -٤٠٢١
: ، قَالَ } َيلَْعنُُهُم اللَُّه َوَيلَْعُنُهُم الالَِّعُنونَ{: ولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِفي قَْوِلِه َتعَالَى قَالَ َرُس: َعازِبٍ ، قَالَ 
  .َدَوابُّ اَألْرضِ



َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي الَْجْعِد ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ِعيَسى ،  -٤٠٢٢
الَ يَزِيُد ِفي الُْعْمرِ إِالَّ الْبِرُّ ، َوالَ يَُردُّ الْقََدرَ إِالَّ الدَُّعاُء ، َوإِنَّ : قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َعْن ثَْوَبانَ ، قَالَ 

  .ُيِصيُبُهالرَُّجلَ لَُيْحَرُم الرِّْزَق بِالذَّْنبِ 

  َباُب الصَّْبرِ َعلَى الَْبالَِء -٢٣
َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َزْيٍد ، َعْن َعاِصمٍ ، َعْن : َحدَّثََنا ُيوُسفُ ْبُن َحمَّاٍد الَْمْعنِيُّ ، وََيحَْيى ْبُن ُدُرْسَت ، قَاالَ  -٤٠٢٣

األَْنبَِياُء : َيا َرُسولَ اِهللا ، أَيُّ النَّاسِ أََشدُّ َبالًَء ؟ قَالَ : قُلُْت : ، قَالَ ُمْصَعبِ ْبنِ َسْعٍد ، َعْن أَبِيِه ، َسْعِد ْبنِ أَبِي َوقَّاصٍ 
ةٌ ُؤُه ، َوإِنْ كَانَ ِفي ِدينِهِ رِقَّ، ثُمَّ اَألمْثَلُ فَاَألمْثَلُ ، ُيْبَتلَى الْعَْبُد َعلَى َحَسبِ ِدينِِه ، فَإِنْ كَانَ ِفي ِدينِهِ ُصلًْبا ، اْشَتدَّ َبالَ

  .لَْيِه ِمْن َخِطيئٍَة، اْبُتِلَي َعلَى َحَسبِ ِدينِِه ، فََما َيْبَرحُ الَْبالَُء بِالَْعْبِد ، َحتَّى َيْتُركَُه يَْمِشي َعلَى اَألْرضِ ، َوَما َع

َشاُم ْبُن َسْعٍد ، َعْن َزْيدِ ْبنِ أَْسلََم ، َعْن َحدَّثَنِي ِه، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن إِْبَراِهيَم ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي فَُدْيٍك  -٤٠٢٤
َدَخلُْت َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َوُهَو ُيوَعُك ، فََوَضْعتُ : َعطَاِء ْبنِ َيَسارٍ ، َعْن أَبِي َسِعيدٍ الُْخْدرِيِّ ، قَالَ 

إِنَّا كَذَِلَك ُيَضعَُّف : َيا َرُسولَ اِهللا ، َما أََشدََّها َعلَْيَك قَالَ : اللَِّحاِف ، فَقُلُْت  َيِدي َعلَْيِه فََوَجْدُت َحرَّهُ َبْيَن َيَديَّ فَْوَق
اِهللا ، َيا َرسُولَ : األَْنبَِياُء ، قُلُْت : َيا َرُسولَ اِهللا ، أَيُّ النَّاسِ أََشدُّ َبالًَء ؟ قَالَ : لََنا الَْبالَُء ، َوُيَضعَُّف لََنا اَألْجُر قُلُْت 

َها ، َوإِنْ كَانَ ثُمَّ الصَّاِلُحونَ ، إِنْ كَانَ أََحُدُهمْ لَُيْبَتلَى بِالْفَقْرِ ، حَتَّى َما َيجُِد أََحدُُهْم إِالَّ الَْعَباَءةَ َيحُوُب: ثُمَّ َمْن ؟ قَالَ 
  .أََحُدُهْم لَيَفَْرُح بِالَْبالَِء ، كََما َيفَْرحُ أََحُدكُْم بِالرََّخاِء

:  اِهللا ، قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا اَألْعَمُش ، َعْن َشِقيقٍ ، َعْن َعْبِد -٤٠٢٥
، ضََرَبُه قَْوُمُه ، َوُهَو َيْمَسحُ الدََّم َعْن كَأَنِّي أَْنظُُر إِلَى َرسُولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َوُهَو َيْحِكي نَبِيا ِمَن األَْنبَِياِء 

  .َربِّ اغِْفرْ ِلقَْوِمي فَإِنَُّهْم الَ َيْعلَُمونَ: َوْجهِِه ، َوَيقُولُ 

رَنِي ُيوُنُس ْبنُ َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن َوْهبٍ ، أَخَْب: َحدَّثََنا َحْرَملَةُ ْبُن َيْحَيى ، َوُيوُنُس ْبُن َعْبِد اَألْعلَى ، قَاالَ  -٤٠٢٦
: بِي هَُرْيَرةَ ، قَالَ َيزِيَد ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َعْوٍف ، َوَسعِيِد ْبنِ الُْمَسيَّبِ ، َعْن أَ

َربِّ أَرِنِي كَْيَف ُتحْيِي الْمَْوَتى ، قَالَ : َراهِيَم ، إِذْ قَالَ َنْحُن أََحقُّ بِالشَّكِّ ِمْن إِْب: قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 
ُت ِفي َبلَى ، َولَِكْن ِلَيطَْمِئنَّ قَلْبِي ، َويَْرَحمُ اللَُّه لُوطًا ، لَقَْد كَانَ َيأْوِي إِلَى ُركْنٍ َشدِيٍد ، َولَْو لَبِثْ: أََولَمْ ُتْؤِمْن ؟ قَالَ : 

  .لَبِثَ يُوُسُف َألَجْبُت الدَّاِعَيالسِّْجنِ طُولَ َما 

َحدَّثََنا َعْبُد الَْوهَّابِ ، َحدَّثََنا ُحمَْيٌد ، َعْن : َحدَّثََنا َنْصُر ْبُن َعِليٍّ الْجَْهَضِميُّ ، َوُمحَمَُّد ْبُن الُْمثَنَّى ، قَاالَ  -٤٠٢٧
َرَباِعَيةُ َرسُولِ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َوُشجَّ ، فََجَعلَ الدَّمُ لَمَّا كَانَ َيْوُم أُُحٍد كُسَِرْت : أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، قَالَ 

كَْيفَ ُيفِْلُح قَْوٌم َخَضبُوا َوْجَه نَبِيِّهِمْ بِالدَّمِ ، َوُهَو : َيسِيلُ َعلَى َوْجهِِه ، َوجََعلَ َيْمَسُح الدََّم َعْن َوْجهِِه ، َوَيقُولُ 
  .}لَْيَس لََك ِمَن األَْمرِ َشيٌْء{؟ فَأَنَْزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ  َيْدُعوُهمْ إِلَى اِهللا

َجاَء : لَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن طَرِيٍف ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي سُفَْيانَ ، َعْن أََنسٍ ، قَا -٤٠٢٨
إِلَى َرسُولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َوُهَو جَاِلسٌ َحزِيٌن قَْد ُخضَِّب بِالدَِّماِء ، قَْد  جِبْرِيلُ َعلَْيِه السَّالَُم ذَاَت َيْومٍ
َنَعْم ، : أَُتِحبُّ أَنْ أُرَِيَك آَيةً ؟ قَالَ : فََعلَ بِي هَُؤالَِء ، َوفََعلُوا ، قَالَ : َما لََك ؟ فَقَالَ : ضََرَبُه َبْعُض أَْهلِ َمكَّةَ ، فَقَالَ 



اْدُع ِتلَْك الشَّجََرةَ ، فََدَعاَها فََجاَءتْ َتْمِشي ، َحتَّى قَاَمْت َبْيَن َيَدْيِه ، : أَرِنِي فََنظََر إِلَى َشجََرٍة ِمْن َوَراِء الَْواِدي ، قَالَ 
: ا ، فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قُلْ لََها فَلَْتْرجِْع ، فَقَالَ لََها ، فََرَجَعْت حَتَّى َعاَدْت إِلَى َمكَانَِه: قَالَ 

  .َحسْبِي

اَألْعَمشِ ، َعْن َشِقيقٍ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُنَمْيرٍ ، َوَعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، قَاالَ َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعنِ  -٤٠٢٩
َيا َرسُولَ اهللاِ : أَْحُصوا ِلي كُلَّ َمْن َتلَفَّظَ بِاِإلْسالَمِ ، قُلَْنا : َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم  قَالَ: ، َعْن ُحذَْيفَةَ ، قَالَ 

إِنَّكُْم الَ َتْدُرونَ ، : َم وَسلَّ ، أََتَخاُف َعلَْيَنا ، وََنْحُن َما َبْيَن السِّتِِّمئَِة إِلَى السَّْبعِ ِمئَِة ؟ فَقَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه
  .لََعلَّكُْم أَنْ ُتْبَتلُوا

  .فَاْبُتِليَنا ، َحتَّى جََعلَ الرَُّجلُ ِمنَّا َما ُيَصلِّي إِالَّ سِرا: قَالَ 

َعْن قََتاَدةَ ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َعنِ َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا الَْوِليُد ْبُن ُمسِْلمٍ ، َحدَّثََنا سَِعيُد ْبُن َبِشريٍ ،  -٤٠٣٠
َيا : َجَد رًِحيا طَيَِّبةً ، فَقَالَ اْبنِ َعبَّاسٍ ، َعْن أَُبيِّ ْبنِ كَْعبٍ ، َعْن َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أَنَّهُ لَْيلَةَ أُْسرَِي بِِه َو

َوكَانَ َبْدُء ذَِلَك أَنَّ الَْخِضَر كَانَ : ِذِه رِيُح قَْبرِ الْمَاِشطَِة َواْبَنْيَها َوزَْوجَِها ، قَالَ َه: جِبْرِيلُ َما َهِذهِ الرِّيُح الطَّيَِّبةُ ؟ قَالَ 
لَمَّا َبلَغَ الَْخِضرُ ُه اِإلْسالََم ، فَِمْن أَْشرَاِف َبنِي إِسَْراِئيلَ َوكَانَ َمَمرُُّه بَِراِهبٍ ِفي َصْوَمَعِتِه ، فََيطَِّلُع َعلَْيِه الرَّاِهُب ، فَُيَعلُِّم

النَِّساَء ، فَطَلَّقََها ثُمَّ َزوََّجُه أَُبوهُ ، َزوََّجُه أَُبوُه امَْرأَةً فََعلََّمَها الَْخِضُر ، َوأََخذَ َعلَْيَها أَنْ الَ ُتْعِلَمُه أََحًدا ، َوكَانَ الَ َيقَْرُب 
َمُه أََحًدا ، فَكََتَمْت إِْحَداُهَما ، َوأَفَْشْت َعلَْيِه اُألخَْرى ، فَاْنطَلََق َهارًِبا َحتَّى أََتى أُخَْرى ، فََعلََّمَها َوأََخذَ َعلَْيَها أَنْ الَ ُتْعِل

َر ، فَقِيلَ قَْد رَأَْيُت الَْخِض:  َجزِيَرةً ِفي الَْبْحرِ ، فَأَقَْبلَ َرُجالَنِ َيْحَتِطَباِن فَرَأََياُه ، فَكََتَم أََحُدُهَما ، َوأَفَْشى اآلَخُر ، َوقَالَ
فََتَزوََّج الَْمرْأَةَ الْكَاِتَمةَ ، : فُالَنٌ ، فَُسِئلَ ، فَكََتَم َوكَانَ ِفي ِدينِهِْم أَنَّ َمْن كَذََب قُِتلَ ، قَالَ : َوَمْن َرآُه َمَعَك ؟ قَالَ : 

ِعَس ِفْرَعْونُ ، فَأَْخبََرْت أََباَها ، َوكَانَ ِللَْمرْأَِة اْبَنانِ َت: فََبْيَنَما ِهَي َتْمُشطُ اْبَنةَ ِفْرَعْونَ ، إِذْ َسقَطَ الُْمْشطُ ، فَقَالَْت 
إِْحسَاًنا : إِنِّي قَاِتلُكَُما ، فَقَاالَ : َوَزْوٌج ، فَأَْرَسلَ إِلَيْهِْم ، فََراَودَ الْمَْرأَةَ َوزَْوَجَها أَنْ َيْرجَِعا َعْن ِدينِهَِما ، فَأََبَيا ، فَقَالَ 

َد رًِحيا طَيَِّبةً ، فََسأَلَ ، إِنْ قََتلَْتَنا أَنْ َتْجَعلََنا ِفي َبْيٍت ، فَفََعلَ ، فَلَمَّا أُسْرَِي بِالنَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َوَج ِمْنَك إِلَْيَنا
  .جِبْرِيلَ فَأَْخَبَرُه

، َعْن َيزِيدَ ْبنِ أَبِي َحبِيبٍ ، َعْن َسْعِد ْبنِ ِسَناٍن ، َعْن أََنسِ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن ُرْمحٍ ، أَْخبََرَنا اللَّْيثُ ْبُن سَْعٍد -٤٠٣١
ِعظَُم الَْجَزاِء َمَع ِعظَمِ الَْبالَِء ، َوإِنَّ اللََّه إِذَا أََحبَّ قَْوًما : ْبنِ َماِلٍك ، َعْن َرسُولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، أَنَُّه قَالَ 

  .ْن َرِضَي فَلَُه الرَِّضا ، َوَمْن َسِخطَ فَلَُه السُّْخطُابَْتالَُهْم ، فََم

، َعنِ اَألْعَمشِ ،  َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َمْيُموٍن الرَّقِّيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الْوَاِحدِ ْبُن َصاِلحٍ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن يُوُسَف -٤٠٣٢
الُْمْؤِمُن الَِّذي ُيخَاِلطُ النَّاَس ، : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َر ، قَالَ َعْن َيْحَيى ْبنِ وَثَّابٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَم

  .َوَيصْبُِر َعلَى أَذَاُهْم ، أَْعظَُم أَجًْرا ِمَن الُْمْؤِمنِ الَِّذي الَ ُيخَاِلطُ النَّاَس ، َوالَ َيْصبُِر َعلَى أَذَاُهْم

َسِمْعتُ : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َجْعفَرٍ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، قَالَ : دُ ْبُن الُْمثَنَّى ، َوُمحَمَُّد ْبُن َبشَّارٍ ، قَاالَ َحدَّثََنا ُمَحمَّ -٤٠٣٣
كُنَّ ِفيِه َوَجَد طَْعمَ  ثَالَثٌ َمْن: قَالَ َرسُولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قََتاَدةَ ، ُيَحدِّثُ َعْن أََنسِ ْبنِ مَاِلٍك ، قَالَ 

  -َحالََوةَ اِإلَميانِ : اِإلَمياِن ، َوقَالَ بُْندَاٌر 
  َمْن كَانَ ُيِحبُّ الَْمْرَء ، الَ ُيِحبُُّه إِالَّ ِللَِّه



  َوَمْن كَانَ اللَُّه َوَرُسولُهُ أََحبَّ إِلَْيِه ِممَّا سَِواُهمَا
  .إِلَْيِه ِمْن أَنْ يَْرجَِع ِفي الْكُفْرِ بَْعَد إِذْ أَنْقَذَُه اللَُّه ِمْنُه َوَمْن كَانَ أَنْ ُيلْقَى ِفي النَّارِ أََحبَّ

لَْجْوَهرِيُّ ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن الَْحَسنِ الَْمرَْوزِيُّ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي َعِديٍّ وَحدَّثََنا إِْبَراِهيُم ْبُن سَِعيٍد ا -٤٠٣٤
َحدَّثََنا َراِشٌد أَُبو ُمَحمٍَّد الِْحمَّانِيُّ ، َعْن َشْهرِ ْبنِ َحْوَشبٍ ، َعْن أُمِّ الدَّْرَداِء ، َعْن أَبِي : ابِ ْبُن َعطَاٍء ، قَاالَ َعْبُد الَْوهَّ

َوإِنْ قُطِّْعَت َوُحرِّقَْت ، َوالَ َتْتُركْ أَْوَصانِي َخِليِلي َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم أَنْ الَ ُتْشرِكْ بِاللَِّه شَْيئًا ، : الدَّرَْداِء ، قَالَ 
  .َر ، فَإِنََّها ِمفْتَاُح كُلِّ شَرٍَّصالَةً َمكْتُوَبةً ُمَتَعمًِّدا ، فََمْن َتَركََها ُمَتعَمًِّدا ، فَقَْد بَرِئَْت ِمْنُه الذِّمَّةُ ، َوالَ َتشَْربِ الَْخْم

  َباُب ِشدَِّة الزََّماِن -٢٤
َسِمْعُت أََبا َعْبدِ : َسِمْعُت اْبَن جَابِرٍ ، َيقُولُ : ِغَياثُ ْبُن َجعْفَرٍ الرَّحَبِيُّ ، أَْخَبرََنا الَْولِيُد ْبُن ُمْسِلمٍ قَالَ َحدَّثََنا  -٤٠٣٥

  .َيْبَق ِمَن الدُّنَْيا إِالَّ َبالٌَء َوِفْتَنةٌ لَْم: َسِمْعُت النَّبِيَّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َيقُولُ : َسِمْعُت ُمَعاوَِيةَ ، َيقُولُ : َربِِّه ، َيقُولُ 

لْجَُمِحيُّ ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن هَاُرونَ ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْمِلِك ْبُن قَُداَمةَ ا -٤٠٣٦
َسيَأِْتي َعلَى : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، قَالَ إِْسحَاَق ْبنِ أَبِي الْفُرَاِت ، َعنِ الَْمقُْبرِيِّ 

 ، وَُيَخوَّنُ ِفيَها اَألِمُني النَّاسِ َسَنوَاٌت َخدَّاَعاُت ، ُيَصدَُّق ِفيَها الْكَاِذُب ، َوُيكَذَُّب ِفيَها الصَّاِدُق ، َويُْؤَتَمُن ِفيَها الَْخاِئُن
  .الرَُّجلُ التَّاِفُه ِفي أَْمرِ الَْعامَِّة: َوَما الرُّوَْيبَِضةُ ؟ قَالَ : ، َوَيْنِطُق ِفيَها الرَُّويْبَِضةُ ، ِقيلَ 

أَبِي حَازِمٍ ، َحدَّثََنا وَاِصلُ ْبُن َعْبدِ اَألْعلَى ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن فَُضْيلٍ ، َعْن أَبِي إِْسَماعِيلَ اَألْسلَِميِّ ، َعْن  -٤٠٣٧
َوالَِّذي نَفِْسي بَِيِدِه الَ َتذَْهُب الدُّْنَيا حَتَّى َيُمرَّ الرَُّجلُ : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، قَالَ 

  .صَاِحبِ َهذَا الْقَْبرِ ، َولَْيَس بِِه الدِّيُن إِالَّ الَْبالَُء َيا لَْيتَنِي كُْنُت َمكَانَ: َعلَى الْقَْبرِ فََيَتمَرَّغَ َعلَْيِه ، َوَيقُولَ 

َمْيٍد ، يَْعنِي َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا طَلَْحةُ ْبُن َيحَْيى ، َعْن ُيوُنَس ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن أَبِي ُح -٤٠٣٨
لَتُْنَتقَُونَّ كََما ُيْنتَقَى التَّْمُر ِمْن أَغْفَاِلِه ، : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ةَ ، قَالَ َمْولَى ُمَساِفعٍ ، َعْن أَبِي ُهرَْيَر

  .فَلَْيذَْهَبنَّ ِخَيارُكُْم ، َولََيْبقََينَّ ِشرَاُركُْم ، فَُموتُوا إِِن اْسَتطَعُْتْم

َحدَّثَنِي ُمحَمَُّد ْبُن َخاِلٍد الَْجَنِديُّ ، َعْن ، ْعلَى ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن إِْدرِيَس الشَّاِفِعيُّ َحدَّثََنا ُيوُنُس ْبُن َعْبِد اَأل -٤٠٣٩
َألْمُر إِالَّ الَ َيزَْداُد ا: أََبانَ ْبنِ َصاِلحٍ ، َعنِ الَْحَسنِ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ 

لنَّاسِ ، َوالَ الْمَْهِديُّ إِالَّ ِعيَسى ِشدَّةً ، َوالَ الدُّنَْيا إِالَّ إِْدبَاًرا ، َوالَ النَّاُس إِالَّ ُشحا ، َوالَ َتقُوُم السَّاَعةُ إِالَّ َعلَى ِشرَارِ ا
  .اْبُن َمرَْيَم

  َباُب أَْشرَاِط السَّاعَِة -٢٥
َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن َعيَّاشٍ ، َحدَّثََنا أَبُو : ْبُن السَّرِيِّ ، َوأَُبو ِهَشامٍ الرِّفَاِعيُّ ُمحَمَُّد ْبُن َيزِيَد ، قَاالَ َحدَّثََنا َهنَّاُد  -٤٠٤٠

ثْتُ أََنا َوالسَّاَعةُ كََهاَتْينِ ، ُبِع: قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َحِصنيٍ ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ ، قَالَ 
  .َوَجَمَع َبْيَن إِْصَبَعْيِه



فَْيلِ ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن فَُراٍت الْقَزَّازِ ، َعْن أَبِي الطُّ -٤٠٤١
الَ َتقُوُم : َع َعلَْيَنا النَّبِيُّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِمْن غُْرفٍَة َوَنْحُن َنَتذَاكَُر السَّاَعةَ ، فَقَالَ اطَّلَ: ُحذَْيفَةَ ْبنِ أَسِيٍد ، قَالَ 

  .السَّاَعةُ َحتَّى َتكُونَ َعْشُر آَياٍت الدَّجَّالُ ، َوالدَُّخانُ ، َوطُلُوُع الشَّْمسِ ِمْن َمْغرِبَِها

َحدَّثَنِي ُبْسُر ْبُن ، رَّْحَمنِ ْبُن إِْبَراِهيَم ، َحدَّثََنا الَْولِيُد ْبُن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن الَْعالَِء َحدَّثََنا َعْبُد ال -٤٠٤٢
ُت َرسُولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه أَتَْي: َحدَّثَنِي َعْوُف ْبُن َماِلٍك اَألْشَجِعيُّ ، قَالَ ، َحدَّثَنِي أَُبو إِْدرِيسَ الَْخْوالَنِيُّ ، ُعَبْيِد اِهللا 

ِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َوُهَو ِفي غَْزَوِة َتُبوَك ، َوُهَو ِفي ِخَباٍء ِمْن أََدمٍ ، فََجلَْسُت بِِفَناِء الِْخَباِء ، فَقَالَ َرسُولُ ا
َيا َعْوُف اْحفَظْ ِخالَالً سِتا ، َبْيَن َيَديِ : بِكُلَِّك ، ثُمَّ قَالَ : قَالَ  بِكُلِّي َيا َرُسولَ اِهللا ؟: اْدُخلْ َيا َعْوُف فَقُلُْت : وَسلََّم 

إِْحَدى ، ثُمَّ فَْتُح بَْيِت الْمَقِْدسِ ، ثُمَّ َداءٌ : قُلْ : فََوَجْمُت ِعْنَدَها َوْجَمةً َشدِيَدةً ، فَقَالَ : السَّاَعِة إِْحَداُهنَّ َموِْتي ، قَالَ 
ْم ، حَتَّى ُيعْطَى ْم َيْسَتشْهُِد اللَُّه بِِه ذَرَارِيَّكُْم ، َوأَنْفَُسكُْم ، َوُيزَكِّي بِِه أَمَْوالَكُْم ، ثُمَّ َتكُونُ اَألمَْوالُ ِفيكَُيظَْهُر ِفيكُ

الَّ َدَخلَْتُه ، ثُمَّ َتكُونُ َبْيَنكُْم َوَبْيَن َبنِي الرَُّجلُ ِمئَةَ ِدينَارٍ ، فََيظَلَّ سَاِخطًا ، َوِفْتَنةٌ َتكُونُ َبيَْنكُمْ الَ َيبْقَى َبْيُت ُمسِْلمٍ إِ
  .َر أَلْفًااَألْصفَرِ ُهْدَنةٌ ، فََيْغِدُرونَ بِكُْم ، فََيِسُريونَ إِلَْيكُْم ِفي ثَمَانَِني غَاَيٍة ، َتْحَت كُلِّ غَاَيةٍ اثَْنا َعَش

لَْعزِيزِ الدََّراَورِْديُّ ، َحدَّثََنا َعْمٌرو ، َمْولَى الُْمطَِّلبِ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا عَْبُد ا -٤٠٤٣
الَ َتقُوُم السَّاَعةُ حَتَّى : قَالَ َرُسولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َعْبِد الرَّْحَمنِ اَألْنصَارِيِّ ، َعْن ُحذَْيفَةَ ْبنِ الَْيَماِن ، قَالَ 

  .َتقُْتلُوا إَِماَمكُْم ، َوَتْجَتِلُدوا بِأَسَْياِفكُْم ، َوَيرِثُ ُدْنَياكُْم شَِرارُكُْم

َعةَ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ اْبُن ُعلَيَّةَ ، َعْن أَبِي َحيَّانَ ، َعْن أَبِي ُزْر -٤٠٤٤
َيا َرُسولَ اِهللا ، َمَتى السَّاَعةُ ؟ : كَانَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيْوًما َبارًِزا ِللنَّاسِ ، فَأََتاُه َرُجلٌ ، فَقَالَ : الَ ، قَ

، إِذَا وَلََدِت اَألَمةُ رَبََّتَها ، فَذَاَك ِمْن َما الَْمْسؤُولُ َعْنَها بِأَْعلََم ِمَن السَّاِئلِ ، َولَِكْن سَأُْخبُِرَك َعْن أَْشَراِطَها : فَقَالَ 
الَْغَنمِ ِفي الْبُْنَياِن ، فَذَاكَ  أَشَْراِطَها ، َوإِذَا كَاَنِت الُْحفَاةُ الُْعرَاةُ ُرؤُوَس النَّاسِ ، فَذَاَك ِمْن أَْشرَاِطَها ، َوإِذَا َتطَاَولَ رَِعاُء

إِنَّ اللََّه ِعْنَدُه ِعلُْم السَّاَعِة ، {: ُمُهنَّ إِالَّ اللَُّه ، فََتالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِمْن أَْشَراِطَها ، ِفي َخْمسٍ الَ َيْعلَ
  .اآلَيةَ} َوُينَزِّلُ الْغَْيثَ ، َوَيْعلَُم َما ِفي اَألْرَحامِ

َسِمْعتُ : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َجْعفَرٍ ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ قَالَ : ى ، قَاالَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َوُمَحمَّدُ ْبُن الُْمثَنَّ -٤٠٤٥
أَالَ أَُحدِّثُكُْم َحِديثًا َسِمْعُتُه ِمْن َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، الَ : قََتاَدةَ ، ُيَحدِّثُ َعْن أََنسِ ْبنِ مَاِلٍك ، قَالَ 

إِنَّ ِمْن أَشَْراِط السَّاَعِة ، أَنْ ُيْرفََع الِْعلُْم ، َوَيظَْهَر الْجَْهلُ ، َويَفُْشَو الزَِّنا ، : أََحٌد َبْعِدي َسِمْعُتُه ِمْنُه  ُيَحدِّثُكُْم بِِه
  .اِحٌدَوُيشَْرَب الَْخْمُر ، وََيذَْهَب الرَِّجالُ َوَيْبقَى النَِّساُء ، حَتَّى َيكُونَ ِلخَْمِسَني امَْرأَةً قَيٌِّم َو

َمةَ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن بِْشرٍ ، َعْن ُمَحمَّدِ ْبنِ َعْمرٍو ، َعْن أَبِي َسلَ -٤٠٤٦
ى َيْحُسَر الْفَُراُت َعْن َجَبلٍ ِمْن ذََهبٍ ، الَ َتقُوُم السَّاَعةُ حَتَّ: قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ُهَرْيَرةَ ، قَالَ 

  .فََيقَْتِتلُ النَّاُس َعلَْيِه ، فَُيقَْتلُ ِمْن كُلِّ َعَشَرٍة ِتْسَعةٌ



ْحَمنِ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن رََّحدَّثََنا أَُبو َمرَْوانَ الُْعثَْمانِيُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْعزِيزِ ْبُن أَبِي َحازِمٍ ، َعنِ الَْعالَِء ْبنِ َعْبِد ال -٤٠٤٧
الَ َتقُوُم السَّاَعةُ حَتَّى َيفِيَض الْمَالُ ، َوَتظَْهَر الِْفَتُن ، َوَيكْثُرَ : أَبِي ُهَرْيَرةَ ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ 

  .الْقَْتلُ ، الْقَْتلُ ، الْقَْتلُ ثَالَثًا:  َوَما الَْهْرُج َيا َرسُولَ اِهللا ، ؟ قَالَ: الَْهْرُج ، قَالُوا 

  َباُب ذَهَابِ الْقُْرآِن َوالِْعلْمِ -٢٦
، َعْن زِيَاِد ْبنِ لَبِيٍد َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا اَألْعَمُش ، َعْن سَاِلمِ ْبنِ أَبِي الَْجْعِد  -٤٠٤٨
َيا َرسُولَ اِهللا ، َوكَْيفَ : ذَاَك عِْنَد أََواِن ذََهابِ الِْعلْمِ ، قُلُْت : ذَكََر النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َشيْئًا ، فَقَالَ : ، قَالَ 

ثَِكلَْتَك أُمَُّك زَِيادُ : ْبَناَءُهمْ إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة ؟ قَالَ َيذَْهُب الِْعلُْم ، وََنْحُن َنقَْرأُ الْقُْرآنَ ، َوُنقْرِئُُه أَْبَناَءَنا ، َويُقْرِئُُه أَْبَناُؤَنا أَ
َراةَ ، َواِإلْنجِيلَ الَ َيْعَملُونَ إِنْ كُْنُت َألَراَك ِمْن أَفْقَِه َرُجلٍ بِالَْمِديَنِة ، أََولَْيَس َهِذِه الَْيُهوُد ، وَالنََّصاَرى ، َيقَْرُؤونَ التَّْو

  .يهَِما ؟بَِشْيٍء ِممَّا ِف

اشٍ ، َعْن ُحذَْيفَةَ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعْن أَبِي مَاِلٍك اَألْشجَِعيِّ ، َعْن رِْبِعيِّ ْبنِ حَِر -٤٠٤٩
الَُم كََما َيْدُرُس َوْشُي الثَّْوبِ ، حَتَّى الَ ُيْدَرى َيْدُرُس اِإلْس: قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ْبنِ الَْيَماِن ، قَالَ 

الَ َيْبقَى ِفي اَألْرضِ َما ِصَياٌم ، َوالَ َصالَةٌ ، َوالَ ُنُسٌك ، َوالَ َصَدقَةٌ ، َولَُيْسَرى َعلَى ِكتَابِ اِهللا َعزَّ َوَجلَّ ِفي لَْيلٍَة ، فَ
أَْدَركَْنا آَباَءَنا َعلَى َهِذهِ الْكَِلَمِة ، الَ إِلََه إِالَّ : الشَّْيُخ الْكَبُِري َوالَْعُجوُز ، َيقُولُونَ  ِمْنُه آَيةٌ ، َوَتْبقَى طََواِئُف ِمَن النَّاسِ
َوالَ ِصَياٌم ، َوالَ ُنُسكٌ الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه ، َوُهْم الَ َيْدرُونَ َما َصالَةٌ ، : َما ُتْغنِي َعنُْهْم : اللَُّه ، فََنْحُن َنقُولَُها فَقَالَ لَهُ ِصلَةُ 

، ثُمَّ أَقَْبلَ َعلَْيِه ِفي الثَّاِلثَِة ، ، َوالَ َصَدقَةٌ ؟ فَأَْعَرَض َعْنُه ُحذَْيفَةُ ، ثُمَّ َردََّها َعلَْيِه ثَالَثًا ، كُلَّ ذَِلَك ُيعْرُِض َعْنُه ُحذَْيفَةُ 
  .َيا ِصلَةُ ، تُْنجِيهِْم ِمَن النَّارِ ثَالَثًا: فَقَالَ 

ْبِد اِهللا ، قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َوَوِكيٌع ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن َشِقيقٍ ، َعْن َع -٤٠٥٠
ِفيَها الِْعلُْم ، َوَينْزِلُ ِفيَها الْجَْهلُ ، وََيكْثُرُ  َيكُونُ َبْيَن َيَديِ السَّاَعِة أَيَّاٌم ُيْرفَُع: قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : 

  .الْقَْتلُ: وَالْهَْرُج ، ِفيَها الَْهْرُج 

َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُنَمْيرٍ ، َوَعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، قَاالَ  -٤٠٥١
إِنَّ ِمْن َوَراِئكُمْ أَيَّاًما َينْزِلُ ِفيَها الَْجْهلُ ، : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َشِقيقٍ ، َعْن أَبِي ُموَسى ، قَالَ 

  .الْقَْتلُ: ؟ قَالَ َيا َرُسولَ اِهللا ، َوَما الْهَْرُج : َوُيْرفَُع ِفيَها الِْعلُْم ، وََيكْثُُر ِفيَها الْهَْرُج ، قَالُوا 

َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اَألْعلَى ، َعْن َمْعَمرٍ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ الُْمَسيَّبِ ،  -٤٠٥٢
َيا َرُسولَ اهللاِ : لشُّحُّ ، َوَتظَْهُر الِْفَتُن ، وََيكْثُُر الْهَْرُج ، قَالُوا َيَتقَاَرُب الزََّمانُ ، َوَيْنقُُص الِْعلُْم ، َوُيلْقَى ا: ، َيْرفَُعُه ، قَالَ 

  .الْقَْتلُ: ، َوَما الْهَْرُج ؟ قَالَ 

  َباُب ذَهَابِ األََمانَِة -٢٧
، َعْن ُحذَْيفَةَ ، َحدَّثََنا َرسُولُ اهللاِ  َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن َزْيدِ ْبنِ َوْهبٍ -٤٠٥٣

َحدَّثََنا أَنَّ اَألمَاَنةَ نََزلَْت ِفي َجذْرِ قُلُوبِ . َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َحِديثَْينِ ، قَْد َرأَْيُت أََحَدُهَما ، وَأََنا أَْنَتِظُر اآلَخَر 
قُلُوبِ الرِّجَالِ ، َوَنَزلَ الْقُْرآنُ فََعِلْمَنا ِمَن الْقُْرآِن ، َوَعِلْمَنا ِمَن السُّنَِّة ، ثُمَّ َيْعنِي َوْسطَ : الرَِّجالِ ، قَالَ الطََّناِفِسيُّ 



ثُمَّ يََناُم النَّْوَمةَ ،  َيَناُم الرَُّجلُ النَّْوَمةَ ، فَُتْرفَُع اَألَماَنةُ ِمْن قَلْبِِه ، فََيظَلُّ أَثَُرَها كَأَثَرِ الَْوكِْت ،: َحدَّثََنا َعْن َرفِْعَها ، فَقَالَ 
طَ فََتَراُه مُْنَتبًِرا ، َولَْيَس ِفيهِ فَُتْنَزُع اَألمَاَنةُ ِمْن قَلْبِِه ، فََيظَلُّ أَثَُرَها كَأَثَرِ الَْمْجلِ ، كََجْمرٍ َدْحَرْجَتُه َعلَى رِْجِلَك ، فََنِف

فَُيصْبُِح النَّاُس َيتََباَيُعونَ ، َوالَ َيكَاُد أََحٌد ُيَؤدِّي : َجُه َعلَى َساِقِه ، قَالَ َشْيٌء ، ثُمَّ أََخذَ ُحذَْيفَةُ كَفًّا ، ِمْن َحًصى فََدحَْر
لْبِِه َما أَْعقَلَُه وَأَْجلََدُه وَأَظَْرفَُه ، َوَما ِفي قَ: إِنَّ ِفي بَنِي فُالٍَن َرُجالً أَِميًنا ، َوَحتَّى يُقَالَ ِللرَُّجلِ : اَألمَاَنةَ ، حَتَّى ُيقَالَ 
  .َحبَّةُ َخرَْدلٍ ِمْن إَِمياٍن

َعلَيَّ إِْسالَُمُه ، َولَِئْن كَانَ َيهُوِديا ، أَْو ) ١(َولَقَْد أََتى َعلَيَّ َزَمانٌ ، َولَْسُت أُبَاِلي أَيَّكُْم بَاَيْعُت ، لَِئْن كَانَ ُمْسِلًما لََيُردَّنَُّه 
  .ِعيِه ، فَأَمَّا الَْيْوَم فََما كُْنُت ُألبَايَِع إِالَّ فُالًَنا ، َوفُالًَناَعلَيَّ َسا) ١(َنصَْرانِيا ، لَيَُردَّنَُّه 

  __________حاشية_
  ، يف املوضعني ، وأثبتناه عن طبعَتْي املكنز ، واجليل ،" لََيُردَّنَّ: "يف طبعة الرسالة ) ١(

ْبُن َحْربٍ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ ِسَناٍن ، َعْن أَبِي الزَّاهِرِيَِّة ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمصَفَّى ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد  -٤٠٥٤
إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ إِذَا أََراَد أَنْ ُيْهِلكَ : َشَجَرةَ كَِثريِ ْبنِ ُمرَّةَ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ 

 إِالَّ َمِقيًتا ُمَمقًَّتا ، ُنزَِعْت ِمْنهُ نََزَع ِمْنُه الَْحَياَء ، فَإِذَا َنَزَع ِمْنُه الَْحَياَء ، لَْم َتلْقَُه إِالَّ َمِقيًتا ُمَمقًَّتا ، فَإِذَا لَْم َتلْقَُهَعْبًدا ، 
خَوًَّنا ، فَإِذَا لَْم َتلْقَُه إِالَّ َخاِئًنا ُمخَوًَّنا ، ُنزَِعْت ِمْنهُ الرَّْحَمةُ ، فَإِذَا اَألمَاَنةُ ، فَإِذَا ُنزَِعْت ِمْنُه اَألمَاَنةُ ، لَْم َتلْقَُه إِالَّ َخائًِنا ُم

  .مِزَِعْت ِمْنُه رِْبقَةُ اِإلْسالَُنزَِعْت ِمْنُه الرَّْحَمةُ ، لَْم َتلْقَُه إِالَّ َرجِيًما ُملَعًَّنا ، فَإِذَا لَْم َتلْقَُه إِالَّ َرجِيًما ُملَعًَّنا ، ُن

  َباُب اآليَاِت -٢٨
َواِثلَةَ أَبِي الطُّفَْيلِ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن فَُراٍت الْقَزَّازِ ، َعْن َعاِمرِ ْبنِ  -٤٠٥٥

طَّلََع َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِمْن غُْرفٍَة ، َوَنْحُن َنَتذَاكَرُ ا: الِْكَنانِيِّ ، َعْن ُحذَْيفَةَ ْبنِ أَسِيٍد أَبِي َسرَِحيةَ ، قَالَ 
طُلُوُع الشَّْمسِ ِمْن َمْغرِبَِها ، وَالدَّجَّالُ ، َوالدَُّخانُ ، : الَ َتقُوُم السَّاَعةُ حَتَّى َتكُونَ َعْشُر آيَاٍت : السَّاَعةَ ، فَقَالَ 
وُج َوَمأْجُوُج ، َوُخرُوُج ِعيَسى اْبنِ َمرَْيَم َعلَْيِه السَّالَُم ، وَثَالَثُ ُخسُوٍف ، َخْسٌف بِالَْمْشرِقِ ، َوالدَّابَّةُ ، َوَيأُْج

، َتبِيُت ى الَْمْحَشرِ َوَخْسٌف بِالَْمْغرِبِ ، َوَخْسٌف بِجَزِيَرةِ الْعََربِ ، َونَاٌر َتْخُرُج ِمْن قَْعرِ َعَدِن أَْبَيَن ، َتسُوُق النَّاَس إِلَ
  .َمَعُهْم إِذَا بَاُتوا ، َوتَِقيلُ َمعَُهْم إِذَا قَالُوا

يَعةَ ، َعْن َيزِيدَ َحدَّثََنا َحْرَملَةُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا َعْبدُ اِهللا ْبُن َوْهبٍ ، أَْخبََرنِي َعْمُرو ْبُن الَْحارِِث ، َواْبُن لَهِ -٤٠٥٦
َباِدرُوا : نِ سَْعٍد ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، َعْن َرسُولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ ْبنِ أَبِي َحبِيبٍ ، َعْن ِسَناِن ْب

  .الَْعامَِّة طُلُوَع الشَّْمسِ ِمْن َمْغرِبَِها ، َوالدَُّخانَ ، وََدابَّةَ اَألْرضِ ، وَالدَّجَّالَ ، َوُخوَْيصَّةَ أََحدِكُْم ، َوأَْمَر: بِاَألْعَمالِ ِستا 

نِ ثَُماَمةَ ْبنِ َعْبِد اهللاِ َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليٍّ الَْخالَّلُ ، َحدَّثََنا َعْونُ ْبُن ُعَماَرةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن الْمُثَنَّى ْب -٤٠٥٧
: قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ي قََتاَدةَ ، قَالَ ْبنِ أََنسٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، َعْن أََنسِ ْبنِ مَاِلٍك ، َعْن أَبِ

  .اآلَياُت بَْعَد الِْمئََتْينِ

،  زِيَد الرَّقَاِشيَِّحدَّثََنا َنْصُر ْبُن َعِليٍّ الْجَْهَضِميُّ ، َحدَّثََنا ُنوُح ْبُن قَْيسٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َمْعِقلٍ ، َعْن َي -٤٠٥٨
فَأَْرَبُعونَ َسَنٍة ، أَْهلُ بِرٍّ : أُمَِّتي َعلَى َخْمسِ طََبقَاٍت : َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، َعْن َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ 

ُصلٍ ، ثُمَّ الَِّذيَن َيلُوَنُهْم ، إِلَى ِستَِّني َوِمئَِة َسَنةٍ َوَتقَْوى ، ثُمَّ الَِّذيَن َيلُوَنُهْم إِلَى ِعْشرِيَن َوِمئَِة َسَنٍة ، أَْهلُ تََراُحمٍ َوتََوا



  .أَْهلُ َتدَاُبرٍ َوتَقَاطُعٍ ، ثُمَّ الَْهْرجُ الَْهْرُج ، النََّجا النََّجا
رُ ْبُن الَْحَسنِ ، َعْن أَبِي َمْعنٍ ، َعْن َحدَّثََنا َنْصرُ ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا خَازٌِم أَُبو ُمَحمٍَّد الَْعَنزِيُّ ، َحدَّثََنا الِْمْسَو -م٤٠٥٨

أُمَِّتي َعلَى خَْمسِ طََبقَاٍت ، كُلُّ طََبقٍَة أَْرَبُعونَ َعاًما ، : قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، قَالَ 
إَِمياٍن ، َوأَمَّا الطََّبقَةُ الثَّانَِيةُ ، َما َبْيَن اَألْرَبِعَني إِلَى الثَّمَانَِني ، فَأَْهلُ بِرٍّ َوَتقَْوى فَأَمَّا طََبقَِتي ، َوطََبقَةُ أَْصحَابِي فَأَْهلُ ِعلْمٍ َو

  .، ثُمَّ ذَكََر َنْحوَُه

  َباُب الُْخُسوِف -٢٩
ا َبِشُري ْبُن َسلَْمانُ ، َعْن َسيَّارٍ ، َعْن طَارِقٍ ، َعْن َحدَّثََنا َنْصُر ْبُن َعِليٍّ الْجَْهَضِميُّ ، َحدَّثََنا أَُبو أَْحَمَد ، َحدَّثََن -٤٠٥٩

  .َبْيَن َيَديِ السَّاَعِة َمْسٌخ ، َوَخْسٌف ، َوقَذٌْف: َعْبِد اِهللا ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ 

زَْيِد ْبنِ أَْسلََم ، َعْن أَبِي َحازِمِ ْبنِ دِيَنارٍ ، َعْن َسْهلِ ْبنِ َسْعٍد ،  َحدَّثََنا أَُبو ُمْصَعبٍ ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن -٤٠٦٠
  .َيكُونُ ِفي آِخرِ أُمَِّتي َخْسٌف ، َوَمْسٌخ ، َوقَذٌْف: أَنَُّه َسِمَع النَّبِيَّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َيقُولُ 

َحدَّثََنا أَُبو عَاِصمٍ ، َحدَّثََنا َحيَْوةُ ْبُن شَُرْيحٍ ، َحدَّثََنا أَُبو : َحمَّدُ ْبُن الُْمثَنَّى ، قَاالَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َوُم -٤٠٦١
غَنِي أَنَُّه قَدْ أَْحَدثَ إِنَُّه َبلَ: السَّالََم ، قَالَ ) ١(إِنَّ فُالًَنا َيقَْرأُ َعلَْيَك : َصْخرٍ ، َعْن َناِفعٍ ، أَنَّ َرُجالً أََتى اْبَن ُعَمَر ، فَقَالَ 

َيكُونُ ِفي أُمَِّتي :  ، َيقُولُ ، فَإِنْ كَانَ قَْد أَْحَدثَ فَالَ ُتقْرِئُْه ِمنِّي السَّالََم ، فَإِنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم
  .ي أَْهلِ الْقََدرِأَْو ِفي َهِذِه اُألمَِّة َمْسٌخ ، َوَخْسٌف ، َوقَذٌْف ، َوذَِلَك ِف

  __________حاشية_
  .وهو على الصواب يف طَْبَعَتْي الرسالة ، واملكنز، " إِنَّ فُالًَنا يَقَْرُؤَك: "تصحف يف طبعة اجليل إىل ) ١(

َعْمرٍو ، َعْن أَبِي الزَُّبْيرِ ، َعْن  َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َوُمحَمَُّد ْبُن فَُضْيلٍ ، َعنِ الَْحَسنِ ْبنِ -٤٠٦٢
  .َيكُونُ ِفي أُمَِّتي َخْسٌف ، َوَمْسٌخ ، َوقَذٌْف: قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َعْبِد اهللاِ ْبنِ َعْمرٍو ، قَالَ 

  َباُب جَْيشِ الْبَْيَداِء -٣٠
َنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن أَُميَّةَ ْبنِ َصفَْوانَ ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ َصفَْوانَ ، َسِمَع َجدَّهُ َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثَ -٤٠٦٣

مَّنَّ َهذَا لََيُؤ: أَْخبََرتْنِي َحفَْصةُ ، أَنََّها َسِمَعْت َرسُولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َيقُولُ : َعْبَد اهللاِ ْبَن َصفَْوانَ ، َيقُولُ 
ْم آِخرَُهْم ، فَُيْخَسفُ بِهِمْ الْبَْيَت جَْيٌش َيْغزُوَنُه ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَْيَداَء ِمَن اَألْرضِ ، ُخِسَف بِأَْوَسطِهِْم ، َوَيتََناَدى أَوَّلُُه

  .، فَالَ َيْبقَى مِْنُهْم إِالَّ الشَّرِيُد الَِّذي ُيْخبُِر َعنُْهْم
أَشَْهُد َعلَْيَك أَنََّك لَْم َتكِْذْب َعلَى حَفَْصةَ ، َوأَنَّ حَفَْصةَ لَمْ : َجْيُش الَْحجَّاجِ ظََننَّا أَنَُّهْم ُهْم ، فَقَالَ َرُجلٌ  فَلَمَّا َجاَء

  .َتكِْذْب َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم

ثََنا الْفَْضلُ ْبُن ُدكَْينٍ ، َحدَّثََنا سُفَْيانُ ، َعْن َسلََمةَ ْبنِ كَُهْيلٍ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّ -٤٠٦٤
الَ َينَْتهِي : قَالَ َرُسولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : إِْدرِيسَ الُْمْرهِبِيِّ ، َعْن ُمْسِلمِ ْبنِ َصفَْوانَ ، َعْن َصِفيَّةَ ، قَالَْت 

فَ بِأَوَِّلهِمْ ْن غَْزوِ َهذَا الَْبْيِت ، َحتَّى يَْغُزَو جَْيٌش حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْبَْيَداِء ، أَْو بَِبْيَداَء ِمَن اَألْرضِ ، ُخِسالنَّاُس َع



  .َوآِخرِِهْم ، وَلَْم يَْنُج أَْوَسطُُهْم
  .ُه َعلَى َما ِفي أَنْفُِسهِْمَيْبَعثُُهمُ اللَّ: فَإِنْ كَانَ ِفيهِْم َمْن ُيكَْرُه ؟ قَالَ : قُلُْت 

َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الصَّبَّاحِ ، َوَنْصرُ ْبُن َعِليٍّ ، َوَهاُرونُ ْبُن َعْبِد اِهللا الَْحمَّالُ ، قَالُوا  -٤٠٦٥
ذَكََر النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم الْجَْيشَ : ُيْخبُِر َعْن أُمِّ َسلََمةَ ، قَالَْت ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ ُسوقَةَ ، َسِمَع َناِفَع ْبَن ُجبَْيرٍ ، 

  .إِنَُّهْم ُيْبَعثُونَ َعلَى نِيَّاتِهِْم: َيا َرسُولَ اِهللا ، لََعلَّ ِفيهُِم الُْمكَْرَه ؟ قَالَ : الَِّذي ُيْخَسُف بِهِْم ، فَقَالَْت أُمُّ َسلََمةَ 

  اُب دَابَِّة اَألْرضَِب -٣١
ِليِّ ْبنِ َزْيٍد ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا يُوُنُس ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ ، َعْن َع -٤٠٦٦

َتخُْرُج الدَّابَّةُ َوَمَعَها َخاَتُم ُسلَْيَمانَ ْبنِ : َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ  أَْوسِ ْبنِ َخاِلٍد ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا
 الْكَاِفرِ بِالَْخاِتمِ ، َداُوَد ، َوَعَصا ُموَسى ْبنِ ِعْمَرانَ ، َعلَْيهَِما السَّالَُم ، فََتْجلُو َوْجَه الُْمْؤِمنِ بِالَْعَصا ، َوَتخِْطُم أَْنَف

  .َيا كَاِفُر: َيا ُمْؤِمُن َوَيقُولُ َهذَا : الِْحَواِء لََيْجَتِمُعونَ ، فََيقُولُ َهذَا  َحتَّى أَنَّ أَْهلَ
َحدَّثََناُه إِْبَراِهيُم ْبُن َنْصرٍ ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن إِْسَماعِيلَ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ ، فَذَكََر ) : ١(قَالَ أَُبو الَْحَسنِ الْقَطَّانُ 

  .َيا كَافُِر: َيا ُمْؤِمُن َوَهذَا : حَْوُه ، َوقَالَ ِفيِه َمرَّةً ، فََيقُولُ َهذَا َن
  __________حاشية_
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بن ماجة: كتاب    سنن ا
لقزويينِ : املؤلف  ا يزيد  بن  اهللا حممد  عبد  و  بن ماجة أب  ا

َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبنُ َحدَّثََنا أَُبو غَسَّانَ ُمَحمَُّد ْبُن َعْمرٍو زَُنْيٌج ، َحدَّثََنا أَُبو ُتَمْيلَةَ ، َحدَّثََنا َخاِلُد ْبُن ُعَبْيٍد ،  -٤٠٦٧
ذََهبَ بِي َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، إِلَى مَْوِضعٍ بِالَْباِدَيِة قَرِيبٍ ِمْن َمكَّةَ ، فَإِذَا أَْرضٌ : يِه ، قَالَ ُبرَْيَدةَ ، َعْن أَبِ

  .مَْوِضعِ ، فَإِذَا ِفْتٌر ِفي ِشْبرٍَتْخُرُج الدَّابَّةُ ِمْن َهذَا الْ: َيابَِسةٌ َحوْلََها رَْملٌ ، فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 
  .فََحَجْجُت َبْعَد ذَِلَك بِِسنَِني ، فَأََراَنا َعًصا لَُه فَإِذَا ُهَو بَِعَصاَي ، َهِذِه َهكَذَا ، َوَهكَذَا: قَالَ اْبُن بَُرْيَدةَ 

  َباُب طُلُوعِ الشَّْمسِ ِمْن َمْغرِبِهَا -٣٢
بِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن فَُضْيلٍ ، َعْن ُعَماَرةَ ْبنِ الْقَعْقَاعِ ، َعْن أَبِي ُزْرَعةَ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَ -٤٠٦٨

ْن َمْغرِبَِها ، الَ َتقُوُم السَّاَعةُ َحتَّى َتطْلُعَ الشَّْمُس ِم: َسِمْعُت َرسُولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َيقُولُ : ُهَرْيَرةَ ، قَالَ 
  .ْت ِمْن قَْبلُفَإِذَا طَلََعْت َوَرآَها النَّاُس آَمَن َمْن َعلَْيَها ، فَذَِلَك ِحَني الَ َينْفَُع َنفًْسا إِميَاُنَها ، لَْم َتكُْن آَمَن

َحيَّانَ التَّيِْميِّ ، َعْن أَبِي ُزْرَعةَ ْبنِ َعْمرِو ْبنِ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن أَبِي  -٤٠٦٩
أَوَّلُ اآليَاِت ُخرُوًجا ، طُلُوُع الشَّْمسِ : قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َجرِيرٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْمرٍو ، قَالَ 

  النَّاسِ ُضًحى ِمْن َمْغرِبَِها ، َوُخرُوُج الدَّابَِّة َعلَى
  .فَأَيَُّتُهَما َما َخَرَجْت قَْبلَ اُألْخَرى فَاُألخَْرى ِمْنَها قَرِيٌب: قَالَ َعْبُد اِهللا 
  .َوالَ أَظُنَُّها إِالَّ طُلُوَع الشَّْمسِ ِمْن َمْغرِبَِها: قَالَ َعْبُد اِهللا 

َبْيُد اِهللا ْبُن ُموَسى ، َعْن إِسَْرائِيلَ ، َعْن َعاِصمٍ ، َعْن زِرٍّ ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُع -٤٠٧٠
إِنَّ ِمْن ِقَبلِ َمْغرِبِ الشَّْمسِ بَاًبا َمفُْتوًحا ، َعْرُضهُ : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َصفَْوانَ ْبنِ َعسَّالٍ ، قَالَ 

لَْم َيْنفَعْ َيزَالُ ذَِلَك الَْباُب َمفْتُوًحا ِللتَّْوَبِة ، حَتَّى َتطْلَُع الشَّْمُس ِمْن َنْحوِِه ، فَإِذَا طَلََعْت ِمْن َنْحوِِه ،  َسْبُعونَ َسَنةً ، فَالَ
  .َنفًْسا إِميَاُنَها ، لَْم َتكُْن آَمَنْت ِمْن قَْبلُ ، أَْو كََسَبْت ِفي إَِميانَِها َخيًْرا

  دََّجالِ ، َوُخُروجِ ِعيَسى اْبنِ َمْرَيَم ، َوُخُروجِ َيأْجُوَج ، َوَمأْجُوَجَباُب ِفْتَنِة ال -٣٣
َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َحدَّثََنا اَألعَْمُش ، َعْن : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُنَمْيرٍ ، َوَعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، قَاالَ  -٤٠٧١

الدَّجَّالُ أَعَْوُر ، َعْينِ الُْيْسَرى جُفَالُ الشََّعرِ ، َمَعهُ : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : فَةَ ، قَالَ َشِقيقٍ ، َعْن ُحذَْي
  .َجنَّةٌ َونَاٌر ، فََناُرُه َجنَّةٌ ، َوَجنَُّتهُ َناٌر

َحدَّثََنا رَْوُح ْبُن ُعَباَدةَ ، : ْبُن َبشَّارٍ ، َوُمحَمَُّد ْبُن الُْمثَنَّى ، قَالُوا  َحدَّثََنا َنْصُر ْبُن َعِليٍّ الْجَْهَضِميُّ ، َوُمحَمَُّد -٤٠٧٢
ٍث ، َعْن أَبِي َبكْرٍ الصِّدِّيقِ ، َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن أَبِي َعُروَبةَ ، َعْن أَبِي التَّيَّاحِ ، َعنِ الُْمِغَريِة ْبنِ ُسبَْيعٍ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ ُحَرْي

خَُراَسانُ ، َيْتَبُعُه أَقَْوامٌ : َحدَّثََنا َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، أَنَّ الدَّجَّالَ َيخُْرُج ِمْن أَْرضٍ بِالَْمشْرِقِ ، ُيقَالُ لََها 
  .كَأَنَّ ُوُجوَهُهُم الَْمَجانُّ الُْمطَْرقَةُ



َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن أَبِي َخاِلٍد : ُنَمْيرٍ ، َوَعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، قَاالَ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ -٤٠٧٣
جَّالِ ، أَكْثََر َما سَأَلَ أََحٌد النَّبِيَّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َعنِ الدَّ: ، َعْن قَْيسِ ْبنِ أَبِي حَازِمٍ ، َعنِ الُْمِغَريِة ْبنِ ُشْعَبةَ ، قَالَ 

إِنَُّهْم َيقُولُونَ إِنَّ َمَعُه الطََّعاَم ، : َما َتْسأَلُ َعْنُه ؟ قُلُْت : أََشدَّ ُسؤَاالً ِمنِّي ، فَقَالَ ِلي : ِممَّا َسأَلُْتُه ، َوقَالَ اْبُن ُنَمْيرٍ 
  .ُهَو أَْهَونُ َعلَى اِهللا ِمْن ذَِلَك: َوالشَّرَاَب ، قَالَ 

ٍد ، َعنِ الشَّْعبِيِّ ثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن أَبِي خَاِلٍد ، َعْن ُمجَاِلَحدَّ -٤٠٧٤
َوصَِعَد الِْمْنَبَر ، َوكَانَ الَ َيْصَعدُ  َصلَّى َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ذَاَت َيْومٍ ،: ، َعْن فَاِطَمةَ بِْنِت قَْيسٍ ، قَالَْت 

ارَ إِلَْيهِْم بَِيِدِه ، أَِن اقُْعدُوا َعلَْيِه قَْبلَ ذَِلَك ، إِالَّ َيْوَم الُْجُمَعِة ، فَاشَْتدَّ ذَِلَك َعلَى النَّاسِ فَِمْن َبْينِ قَاِئمٍ َوَجاِلسٍ ، فَأََش
ي َألْمرٍ َيْنفَُعكُْم ، ِلَرغَْبٍة َوالَ ِلَرْهَبٍة ، وَلَِكنَّ َتِميًما الدَّارِيَّ أَتَانِي ، فَأَْخَبرَنِي خََبًرا َمَنعَنِ فَإِنِّي وَاللَِّه َما قُْمُت َمقَاِمي َهذَا

َن َعمٍّ ِلَتِميمٍ الدَّارِيِّ أَْخَبرَنِي ، أَنَّ اْبالْقَْيلُولَةَ ، ِمَن الْفََرحِ َوقُرَّةِ الَْعْينِ ، فَأَحَْبْبُت أَنْ أَْنُشَر َعلَْيكُْم فََرَح َنبِيِّكُْم ، أَالَ إِنَّ 
ذَا ُهْم بَِشْيٍء أَْهَدَب أَْسَودَ الرِّيَح أَلْجَأَْتُهمْ إِلَى جَزِيَرٍة الَ َيْعرِفُونََها ، فَقََعُدوا ِفي قََوارِبِ السَّفِيَنِة ، فَخََرُجوا ِفيَها ، فَإِ

َما أََنا بُِمخْبِرَِتكُْم َشْيئًا ، َوالَ : أَْخبِرِيَنا ، قَالَْت : أََنا الَْجسَّاَسةُ ، قَالُوا : ؟ قَالَ  َما أَْنَت: كَِثريِ الشََّعرِ ، قَالُوا لَُه 
كُْم ، فَأََتْوهُ ْخبِرُوُه وَُيْخبَِرَساِئلَِتكُْم ، وَلَِكْن َهذَا الدَّْيُر ، قَْد َرمَقُْتُموُه ، فَأُْتوُه ، فَإِنَّ ِفيِه َرُجالً بِاَألشْوَاقِ إِلَى أَنْ ُت

: ِمْن أَْيَن ؟ قَالُوا : ُهْم فََدَخلُوا َعلَْيِه ، فَإِذَا ُهْم بِشَْيخٍ ُموثَقٍ َشِديدِ الَْوثَاقِ ، ُيظْهُِر الُْحْزنَ ، َشدِيِد التََّشكِّي ، فَقَالَ لَ
َما فََعلَ َهذَا الرَُّجلُ الَِّذي : َعَربِ ، َعمَّ َتْسأَلُ ؟ قَالَ َنْحُن قَْوٌم ِمَن الْ: َما فََعلَِت الْعََرُب ؟ قَالُوا : ِمَن الشَّامِ ، قَالَ 

إِلَهُُهْم وَاِحٌد ، َودِيُنُهْم َواِحٌد : َخْيًرا ، َناَوىء قَْوًما ، فَأَظَْهَرُه اللَُّه َعلَْيهِْم ، فَأَْمُرُهُم الَْيْوَم َجِميٌع : َخَرَج ِفيكُْم ؟ قَالُوا 
فََما فََعلَ َنْخلٌ َبْيَن : َخيًْرا َيْسقُونَ مِْنَها ُزُروَعُهْم ، وََيْسَتقُونَ ِمْنَها ِلَسقْيِهِْم ، قَالَ : َعْيُن ُزغََر ؟ قَالُوا َما فََعلَْت : ، قَالَ 

َتَدفَُّق َجَنبَاُتَها ِمْن كَثَْرةِ الَْماِء : الُوا فََما فََعلَْت ُبَحْيَرةُ الطََّبرِيَِّة ؟ قَ: ُيطِْعُم ثََمَرُه كُلَّ َعامٍ ، قَالَ : َعمَّانَ َوَبْيَسانَ ؟ قَالُوا 
لَوِ اْنفَلَتُّ ِمْن َوثَاِقي َهذَا ، لَْم أََدْع أَْرًضا إِالَّ َوِطئْتَُها بِرِْجلَيَّ َهاَتْينِ ، إِالَّ طَْيَبةَ : فََزفََر ثَالَثَ َزفَرَاٍت ، ثُمَّ قَالَ : ، قَالَ 

إِلَى َهذَا َيْنتَهِي فََرِحي ، َهِذِه طَْيَبةُ ، َوالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه ، : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم  ، لَْيَس ِلي َعلَْيَها سَبِيلٌ ،
  .الِْقَيامَِة ْومَِما ِفيَها طَرِيٌق َضيٌِّق ، َوالَ َواِسٌع ، َوالَ سَْهلٌ ، َوالَ جََبلٌ ، إِالَّ َوَعلَْيِه َملٌَك َشاِهٌر َسْيفَُه إِلَى َي

َحدَّثَنِي َعْبدُ ،  َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َحْمَزةَ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ ْبُن َيزِيَد ْبنِ جَابِرٍ -٤٠٧٥
ذَكََر َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا : ْبَن َسْمَعانَ الِْكالَبِيَّ ، َيقُولُ َحدَّثَنِي أَبِي ، أَنَُّه َسِمَع النَّوَّاَس ، الرَّْحَمنِ ْبُن ُجَبْيرِ ْبنِ نُفَْيرٍ 

ا ُرحَْنا إِلَى َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم الدَّجَّالَ الَْغدَاةَ ، فََخفََض ِفيِه َوَرفََع ، َحتَّى ظََننَّا أَنَُّه ِفي طَاِئفَِة النَّْخلِ ، فَلَمَّ
َيا َرسُولَ اِهللا ، ذَكَْرتَ الدَّجَّالَ الَْغَداةَ ، فََخفَْضَت ِفيِه ثُمَّ : َما َشأُْنكُْم ؟ فَقُلَْنا : ، َعَرَف ذَِلَك ِفيَنا ، فَقَالَ  َعلْيِه وَسلََّم

إِنْ َيخُْرْج َوأََنا ِفيكُْم فَأََنا َحجِيُجُه : غَْيُر الدَّجَّالِ أَْخَوفُنِي َعلَْيكُْم : َرفَْعَت ، َحتَّى ظََننَّا أَنَُّه ِفي طَاِئفَةِ النَّْخلِ ، قَالَ 
ُه َشابٌّ قَطَطٌ ، َعْيُنُه ُدوَنكُْم ، َوإِنْ َيخُْرْج َولَْسُت ِفيكُْم ، فَاْمُرٌؤ َحجِيُج نَفِْسِه ، وَاللَُّه َخِليفَِتي َعلَى كُلِّ ُمسِْلمٍ ، إِنَّ

قَطَنٍ ، فََمْن َرآُه ِمْنكُْم ، فَلَْيقَْرأْ َعلَْيِه فََواِتَح ُسوَرِة الْكَْهِف ، إِنَُّه َيخُْرُج ِمْن َخلٍَّة  قَاِئَمةٌ ، كَأَنِّي أَُشبُِّههُ بَِعْبِد الُْعزَّى ْبنِ
ْبثُُه ِفي اَألْرضِ ؟ َيا َرسُولَ اِهللا ، َوَما لُ: َبْيَن الشَّامِ ، َوالِْعرَاقِ ، فََعاثَ َيِميًنا ، َوَعاثَ ِشَماالً ، َيا ِعَباَد اِهللا اثُْبتُوا ، قُلَْنا 

َيا َرُسولَ اِهللا ، فَذَِلكَ : قُلَْنا  قَالَ أَْرَبُعونَ َيْوًما ، َيْوٌم كََسَنٍة ، َوَيْوٌم كََشْهرٍ ، َوَيْوٌم كَُجُمَعٍة ، َوَساِئرُ أَيَّاِمِه كَأَيَّاِمكُْم ،
: فََما إِْسَراُعُه ِفي اَألْرضِ ؟ قَالَ : فَاقُْدُروا لَُه قَْدَرُه ، قَالَ ، قُلَْنا : الَْيْوُم الَِّذي كََسَنٍة ، َتكِْفيَنا ِفيِه َصالَةُ َيْومٍ ؟ قَالَ 

  كَالَْغْيِث اسَْتْدبََرْتُه الرِّيُح ،



ِطَر ، َوَيأُْمُر اَألْرَض أَنْ تُْنبِتَ فََيأِْتي الْقَْوَم فََيْدُعوُهْم فََيْسَتجِيُبونَ لَُه ، َوُيؤِْمُنونَ بِِه ، فََيأُْمُر السََّماَء أَنْ ُتْمِطَر فَُتْم: قَالَ 
ثُمَّ َيأِْتي الْقَْوَم فََيْدُعوُهمْ فَُتْنبَِت ، َوَترُوُح َعلَْيهِْم سَارَِحُتُهْم أَطَْولَ َما كَاَنْت ذًُرى ، َوأَْسَبَغُه ُضُروًعا ، َوأََمدَُّه خَوَاِصَر ، 

أَْخرِجِي : ْم فَُيصْبُِحونَ ُمْمِحِلَني ، َما بِأَْيدِيهِْم َشْيٌء ، ثُمَّ َيُمرَّ بِالْخَرَِبِة ، فََيقُولُ لََها فََيُردُّونَ َعلَْيِه قَْولَُه ، فََيْنَصرُِف َعْنُه
ْيفِ َضْرَبةً ، فََيقْطَُعهُ رُِبهُ بِالسَّكُُنوَزِك فََيْنطَِلُق ، فََتْتَبُعُه كُُنوُزَها كََيعَاِسيبِ النَّْحلِ ، ثُمَّ َيْدُعو َرُجالً ُمْمَتِلئًا َشَباًبا ، فََيْض

  .جِزْلََتْينِ ، َرْمَيةَ الْغََرضِ ، ثُمَّ َيْدُعوُه ، فَُيقْبِلُ َيَتَهلَّلُ َوْجُهُه َيْضَحُك
ْشَق ، َبْيَن َمْهُرودََتْينِ ،  دَِمفََبْيَنَما ُهْم كَذَِلَك ، إِذْ بََعثَ اللَُّه ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم ، فََينْزِلُ ِعْنَد الَْمنَاَرِة الْبَْيَضاِء ، َشْرِقيَّ
كَاللُّْؤلُؤِ ، َوالَ َيِحلُّ ِلكَاِفرٍ َيجِدُ َواِضًعا كَفَّْيِه َعلَى أَجْنَِحِة َملَكَْينِ ، إِذَا طَأْطَأَ رَأَْسُه قَطََر ، َوإِذَا َرفََعُه َيْنَحِدُر ِمْنُه ُجَمانٌ 

َحْيثُ َيْنتَهِي طََرفُُه ، فََيْنطَِلُق َحتَّى ُيْدرِكَُه عِْنَد َبابِ لُدٍّ ، فََيقُْتلُُه ، ثُمَّ َيأِْتي نَبِيُّ اِهللا رِيَح َنفَِسهِ إِالَّ مَاَت ، َوَنفَُسُه َيْنتَهِي 
ُهْم كَذَِلكَ إِذْ ُوُجوَهُهْم ، َوُيَحدِّثُُهْم بَِدَرجَاِتهِْم ِفي الَْجنَِّة ، فََبْيَنَما ) ١(ِعيَسى ، قَْوًما قَْد َعَصَمُهُم اللَُّه ، فََيْمَسُح 

ْبَعثُ َيا ِعيَسى إِنِّي قَْد أَخَْرْجُت ِعَباًدا ِلي ، الَ َيَداِن َألَحٍد بِقَِتالِهِْم ، َوأَْحرِْز ِعَباِدي إِلَى الطُّورِ ، وََي: أَْوَحى اللَُّه إِلَْيِه 
، فََيُمرُّ أََواِئلُُهْم َعلَى ُبَحْيَرِة الطَّبَرِيَِّة ، } َدبٍ َيْنِسلُونَِمْن كُلِّ َح{: اللَُّه يَأُْجوَج ، َومَأُْجوَج ، َوُهْم كََما قَالَ اللَُّه 
  .لَقَْد كَانَ ِفي َهذَا َماٌء َمرَّةً: فََيْشَرُبونَ َما ِفيَها ، ثُمَّ َيُمرُّ آِخُرُهْم فََيقُولُونَ 

ثَّْورِ َألَحدِِهْم َخيًْرا ِمْن ِمئَِة ِدينَارٍ َألَحِدكُمُ الَْيْوَم ، فََيْرغَبُ َنبِيُّ اِهللا ِعيَسى وَأَْصَحاُبهُ َحتَّى َيكُونَ رَأُْس ال) ٢(َوُيْحَصُر 
َسى كََمْوتِ َنفْسٍ وَاِحَدٍة ، َنبِيُّ اِهللا ِعيَسى وَأَْصَحاُبهُ إِلَى اِهللا ، فَُيْرِسلُ اللَُّه َعلَْيهُِم النََّغَف ِفي رِقَابِهِْم ، فَُيصْبُِحونَ فَْر

، فََيْرغَُبونَ إِلَى اِهللا يُّ اِهللا ِعيَسى وَأَْصَحاُبُه فَالَ َيجُِدونَ َمْوِضَع ِشْبرٍ إِالَّ قَْد َمَألُه َزَهُمُهْم ، َوَنْتنُُهْم ، َوِدَماُؤُهْم َوَيْهبِطُ نَبِ
َشاَء اللَُّه ، ثُمَّ يُْرِسلُ اللَُّه َعلَْيهِْم َمطًَرا الَ  سُْبَحاَنُه ، فَيُْرِسلُ َعلَْيهِْم طَْيًرا كَأَْعنَاقِ الُْبْخِت ، فََتْحِملُُهْم فََتطَْرُحُهْم حَْيثُ

أَْنبِِتي ثَمََرَتِك ، َوُردِّي َبرَكََتِك ، : ُيِكنُّ ِمْنُه َبْيُت َمَدرٍ َوالَ َوَبرٍ ، فََيْغِسلُُه حَتَّى َيْتُركَُه كَالزَّلَقَِة ، ثُمَّ يُقَالُ ِلَألْرضِ 
قَْحةَ ِمَن اِإلبِلِ َبةُ ِمَن الرُّمَّاَنِة ، فَُتْشبِعُُهْم ، وََيْسَتِظلُّونَ بِِقْحِفَها ، َويَُبارِكُ اللَُّه ِفي الرِّْسلِ حَتَّى إِنَّ اللِّفََيْوَمِئٍذ َتأْكُلُ الِْعصَا

غََنمِ َتكِْفي الْفَِخذَ ، فََبْيَنَما ُهْم كَذَِلَك ، إِذْ َتكِْفي الْفِئَاَم ِمَن النَّاسِ ، َواللِّقَْحةَ ِمَن الْبَقَرِ َتكِْفي الْقَبِيلَةَ ، َواللِّقَْحةَ ِمَن الْ
رُوَح كُلَّ ُمسِْلمٍ ، َوَيبْقَى َساِئُر النَّاسِ َيتََهاَرُجونَ ، ) ٣(َبَعثَ اللَُّه َعلَْيهِمْ رًِحيا طَيَِّبةً ، فَتَأُْخذُ َتْحَت آَباطِهِْم ، فََتقْبُِض 

  .هِمْ َتقُوُم السَّاَعةُكََما َتَتَهاَرُج الُْحُمُر ، فََعلَْي
  __________حاشية_
  .وهو على الصواب يف طَْبعََتْي الرسالة ، واملكنز، " فيسمح: "حترف يف طبعة اجليل إىل ) ١(
  .وهو على الصواب يف طَْبَعة الرسالة، " وحيضر: "حترف يف طبعَتْي اجليل واملكنز ، إىل ) ٢(
  .على الصواب يف طَْبَعَتيْ الرسالة ، واملكنزوهو ، " فنقبض: "حترف يف املطبوع إىل ) ٣(

َحدَّثَنِي ، طَّاِئيِّ َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َحْمَزةَ ، َحدَّثََنا اْبُن َجابِرٍ ، َعْن َيحَْيى ْبنِ َجابِرٍ ال -٤٠٧٦
قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه : يِه ، أَنَُّه َسِمَع النَّوَّاسَ ْبَن َسْمَعانَ ، َيقُولُ َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن ُجَبْيرِ ْبنِ ُنفَْيرٍ ، َعْن أَبِ

  .َسُيوِقدُ الُْمْسِلُمونَ ِمْن ِقِسيِّ يَأُْجوَج ، َومَأُْجوَج ، وَُنشَّابِهِْم ، وَأَتْرَِستِهِْم َسْبعَ ِسنَِني: وَسلََّم 

َحمٍَّد ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ الُْمحَارِبِيُّ ، َعْن إِْسَماِعيلَ ْبنِ َراِفعٍ أَبِي َراِفعٍ ، َعْن أَبِي ُزْرَعةَ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُم -٤٠٧٧
لْيِه وَسلََّم ، فَكَانَ أَكْثَرُ َخطَبََنا َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َع: السَّْيبَانِيِّ ، َيحَْيى ْبنِ أَبِي َعْمرٍو ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ الَْباهِِليِّ ، قَالَ 

إِنَُّه لَْم َتكُْن ِفْتَنةٌ ِفي اَألْرضِ ، ُمْنذُ ذََرأَ اللَُّه : ُخطَْبِتِه َحِديثًا ، َحدَّثََناُه َعنِ الدَّجَّالِ ، َوَحذََّرَناُه ، فَكَانَ ِمْن قَْوِلِه أَنْ قَالَ 
آِخُر الِ ، َوإِنَّ اللََّه لَمْ َيْبَعثْ َنبِيا إِالَّ َحذََّر أُمََّتهُ الدَّجَّالَ ، وَأََنا آِخُر األَْنبَِياِء ، َوأَْنُتْم ذُرِّيَّةَ آَدَم ، أَْعظََم ِمْن ِفْتَنِة الدَّجَّ



ْسِلمٍ ، َوإِنْ َيْخُرْج ِمنْ األَُممِ ، َوُهَو َخارٌِج ِفيكُمْ الَ َمحَالَةَ ، َوإِنْ َيخُْرْج َوأََنا َبْيَن ظَهَْرانَْيكُْم ، فَأََنا َحجِيٌج ِلكُلِّ ُم
َن الشَّامِ وَالِْعرَاقِ ، فََيِعيثُ َبْعِدي ، فَكُلُّ امْرِئٍ َحجِيجُ َنفِْسِه ، وَاللَُّه َخِليفَِتي َعلَى كُلِّ ُمْسِلمٍ ، وَإِنَُّه َيْخُرُج ِمْن َخلٍَّة َبْي

أََنا : إِنِّي سَأَِصفُُه لَكُْم ِصفَةً لَْم َيِصفَْها إِيَّاُه َنبِيٌّ قَْبِلي ، إِنَُّه يَْبَدأُ ، فََيقُولُ َيِميًنا َوَيعِيثُ ِشَماالً ، َيا ِعَباَد اِهللا فَاثُْبتُوا ، فَ
َربَّكُْم لَْيَس بِأَْعَوَر ،  أََنا رَبُّكُْم َوالَ َتَرْونَ رَبَّكُْم َحتَّى َتُموُتوا ، َوإِنَُّه أَعَْوُر ، َوإِنَّ: َنبِيٌّ َوالَ َنبِيَّ َبْعِدي ، ثُمَّ يُثَنِّي فََيقُولُ 

ِتِه أَنَّ َمَعُه َجنَّةً َوَناًرا ، فََناُرهُ َوإِنَُّه َمكْتُوٌب َبْيَن َعْيَنْيِه كَاِفٌر ، يَقَْرُؤُه كُلُّ ُمْؤِمنٍ ، كَاِتبٍ أَْو غَْيرِ كَاِتبٍ ، َوإِنَّ ِمْن ِفْتَن
ارِِه ، فَلَْيْسَتِغثْ بِاللَِّه ، َولَْيقَْرأْ فََواِتَح الْكَْهِف فََتكُونَ َعلَْيِه َبْرًدا َوَسالًَما ، كََما كَاَنتِ َجنَّةٌ ، َوَجنَُّتهُ َناٌر ، فََمنِ اْبُتِليَ بَِن

  النَّاُر َعلَى إِْبَراهِيَم ،

َنَعْم ، فََيَتمَثَّلُ لَُه : َتْشَهُد أَنِّي رَبَُّك ؟ فََيقُولُ أَرَأَْيَت إِنْ َبعَثُْت لَكَ أَبَاَك َوأُمََّك ، أَ: َوإِنَّ ِمْن ِفْتَنِتِه أَنْ َيقُولَ َألعَْرابِيٍّ 
َيا ُبَنيَّ ، اتَّبِْعُه ، فَإِنَّهُ رَبَُّك ، َوإِنَّ ِمْن ِفْتَنِتِه أَنْ ُيَسلَّطَ َعلَى نَفْسٍ َواِحَدٍة ، : َشْيطَاَناِن ِفي صُوَرِة أَبِيِه ، َوأُمِِّه ، فََيقُوالَِن 

اْنظُُروا إِلَى َعْبِدي َهذَا ، فَإِنِّي أَْبَعثُهُ اآلنَ ، ثُمَّ َيزُْعُم أَنَّ : َوَيْنُشَرَها بِالِْمْنشَارِ ، حَتَّى ُيلْقَى شِقََّتْينِ ، ثُمَّ َيقُولَ فََيقُْتلََها ، 
بَِّي اللَُّه ، َوأَْنَت َعُدوُّ اِهللا ، أَْنَت الدَّجَّالُ ، َواللَّهِ َمْن رَبَُّك ؟ فََيقُولُ َر: لَُه َربا غَيْرِي ، فََيْبَعثُُه اللَُّه ، َوَيقُولُ لَُه الَْخبِيثُ 

  َما كُْنُت َبْعُد أََشدَّ َبِصَريةً بَِك مِنِّي الَْيْوَم
، َعْن َعِطيَّةَ ، َعْن أَبِي َسعِيٍد ،  فََحدَّثََنا الُْمَحارِبِيُّ ، َحدَّثََنا ُعَبْيدُ اهللاِ ْبُن الَْوِليِد الَْوصَّاِفيُّ: قَالَ أَُبو الَْحَسنِ الطََّناِفِسيُّ 

  .ذَِلَك الرَُّجلُ أَْرفَُع أُمَِّتي َدَرَجةً ِفي الَْجنَِّة: قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَ 
  .لَْخطَّابِ حَتَّى َمَضى ِلسَبِيِلِهوَاللَِّه َما كُنَّا ُنَرى ذَِلكَ الرَُّجلَ إِالَّ ُعَمَر ْبَن ا: قَالَ أَُبو َسِعيٍد : قَالَ 

َوإِنَّ ِمْن ِفْتَنِتِه أَنْ َيأُْمَر السََّماَء أَنْ ُتْمِطَر فَُتْمِطَر ، َوَيأُْمرَ : قَالَ الُْمَحارِبِيُّ ، ثُمَّ َرَجْعَنا إِلَى َحِديِث أَبِي َراِفعٍ ، قَالَ 
 ِتِه أَنْ َيُمرَّ بِالَْحيِّ فَُيكَذُِّبوَنُه ، فَالَ َتْبقَى لَُهْم َساِئَمةٌ إِالَّ َهلَكَْت ، َوإِنَّ ِمْن ِفْتَنِتِه أَنْاَألْرَض أَنْ ُتْنبَِت فَتُْنبَِت ، َوإِنَّ ِمْن ِفْتَن

َت ، َحتَّى تَُروَح َموَاِشيهِْم ، ِمْن ْنبَِيُمرَّ بِالَْحيِّ فَُيَصدِّقُوَنُه ، فََيأُْمَر السََّماَء أَنْ ُتْمِطَر فَُتْمِطَر ، َوَيأُْمَر اَألْرَض أَنْ ُتنْبَِت فَُت
  َيْوِمهِْم ذَِلَك أَْسَمَن َما كَاَنْت َوأَْعظََمُه ، َوأََمدَُّه خََواِصَر ، َوأََدرَُّه ُضُروًعا ،

الَ يَأِْتيهَِما ِمْن َنقْبٍ ِمْن نِقَابِهَِما إِالَّ لَِقَيْتهُ َوإِنَُّه الَ َيْبقَى َشْيٌء ِمَن اَألْرضِ إِالَّ َوِطئَُه ، َوظََهَر َعلَْيِه ، إِالَّ َمكَّةَ ، َوالَْمِديَنةَ ، 
ُجُف الَْمِديَنةُ بِأَْهِلَها ثَالَثَ الَْمالَِئكَةُ بِالسُُّيوفِ َصلَْتةً ، حَتَّى َينْزِلَ ِعْنَد الظَُّرْيبِ اَألْحَمرِ ، ِعْنَد ُمْنقَطَعِ السََّبَخِة ، فََتْر

َوُيدَْعى  َناِفٌق ، َوالَ ُمَناِفقَةٌ إِالَّ َخَرَج إِلَْيِه ، فََتنِْفي الْخََبثَ ِمْنَها كََما َينِْفي الِْكُري ، خََبثَ الَْحدِيِد ،َرَجفَاٍت ، فَالَ َيبْقَى ُم
ُهْم َيوَْمِئذٍ : َربُ َيْوَمِئٍذ ؟ قَالَ َيا َرُسولَ اِهللا ، فَأَْيَن الَْع: ذَِلَك الَْيْوُم َيْوَم الَْخالَصِ ، فَقَالَْت أُمُّ شَرِيٍك بِْنُت أَبِي الَْعكَرِ 

هُِم الصُّْبَح ، إِذْ َنَزلَ َعلَْيهِمْ قَِليلٌ ، َوُجلُُّهْم بَِبْيِت الَْمقِْدسِ ، َوإَِمامُُهْم َرُجلٌ َصاِلٌح ، فََبْيَنَما إَِماُمُهْم قَْد تَقَدََّم ُيصَلِّي بِ
اِإلَماُم يَْنكُُص ، يَْمِشي الْقَْهقََرى ، ِلَيتَقَدََّم ِعيَسى ُيَصلِّي بِالنَّاسِ ، فََيَضُع ِعيَسى  ِعيَسى اْبُن َمْرَيمَ الصُّْبَح ، فََرَجَع ذَِلَك

لَ عِيَسى َعلَْيِه تَقَدَّْم فََصلِّ ، فَإِنََّها لََك أُِقيَمْت ، فَُيَصلِّي بِهِْم إَِماُمُهْم ، فَإِذَا اْنَصَرَف ، قَا: َيَدُه َبْيَن كَِتفَْيِه ، ثُمَّ َيقُولُ لَُه 
َوسَاجٍ ، فَإِذَا افَْتُحوا الَْباَب ، فَُيفَْتُح ، َوَوَراَءهُ الدَّجَّالُ َمَعُه َسْبُعونَ أَلَْف َيُهوِديٍّ ، كُلُُّهْم ذُو َسْيٍف ُمَحلًّى : السَّالَُم 

إِنَّ ِلي ِفيكَ : طَِلُق َهارًِبا ، َوَيقُولُ ِعيَسى َعلَْيِه السَّالَُم َنظََر إِلَْيِه الدَّجَّالُ ذَاَب ، كََما َيذُوُب الِْملُْح ِفي الَْماِء ، َوَيْن
  هُوَد ،ضَْرَبةً ، لَْن َتْسبِقَنِي بَِها ، فَُيْدرِكُُه عِْنَد بَابِ اللُّدِّ الشَّْرِقيِّ ، فََيقُْتلُُه ، فََيْهزُِم اللَُّه الَْي

َرى بِِه َيُهوِديٌّ إِالَّ أَْنطََق اللَُّه ذَِلَك الشَّْيَء ، الَ َحَجَر ، َوالَ َشَجَر ، َوالَ حَاِئطَ ، َوالَ فَالَ َيْبقَى َشْيٌء ِممَّا َخلََق اللَُّه َيتََوا
قَالَ ، َتَعالَ اقُْتلُْه َيا َعْبَد اِهللا الُْمْسِلَم َهذَا َيهُوِديٌّ ، فَ: َدابَّةَ ، إِالَّ الَْغْرقََدةَ ، فَإِنََّها ِمْن َشَجرِِهْم ، الَ َتْنِطُق ، إِالَّ قَالَ 



َوإِنَّ أَيَّاَمُه أَْرَبُعونَ َسَنةً ، السََّنةُ كَنِْصِف السََّنِة ، وَالسََّنةُ كَالشَّْهرِ ، وَالشَّْهُر : َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 
: َبابِ الَْمِديَنِة ، فَالَ َيْبلُغُ بَاَبَها اآلَخَر حَتَّى ُيْمِسَي ، فَقِيلَ لَُه  كَالُْجُمَعِة ، َوآِخُر أَيَّاِمِه كَالشََّرَرِة ، ُيصْبُِح أََحدُكُْم َعلَى

تَقُْدُرونَ ِفيَها الصَّالَةَ كََما َتقُْدرُوَنَها ِفي َهِذِه اَأليَّامِ : َيا َرسُولَ اِهللا ، كَْيَف ُنَصلِّي ِفي ِتلَْك األَيَّامِ الِْقَصارِ ؟ قَالَ 
فََيكُونُ عِيَسى اْبُن َمرَْيَم َعلَْيِه السَّالَُم ِفي أُمَِّتي َحكًَما : َصلُّوا ، قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم  الطَِّوالِ ، ثُمَّ

قَةَ ، فَالَ ُيْسَعى َعلَى شَاٍة ، َعْدالً ، َوإَِماًما مُقِْسطًا ، َيُدقُّ الصَّلِيَب ، َوَيذَْبُح الِْخنْزِيَر ، وََيَضُع الْجِْزَيةَ ، َوَيْتُركُ الصََّد
َيَدُه ِفي ِفي الَْحيَِّة ، فَالَ َوالَ َبِعريٍ ، َوُتْرفَُع الشَّحَْناُء ، َوالتََّباغُُض ، َوتُْنَزعُ ُحَمةُ كُلِّ ذَاِت ُحَمٍة ، حَتَّى ُيْدِخلَ الَْوِليدُ 

ا ، وََيكُونَ الذِّئُْب ِفي الَْغَنمِ كَأَنَُّه كَلُْبَها ، َوُتْملَأُ اَألْرُض ِمَن السِّلْمِ كََما ُيْملَأُ َتضُرَُّه ، َوُتِفرَّ الَْولِيَدةُ اَألَسَد ، فَالَ َيُضرَُّه
ُملْكََها ، َوُتْسلَُب قُرَْيٌش  اِإلَناُء ِمَن الَْماِء ، َوَتكُونُ الْكَِلَمةُ وَاِحَدةً ، فَالَ ُيْعَبدُ إِالَّ اللَُّه ، َوَتَضعُ الْحَْرُب أَْوَزارََها ،

   الِْعَنبِ فَُيْشبِعَُهْم ،َوَتكُونُ اَألْرُض كَفَاثُورِ الِْفضَِّة ، ُتْنبُِت َنَباَتَها بِعَْهِد آَدَم َحتَّى َيْجَتِمعَ النَّفَُر َعلَى الِْقطِْف ِمَن

َيا : كَذَا ِمَن الْمَالِ ، َوَتكُونَ الْفََرُس بِالدُّرَْيهَِماِت ، قَالُوا َوَيْجَتِمَع النَّفَُر َعلَى الرُّمَّاَنِة فَُتْشبَِعُهْم ، وََيكُونَ الثَّْورُ بِكَذَا َو
ُتحَْرثُ اَألْرُض : فََما ُيْغِلي الثَّْوَر ؟ قَالَ : الَ ُتْركَُب ِلحَْربٍ أََبًدا ، ِقيلَ لَُه : َرسُولَ اِهللا ، َوَما ُيْرِخُص الْفََرَس ؟ قَالَ 

جِ الدَّجَّالِ ثَالَثَ َسنََواٍت ِشدَاٍد ، ُيصِيُب النَّاَس ِفيَها جُوٌع َشِديٌد ، َيأُْمُر اللَُّه السََّماَء ِفي السََّنةِ كُلَُّها ، َوإِنَّ قَْبلَ ُخرُو
ِة الثَّانَِيِة فََتحْبُِس ثُلُثَيْ السََّناألُولَى أَنْ َتحْبَِس ثُلُثَ َمطَرَِها ، َوَيأُْمُر اَألْرَض فََتْحبِسُ ثُلُثَ َنبَاِتَها ، ثُمَّ َيأُْمرُ السََّماَء ، ِفي 

ِة ، فََتحْبُِس َمطََرَها كُلَُّه ، فَالَ ُتقْطِرُ َمطَرَِها ، َوَيأُْمُر اَألْرَض فََتْحبِسُ ثُلُثَْي نََباتَِها ، ثُمَّ َيأُْمُر اللَُّه السََّماَء ، ِفي السََّنِة الثَّاِلثَ
َنَباتََها كُلَُّه ، فَالَ ُتْنبُِت َخضَْراَء ، فَالَ َتبْقَى ذَاُت ِظلٍْف إِالَّ َهلَكَْت ، إِالَّ َما َشاَء اللَُّه ،  قَطَْرةً ، َوَيأُْمُر اَألْرَض ، فََتْحبُِس

َرى ذَِلَك َعلَْيهِمْ التَّْهِليلُ ، َوالتَّكْبُِري ، وَالتَّْسبِيُح ، َوالتَّْحمِيُد ، وَُيْج: فََما ُيِعيُش النَّاُس ِفي ذَِلَك الزََّماِن ؟ قَالَ : ِقيلَ 
  .ُمْجَرى الطََّعامِ

َيْنبَِغي أَنْ ُيْدفَعَ : َسِمْعُت َعْبَد الرَّْحَمنِ الُْمَحارِبِيَّ ، َيقُولُ : َسِمْعُت أََبا الَْحَسنِ الطََّناِفِسيَّ ، َيقُولُ : قَالَ أَُبو َعْبدِ اِهللا 
  .ُه الصِّْبَيانَ ِفي الْكُتَّابَِهذَا الَْحدِيثُ إِلَى الُْمَؤدِّبِ ، َحتَّى ُيَعلَِّم

ُمَسيَّبِ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َسِعيدِ ْبنِ الْ -٤٠٧٨
الَ َتقُوُم السَّاَعةُ َحتَّى يَْنزِلَ ِعيَسى اْبُن َمْرَيمَ َحكًَما ُمقِْسطًا ، َوإَِماًما : ُهَرْيَرةَ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ 

  .َحٌدَعْدالً ، فََيكِْسُر الصَِّليَب ، َويَقُْتلُ الِْخنْزِيَر ، وََيَضُع الْجِْزَيةَ ، َوَيفِيُض الَْمالُ َحتَّى الَ َيقَْبلَُه أَ

َحدَّثَنِي عَاِصمُ ْبُن ُعَمَر ْبنِ قََتاَدةَ ، ، ، َحدَّثََنا ُيوُنُس ْبُن ُبكَْيرٍ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسحَاَق َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ  -٤٠٧٩
ُج ، َوَمأْجُوُج تُفَْتحُ َيأْجُو: َعْن َمْحُموِد ْبنِ لَبِيٍد ، َعْن أَبِي َسعِيٍد الُْخْدرِيِّ ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ 

، فََيُعمُّونَ اَألْرَض ، َويَْنحَاُز ِمْنُهمُ الُْمْسِلُمونَ ، حَتَّى } َوُهْم ِمْن كُلِّ َحَدبٍ َيْنِسلُونَ{: فََيخُْرُجونَ كََما قَالَ اللَُّه َتعَالَى 
ْيهِْم مََواشَِيُهْم ، َحتَّى أَنَُّهْم لََيُمرُّونَ بِالنََّهرِ فََيشَْرُبوَنُه ، َحتَّى َتِصَري بَِقيَّةُ الُْمْسِلِمَني ِفي َمَدائِنِهِْم َوُحُصونِهِْم ، وََيُضمُّونَ إِلَ

لَقَْد كَانَ بَِهذَا الَْمكَاِن ، َمرَّةً َماٌء ، َوَيظَْهُرونَ َعلَى : َما َيذَُرونَ ِفيِه َشْيئًا ، فََيُمرُّ آِخرُُهْم َعلَى أَثَرِِهْم ، فََيقُولُ قَاِئلُُهْم 
حَْرَبَتهُ َهُؤالَِء أَْهلُ اَألْرضِ ، قَْد فََرغَْنا ِمْنُهْم ، َولَُننَازِلَنَّ أَْهلَ السََّماِء ، حَتَّى إِنَّ أََحدَُهْم لَيَُهزُّ : ْرضِ فََيقُولُ قَاِئلُُهْم اَأل

السََّماِء ، فََبْيَنَما ُهْم كَذَِلَك ، إِذْ بََعثَ اللَُّه َدوَابَّ  قَْد قََتلَْنا أَْهلَ: إِلَى السََّماِء ، فََتْرجُِع ُمَخضََّبةً بِالدَّمِ ، فََيقُولُونَ 
الُْمْسِلُمونَ الَ َيْسَمُعونَ كََنَغِف الَْجرَاِد ، فََتأُْخذُ بِأَْعَناقِهِْم فََيُموُتونَ ، َمْوَت الَْجَراِد ، َيْركَُب بَْعضُُهْم َبْعًضا ، فَُيصْبُِح 

وُه ، َمْن َرُجلٌ َيْشرِي َنفَْسُه ، َوَينْظُُر َما فََعلُوا ؟ فََيْنزِلُ ِمْنُهْم َرُجلٌ قَْد َوطََّن نَفَْسُه َعلَى أَنْ َيقُْتلُ: لَُهْم ِحسا ، فََيقُولُونَ 



َموَاِشيهِْم ، فََما َيكُونُ لَُهمْ فََيجِدُُهْم َموَْتى فَُيَنادِيهِْم أَالَ أَْبِشرُوا فَقَْد َهلََك َعُدوُّكُْم ، فََيْخُرجُ النَّاُس ، وََيْخلُونَ سَبِيلَ 
  .َرْعٌي إِالَّ لُُحوُمُهْم فََتْشكَُر َعلَْيَها ، كَأَْحَسنِ َما َشِكَرْت ِمْن َنبَاٍت أََصاَبْتُه قَطُّ

ثََنا أَُبو َراِفعٍ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َحدَّثََنا أَزَْهُر ْبُن َمْرَوانَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اَألْعلَى ، َحدَّثََنا سَِعيٌد ، َعْن قََتاَدةَ ، َحدَّ -٤٠٨٠
إِنَّ َيأْجُوَج ، َوَمأْجُوَج َيْحِفُرونَ كُلَّ َيْومٍ ، َحتَّى إِذَا كَادُوا َيَرْونَ : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ، قَالَ 

حِْفُرُه غًَدا ، فَُيعِيُدُه اللَُّه أََشدَّ َما كَانَ ، َحتَّى إِذَا َبلََغْت ُمدَّتُُهْم ، اْرجُِعوا فََسَن: ُشَعاعَ الشَّْمسِ ، قَالَ الَِّذي َعلَْيهِْم 
اْرجِعُوا ، : ي َعلَْيهِْم َوأََراَد اللَُّه أَنْ َيْبَعثَُهْم َعلَى النَّاسِ ، َحفَُروا ، َحتَّى إِذَا كَادُوا َيَرْونَ ُشعَاَع الشَّْمسِ ، قَالَ الَِّذ

فََيْحِفرُوَنُه وََيخُْرُجونَ رُوَنُه غًَدا ، إِنْ َشاَء اللَُّه َتَعالَى ، َواْسَتثْنَْوا ، فََيُعوُدونَ إِلَْيِه ، َوُهَو كَهَْيئَِتِه ِحَني َترَكُوُه ، فََسَتْحِف
بِِسَهامِهِْم إِلَى السََّماِء ، فََتْرجُِع َعلَْيَها  َعلَى النَّاسِ فَُيْنِشفُونَ الَْماَء ، َويََتَحصَُّن النَّاُس ِمنُْهْم ِفي ُحُصونِهِْم ، فََيْرُمونَ

  .اقََهْرَنا أَْهلَ اَألْرضِ ، َوَعلَْوَنا أَْهلَ السََّماِء ، فََيْبَعثُ اللَُّه َنَغفًا ِفي أَقْفَاِئهِْم ، فََيقُْتلُُهمْ بَِه: الدَُّم الَِّذي اْجفَظَّ ، فََيقُولُونَ 
  .وَالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه إِنَّ دََوابَّ اَألْرضِ لََتْسَمُن ، َوَتْشكَُر َشكًَرا ، ِمْن لُُحومِهِْم:  َعلْيِه وَسلََّم قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا

لَةُ ْبُن ُسحَْيمٍ ، َعْن َحدَّثَنِي َجَب، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارِ ، َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن َهاُرونَ ، َحدَّثََنا الَْعوَّاُم ْبُن حَْوَشبٍ  -٤٠٨١
لَمَّا كَانَ لَْيلَةَ أُْسرِيَ بَِرسُولِ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، لَِقيَ : ُمْؤِثرِ ْبنِ َعفَاَزةَ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َمْسُعوٍد ، قَالَ 

بَْراهِيَم فََسأَلُوُه َعْنَها ، فَلَْم َيكُْن ِعْنَدُه ِمنَْها ِعلٌْم ، ثُمَّ سَأَلُوا إِبَْراهِيَم ، َوُموَسى ، َوِعيَسى فََتذَاكَُروا السَّاَعةَ ، فََبَدُؤوا بِإِ
قَْد ُعهَِد إِلَيَّ ِفيَما ُدونَ َوْجبَِتَها ، : ُموَسى ، فَلَْم َيكُْن ِعْنَدُه ِمْنَها ِعلٌْم ، فَُردَّ الَْحِديثُ إِلَى ِعيَسى اْبنِ َمرَْيَم ، فَقَالَ 

فَأَْنزِلُ ، فَأَقُْتلُُه فََيْرجِعُ النَّاسُ إِلَى بِالَِدِهْم فََيْسَتقْبِلُُهمْ : َبُتَها فَالَ َيْعلَُمَها إِالَّ اللَُّه ، فَذَكََر ُخرُوَج الدَّجَّالِ ، قَالَ فَأَمَّا َوْج
إِالَّ شَرُِبوُه ، َوالَ بَِشْيٍء إِالَّ أَفَْسُدوُه ، فََيْجأَُرونَ ، فَالَ َيُمرُّونَ بَِماٍء } وَُهْم ِمْن كُلِّ َحَدبٍ َيْنِسلُونَ{َيأْجُوُج ، َوَمأْجُوُج 

اللََّه ، فَُيْرِسلُ السََّماَء بِالَْماِء ،  إِلَى اِهللا ، فَأَْدُعو اللََّه أَنْ ُيِميتَُهْم ، فََتْنُتُن اَألْرُض ِمْن رِِحيهِْم ، فََيْجأَُرونَ إِلَى اِهللا ، فَأَْدُعو
َك ، كَاَنتِ ُيلِْقيهِْم ِفي الَْبْحرِ ، ثُمَّ تُْنَسُف الْجَِبالُ ، َوتَُمدُّ اَألْرُض َمدَّ اَألِدميِ ، فَُعهَِد إِلَيَّ مََتى كَانَ ذَِلفََيْحِملُُهْم فَ

  .السَّاَعةُ ِمَن النَّاسِ ، كَالَْحاِملِ الَِّتي الَ َيْدرِي أَْهلَُها مََتى تَفَْجُؤُهْم بِوِالََدِتَها
َحتَّى إِذَا فُِتَحْت يَأُْجوُج َومَأُْجوُج وَُهْم ِمْن كُلِّ َحَدبٍ {: َوُوجَِد َتْصِديُق ذَِلَك ِفي ِكَتابِ اِهللا تََعالَى : وَّاُم قَالَ الَْع
  .}َيْنِسلُونَ

  َباُب ُخرُوجِ الَْمْهِديِّ -٣٤
ِهَشامٍ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن صَاِلحٍ ، َعْن َيزِيَد ْبنِ أَبِي زِيَاٍد ، َعْن َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمَعاوَِيةُ ْبُن  -٤٠٨٢

بَْيَنَما َنْحُن ِعْنَد َرسُولِ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، إِذْ أَقَْبلَ ِفْتَيةٌ ِمْن َبنِي : إِبَْراهِيَم ، َعْن َعلْقََمةَ ، َعْن َعْبِد اِهللا ، قَالَ 
َما َنزَالُ َنَرى ِفي : فَلَمَّا َرآُهُم النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، اغْرَْوَرقَْت َعْيَناُه َوتََغيََّر لَْوُنُه ، قَالَ ، فَقُلُْت  َهاِشمٍ ،

ا ، َوإِنَّ أَْهلَ بَْيِتي َسَيلْقَْونَ َبْعِدي َبالَءً إِنَّا أَْهلُ بَْيٍت اْخَتارَ اللَُّه لََنا اآلِخَرةَ َعلَى الدُّْنَي: َوْجهِكَ َشْيئًا َنكَْرُهُه ، فَقَالَ 
، فَالَ ُيْعطَْوَنُه ، فَُيقَاِتلُونَ َوَتشْرِيًدا َوَتطْرِيًدا ، حَتَّى يَأِْتَي قَْوٌم ِمْن ِقَبلِ الَْمشْرِقِ َمعَُهْم رَاَياتٌ ُسوٌد ، فََيسْأَلُونَ الْخَْيَر 

لُوا ، فَالَ يَقَْبلُوَنُه ، حَتَّى َيْدفَُعوَها إِلَى َرُجلٍ ِمْن أَْهلِ َبيِْتي فََيْملَُؤَها ِقْسطًا ، كََما َملَُؤوَها فَُيْنَصُرونَ ، فَُيْعطَْونَ َما سَأَ
  .َجْوًرا ، فََمْن أَْدَرَك ذَِلَك ِمْنكُْم ، فَلَْيأِْتهِْم َولَْو َحبًْوا َعلَى الثَّلْجِ

ْهَضِميُّ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َمرَْوانَ الْعُقَْيِليُّ ، َحدَّثََنا ُعَماَرةُ ْبُن أَبِي حَفَْصةَ ، َعْن َحدَّثََنا َنْصُر ْبُن َعِليٍّ الَْج -٤٠٨٣
َيكُونُ ِفي :  وَسلََّم ، قَالَ زَْيٍد الْعَمِّيِّ ، َعْن أَبِي ِصدِّيقٍ النَّاجِيِّ ، َعْن أَبِي َسعِيٍد الُْخْدرِيِّ ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه



ا قَطُّ ، ُتؤَْتى أُكُلََها َوالَ َتدَِّخُر ِمنُْهْم أُمَِّتي الَْمْهِديُّ إِنْ قُِصَر فَسَْبٌع ، َوإِالَّ فَِتْسٌع ، فََتْنَعُم ِفيِه أُمَِّتي نِْعَمةً ، لَمْ َيْنَعُموا ِمثْلََه
  .ُخذْ: َيا مَْهِديُّ أَْعطِنِي ، فََيقُولُ : ، فََيقُولُ َشْيئًا ، وَالَْمالُ َيْوَمِئٍذ كُُدوٌس ، فََيقُوُم الرَُّجلُ 

َحدَّثََنا عَْبُد الرَّزَّاقِ ، َعْن ُسفَْيانَ الثَّْورِيِّ ، َعْن َخاِلٍد : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، وَأَْحَمُد ْبُن يُوُسَف ، قَاالَ  -٤٠٨٤
َيقْتَِتلُ : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ي أَْسَماَء الرَّحَبِيِّ ، َعْن ثَْوَبانَ ، قَالَ الَْحذَّاِء ، َعْن أَبِي ِقالََبةَ ، َعْن أَبِ

ِقَبلِ الَْمشْرِقِ ، ُت السُّوُد ِمْن ِعْنَد كَْنزِكُْم ثَالَثَةٌ ، كُلُُّهُم اْبُن َخِليفٍَة ، ثُمَّ الَ َيِصُري إِلَى َواِحٍد ِمْنُهْم ، ثُمَّ َتطْلُُع الرَّايَا
  فََيقُْتلُوَنكُْم قَْتالً لَْم ُيقَْتلُْه قَْوٌم

  .ِليفَةُ اِهللا الَْمْهِديُّثُمَّ ذَكََر شَْيئًا الَ أَْحفَظُُه فَقَالَ ، فَإِذَا رَأَْيُتُموُه فََبايُِعوُه َولَْو َحبًْوا َعلَى الثَّلْجِ ، فَإِنَُّه َخ -

ِفيَّةِ أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد الَْحفَرِيُّ ، َحدَّثََنا يَاِسُني ، َعْن إِْبَراِهيَم ْبنِ ُمَحمَِّد اْبنِ الَْحَن َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن -٤٠٨٥
  .َبْيِت ، ُيْصِلُحُه اللَُّه ِفي لَْيلٍَةالَْمْهِديُّ ِمنَّا أَْهلَ الْ: قَالَ َرُسولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعِليٍّ ، قَالَ 

يُّ ، َعْن زِيَاِد ْبنِ َبَياٍن ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَْحَمُد ْبُن َعْبِد الَْمِلِك ، َحدَّثََنا أَُبو الَْمِليحِ الرَّقِّ -٤٠٨٦
َسِمْعُت َرسُولَ : كُنَّا ِعْنَد أُمِّ َسلََمةَ فََتذَاكَرَْنا الْمَْهِديَّ ، فَقَالَْت : لُْمَسيَّبِ ، قَالَ َعْن َعِليِّ ْبنِ ُنفَْيلٍ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ ا
  .الْمَْهِديُّ ِمْن َولَِد فَاِطَمةَ: اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َيقُولُ 

َسْعدُ ْبُن َعْبِد الَْحِميدِ ْبنِ َجْعفَرٍ ، َعْن َعِليِّ ْبنِ زَِياٍد الَْيَماِميِّ ، َعْن  َحدَّثََنا َهِديَّةُ ْبُن َعْبِد الَْوهَّابِ ، َحدَّثََنا -٤٠٨٧
َسِمْعتُ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا : ِعكْرَِمةَ ْبنِ َعمَّارٍ ، َعْن إِْسحَاَق ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي طَلَْحةَ ، َعْن أََنسِ ْبنِ مَاِلٍك ، قَالَ 

َنْحُن َولََد َعْبدِ الُْمطَِّلبِ ، سَاَدةُ أَْهلِ الَْجنَِّة ، أََنا ، َوَحمَْزةُ ، َوَعِليٌّ ، َوَجْعفٌَر ، َوالَْحَسُن ، : لََّم ، َيقُولُ َعلْيِه وَس
  .َوالُْحَسْيُن ، وَالَْمْهِديُّ

َحدَّثََنا أَُبو صَاِلحٍ َعْبُد الْغَفَّارِ ْبنُ : ٍد الَْجْوَهرِيُّ ، قَاالَ َحدَّثََنا َحْرَملَةُ ْبُن َيْحَيى الِْمْصرِيُّ ، وَإِْبَراِهيُم ْبُن سَِعي -٤٠٨٨
ِهللا ْبنِ الْحَارِثِ ْبَن َجْزٍء َداُوَد الَْحرَّانِيُّ ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن أَبِي ُزْرَعةَ َعْمرِو ْبنِ َجابِرٍ الَْحْضَرِميِّ ، َعْن َعْبِد ا

َيعْنِي ، َيْخُرجُ نَاٌس ِمَن الَْمشْرِقِ ، فَُيَوطِّئُونَ ِللْمَْهِديِّ : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : لَ الزَُّبْيِديِّ ، قَا
  .ُسلْطَاَنُه

  َباُب الَْمالَِحمِ -٣٥
َمالَ : َألْوَزاِعيِّ ، َعْن َحسَّانَ ْبنِ َعِطيَّةَ ، قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ِعيَسى ْبُن ُيوُنَس ، َعنِ ا -٤٠٨٩

قَالَ ِلي جَُبْيٌر ، : فَْيرٍ ، قَالَ َمكْحُولٌ ، َواْبُن أَبِي َزكَرِيَّا ، إِلَى خَاِلِد ْبنِ َمْعَدانَ ، َوِملُْت َمَعُهَما ، فََحدَّثََنا َعْن ُجَبْيرِ ْبنِ ُن
رٍ ، َوكَانَ َرُجالً ِمْن أَْصَحابِ النَّبِيِّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَاْنطَلَقُْت َمَعُهَما فََسأَلَُه ، َعنِ اْنطَِلْق بَِنا إِلَى ِذي ِمْخَم

ُزونَ أَْنُتْم وَُهْم َسُتَصاِلُحكُُم الرُّوُم صُلًْحا آِمًنا ، ثُمَّ َتْغ: َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َيقُولُ : الُْهْدَنِة ، فَقَالَ 
فَُع َرُجلٌ ِمْن أَْهلِ َعُدوا ، فَُتْنَصُرونَ ، َوَتْغَنُمونَ ، َوَتْسلَُمونَ ، ثُمَّ َتْنَصرِفُونَ َحتَّى َتنْزِلُوا بِمَْرجٍ ِذي ُتلُولٍ ، فََيْر

ْسِلِمَني ، فََيقُوُم إِلَْيِه فََيُدقُُّه ، فَِعْنَد ذَِلَك تَْغِدُر غَلََب الصَِّليُب ، فََيْغَضُب َرُجلٌ ِمَن الُْم: الصَِّليبِ الصَِّليَب ، فََيقُولُ 
  .الرُّوُم ، وََيْجَتِمُعونَ ِللَْملَْحَمِة

َحسَّانَ ْبنِ  يُّ ، َعْنَحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن إِْبَراهِيَم الدَِّمشِْقيُّ ، َحدَّثََنا الَْولِيُد ْبُن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا األَْوَزاِع -م٤٠٨٩



فََيْجَتِمُعونَ ِللَْملَْحَمِة ، فََيأُْتونَ ِحينَِئٍذ َتْحَت ثَمَانَِني غَاَيةً ، َتْحَت كُلِّ غَاَيٍة اثَْنا َعَشرَ : َعِطيَّةَ بِإِْسنَاِدِه َنْحَوُه ، َوَزاَد ِفيِه 
  .أَلْفًا

ْبُن ُمسِْلمٍ ، َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَبِي الْعَاِتكَِة ، َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ َحبِيبٍ َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا الَْوِليُد  -٤٠٩٠
إِذَا َوقََعِت الَْمالَِحُم ، َبَعثَ اللَُّه َبْعثًا ِمَن : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : الُْمَحارِبِيِّ ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، قَالَ 

  .وَاِلي ، ُهمْ أَكَْرُم الَْعَربِ فََرًسا ، َوأَجَْوُدُه ِسالًَحا ، ُيؤَيُِّد اللَُّه بِهُِم الدِّيَنالَْم

بِرِ نِ ُعَمْيرٍ ، َعْن َجاَحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن َعِليٍّ ، َعْن َزاِئَدةَ ، َعْن َعْبِد الَْمِلِك ْب -٤٠٩١
ُتقَاِتلُونَ َجزِيَرةَ الَْعَربِ فََيفَْتُحهَا : ْبنِ َسُمَرةَ ، َعْن َناِفعِ ْبنِ ُعْتَبةَ ْبنِ أَبِي َوقَّاصٍ ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ 

  .جَّالَ فََيفَْتُحَها اللَُّهاللَُّه ، ثُمَّ ُتقَاِتلُونَ الرُّوَم فََيفَْتُحَها اللَُّه ، ثُمَّ ُتقَاِتلُونَ الدَّ
  .فََما َيخُْرُج الدَّجَّالُ َحتَّى تُفَْتحَ الرُّوُم: قَالَ َجابٌِر 

َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي : َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا الَْوِليُد ْبُن ُمسِْلمٍ ، َوإِْسَماعِيلُ ْبُن َعيَّاشٍ ، قَاالَ  -٤٠٩٢
َيزِيُد ْبُن قُطَْبةَ ، َعْن أَبِي : ْرَيَم ، َعنِ الَْوِليدِ ْبنِ ُسفَْيانَ ْبنِ أَبِي مَْرَيَم ، َعْن َيزِيَد ْبنِ قُطَْيبٍ السَّكُونِيِّ ، َوقَالَ الَْولِيُد َم

الَْملَْحَمةُ الْكُْبَرى ، َوفَْتُح الْقُْسطَنِْطينِيَِّة ، : َبْحرِيَّةَ ، َعْن ُمَعاِذ ْبنِ َجَبلٍ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ 
  .َوُخُروجُ الدَّجَّالِ ِفي َسْبَعِة أَْشهُرٍ

 ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ)١(َحدَّثََنا ُسوَْيُد ْبُن َسعِيٍد ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ ، َعْن َبِحريِ ْبنِ سَْعٍد ، َعْن َخاِلدِ ْبنِ أَبِي بِالَلٍ  -٤٠٩٣
َبْيَن الَْملَْحَمِة ، َوفَْتحِ الَْمِديَنِة ِستُّ ِسنَِني ، وََيخُْرُج الدَّجَّالُ ِفي : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ُبْسرٍ ، قَالَ 

  .السَّابَِعِة
  __________حاشية_
كذا عنده ، وهو َوْهٌم ، والصََّواب األول ، َيعْنِي : ، قال اِملزِّي " خالد بن أَبِي بِالَل: "كذا وقع عند ابن ماجة ) ١(

  .٨/٣٥" هتذيب الكمال"، و) ٥١٩٤" (حتفة األشراف". "خالد ، عن ابن أَبِي بِالَل: "رواية أَبِي داود 
. رصوابه عن َبِحري ، عن خالد بن َمْعدان ، عن ابن أيب بالل ، وهو َعبد اهللا ، عن َعبد اهللا بن ُبْس: وقال ابن َحَجر 

  .٣/٧١" هتذيب التهذيب"

نِ َعْمرِو ْبنِ َعْوٍف ، َعْن َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َمْيُموٍن الرَّقِّيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َيْعقُوبَ الُْحَنيْنِيُّ ، َعْن كَِثريِ ْبنِ َعْبِد اهللاِ ْب -٤٠٩٤
الَ َتقُوُم السَّاَعةُ حَتَّى َتكُونَ أَدَْنى َمسَاِلحِ الُْمْسِلِمنيَ : ِه وَسلََّم قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْي: أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، قَالَ 

إِنَّكُمْ َسُتقَاِتلُونَ َبنِي : بِأَبِي ، َوأُمِّي ، قَالَ : َيا َعِليُّ ، َيا َعِليُّ ، َيا َعِليُّ ، قَالَ : ثُمَّ قَالَ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، بَِبْوالََء 
ِذيَن الَ َيَخافُونَ ِفي اهللاِ ْصفَرِ ، َوُيقَاِتلُُهمُ الَِّذيَن ِمْن َبْعدِكُْم ، َحتَّى َتْخُرَج إِلَيْهِْم ُروقَةُ اِإلْسالَمِ ، أَْهلُ الِْحَجازِ ، الَّاَأل

نَ غَنَاِئَم لَْم ُيِصيُبوا ِمثْلََها ، َحتَّى َيقَْتِسمُوا بِاَألتْرَِسِة ، لَْوَمةَ الَِئمٍ ، فََيفْتَِتُحونَ الْقُْسطَْنطِينِيَّةَ بِالتَّْسبِيحِ َوالتَّكْبِريِ ، فَُيِصيُبو
  .إِنَّ الَْمسِيَح قَْد َخَرَج ِفي بِالَدِكُْم ، أَالَ َوِهَي ِكذَْبةٌ فَاآلِخذُ َناِدٌم ، وَالتَّارُِك نَاِدٌم: َوَيأِْتي آٍت فََيقُولُ 

َحدَّثَنِي ُبْسُر ْبُن ، ْبَراِهيَم ، َحدَّثََنا الَْولِيُد ْبُن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن الَْعالَِء َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن إِ -٤٠٩٥
لَّى اهللا َعلْيِه قَالَ َرسُولُ اِهللا َص: َحدَّثَنِي َعْوُف ْبُن َماِلٍك اَألْشَجِعيُّ ، قَالَ ، َحدَّثَنِي أَُبو إِْدرِيسَ الَْخْوالَنِيُّ ، ُعَبْيِد اِهللا 



، َتْحَت كُلِّ غَاَيةٍ اثَْنا  َتكُونُ َبيَْنكُْم وََبْيَن َبنِي اَألْصفَرِ ُهْدَنةٌ ، فََيْغِدُرونَ بِكُْم ، فََيِسُريونَ إِلَْيكُْم ِفي ثَمَانَِني غَاَيةً: وَسلََّم 
  .َعَشَر أَلْفًا

  َباُب التُّْرِك -٣٦
أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َسِعيدِ ْبنِ الُْمَسيَّبِ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن  -٤٠٩٦

ُهُم الشََّعُر ، َوالَ َتقُوُم الَ َتقُوُم السَّاَعةُ َحتَّى ُتقَاِتلُوا قَْوًما ، نَِعالُ: ُهَرْيَرةَ ، َيْبلُغُ بِِه النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ 
  .السَّاَعةُ َحتَّى ُتقَاِتلُوا قَْوًما ِصَغارَ اَألْعُينِ

، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن أَبِي الزَِّناِد ، َعنِ اَألْعَرجِ  -٤٠٩٧
الَ َتقُوُم السَّاَعةُ حَتَّى ُتقَاِتلُوا قَْوًما ِصغَاَر اَألْعُينِ ، ذُلْفَ اُألُنوِف ، كَأَنَّ : الَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَ: قَالَ 

  .عَُرُوُجوَهُهمُ الَْمَجانُّ الْمُطَْرقَةُ ، َوالَ َتقُوُم السَّاَعةُ حَتَّى ُتقَاِتلُوا قَْوًما نَِعالُُهُم الشَّ

الَْحَسُن ، َعْن َعْمرِو  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَْسَوُد ْبُن َعاِمرٍ ، َحدَّثََنا َجرِيُر ْبُن َحازِمٍ ، َحدَّثََنا -٤٠٩٨
ْن أَشَْراِط السَّاَعِة أَنْ ُتقَاِتلُوا قَْوًما ِعَراَض الُْوجُوِه إِنَّ ِم: َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َيقُولُ : ْبنِ َتْغِلَب ، قَالَ 

  .شََّعَر، كَأَنَّ ُوُجوَهُهُم الَْمَجانُّ الُْمطَْرقَةُ ، َوإِنَّ ِمْن أَْشرَاِط السَّاَعِة أَنْ ُتقَاِتلُوا قَْوًما َيْنَتِعلُونَ ال

َعمَّارُ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ ، َعْن أَبِي َسعِيٍد َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعَرفَةَ ، َحدَّثََنا  -٤٠٩٩
الَ َتقُوُم السَّاَعةُ َحتَّى تُقَاِتلُوا قَْوًما ِصَغاَر اَألْعُينِ ، ِعرَاَض : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : الُْخْدرِيِّ ، قَالَ 
َرَق ، أَْعُينَُهْم َحَدقُ الْجََراِد ، كَأَنَّ ُوُجوهَُهُم الَْمَجانُّ الُْمطَْرقَةُ ، َيْنَتِعلُونَ الشََّعَر ، َويَتَِّخذُونَ الدَّ الُْوُجوِه ، كَأَنَّ

  .َيْرُبطُونَ َخْيلَُهْم بِالنَّْخلِ

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
٣٧-   

  ِكَتاُب الزُّْهِد

  َباُب الزُّْهِد ِفي الدُّنْيَا -١
َبسٍ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َواِقدٍ الْقَُرِشيُّ ، َحدَّثََنا يُوُنُس ْبُن مَْيَسَرةَ ْبنِ َحلْ -٤١٠٠

لَْيَس الزََّهاَدةُ ِفي الدُّنَْيا : َسلََّم قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه و: إِْدرِيسَ الَْخْوالَنِيِّ ، َعْن أَبِي ذَرٍّ الِْغفَارِيِّ ، قَالَ 
َك أَْوثََق ِمْنَك بَِما ِفي َيدِ بَِتْحرِميِ الَْحالَلِ ، َوالَ ِفي إَِضاَعِة الْمَالِ ، َولَِكنِ الزَّهَاَدةُ ِفي الدُّْنَيا أَنْ الَ َتكُونَ بَِما ِفي َيَدْي

  .ذَا أُِصْبَت بَِها ، أَْرغََب ِمْنَك ِفيَها ، لَوْ أَنََّها أُْبقَِيْت لََكاِهللا ، َوأَنْ َتكُونَ ِفي ثََوابِ الُْمِصيَبِة ، إِ
  .ِمثْلُ َهذَا الَْحِديِث ِفي اَألحَاِديِث ، كَمِثْلِ اِإلبْرِيزِ ِفي الذََّهبِ: كَانَ أَُبو إِْدرِيَس الَْخْوالَنِيُّ ، َيقُولُ : قَالَ ِهَشاٌم 

ارٍ ، َحدَّثََنا الَْحكَُم ْبُن ِهَشامٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن سَِعيٍد ، َعْن أَبِي فَْرَوةَ ، َعْن أَبِي َخالَّدٍ َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّ -٤١٠١
ِفي الدُّْنَيا ، َوِقلَّةَ إِذَا رَأَْيُتمُ الرَُّجلَ قَْد أُْعِطَي زُْهًدا : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ، َوكَاَنْت لَهُ ُصْحَبةٌ ، قَالَ 

  .َمْنِطقٍ ، فَاقَْترُِبوا ِمْنُه ، فَإِنَُّه ُيلَقَّى الِْحكَْمةَ



ِشيُّ ، َعْن ُسفَْيانَ َحدَّثََنا أَُبو ُعبَْيَدةَ ْبُن أَبِي السَّفَرِ ، َحدَّثََنا ِشَهابُ ْبُن َعبَّاٍد ، َحدَّثََنا َخاِلُد ْبُن َعْمرٍو الْقَُر -٤١٠٢
َيا : أََتى النَّبِيَّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َرُجلٌ ، فَقَالَ : يِّ ، َعْن أَبِي َحازِمٍ ، َعْن َسْهلِ ْبنِ َسْعٍد السَّاِعِديِّ ، قَالَ الثَّْورِ

ازَْهْد : َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َرسُولَ اِهللا ، ُدلَّنِي َعلَى َعَملٍ إِذَا أََنا َعِملُْتُه أََحبَّنِي اللَُّه َوأَحَبَّنِي النَّاُس ؟ فَقَالَ 
  .ِفي الدُّْنَيا ُيِحبََّك اللَُّه ، َوازَْهْد ِفيَما ِفي أَْيِدي النَّاسِ ُيِحبُّكَ النَّاس

َسُمَرةَ ْبنِ َسْهمٍ ، َرُجلٍ ِمنْ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الصَّبَّاحِ ، أَخَْبَرَنا َجرِيٌر ، َعْن َمْنُصورٍ ، َعْن أَبِي وَاِئلٍ ، َعْن  -٤١٠٣
َما : لَ ُمَعاوَِيةُ َنَزلُْت َعلَى أَبِي َهاِشمِ ْبنِ ُعْتَبةَ ، َوُهَو طَِعٌني ، فَأََتاُه ُمَعاوَِيةُ َيُعوُدُه ، فََبكَى أَُبو َهاِشمٍ ، فَقَا: قَْوِمِه ، قَالَ 

َصفُْوَها ؟ قَالَ أََوَجٌع ُيْشِئُزَك أَْم َعلَى ، ُيْبكِيَك ؟ أَْي خَالِ  َعلَى كُلٍّ الَ ، َولَِكْن َرُسولُ اهللاِ َصلَّى : الدُّْنَيا ، فَقَْد ذََهبَ 
نََّما إِنَّكَ لََعلََّك ُتْدرِكُ أَْموَاالً ُتقَْسُم َبْيَن أَقَْوامٍ ، وَإِ: اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َعهَِد إِلَيَّ َعْهًدا َودِْدُت أَنِّي كُْنتُ َتبِْعُتُه ، قَالَ 

  .َيكْفِيَك ِمْن ذَِلَك َخاِدٌم َوَمْركٌَب ِفي سَبِيلِ اِهللا ، فَأَْدرَكُْت ، فََجَمْعُت

ٍت ، َعْن أََنسٍ ، قَالَ َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن أَبِي الرَّبِيعِ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّزَّاقِ ، َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن ثَابِ -٤١٠٤
َما ُيْبكِيَك َيا أَِخي ؟ أَلَْيَس قَدْ َصِحْبَت َرُسولَ اهللاِ َصلَّى : َتكَى َسلَْمانُ فََعاَدهُ َسْعٌد ، فََرآُه يَْبِكي ، فَقَالَ لَُه َسْعٌد اْش: 

ْبِكي ُحبا ِللدُّْنَيا ، َوالَ كََراِهَيةً َما أَْبِكي َواِحَدةً ِمَن اثَْنَتْينِ ، َما أَ: اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، أَلَْيَس ؟ أَلَْيَس ؟ قَالَ َسلَْمانُ 
َوَما َعهَِد إِلَْيَك ؟ : ُت ، قَالَ ِلآلِخَرِة ، وَلَِكْن َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َعهَِد إِلَيَّ َعْهًدا ، فََما أُرَانِي إِالَّ قَْد تََعدَّْي

ْم ِمثْلُ َزاِد الرَّاِكبِ ، َوالَ أُرَانِي إِالَّ قَْد تََعدَّْيُت ، َوأَمَّا أَْنَت َيا سَْعُد فَاتَّقِ اللََّه ِعْندَ َعهَِد إِلَيَّ أَنَُّه َيكِْفي أََحدَكُ: قَالَ 
  .ُحكِْمكَ إِذَا َحكَْمَت ، َوِعْنَد قَْسِمكَ إِذَا قََسْمَت ، َوعِْنَد َهمَِّك إِذَا َهَمْمَت

  .َرَك إِالَّ بِْضَعةً َوِعْشرِيَن ِدْرَهًما ، ِمْن ُنفَْيقٍَة كَاَنْت ِعْندَُهفََبلََغنِي أَنَُّه َما َت: قَالَ ثَابٌِت 

  َباُب الَْهمِّ بِالدُّْنيَا -٢
ْعُت َعْبَد َسِم: ، قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َجعْفَرٍ ، َحدَّثََنا شُْعَبةُ ، َعْن ُعَمَر ْبنِ ُسلَْيَمانَ  -٤١٠٥

خََرَج زَْيُد ْبُن ثَابٍِت ِمْن ِعْنِد َمْرَوانَ بِنِْصِف النََّهارِ ، : الرَّْحَمنِ ْبَن أََبانَ ْبنِ ُعثَْمانَ ْبنِ َعفَّانَ ، ُيَحدِّثُ َعْن أَبِيِه ، قَالَ 
َسأَلََنا َعْن أَْشَياَء َسِمْعَناَها ِمْن َرُسولِ اهللاِ : أَلُْتُه ، فَقَالَ َما َبَعثَ إِلَْيِه َهِذهِ السَّاَعةَ إِالَّ ِلَشْيٍء َيسْأَلُ َعْنُه ، فََس: قُلُْت 

َمْن كَاَنِت الدُّنَْيا َهمَُّه ، فَرََّق اللَُّه َعلَْيِه أَْمرَهُ : َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َيقُولُ 
اللَُّه لَُه أَمَْرُه ، َوَجَعلَ  َرُه َبْيَن َعْيَنْيِه ، َولَْم يَأِْتِه ِمَن الدُّنَْيا إِالَّ َما كُِتبَ لَُه ، َوَمْن كَاَنِت اآلِخَرةُ نِيََّتُه ، َجَمَع، َوَجَعلَ فَقْ

  .ِغَناُه ِفي قَلْبِِه ، َوأََتْتُه الدُّْنَيا َوِهَي َراِغَمةٌ

َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُنَمْيرٍ ، َعْن ُمَعاوَِيةَ النَّْصرِيِّ : مٍَّد ، وَالُْحَسْيُن ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، قَاالَ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَح -٤١٠٦
 َعلْيِه وَسلََّم ، َسِمْعتُ َنبِيَّكُمْ َصلَّى اهللا: قَالَ َعْبُد اِهللا : ، َعْن َنْهَشلٍ ، َعنِ الضَّحَّاِك ، َعنِ اَألْسَودِ ْبنِ َيزِيَد ، قَالَ 

وُم ِفي أَحَْوالِ الدُّْنَيا ، َمْن َجَعلَ الُْهُموَم َهما َواِحًدا ، َهمَّ الَْمَعاِد ، كَفَاهُ اللَُّه َهمَّ دُْنَياُه ، َوَمْن َتشَعََّبْت بِِه الُْهُم: َيقُولُ 
  .لَْم يَُبالِ اللَُّه ِفي أَيِّ أَوِْدَيِتِه َهلََك

ْن أَبِي َنْصُر ْبُن َعِليٍّ الْجَْهَضِميُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن َداُوَد ، َعْن ِعْمَرانَ ْبنِ زَاِئَدةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعَحدَّثََنا  -٤١٠٧
َيا اْبَن آَدَم َتفَرَّغْ : ُسْبَحاَنُه َيقُولُ اللَُّه : َوالَ أَْعلَُمُه إِالَّ َوقَْد َرفََعُه ، قَالَ : َخاِلٍد الَْواِلبِيِّ ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، قَالَ 

  . فَقَْرَكِلِعَباَدِتي ، أَْملَأْ َصْدَرَك ِغًنى ، وَأَُسدَّ فَقَْرَك ، َوإِنْ لَمْ َتفَْعلْ ، َملَأْتُ َصْدَرَك شُْغالً ، وَلَْم أَُسدَّ



  َباُب َمثَلُ الدُّنْيَا -٣
َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن أَبِي َخاِلٍد ، : َمْيرٍ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َوُمَحمَّدُ ْبُن بِْشرٍ ، قَاالَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُن -٤١٠٨

َم َسِمْعُت َرسُولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ: َسِمْعُت الُْمْستَْورَِد ، أََخا بَنِي ِفْهرٍ ، َيقُولُ : َعْن قَْيسِ ْبنِ أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ 
  .ُعَما َمثَلُ الدُّنَْيا ِفي اآلِخَرِة ، إِالَّ َمثَلُ َما َيجَْعلُ أََحدُكُْم إِْصَبَعُه ِفي الَْيمِّ ، فَلَْيْنظُْر بَِم يَْرجِ: ، َيقُولُ 

ْمُرو ْبُن ُمرَّةَ ، َعْن إِْبَراِهيَم ، َعْن َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َحكِيمٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد ، َحدَّثََنا الَْمْسعُوِديُّ ، أَْخبََرنِي َع -٤١٠٩
بِأَبِي َوأُمِّي : اْضطََجَع النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َعلَى َحِصريٍ فَأَثََّر ِفي جِلِْدِه ، فَقُلُْت : َعلْقََمةَ ، َعْن َعْبِد اِهللا ، قَالَ 

َما أََنا : ْشَنا لََك َعلَْيِه َشْيئًا َيقِيَك ِمْنُه ، فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َيا َرسُولَ اِهللا ، لَْو كُْنَت آذَْنَتَنا فَفََر
  .إِنََّما أََنا وَالدُّْنَيا كََراِكبٍ اْسَتظَلَّ َتْحَت َشَجَرٍة ، ثُمَّ َراَح وََتَركََها، َوالدُّْنَيا 

َحدَّثََنا أَُبو َيحَْيى : َوإِْبَراهِيُم ْبُن الُْمْنِذرِ الْحَِزاِميُّ ، وَُمَحمَُّد ْبُن الصَّبَّاحِ ، قَالُوا  َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، -٤١١٠
َم بِِذي كُنَّا َمَع َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ: َزكَرِيَّا ْبُن َمْنظُورٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َحازِمٍ ، َعْن َسْهلِ ْبنِ سَْعٍد ، قَالَ 

أَُتَرْونَ َهِذِه هَيَِّنةً َعلَى َصاِحبَِها ؟ فََوالَِّذي نَفِْسي بَِيِدِه لَلدُّنَْيا : الُْحلَْيفَِة ، فَإِذَا ُهَو بَِشاٍة َميَِّتٍة َشاِئلٍَة بِرِْجِلَها ، فَقَالَ 
  .َتزِنُ ِعْندَ اهللاِ َجنَاَح َبعُوَضٍة ، َما َسقَى كَافًِرا ِمْنَها قَطَْرةً أََبًداأَْهَونُ َعلَى اِهللا ِمْن َهِذِه َعلَى َصاحِبَِها ، َولَْو كَاَنِت الدُّْنَيا 

 ، َعْن قَْيسِ ْبنِ َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َحبِيبِ ْبنِ َعرَبِيٍّ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َزْيٍد ، َعْن ُمجَاِلِد ْبنِ َسعِيٍد الَْهْمَدانِيِّ -٤١١١
إِنِّي لَِفي الرَّكْبِ َمَع َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، إِذْ : ْمَدانِيِّ ، َحدَّثََنا الُْمْسَتْورُِد ْبُن َشدَّاٍد ، قَالَ أَبِي َحازِمٍ الَْه

َرسُولَ اِهللا ، ِمْن َهَوانَِها أَلْقَوَْها ،  َيا: ِقيلَ : أَُتَرْونَ َهِذِه هَاَنْت َعلَى أَْهِلَها قَالَ : فَقَالَ : أََتى َعلَى َسْخلٍَة َمْنُبوذٍَة ، قَالَ 
  .فََوالَِّذي َنفِْسي بَِيِدِه لَلدُّْنَيا أَْهَونُ َعلَى اِهللا ِمْن َهِذِه َعلَى أَْهِلهَا: قَالَ : أَْو كََما قَالَ 

ُن َحمَّاٍد الدَِّمشِْقيُّ ، َعنِ اْبنِ ثَْوَبانَ ، َعْن َعطَاِء ْبنِ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َمْيُموٍن الرَّقِّيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُخلَْيٍد ُعْتَبةُ ْب -٤١١٢
َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َوُهَو : قُرَّةَ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َضْمَرةَ السَّلُوِليِّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُهَريَْرةَ ، قَالَ 

  .ةٌ ، َملُْعونٌ َما ِفيَها ، إِالَّ ِذكْرَ اِهللا ، َوَما وَاالَُه ، أَْو عَاِلًما ، أَْو ُمَتَعلًِّماالدُّْنَيا َملُْعوَن: َيقُولُ 

 الَْعالَِء ْبنِ َعْبِدَحدَّثََنا أَُبو َمرَْوانَ ُمحَمَُّد ْبُن ُعثَْمانَ الُْعثْمَانِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن أَبِي حَازِمٍ ، َعنِ  -٤١١٣
الدُّْنَيا ِسْجُن الُْمْؤِمنِ ، َوَجنَّةُ : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : الرَّْحَمنِ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ ، قَالَ 

  .الْكَاِفرِ

: َعْن لَْيٍث ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َحبِيبِ ْبنِ َعرَبِيٍّ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َزْيٍد ،  -٤١١٤
كُْن ِفي الدُّْنَيا كَأَنََّك غَرِيٌب ، أَْو كَأَنَّكَ ، َيا َعْبدَ اِهللا : أََخذَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، بَِبْعضِ َجَسِدي ، فَقَالَ 

  .ْهلِ الْقُبُورَِعابُِر َسبِيلٍ ، َوُعدَّ نَفَْسَك ِمْن أَ

  َباُب َمْن الَ ُيْؤَبهُ لَُه -٤
َبْيِد اِهللا ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا ُسوَْيُد ْبُن َعْبِد الَْعزِيزِ ، َعْن زَْيِد ْبنِ َواِقٍد ، َعْن ُبْسرِ ْبنِ ُع -٤١١٥



أَالَ أُخْبُِرَك َعْن ُملُوِك الَْجنَِّة ؟ : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : لٍ ، قَالَ إِْدرِيسَ الَْخْوالَنِيِّ ، َعْن ُمَعاِذ ْبنِ جََب
  .َرُجلٌ َضِعيٌف ، ُمْسَتْضِعٌف ذُو ِطمَْرْينِ ، الَ ُيْؤَبُه لَُه ، لَْو أَقَْسَم َعلَى اِهللا َألَبرَُّه: َبلَى ، قَالَ : قُلُْت 

: الَ َحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َمْهِديٍّ ، َحدَّثََنا ُسفْيَانُ ، َعْن َمْعَبِد ْبنِ َخاِلٍد ، قََحدَّثََنا ُم -٤١١٦
َجنَِّة ؟ كُلُّ َضِعيفٍ أَالَ أَُنبِّئُكُْم بِأَْهلِ الْ: قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َسِمْعُت َحارِثَةَ ْبَن َوْهبٍ ، قَالَ 

  .ُمَتَضعٍِّف ، أَالَ أُنَبِّئُكُْم بِأَْهلِ النَّارِ ؟ كُلُّ ُعُتلٍّ َجوَّاٍظ ُمْسَتكْبِرٍ

رَّةَ ، َعْن يمَ ْبنِ ُمَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن أَبِي َسلََمةَ ، َعْن َصَدقَةَ ْبنِ َعْبِد اِهللا ، َعْن إِبَْراِه -٤١١٧
إِنَّ أَغَْبطَ النَّاسِ ِعْنِدي ُمْؤِمٌن : أَيُّوَب ْبنِ ُسلَْيَمانَ ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ ، َعْن َرسُولِ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ 

رِْزقُُه كَفَافًا ، َوَصَبَر َعلَْيِه ، َعجِلَْت َمنِيَُّتُه ،  َخِفيُف الْحَاِذ ، ذُو َحظٍّ ِمْن َصالٍَة ، غَاِمٌض ِفي النَّاسِ ، الَ يُْؤَبُه لَُه ، كَانَ
  .َوقَلَّ ُترَاثُُه ، َوقَلَّْت َبَواِكيِه

َماَمةَ اِهللا ْبنِ أَبِي أَُحدَّثََنا كَِثُري ْبُن ُعَبْيٍد الِْحْمِصيُّ ، َحدَّثََنا أَيُّوُب ْبُن سَُوْيٍد ، َعْن أَُساَمةَ ْبنِ زَْيٍد ، َعْن َعْبِد  -٤١١٨
الَْبذَاذَةُ الْقََشافَةُ ، َيْعنِي : الَْبذَاذَةُ ِمَن اِإلَمياِن ، قَالَ : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : الَْحارِِثيِّ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 

  .التَّقَشَُّف

ْيمٍ ، َعنِ اْبنِ ُخثَْيمٍ ، َعْن َشْهرِ ْبنِ َحْوَشبٍ ، َعْن أَْسَماَء بِْنِت َحدَّثََنا ُسوَْيُد ْبُن َسعِيٍد ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن ُسلَ -٤١١٩
َبلَى ، َيا َرسُولَ اِهللا ، : أَالَ أَُنبِّئُكُمْ بِِخَيارِكُْم ؟ قَالُوا : َيزِيَد ، أَنََّها َسِمَعْت َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َيقُولُ 

  .الَِّذيَن إِذَا ُرُؤوا ، ذُِكرَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَِّخيَاُركُُم : قَالَ 

  َباُب فَْضلِ الْفُقََراِء -٥
َحدَّثَنِي أَبِي ، َعْن َسْهلِ ْبنِ َسْعٍد السَّاِعِديِّ ، ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الصَّبَّاحِ ، َحدَّثََنا َعْبدُ الْعَزِيزِ ْبُن أَبِي َحازِمٍ  -٤١٢٠

َما َتقُولُونَ ِفي َهذَا الرَُّجلِ : ى َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َرُجلٌ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َمرَّ َعلَ: قَالَ 
، َوإِنْ َشفََع ، أَنْ  َهذَا ِمْن أَْشَرافِ النَّاسِ ، َهذَا حَرِيٌّ إِنْ َخطََب ، أَنْ ُيَخطََّب: رَأَْيَك ِفي َهذَا ، َنقُولُ : ؟ قَالُوا 

، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اهللا  ُيَشفََّع ، َوإِنْ قَالَ ، أَنْ ُيْسَمعَ ِلقَْوِلِه ، فََسكََت النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َوَمرَّ َرُجلٌ آَخُر
ِه َيا َرُسولَ اِهللا ، َهذَا ِمْن فُقََراِء الُْمْسِلِمَني ، َهذَا َحرِيٌّ إِنْ َنقُولُ ، وَاللَّ: َما َتقُولُونَ ِفي َهذَا ؟ قَالُوا : َعلْيِه وَسلََّم 

لََهذَا َخيْرٌ : هللا َعلْيِه وَسلََّم َخطََب ، لَمْ ُيْنكَْح ، َوإِنْ َشفََع ، الَ ُيَشفَّْع ، َوإِنْ قَالَ ، الَ ُيْسَمْع ِلقَْوِلِه ، فَقَالَ النَّبِيُّ َصلَّى ا
  .اَألْرضِ ِمثْلَ َهذَاِمْن ِملِْء 

أَْخبََرنِي الْقَاِسمُ  َحدَّثََنا ُعَبْيُد اِهللا ْبُن يُوُسَف الْجَُبْيرِيُّ ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن ِعيَسى ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن ُعبَْيَدةَ ، -٤١٢١
إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ َعْبَدُه الُْمْؤِمَن ، : لَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ َرُسولُ اهللاِ َص: ْبُن ِمْهَرانَ ، َعْن ِعْمَرانَ ْبنِ ُحَصْينٍ ، قَالَ 

  .الْفَِقَري ، الُْمَتَعفَِّف ، أََبا الِْعَيالِ

  َباُب َمنْزِلَِة الْفُقََراِء -٦
ْبنِ َعْمرٍو ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ، َعْن أَبِي  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن بِْشرٍ ، َعْن ُمَحمَِّد -٤١٢٢



َيْدُخلُ فُقََراُء الُْمْؤِمنَِني الَْجنَّةَ قَْبلَ اَألغْنَِياِء بِنِْصِف َيْومٍ ، َخْمسِ : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ُهَرْيَرةَ ، قَالَ 
  .ِمئَِة َعامٍ

بِي ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َبكُْر ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َحدَّثََنا ِعيَسى ْبُن الُْمْخَتارِ ، َعْن ُمَحمَّدِ ْبنِ أََحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ  -٤١٢٣
إِنَّ فُقََراءَ : الَ لَْيلَى ، َعْن َعِطيَّةَ الَْعْوِفيِّ ، َعْن أَبِي سَِعيٍد الُْخْدرِيِّ ، َعْن َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَ

  .الُْمهَاجِرِيَن َيْدُخلُونَ الَْجنَّةَ قَْبلَ أَغْنَِياِئهِْم ، بِمِقْدَارِ َخْمسِ ِمئَِة َسنٍَة

ْبنِ ِديَنارٍ ،  اِهللاَحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن مَْنُصورٍ ، أَْخبََرَنا أَُبو غَسَّانَ َبْهلُولٌ ، َحدَّثََنا ُموَسى ْبُن ُعَبْيَدةَ ، َعْن َعْبِد  -٤١٢٤
اشَْتكَى فُقََراُء الُْمهَاجِرِيَن إِلَى َرسُولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َما فَضَّلَ اللَُّه بِِه َعلَْيهِمْ : َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 

فُقََراَء الُْمْؤِمنَِني َيْدُخلُونَ الَْجنَّةَ قَْبلَ أَغْنَِيائِهِْم بِنِْصِف َيْومٍ ، َخْمسِ  َيا َمْعَشَر الْفُقََراِء أَالَ أَُبشُِّركُْم أَنَّ: أَغْنَِياَءُهْم ، فَقَالَ 
  .ِمئَِة َعامٍ

  .}َوإِنَّ َيوًْما ِعْنَد َربَِّك كَأَلِْف َسَنٍة ِممَّا َتُعدُّونَ{: ثُمَّ َتالَ ُموَسى َهِذِه اآلَيةَ 

  َباُب ُمَجالََسِة الْفُقََراِء -٧
دَّثََنا إِبَْراهِيُم أَُبو َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َسعِيٍد الْكِْنِديُّ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن إِْبَراِهيَم التَّْيِميُّ أَُبو َيحَْيى ، َح -٤١٢٥

أَبِي طَاِلبٍ ُيِحبُّ الَْمَساِكَني ، َوَيجِْلُس كَانَ َجْعفَُر ْبُن : إِْسحَاَق الَْمْخُزوِميُّ ، َعنِ الَْمقُْبرِيِّ ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، قَالَ 
  .ِكنيِإِلَيْهِْم ، وَُيَحدِّثُُهْم ، وَُيَحدِّثُوَنُه ، َوكَانَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيكْنِيِه أََبا الَْمَسا

َحدَّثََنا أَُبو خَاِلٍد اَألْحَمُر ، َعْن يَزِيَد ْبنِ سَِناٍن ، : يٍد ، قَاالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َوَعْبدُ اهللاِ ْبُن َسِع -٤١٢٦
أَِحبُّوا الَْمَساِكَني ، فَإِنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اِهللا صَلَّى اهللا : َعْن أَبِي الْمَُباَرِك ، َعْن َعطَاٍء ، َعْن أَبِي َسِعيدٍ الُْخْدرِيِّ ، قَالَ 

  .اللَُّهمَّ أَحْيِنِي ِمْسِكيًنا ، َوأَِمتْنِي ِمْسكِيًنا ، وَاْحشُْرنِي ِفي ُزْمَرِة الَْمَساِكنيِ: قُولُ ِفي ُدَعاِئِه َعلْيِه وَسلََّم ، َي

دَّثََنا أَْسَباطُ ْبنُ َح َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُمَحمَّدِ ْبنِ َيحَْيى ْبنِ َسعِيٍد الْقَطَّانُ ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن ُمحَمٍَّد الَْعْنقَزِيُّ ، -٤١٢٧
: ، ِفي قَْوِلِه َتعَالَى  َنْصرٍ ، َعنِ السُّدِّيِّ ، َعْن أَبِي َسعِيٍد اَألزِْديِّ ، َوكَانَ قَارَِئ اَألْزِد ، َعْن أَبِي الْكَُنوِد ، َعْن َخبَّابٍ

َجاَء اَألقَْرُع ْبُن حَابِسٍ : ، قَالَ } فََتكُونَ ِمَن الظَّاِلِمَني{ْوِلِه إِلَى قَ} َوالَ تَطُْرِد الَِّذيَن َيْدُعونَ َربَُّهمْ بِالَْغدَاِة َوالَْعِشيِّ{
، وَبِالَلٍ ، َوَعمَّارٍ ، التَِّميِميُّ ، َوُعَيْيَنةُ ْبُن ِحْصنٍ الْفََزارِيُّ ، فََوَجُدوا َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َمَع ُصَهْيبٍ 

، فَأَتَْوُه نَاسٍ ِمَن الضَُّعفَاِء ِمَن الُْمْؤِمنَِني ، فَلَمَّا َرأَْوُهْم حَْولَ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم حَقَُروُهْم  َوَخبَّابٍ ، قَاِعًدا ِفي
لََنا ، فَإِنَّ ُوفُوَد الْعََربِ َتأِْتيكَ إِنَّا ُنرِيُد أَنْ َتجَْعلَ لََنا مِْنَك َمْجِلًسا ، َتْعرُِف لََنا بِِه الْعََرُب فَْض: فََخلَْوا بِِه ، َوقَالُوا 

 فََرغَْنا ، فَاقُْعْد َمَعُهْم إِنْ فََنْسَتْحيِي أَنْ َترَاَنا الْعََرُب َمَع َهِذِه اَألْعُبِد ، فَإِذَا َنْحُن جِئَْناَك ، فَأَِقْمُهْم عَْنَك ، فَإِذَا َنْحُن
  ا َعلَْيَك ِكتَاًبا ،فَاكُْتْب لََن: نََعْم ، قَالُوا : ِشئَْت ، قَالَ 

َوالَ َتطُْردِ {:  ، فَقَالَ فََدَعا بَِصِحيفٍَة ، َوَدَعا َعِليا لَِيكُْتَب ، وََنْحُن قُُعوٌد ِفي َناِحَيٍة ، فََنَزلَ جِْبرَائِيلُ َعلَْيِه السَّالَُم: قَالَ 
َهُه َما َعلَْيَك ِمْن ِحَسابِهِْم ِمْن َشْيٍء َوَما ِمْن ِحسَابَِك َعلَْيهِْم ِمْن َشْيٍء الَِّذيَن َيْدُعونَ َربَُّهْم بِالَْغَداِة وَالَْعِشيِّ يُرِيُدونَ َوْج

وَكَذَِلَك فََتنَّا بَْعضَُهْم {: ، ثُمَّ ذَكَرَ اَألقَْرَع ْبَن حَابِسٍ ، َوُعيَْيَنةَ ْبَن ِحْصنٍ ، فَقَالَ } فََتطُْرَدُهْم ، فََتكُونَ ِمَن الظَّاِلمَِني
َوإِذَا َجاَءَك الَِّذيَن ُيؤِْمُنونَ {: ، ثُمَّ قَالَ } ِلَيقُولُوا أََهُؤالَِء َمنَّ اللَُّه َعلَْيهِْم ِمْن َبيْنَِنا أَلَْيسَ اللَُّه بِأَْعلََم بِالشَّاكِرِيَن بَِبْعضٍ



  .}بِآَياتَِنا فَقُلْ َسالٌَم َعلَْيكُْم كََتَب َربُّكُْم َعلَى َنفِْسِه الرَّْحَمةَ
 َمَعَنا ، فَإِذَا أََرادَ فََدَنوَْنا ِمْنُه َحتَّى َوَضْعَنا ُركََبَنا َعلَى ُركَْبِتِه ، َوكَانَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َيجِْلُس: قَالَ 

َربَُّهْم بِالَْغَداِة وَالَْعِشيِّ يُرِيُدونَ َوْجَهُه َوالَ تَْعُد وَاْصبِْر نَفَْسَك َمعَ الَِّذيَن َيْدُعونَ {: أَنْ َيقُوَم ، قَاَم َوَتَركََنا ، فَأَنَْزلَ اللَُّه 
يَْعنِي ُعَيْيَنةَ ، } ُترِيُد زِيَنةَ الَْحيَاِة الدُّْنَيا ، َوالَ تُِطْع َمْن أَغْفَلَْنا قَلَْبُه َعْن ِذكْرَِنا{: َوالَ ُتجَاِلسِ اَألْشرَاَف } َعْيَناَك َعْنُهْم

أَْمُر ُعَيْيَنةَ ، وَاَألقَْرعِ ، ثُمَّ َضَربَ لَُهْم مَثَلَ الرَُّجلَْينِ : َهالَكًا ، قَالَ : قَالَ } َبَع َهَواُه َوكَانَ أَْمُرُه فُُرطًاَواتَّ{َواَألقَْرَع 
  .َوَمثَلَ الَْحَياِة الدُّْنَيا

  .فَإِذَا َبلَغَْنا السَّاَعةَ الَِّتي َيقُوُم ِفيَها ، قُْمَنا َوَترَكَْناُه َحتَّى َيقُوَمفَكُنَّا َنقُْعُد َمَع النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، : قَالَ َخبَّاٌب 

حٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َحكِيمٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد ، َحدَّثََنا قَْيُس ْبُن الرَّبِيعِ ، َعنِ الِْمقَْدامِ ْبنِ شُرَْي -٤١٢٨
  .ِفيَّ ، َوِفي اْبنِ َمْسُعوٍد ، َوُصهَْيبٍ ، َوَعمَّارٍ ، َوالِْمقَْداِد ، وَبِالَلٍ: َنَزلَْت َهِذِه اآلَيةُ ِفيَنا ِستٍَّة : ، قَالَ َسْعٍد 
: ْم ، فَاطُْرْدُهْم عَْنَك ، قَالَ إِنَّا الَ نَْرَضى أَنْ َنكُونَ أَتَْباًعا لَُه: قَالَْت قُرَْيٌش لَِرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَ 

َوالَ تَطُْردِ {: َعزَّ َوَجلَّ  فََدَخلَ قَلَْب َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، ِمْن ذَِلَك َما َشاَء اللَُّه أَنْ َيْدُخلَ ، فَأَْنَزلَ اللَُّه
  .اآليَةَ} يُدونَ َوْجَهُهالَِّذيَن َيْدُعونَ َربَُّهْم ، بِالَْغَداِة وَالَْعِشيِّ يُرِ

  َباٌب ِفي الُْمكْثِرِيَن -٨
َحدَّثََنا َبكْرُ ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َحدَّثََنا ِعيَسى ْبُن الُْمْختَارِ : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، وَأَُبو كُرَْيبٍ ، قَاالَ  -٤١٢٩

َعِطيَّةَ الَْعْوِفيِّ ، َعْن أَبِي َسِعيدٍ الُْخْدرِيِّ ، َعْن َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، أَنَُّه  ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ أَبِي لَْيلَى ، َعْن
ْن ِشَماِلِه ، َوِمْن َعْن َيِمينِِه ، َوَع: َوْيلٌ ِللُْمكِْثرِيَن ، إِالَّ َمْن قَالَ بِالْمَالِ َهكَذَا ، َوَهكَذَا ، وََهكَذَا ، َوَهكَذَا أَْرَبٌع : قَالَ 

  .قُدَّاِمِه ، َوِمْن َوَرائِِه

َحدَّثَنِي أَُبو ، ُن َعمَّارٍ َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن َعْبِد الْعَِظيمِ الَْعنَْبرِيُّ ، َحدَّثََنا النَّْضُر ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا ِعكْرَِمةُ ْب -٤١٣٠
قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : نِ َمرْثٍَد الَْحنَِفيِّ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي ذَرٍّ ، قَالَ ُهَو ِسَماٌك ، َعْن َماِلِك ْب، ُزَمْيلٍ 

  .يِّبٍاَألكْثَُرونَ ُهُم اَألْسفَلُونَ َيْوَم الِْقَياَمِة ، إِالَّ َمْن قَالَ بِالَْمالِ ، َهكَذَا ، َوَهكَذَا ، َوكََسَبُه ِمْن طَ: 

، َعْن أَبِي َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َحكِيمٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن سَِعيٍد الْقَطَّانُ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْجالَنَ ، َعْن أَبِيِه  -٤١٣١
ْن قَالَ َهكَذَا ، َوَهكَذَا ، اَألكْثَُرونَ ُهُم اَألْسفَلُونَ ، إِالَّ َم: قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ُهَرْيَرةَ ، قَالَ 
  .َوَهكَذَا ، ثَالَثًا

ٍك ، َعْن أَبِيِه ، َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيِد ْبنِ كَاِسبٍ ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْعزِيزِ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َعْن أَبِي ُسهَْيلِ ْبنِ َماِل -٤١٣٢
َما أُِحبُّ أَنَّ أُُحًدا ِعْنِدي ذََهًبا ، فََتأِْتي َعلَيَّ ثَاِلثَةٌ َوِعْنِدي ِمْنهُ :  َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا

  .َشْيٌء ، إِالَّ َشْيٌء أَْرُصُدُه ِفي قََضاِء َدْينٍ

َنا َيزِيُد ْبُن أَبِي َمرَْيَم ، َعْن أَبِي ُعبَْيِد اِهللا ُمْسِلمِ ْبنِ َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا َصَدقَةُ ْبُن خَاِلٍد ، َحدَّثَ -٤١٣٣
اللَُّهمَّ َمْن آَمَن بِي َوَصدَّقَنِي ، : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ِمْشكَمٍ ، َعْن َعْمرِو ْبنِ غَْيالَنَ الثَّقَِفيِّ ، قَالَ 



َمْن لَمْ ِه ُهَو الَْحقُّ ِمْن ِعْنِدَك ، فَأَقِْللْ َمالَُه َووَلََدُه ، َوحَبِّْب إِلَْيِه ِلقَاَءَك ، َوَعجِّلْ لَُه الْقََضاَء ، َوَوَعِلَم أَنَّ َما جِئُْت بِ
  .ُه َووَلََدُه ، َوأَِطلْ ُعُمَرُهُيْؤِمْن بِي ، وَلَْم ُيَصدِّقْنِي ، َولَْم َيْعلَمْ أَنَّ َما جِئْتُ بِِه ُهَو الَْحقُّ ِمْن ِعْنِدَك ، فَأَكِْثْر َمالَ

 ْبُن ُمَعاوَِيةَ الْجَُمِحيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعفَّانُ ، َحدَّثََنا غَسَّانُ ْبُن ُبْرزِيَن وَحدَّثََنا َعْبدُ اِهللا -٤١٣٤
َبَعثَنِي َرسُولُ اهللاِ : ُر ْبُن َسالََمةَ ، َعنِ الْبََراِء السَِّليِطيِّ ، َعْن ُنقَاَدةَ اَألَسِديِّ ، قَالَ َحدَّثََنا غَسَّانُ ْبُن ُبْرزِيَن ، َحدَّثََنا سَيَّا

قٍَة ، فَلَمَّا أَْبَصَرَها لَ إِلَْيِه بَِناَصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، إِلَى َرُجلٍ َيْسَتمْنُِحُه َناقَةً ، فََردَُّه ، ثُمَّ َبعَثَنِي إِلَى َرُجلٍ آَخَر ، فَأَْرَس
فَقُلُْت ِلَرسُولِ اِهللا صَلَّى اهللا : اللَُّهمَّ َبارِْك ِفيَها ، َوِفيَمْن َبَعثَ بَِها قَالَ ُنقَاَدةُ : َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ 

َها ، ثُمَّ أََمَر بَِها فَُحِلَبْت فََدرَّْت ، فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه َوِفيَمْن َجاَء بِ: َوِفيَمْن َجاَء بَِها ؟ قَالَ : َعلْيِه وَسلََّم 
  .اللَُّهمَّ أَكِْثْر َمالَ فُالٍَن ِللْمَانِعِ اَألوَّلِ وَاْجَعلْ رِْزَق فُالٍَن َيوًْما بَِيْومٍ ِللَِّذي َبَعثَ بِالنَّاقَِة: وَسلََّم 

ْبُن َحمَّاٍد ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن َعيَّاشٍ ، َعْن أَبِي َحِصنيٍ ، َعْن أَبِي َصاِلحٍ ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن  -٤١٣٥
َوعَْبُد الَْخمِيَصِة ، تَِعَس َعْبُد الدِّينَارِ ، َوَعْبُد الدِّْرَهمِ ، َوعَْبُد الْقَِطيفَِة ، : قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَ 

  .إِنْ أُْعِطَي َرِضَي ، َوإِنْ لَمْ ُيْعطَ لَمْ َيِف

ْن أَبِي صَاِلحٍ َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن سَِعيٍد ، َعْن َصفَْوانَ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ِدينَارٍ ، َع -٤١٣٦
َتِعَس عَْبُد الدِّيَنارِ ، َوَعْبدُ الدِّرَْهمِ ، َوَعْبُد الَْخمِيَصةِ : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم :  ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، قَالَ

  .، َتِعَس وَانَْتكََس ، وَإِذَا شِيَك فَالَ اْنتَقََش

  َباُب الْقََناعَِة -٩
َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن أَبِي الزَِّناِد ، َعنِ اَألْعَرجِ ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ،  -٤١٣٧

  .لَْيَس الْغَِنى َعْن كَثَْرِة الْعََرضِ ، وَلَِكنَّ الِْغَنى ِغَنى النَّفْسِ: قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَ 

َهانٍِئ ا ُمَحمَّدُ ْبُن ُرْمحٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن ُعَبْيِد اهللاِ ْبنِ أَبِي َجْعفَرٍ ، َوُحمَْيِد ْبنِ َحدَّثََن -٤١٣٨
الَْعاصِ ، َعْن َرُسولِ اِهللا صَلَّى اهللا الَْخْوالَنِيِّ ، أَنَُّهَما َسِمَعا أََبا َعْبدِ الرَّْحَمنِ الُْحُبِليَّ ، ُيْخبُِر َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْمرِو ْبنِ 

  .قَْد أَفْلََح َمْن ُهِدَي إِلَى اِإلْسالَمِ ، َوُرزَِق الْكَفَاَف ، َوقََنَع بِِه: َعلْيِه وَسلََّم ، أَنَُّه قَالَ 

َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َحدَّثََنا اَألْعَمُش ، َعْن ُعَماَرةَ  :َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُنَمْيرٍ ، َوَعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، قَاالَ  -٤١٣٩
اللَُّهمَّ اجَْعلْ رِْزَق آلِ : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ْبنِ الْقَْعقَاعِ ، َعْن أَبِي ُزْرَعةَ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، قَالَ 

  .ُمَحمٍَّد قُوًتا

ْن دُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َوَيْعلَى ، َعْن إِْسَماعِيلَ ْبنِ أَبِي خَاِلٍد ، َعْن ُنفَْيعٍ ، َعَحدَّثََنا ُمَحمَّ -٤١٤٠
قَِياَمِة أَنَّهُ أُِتَي ِمَن الدُّْنَيا َما ِمْن غَنِيٍّ ، َوالَ فَِقريٍ ، إِالَّ َودَّ َيْوَم الْ: قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : أََنسٍ ، قَالَ 

  .قُوًتا



َحدَّثََنا َمرَْوانُ ْبُن ُمَعاوَِيةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن أَبِي : َحدَّثََنا ُسوَْيُد ْبُن َسعِيٍد ، َوُمَجاِهُد ْبُن ُموَسى ، قَاالَ  -٤١٤١
َمْن : قَالَ َرسُولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ِمْحَصنٍ األَْنصَارِيِّ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ  ُشَمْيلَةَ ، َعْن َسلََمةَ ْبنِ ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ

  .اأَْصَبَح مِْنكُْم ُمَعافًى ِفي َجَسِدِه ، آِمًنا ِفي سِْربِِه ، ِعْنَدُه قُوُت َيْوِمِه ، فَكَأَنََّما حِيَزْت لَهُ الدُّنَْي

قَالَ : و َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، وَأَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، قَالَ َحدَّثََنا أَُب -٤١٤٢
ْوقَكُْم ، فَإِنَُّه أَْجَدُر أَنْ اْنظُُروا إِلَى َمْن ُهَو أَْسفَلَ مِْنكُْم ، َوالَ َتْنظُرُوا إِلَى َمْن ُهَو فَ: َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

  .الَ َتزَْدُروا نِْعَمةَ اللَِّه
  .َعلَْيكُْم: قَالَ أَُبو ُمَعاوَِيةَ 

ْن أَبِي ْبُن اَألَصمِّ ، َعَحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ِسَناٍن ، َحدَّثََنا كَِثُري ْبُن ِهَشامٍ ، َحدَّثََنا َجْعفَُر ْبُن ُبْرقَانَ ، َحدَّثََنا َيزِيُد  -٤١٤٣
إِنَّ اللََّه الَ َيْنظُُر إِلَى ُصَورِكُْم ، َوأَمَْواِلكُْم ، وَلَِكْن إِنََّما َيْنظُرُ : ُهَرْيَرةَ ، َرفََعُه إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ 

  .إِلَى أَْعَماِلكُْم ، َوقُلُوبِكُْم

  اهللا َعلْيِه وَسلََّم َباُب َمِعيَشِة آلِ ُمَحمَّدٍ َصلَّى -١٠
ْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُنَمْيرٍ ، َوأَُبو أَُساَمةَ ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُع -٤١٤٤

َم ، لَنَْمكُثُ شَْهًرا َما ُنوِقُد ِفيِه بَِنارٍ ، َما ُهَو إِالَّ التَّْمُر ، َوالَْماءُ إِنْ كُنَّا آلَ ُمحَمٍَّد َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ: َعاِئَشةَ ، قَالَْت 
  .َنلَْبثُ َشهًْرا: ، إِالَّ أَنَّ اْبَن ُنَمْيرٍ قَالَ 

ْبُن َعْمرٍو ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ، َعْن  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن هَاُرونَ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد -٤١٤٥
  .لَقَْد كَانَ يَأِْتي َعلَى آلِ ُمَحمٍَّد صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم الشَّْهُر َما يَُرى ِفي َبْيٍت ِمْن ُبيُوِتِه الدَُّخانُ: َعاِئَشةَ ، قَالَْت 

تَّْمُر ، َوالَْماُء ، غَْيَر أَنَُّه كَانَ لََنا جَِريانٌ ِمَن اَألْنَصارِ ، جَِريانُ ِصْدقٍ ال: اَألْسوََداِن : فََما كَانَ طََعاُمُهْم ؟ قَالَْت : قُلُْت 
  .، َوكَاَنْت لَُهْم َرَباِئُب ، فَكَانُوا َيْبَعثُونَ إِلَْيهِ أَلَْباَنهَا

  .َوكَاُنوا ِتْسَعةَ أَْبَياٍت: قَالَ ُمَحمٌَّد 

: َحدَّثََنا بِْشُر ْبُن ُعَمَر ، َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن ِسَماٍك ، َعنِ النُّْعَماِن ْبنِ َبِشريٍ ، قَالَ  َحدَّثََنا َنْصُر ْبُن َعِليٍّ ، -٤١٤٦
ُد ِمَن َرأَْيتُ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيلَْتوِي ِفي الَْيْومِ ِمَن الْجُوعِ ، َما َيجِ: َسِمْعُت ُعَمَر ْبَن الَْخطَّابِ ، َيقُولُ 

  .الدَّقَلِ ، َما َيْملَأُ بِِه َبطَْنُه

: نِ َماِلٍك ، قَالَ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َمنِيعٍ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن ُموَسى ، أَْخبََرَنا شَْيَبانُ ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن أََنسِ ْب -٤١٤٧
َما أَْصَبَح عِْنَد آلِ ُمَحمَّدٍ صَاعُ ، َوالَِّذي نَفُْس ُمَحمَّدٍ بَِيِدِه : قُولُ ِمرَاًرا َسِمْعُت َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َي

  .َحبٍّ ، َوالَ َصاعُ َتْمرٍ
  .َوإِنَّ لَُه َيْومَِئٍذ ِتْسَع نِسَْوٍة



الرَّْحَمنِ ْبُن َعْبِد اِهللا الَْمْسُعوِديُّ ، َعْن َعِليِّ ْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا أَُبو الُْمِغَريِة ، َحدَّثََنا َعْبُد  -٤١٤٨
َما أَصَْبَح ِفي آلِ ُمحَمٍَّد إِالَّ ُمدٌّ : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َبِذَميةَ ، َعْن أَبِي ُعَبْيَدةَ ، َعْن َعْبِد اِهللا ، قَالَ 

  .ِفي آلِ ُمحَمٍَّد ُمدٌّ ِمْن طََعامٍ ِمْن طََعامٍ ، أَْو َما أَصَْبَح

َعْن أَبِيِه ، َعْن  َحدَّثََنا َنْصُر ْبُن َعِليٍّ ، أَْخبََرنِي أَبِي ، َعْن ُشْعَبةَ ، َعْن َعْبِد اَألكَْرمِ ، َرُجلٌ ِمْن أَْهلِ الْكُوفَِة ، -٤١٤٩
اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فََمكَثَْنا ثَالَثَ لَيَالٍ ، الَ نَقِْدُر ، أَوْ الَ َيقِْدُر َعلَى أَتَاَنا َرُسولُ اهللاِ َصلَّى : ُسلَْيَمانَ ْبنِ ُصَرٍد ، قَالَ 

  .طََعامٍ

: َرةَ ، قَالَ َحدَّثََنا ُسوَْيُد ْبُن َسعِيٍد ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمْسهِرٍ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي َصاِلحٍ ، َعْن أَبِي ُهَرْي -٤١٥٠
الَْحْمُد ِللَِّه ، َما َدَخلَ َبطْنِي طََعامٌ : َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيوًْما بِطََعامٍ ُسْخنٍ ، فَأَكَلَ ، فَلَمَّا فََرغَ ، قَالَ أُِتَي 

  .ُسْخٌن ُمْنذُ كَذَا ، َوكَذَا

  َباُب ِضجَاعِ آلِ ُمَحمٍَّد صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم -١١
أَبِيِه ، َعْن  ثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َسعِيٍد ، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن ُنَمْيرٍ ، وَأَُبو خَاِلٍد ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ ، َعْنَحدَّ -٤١٥١

  .كَانَ ِضَجاعُ َرسُولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، أََدًما َحشُْوُه ِليٌف: َعاِئَشةَ ، قَالَْت 

َعِليٍّ ، أَنَّ  ثََنا وَاِصلُ ْبُن َعْبدِ اَألْعلَى ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن فَُضْيلٍ ، َعْن َعطَاِء ْبنِ السَّاِئبِ ، َعْن أَبِيِه ، َعْنَحدَّ -٤١٥٢
الْقَِطيفَةُ الَْبْيَضاُء ِمَن : يلُ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، أََتى َعِليا ، َوفَاِطَمةَ َوُهَما ِفي َخِميلٍ لَُهَما ، َوالَْخِم

  .َبٍةالصُّوِف ، قَْد كَانَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َجهََّزُهَما بَِها ، َووَِساَدٍة َمْحُشوٍَّة إِذْخًِرا َوِقْر

َحدَّثَنِي ِسَماٌك الَْحَنِفيُّ أَُبو زَُمْيلٍ ، ِعكْرَِمةُ ْبُن َعمَّارٍ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن يُوُنَس ، َحدَّثََنا -٤١٥٣
َدَخلُْت َعلَى َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َوُهَو : َحدَّثَنِي ُعَمُر ْبُن الَْخطَّابِ ، قَالَ ، َحدَّثَنِي َعْبدُ اهللاِ ْبُن الَْعبَّاسِ ، 

َنا بِقَْبَضةٍ فََجلَْسُت ، فَإِذَا َعلَْيِه إَِزاٌر ، وَلَْيَس َعلَْيِه غَْيُرُه ، َوإِذَا الَْحِصُري قَْد أَثََّر ِفي َجْنبِه ، وَإِذَا أَ: َعلَى َحِصريٍ ، قَالَ 
َما ُيْبكِيَك َيا ابَْن : َعْيَناَي ، فَقَالَ ِمْن َشِعريٍ ، َنْحوِ الصَّاعِ ، َوقََرٍظ ِفي َناِحَيٍة ِفي الُْغْرفَِة ، َوإِذَا إِهَاٌب ُمَعلٌَّق ، فَاْبَتَدَرْت 

ا إِالَّ َيا نَبِيَّ اِهللا ، َوَماِلي الَ أَْبِكي ؟ َوَهذَا الَْحِصُري قَْد أَثََّر ِفي َجنْبَِك ، َوَهِذهِ ِخزَانَُتَك الَ أََرى ِفيَه: الَْخطَّابِ ؟ فَقُلُْت 
َيا اْبَن : مَارِ َواَألْنهَارِ ، وَأَْنَت نَبِيُّ اِهللا َوَصفَْوُتُه ، َوَهِذِه ِخزَاَنُتَك ، قَالَ َما أََرى ، وَذَِلَك ِكْسَرى ، َوقَْيَصُر ِفي الثِّ

  .َبلَى: الَْخطَّابِ أَالَ َتْرَضى أَنْ َتكُونَ لََنا اآلِخَرةُ ، وَلَُهُم الدُّْنَيا ؟ قُلُْت 

إِبَْراهِيَم ْبنِ َحبِيبٍ ، قَاالَ َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن فُضَْيلٍ ، َعْن ُمَجاِلٍد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن طَرِيٍف ، وَإِْسَحاقُ ْبُن  -٤١٥٤
أُْهدَِيِت اْبَنةُ َرسُولِ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم إِلَيَّ ، فََما كَانَ ِفَراُشَنا لَْيلَةَ : َعْن َعاِمرٍ ، َعنِ الْحَارِِث ، َعْن َعِليٍّ ، قَالَ 

  .ْت إِالَّ َمْسَك كَْبشٍأُْهِدَي

  َباُب َمِعيَشةِ أَْصحَابِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم -١٢
َحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ ، َعْن َزاِئَدةَ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُنَمْيرٍ ، وَأَُبو كَُرْيبٍ ، قَاالَ  -٤١٥٥
كَانَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َيأُْمُر بِالصََّدقَِة ، فََيْنطَِلُق أََحُدَنا يََتَحاَملُ : ِقيقٍ ، َعْن أَبِي َمْسُعوٍد ، قَالَ َعْن َش



  َحتَّى َيجِيَء بِالُْمدِّ ، َوإِنَّ َألَحدِِهُم الَْيْوَم ِمئَةَ أَلٍْف
  .بَِنفِْسِه كَأَنَُّه ُيعَرُِّض: قَالَ َشِقيٌق 

َخطََبَنا ُعْتبَةُ : ، قَالَ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن أَبِي َنَعاَمةَ ، َسِمَعُه ِمْن َخاِلِد ْبنِ ُعَمْيرٍ -٤١٥٦
َمَع َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َما لََنا طََعاٌم َنأْكُلُُه إِالَّ  لَقَْد َرأَْيُتنِي َسابَِع َسْبَعٍة: ْبُن غَْزَوانَ ، َعلَى الِْمْنَبرِ ، فَقَالَ 

  .َوَرُق الشََّجرِ ، َحتَّى قَرَِحْت أَْشَداقَُنا

َسِمْعُت أََبا ُعثَْمانَ ، : ، قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا غُْنَدٌر ، َعْن ُشْعَبةَ ، َعْن َعبَّاسٍ الُْجَريْرِيِّ  -٤١٥٧
فَأَْعطَانِي النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َسْبَع َتمََراتٍ : ُيَحدِّثُ َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، أَنَُّهْم أَصَابَُهْم جُوٌع َوُهْم َسْبَعةٌ ، قَالَ 

  .ِلكُلِّ إِْنَساٍن َتمَْرةٌ

َيْحَيى ْبنِ أَبِي ُعَمَر الَْعدَنِيُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْمرٍو ، َعْن َيحَْيى  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن -٤١٥٨
ثُمَّ لَُتْسأَلُنَّ َيْومَِئٍذ َعنِ {: لَمَّا نََزلَْت : ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َحاِطبٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ الزُّبَْيرِ ْبنِ الْعَوَّامِ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 

  .أََما إِنَُّه سََيكُونُ: التَّْمُر ، وَالَْماُء ، قَالَ : َوأَيُّ نَِعيمٍ ُنْسأَلُ َعْنُه ؟ َوإِنََّما ُهَو اَألسَْوَداِن : ، قَالَ الزُّبَْيُر } النَّعِيمِ

َعْبَدةُ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ ، َعْن َوْهبِ ْبنِ كَْيَسانَ ، َعْن  َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا -٤١٥٩
َبَعثََنا َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، وََنْحُن ثَالَثُ ِمئٍَة ، َنحِْملُ أَزَْواَدَنا َعلَى رِقَابَِنا ، : َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ، قَالَ 

لَقَدْ : َيا أََبا َعْبِد اِهللا وَأَْيَن َتقَُع التَّْمَرةُ ِمَن الرَُّجلِ ؟ فَقَالَ : َي أَزَْوادَُنا ، حَتَّى كَانَ َيكُونُ ِللرَُّجلِ ِمنَّا َتْمَرةٌ ، فَِقيلَ فَفَنِ
  .قَذَفَُه الَْبْحُر ، فَأَكَلَْنا ِمْنُه ثََمانَِيةَ َعَشرَ َيْوًماَوَجْدَنا فَقَْدَها ِحَني فَقَْدَناَها ، وَأََتْيَنا الَْبْحَر ، فَإِذَا َنْحُن بِحُوٍت قَْد 

  َباٌب ِفي الْبَِناِء وَالَْخرَابِ -١٣
 َمرَّ: ْمرٍو ، قَالَ َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي السَّفَرِ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َع -٤١٦٠

ُخصٌّ لََنا َوَهى ، وََنْحُن : َما َهذَا ؟ فَقُلُْت : َعلَْيَنا َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، وََنْحُن ُنَعاِلُج ُخصا لََنا ، فَقَالَ 
  .ْن ذَِلَكَما أَُرى اَألْمَر إِالَّ أَْعَجلَ ِم: ُنْصِلُحُه ، فَقَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

، ْعلَى ْبنِ أَبِي فَْرَوةَ َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن ُعثَْمانَ الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا الَْولِيُد ْبُن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا ِعيَسى ْبُن َعْبِد اَأل -٤١٦١
صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم بِقُبٍَّة َعلَى بَابِ َرُجلٍ ِمَن  َمرَّ َرُسولُ اِهللا: َحدَّثَنِي إِْسحَاُق ْبُن أَبِي طَلَْحةَ ، َعْن أََنسٍ ، قَالَ 

كُلُّ مَالٍ َيكُونُ َهكَذَا ، : قُبَّةٌ بََناَها فُالَنٌ ، قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َما َهِذِه ؟ قَالُوا : اَألْنصَارِ ، فَقَالَ 
َرَها الِْقَياَمِة ، فََبلَغَ األَْنَصارِيَّ ذَِلَك ، فََوَضَعَها فََمرَّ النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم بَْعُد ، فَلَْم َي فَُهَو َوَبالٌ َعلَى صَاِحبِِه َيْوَم

  .يَْرَحُمُه اللَُّه ، يَْرَحُمُه اللَُّه: ، فََسأَلَ َعْنَها ، فَأُخْبَِر أَنَُّه َوَضَعَها ِلَما َبلََغُه َعْنَك ، فَقَالَ 

نِ الَْعاصِ ، َعْن َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا أَُبو ُنَعْيمٍ ، َحدَّثََنا إِْسَحاقُ ْبُن َسِعيِد بِنِ َعْمرِو ْبنِ َسعِيِد ْب -٤١٦٢
وَسلََّم ، بََنْيُت بَْيًتا ُيِكنُّنِي ِمَن الَْمطَرِ ،  لَقَْد َرأَْيُتنِي َمَع َرسُولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه: أَبِيِه سَِعيٍد ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 

  .َوُيِكنُّنِي ِمَن الشَّْمسِ ، َما أَعَاَننِي َعلَْيِه َخلٌْق ِللَِّه َتَعالَى



أََتيَْنا َخبَّاًبا : قَالَ  َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا َشرِيٌك ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن َحارِثَةَ ْبنِ ُمَضرِّبٍ ، -٤١٦٣
الَ َتَتَمنَُّوا الْمَْوَت : لَقَْد طَالَ َسقِْمي ، َولَْوالَ أَنِّي َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َيقُولُ : َنُعوُدُه ، فَقَالَ 
  .ِفي الْبَِناِء: ا ، إِالَّ ِفي التَُّرابِ ، أَْو قَالَ إِنَّ الْعَْبَد لَيُْؤَجُر ِفي َنفَقَِتِه كُلَِّه: لََتَمنَّْيُتُه َوقَالَ 

  َباُب التََّوكُّلِ َوالَْيقِنيِ -١٤
 ، َعْن أَبِي َتمِيمٍ َحدَّثََنا َحْرَملَةُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا َعْبدُ اِهللا ْبُن َوْهبٍ ، أَْخبََرنِي اْبُن لَهِيَعةَ ، َعنِ اْبنِ ُهَبْيَرةَ -٤١٦٤
لَْو أَنَّكُْم َتَوكَّلُْتْم َعلَى : َسِمْعتُ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َيقُولُ : َسِمْعُت ُعَمَر ، َيقُولُ : انِيِّ ، قَالَ الَْجْيَش

  .اِهللا َحقَّ َتَوكُِّلِه ، لََرَزقَكُْم كََما يَْرُزُق الطَّْيَر ، َتْغُدو ِخمَاًصا ، وََتُروُح بِطَانًا

أَبِي ُشَرحْبِيلَ ،  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن َسالَّمِ ْبنِ شَُرْحبِيلَ -٤١٦٥
، َوُهَو ُيَعاِلُج َشْيئًا ، فَأََعنَّاُه َعلَْيِه ، َدَخلَْنا َعلَى النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َعْن َحبَّةَ ، َوَسَواٍء ، ابَْنْي خَاِلٍد ، قَاالَ 

ْشٌر ، ثُمَّ يَْرُزقُُه اللَُّه َعزَّ الَ َتيْأََسا ِمَن الرِّْزقِ َما َتهَزََّزتْ ُرُؤوُسكَُما ، فَإِنَّ اإلِْنَسانَ تَِلُدُه أُمُُّه أَْحَمَر ، لَْيَس َعلَْيِه ِق: فَقَالَ 
  .َوَجلَّ

نِ حَاُق ْبُن مَْنُصورٍ ، أَْخبََرَنا أَُبو ُشَعْيبٍ صَاِلُح ْبُن ُرَزْيقٍ الَْعطَّاُر ، َحدَّثََنا سَِعيُد ْبُن َعْبدِ الرَّْحَمَحدَّثََنا إِْس -٤١٦٦
صَلَّى اهللا َعلْيِه  قَالَ َرسُولُ اِهللا: الُْجَمِحيُّ ، َعْن ُموَسى ْبنِ ُعلَيِّ ْبنِ َربَاحٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعْمرِو ْبنِ الَْعاصِ ، قَالَ 

يِّ َوادٍ أَْهلَكَُه ، َوَمْن إِنَّ ِمْن قَلْبِ اْبنِ آَدَم بِكُلِّ وَاٍد ُشْعَبةً ، فََمنِ اتََّبَع قَلُْبُه الشَُّعَب كُلََّها ، لَْم ُيبَالِ اللَُّه بِأَ: وَسلََّم 
  .َتَوكَّلَ َعلَى اِهللا كَفَاُه التَّشَعَُّب

َسِمْعُت : دُ ْبُن طَرِيٍف ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي سُفَْيانَ ، َعْن َجابِرٍ ، قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَّ -٤١٦٧
  .الَ َيُموَتنَّ أََحٌد مِْنكُمْ إِالَّ َوُهَو ُيْحِسُن الظَّنَّ بِاللَِّه: َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َيقُولُ 

أَبِي ُهَريَْرةَ ،  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الصَّبَّاحِ ، أَخَْبَرَنا ُسفَْيانُ ْبُن ُعَيْيَنةَ ، َعنِ اْبنِ َعْجالَنَ ، َعنِ اَألْعَرجِ ، َعْن -٤١٦٨
اِهللا ِمَن الُْمْؤِمنِ الضَّعِيِف ، َوِفي كُلٍّ َخْيرٌ الُْمْؤِمُن الْقَوِيُّ َخْيٌر وَأََحبُّ إِلَى : َيْبلُغُ بِِه النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ 

قََدُر اِهللا ، َوَما َشاَء فََعلَ ، َوإِيَّاَك وَاللَّْو ، فَإِنَّ اللَّْو ، : اْحرِْص َعلَى َما َيْنفَُعَك ، َوالَ تَْعجِْز ، فَإِنْ غَلََبَك أَْمٌر ، فَقُلْ 
  .َتفَْتُح َعَملَ الشَّْيطَاِن

  ِحكْمَِةَباُب الْ -١٥
لِ ، َعْن َسِعيدٍ َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َعْبِد الَْوهَّابِ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اِهللا ْبُن ُنمَْيرٍ ، َعْن إِْبَراِهيَم ْبنِ الْفَْض -٤١٦٩

الْكَِلَمةُ الِْحكَْمةُ َضالَّةُ الُْمْؤِمنِ ، َحْيثَُما :  قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم: الَْمقْبُرِيِّ ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ ، قَالَ 
  .َوَجَدَها فَُهَو أََحقُّ بَِها

يدِ ْبنِ أَبِي ِهْنٍد ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن َعْبِد الْعَِظيمِ الَْعنَْبرِيُّ ، َحدَّثََنا َصفَْوانُ ْبُن ِعيَسى ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َسِع -٤١٧٠
نِْعَمَتاِن َمْغُبونٌ ِفيهَِما كَِثٌري ِمَن : قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َسِمْعُت اْبَن َعبَّاسٍ ، َيقُولُ : يِه ، قَالَ َعْن أَبِ

  .النَّاسِ ، الصِّحَّةُ ، وَالْفََراغُ



َحدَّثَنِي ُعثَْمانُ ، لَْيَمانَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُعثَْمانَ ْبنِ ُخثَْيمٍ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن زِيَاٍد ، َحدَّثََنا الْفَُضْيلُ ْبُن ُس -٤١٧١
َيا َرسُولَ اِهللا : َجاَء َرُجلٌ إِلَى النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَقَالَ : ْبُن ُجَبْيرٍ ، َموْلَى أَبِي أَيُّوَب ، َعْن أَبِي أَيُّوَب ، قَالَ 

إِذَا قُْمَت ِفي َصالَِتَك فََصلِّ َصالَةَ ُمَودِّعٍ ، َوالَ َتكَلَّْم بِكَالَمٍ َتعَْتِذُر ِمْنُه ، وَأَْجِمعِ الْيَأَْس : نِي ، َوأَْوجِْز ، قَالَ ، َعلِّْم
  .َعمَّا ِفي أَْيِدي النَّاسِ

ُموَسى ، َعْن َحمَّاِد ْبنِ َسلََمةَ ، َعْن َعِليِّ ْبنِ َزْيٍد ، َعْن  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن -٤١٧٢
مَثَلُ الَِّذي َيْجِلُس َيْسَمُع الِْحكَْمةَ ، : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : أَْوسِ ْبنِ َخاِلٍد ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، قَالَ 

َيا َراِعي أَْجزِْرنِي َشاةً ِمْن غََنِمَك ، قَالَ : ِه إِالَّ بَِشرِّ َما َسِمَع ، كََمثَلِ َرُجلٍ أََتى َراِعًيا ، فَقَالَ ثُمَّ الَ ُيَحدِّثُ َعْن صَاِحبِ
  .اذَْهْب فَُخذْ بِأُذُنِ َخْيرَِها ، فَذََهَب فَأََخذَ بِأُذُِن كَلْبِ الْغََنمِ: 

َنا إِْسَماعِيلُ ْبُن إِْبَراهِيَم ، َحدَّثََنا مُوَسى ، َحدَّثََنا َحمَّاٌد ، فَذَكَرَ َنحَْوُه ، َوقَالَ ِفيِه َحدَّثَ) : ١(قَالَ أَُبو الَْحَسنِ ْبُن َسلََمةَ 
  .بِأُذُِن خَْيرَِها َشاةً: 
  __________حاشية_
هذا من عن ابن ماجة ، ف" السنن"هو أبو احلسن علي بن إبراهيم بن سلمة بن حبر ، القزويين ، القطان ، راوي ) ١(

  ".السنن"زياداته على 

  َباُب الْبََراَءةُ ِمَن الِْكْبرِ وَالتَّوَاضُُع -١٦
َنا َسعِيُد ْبُن َمْسلََمةَ ؛ َحدَّثََنا ُسوَْيُد ْبُن َسعِيٍد ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمْسهِرٍ َوَحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن َمْيُموٍن الرَّقِّيُّ ، َحدَّثَ -٤١٧٣

الَ : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : اَألْعَمشِ ، َعْن إِْبَراِهيَم ، َعْن َعلْقََمةَ ، َعْن َعْبِد اِهللا ، قَالَ َجِميًعا َعنِ 
نَ ِفي قَلْبِِه ِمثْقَالُ َحبٍَّة ِمْن َيْدُخلُ الَْجنَّةَ َمْن كَانَ ِفي قَلْبِِه ِمثْقَالُ َحبٍَّة ِمْن َخْرَدلٍ ِمْن ِكْبرٍ ، َوالَ َيْدُخلُ النَّاَر َمْن كَا

  .َخرَْدلٍ ِمْن إَِمياٍن

مٍ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا َهنَّاُد ْبُن السَّرِيِّ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ ، َعْن َعطَاِء ْبنِ السَّاِئبِ ، َعنِ اَألغَرِّ أَبِي ُمسِْل -٤١٧٤
الِْكْبرَِياُء رِدَاِئي ، وَالَْعظََمةُ إِزَارِي ، َمْن : ى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َيقُولُ اللَُّه سُْبَحاَنُه قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّ: ُهَرْيَرةَ ، قَالَ 

  .َناَزعَنِي َواِحًدا مِْنُهَما ، أَلْقَْيُتُه ِفي َجهَنََّم

دَّثََنا َعْبدُ الرَّْحَمنِ الُْمَحارِبِيُّ ، َعْن َعطَاِء ْبنِ َح: َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َسعِيٍد ، َوَهاُرونُ ْبُن إِْسحَاَق ، قَاالَ  -٤١٧٥
: قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َيقُولُ اللَُّه سُْبحَاَنُه : السَّاِئبِ ، َعْن َسعِيِد ْبنِ ُجَبْيرٍ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ 

  .إِزَارِي ، فََمْن َناَزَعنِي وَاِحًدا ِمْنُهَما ، أَلْقَْيُتُه ِفي النَّارِ الِْكبْرَِياُء رِدَاِئي ، َوالَْعظََمةُ

 ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا َحْرَملَةُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا اْبُن َوْهبٍ ، أَخَْبرَنِي َعْمُرو ْبُن الَْحارِِث ، أَنَّ َدرَّاًجا َحدَّثَُه -٤١٧٦
َمْن َيَتوَاَضُع ِللَِّه َدَرَجةً ، َيْرفَُعُه اللَُّه بِِه َدَرَجةً ، : ، َعْن َرُسولِ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ  الْهَْيثَمِ ، َعْن أَبِي َسعِيٍد

  .َوَمْن َيَتكَبَُّر َعلَى اِهللا َدَرَجةً ، َيَضُعُه اللَُّه بِِه َدَرَجةً ، َحتَّى َيْجَعلَُه ِفي أَسْفَلِ السَّاِفِلَني



َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن َعِليِّ ْبنِ َزْيٍد ، َعْن : َحدَّثََنا َنْصُر ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الصََّمِد ، َوَسلُْم ْبُن قَُتْيَبةَ ، قَاالَ  -٤١٧٧
ولِ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فََما َيْنزِعُ َيَدهُ إِنْ كَاَنتِ اَألَمةُ ِمْن أَْهلِ الَْمِديَنِة لََتأُْخذُ بَِيِد َرُس: أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، قَالَ 

  .ِمْن َيِدَها حَتَّى َتذَْهَب بِِه حَْيثُ َشاَءْت ِمَن الَْمِديَنِة ، ِفي َحاَجِتَها

كَانَ َرسُولُ اهللاِ : ِلٍك ، قَالَ َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َراِفعٍ ، َحدَّثََنا َجرِيٌر ، َعْن ُمْسِلمٍ اَألْعَورِ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َما -٤١٧٨
لِْحَماَر ، َوكَانَ َيْومَ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َيُعوُد الَْمرِيَض ، وَُيَشيُِّع الْجِنَاَزةَ ، وَُيجِيُب َدْعَوةَ الَْمْملُوِك ، َوَيْركَُب ا

  .ارٍ َمْخطُومٍ بَِرَسنٍ ِمْن ِليٍف ، وََتْحَتُه إِكَاٌف ِمْن ِليٍفقَُرْيظَةَ ، َوالنَِّضريِ َعلَى ِحَمارٍ ، َوَيْوَم َخْيَبَر َعلَى ِحَم

َتاَدةَ ، َعْن َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َسعِيٍد ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن الُْحَسْينِ ْبنِ َواِقٍد ، َحدَّثََنا أَبِي ، َعْن َمطَرٍ ، َعْن قَ -٤١٧٩
إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ أَْوَحى إِلَيَّ ، : نِ النَّبِيِّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، أَنَُّه خَطََبُهْم ، فَقَالَ ُمطَرٍِّف ، َعْن ِعَياضِ ْبنِ ِحَمارٍ ، َع

  .أَنْ َتوَاَضعُوا َحتَّى الَ يَفَْخَر أََحٌد َعلَى أََحٍد

  َباُب الَْحَياِء -١٧
َحدَّثََنا ُشْعَبةُ ، َعْن : َيْحَيى ْبُن َسعِيٍد ، َوَعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َمْهِديٍّ ، قَاالَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا  -٤١٨٠

كَانَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا : قََتاَدةَ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ أَبِي ُعْتَبةَ ، َموْلًى َألَنسِ ْبنِ مَاِلٍك ، َعْن أَبِي َسِعيدٍ الُْخْدرِيِّ ، قَالَ 
  .لْيِه وَسلََّم أََشدَّ َحَياًء ِمْن َعذَْراَء ِفي ِخْدرَِها ، َوكَانَ إِذَا كَرِهَ َشْيئًا رُِئَي ذَِلَك ِفي َوْجهِِهَع

ْهرِيِّ ، َعْن الزُّ َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن َعْبِد اِهللا الرَّقِّيُّ ، َحدَّثََنا ِعيَسى ْبُن ُيوُنَس ، َعْن ُمَعاوَِيةَ ْبنِ َيْحَيى ، َعنِ -٤١٨١
  .إِنَّ ِلكُلِّ ِدينٍ ُخلُقًا ، َوُخلُُق اِإلْسالَمِ الْحََياُء: قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : أََنسٍ ، قَالَ 

، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ )١(ْبُن َحسَّانَ  َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َسعِيٍد ، َحدَّثََنا َسِعيُد ْبُن ُمَحمٍَّد الَْورَّاُق ، َحدَّثََنا َصاِلُح -٤١٨٢
إِنَّ ِلكُلِّ ِدينٍ ُخلُقًا ، َوإِنَّ ُخلَُق : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : كَْعبٍ الْقَُرِظيِّ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ 

  .اِإلْسالَمِ الَْحَياُء
  __________حاشية_
وهو على الصواب يف طَْبَعَتيْ الرسالة ، واجليل ، ، " صاحل بن َحيَّان: "بوعة إىل حترف يف بعض النسخ املط) ١(

  .صاحل بن َحسَّان النَّضَرِيُّ ، أبو احلارث ، املََدينُّ ، نزيل البصرة: واملكنز ، وهو 

ْبنِ ِحرَاشٍ ، َعْن ُعقَْبةَ ْبنِ َعْمرٍو أَبِي  َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َراِفعٍ ، َحدَّثََنا َجرِيٌر ، َعْن َمْنُصورٍ ، َعْن رِْبِعيِّ -٤١٨٣
إِذَا لَْم َتسَْتحِ : إِنَّ ِممَّا أَْدَرَك النَّاُس ِمْن كَالَمِ النُُّبوَِّة اُألولَى : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َمْسُعوٍد ، قَالَ 
  .فَاْصَنْع َما ِشئَْت

قَالَ َرُسولُ : يلُ ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا ُهَشْيٌم ، َعْن َمْنُصورٍ ، َعنِ الَْحَسنِ ، َعْن أَبِي َبكَْرةَ ، قَالَ َحدَّثََنا إِْسَماِع -٤١٨٤
  .ُء ِفي النَّارِالْحََياُء ِمَن اِإلَمياِن ، وَاِإلَميانُ ِفي الَْجنَِّة ، َوالَْبذَاُء ِمَن الَْجفَاِء ، وَالْجَفَا: اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

َنسٍ ، أَنَّ َرُسولَ َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعِليٍّ الَْخالَّلُ ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّزَّاقِ ، أَْخبََرَنا َمْعَمٌر ، َعْن ثَابٍِت ، َعْن أَ -٤١٨٥
  .َشاَنُه ، َوالَ كَانَ الَْحَياُء ِفي َشْيٍء قَطُّ إِالَّ زَاَنُه َما كَانَ الْفُْحُش ِفي َشْيٍء قَطُّ إِالَّ: اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ 



  َباُب الْحِلْمِ -١٨
ي َمْرُحومٍ ، َعْن َحدَّثََنا َحْرَملَةُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا َعْبدُ اِهللا ْبُن َوْهبٍ ، َحدَّثَنِي سَِعيُد ْبُن أَبِي أَيُّوَب ، َعْن أَبِ -٤١٨٦

َمْن كَظََم غَْيظًا َوُهَو قَاِدٌر َعلَى أَنْ : ْبنِ أََنسٍ ، َعْن أَبِيِه ؛ أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ  َسْهلِ ْبنِ ُمَعاِذ
  .ُيْنِفذَُه ، َدعَاُه اللَُّه َعلَى ُرؤُوسِ الَْخالَِئقِ َيْوَم الِْقَياَمِة ، َحتَّى ُيخَيَِّرُه ِفي أَيِّ الُْحورِ َشاَء

ُن دِيَنارٍ الشَّْيبَانِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ُمَحمَُّد ْبُن الَْعالَِء الَْهْمَدانِيُّ ، َحدَّثََنا ُيوُنُس ْبُن ُبكَْيرٍ ، َحدَّثََنا َخاِلُد ْب -٤١٨٧
: ا عِْنَد َرسُولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَقَالَ كُنَّا ُجلُوًس: َعْن ُعَماَرةَ الَْعْبِديِّ ، َحدَّثََنا أَُبو َسعِيٍد الُْخْدرِيُّ ، قَالَ 

سُولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه أَتَْتكُْم ُوفُوُد َعْبِد الْقَْيسِ ، َوَما َنَرى أََحًدا ، فََبْيَنا َنْحُن كَذَِلَك ، إِذْ َجاؤُوا فََنَزلُوا ، فَأََتْوا َر
لِ اِهللا َعَصرِيُّ ، فََجاَء َبْعُد ، فََنَزلَ مَْنزِالً فَأَنَاَخ َراِحلََتُه ، وََوَضَع ِثيَاَبُه جَانًِبا ، ثُمَّ َجاَء إِلَى َرسُووَسلََّم ، َوَبِقيَ اَألَشجُّ الْ

ْينِ ُيِحبُُّهَما اللَُّه َوَرسُولُُه ، َيا أََشجُّ إِنَّ ِفيَك لََخْصلََت: َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَقَالَ لَُه َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 
َيا َرُسولَ اِهللا ، أََشْيٌء ُجبِلُْت َعلَْيِه ، أَْم َشْيٌء َحَدثَ ِلي ؟ قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه : الِْحلَْم وَالتَُّؤَدةَ ، قَالَ 

  .َبلْ َشْيٌء ُجبِلَْت َعلَْيِه: وَسلََّم 

ُبو َجْمَرةَ ْسحَاَق الَْهَروِيُّ ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن الْفَْضلِ اَألْنَصارِيُّ ، َحدَّثََنا قُرَّةُ ْبُن خَاِلٍد ، َحدَّثََنا أََحدَّثََنا أَُبو إِ -٤١٨٨
الْحِلَْم ، : ْصلََتْينِ ُيحِبُُّهَما اللَُّه إِنَّ ِفيكَ َخ: ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ ِلَألَشجِّ الَْعَصرِيِّ 

  .َوالَْحَياَء

ٍد ، َعنِ الَْحَسنِ ، َحدَّثََنا زَْيُد ْبُن أَْخَزَم ، َحدَّثََنا بِْشُر ْبُن ُعَمَر ، َحدَّثََنا َحمَّاُد ْبُن َسلََمةَ ، َعْن ُيوُنَس ْبنِ ُعَبْي -٤١٨٩
َما ِمْن ُجْرَعٍة أَْعظَُم أَجًْرا ِعْنَد اِهللا ، ِمْن ُجْرَعِة غَْيٍظ : اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ َرُسولُ : َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 

  .كَظََمَها َعْبٌد اْبتَِغاَء َوْجِه اللَِّه

  َباُب الُْحْزِن َوالُْبكَاِء -١٩
اهللاِ ْبُن ُموَسى ، أَْخبََرَنا إِسَْرائِيلُ ، َعْن إِْبرَاِهيَم ْبنِ ُمهَاجِرٍ ، َعْن  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، أَْخبََرَنا ُعبَْيُد -٤١٩٠

إِنِّي أََرى َما الَ َتَرْونَ ، : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ُمَجاِهٍد ، َعْن ُمَورِّقٍ الِْعْجِليِّ ، َعْن أَبِي ذَرٍّ ، قَالَ 
ٌك وَاِضٌع جَْبَهَتُه الَ َتْسَمُعونَ ، إِنَّ السََّماَء أَطَّْت ، َوَحقَّ لََها أَنْ َتِئطَّ ، َما ِفيَها َمْوِضُع أَْرَبعِ أَصَابَِع إِالَّ َوَملََوأَْسَمُع َما 

َوَما َتلَذَّذُْتمْ بِالنَِّساِء َعلَى الْفُُرشَاِت ،  َساجًِدا ِللَِّه ، وَاللَِّه لَْو َتْعلَُمونَ َما أَْعلَُم لََضِحكُْتْم قَِليالً ، َولََبكَْيُتْم كَثًِريا ،
  .َولََخَرجُْتْم إِلَى الصُُّعدَاِت ، َتْجأَُرونَ إِلَى اِهللا ، َواللَِّه لَوَِدْدُت أَنِّي كُْنُت َشَجَرةً تُْعَضُد

الَْوارِِث ، َحدَّثََنا َهمَّاٌم ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن أََنسِ ْبنِ  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن الُْمثَنَّى ، َحدَّثََنا عَْبُد الصََّمِد ْبُن َعْبِد -٤١٩١
  .لَوْ َتْعلَُمونَ َما أَْعلَُم ، لََضِحكُْتْم قَِليالً ، َولََبكَيُْتْم كَِثريًا: قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َماِلٍك ، قَالَ 

ْبُن إِْبَراِهيَم ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن أَبِي فُدَْيٍك ، َعْن ُموَسى ْبنِ َيْعقُوَب الزَّمِْعيِّ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ  -٤١٩٢
، َوَبْيَن أَنْ نََزلَْت َهِذِه اآلَيةُ إِْسالَمِهِْم  َحازِمٍ ، أَنَّ َعاِمَر ْبَن َعْبِد اِهللا ْبنِ الزَُّبْيرِ ، أَْخبََرُه أَنَّ أََباُه أَْخَبَرُه ، أَنَُّه لَْم َيكُْن َبْيَن

َوالَ َيكُوُنوا كَالَِّذيَن أُوتُوا الِْكتَاَب ِمْن قَْبلُ فَطَالَ َعلَْيهُِم اَألَمُد فَقََسْت قُلُوُبُهمْ {: ، ُيَعاتُِبُهُم اللَُّه بَِها ، إِالَّ أَْرَبعُ ِسنَِني 
  .}َوكَِثٌري ِمْنُهْم فَاِسقُونَ



نِ َعْبِد اِهللا بْنِ َبكُْر ْبُن َخلٍَف ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ الَْحَنِفيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْحمِيِد ْبُن َجْعفَرٍ ، َعْن إِبَْراهِيَم ْبَحدَّثََنا  -٤١٩٣
لضَِّحَك ، فَإِنَّ كَثَْرةَ الضَِّحكِ الَ ُتكِْثرُوا ا: قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ُحَنْينٍ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، قَالَ 

  .ُتِميُت الْقَلَْب

ْن َعْبِد اِهللا ، َحدَّثََنا َهنَّاُد ْبُن السَّرِيِّ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن إِْبَراهِيَم ، َعْن َعلْقََمةَ ، َع -٤١٩٤
فَكَْيَف إِذَا {: اقَْرأْ َعلَيَّ ، فَقَرَأُْت َعلَْيِه بُِسوَرةِ النَِّساِء حَتَّى إِذَا َبلَْغُت : وَسلََّم قَالَ ِلي النَّبِيُّ صَلَّى اهللا َعلْيِه : قَالَ 

  .، فََنظَْرُت إِلَْيِه ، فَإِذَا َعْينَاُه َتْدَمَعاِن} جِئَْنا ِمْن كُلِّ أُمٍَّة بَِشهِيٍد ، َوجِئَْنا بَِك َعلَى َهُؤالَِء َشهِيًدا

يُّ ، َعْن ُمَحمَّدِ ثََنا الْقَاِسُم ْبُن َزكَرِيَّا ْبنِ ِديَنارٍ ، َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن مَْنُصورٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َرَجاٍء الُْخرَاسَانَِحدَّ -٤١٩٥
، فَجَلََس َعلَى َشِفريِ الْقَْبرِ ، فََبكَى ، كُنَّا َمَع َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِفي جِنَاَزٍة : ْبنِ َماِلٍك ، َعنِ الَْبَراِء ، قَالَ 

  .َيا إِخَْوانِي ِلمِثْلِ َهذَا فَأَِعدُّوا: َحتَّى َبلَّ الثََّرى ، ثُمَّ قَالَ 

دَّثََنا أَُبو َراِفعٍ ، َعنِ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن أَْحَمَد ْبنِ َبِشريِ ْبنِ ذَكَْوانَ الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا الَْولِيُد ْبُن ُمْسِلمٍ ، َح -٤١٩٦
قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه : اْبنِ أَبِي ُملَْيكَةَ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ السَّاِئبِ ، َعْن َسْعِد ْبنِ أَبِي َوقَّاصٍ ، قَالَ 

  .اْبكُوا ، فَإِنْ لَْم تَْبكُوا فََتَباكَْوا: وَسلََّم 

َحدَّثَنِي ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي فَُدْيٍك : ُد الرَّْحَمنِ ْبُن إِْبَراِهيَم الدَِّمْشِقيُّ ، وَإِبَْراِهيمُ ْبُن الْمُْنِذرِ ، قَاالَ َحدَّثََنا َعْب -٤١٩٧
: ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َمْسُعوٍد ، قَالَ  َحمَّاُد ْبُن أَبِي ُحمَْيٍد الزَُّرِقيُّ ، َعْن َعْوِن ْبنِ َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعْتَبةَ ْبنِ َمْسعُوٍد ، َعْن أَبِيِه

َما ِمْن َعْبٍد ُمْؤِمنٍ َيخُْرُج ِمْن َعْيَنْيِه ُدُموٌع ، َوإِنْ كَانَ مِثْلَ َرأْسِ الذُّبَابِ ، ِمْن : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 
  .هِِه ، إِالَّ َحرََّمُه اللَُّه َعلَى النَّارَِخْشَيِة اِهللا ، ثُمَّ ُتِصيُب َشْيئًا ِمْن ُحرِّ َوْج

  َباُب التََّوقِّي َعلَى الَْعَملِ -٢٠
يِّ ، َعْن َعاِئَشةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن َماِلِك ْبنِ ِمْغَولٍ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ َسعِيٍد الَْهْمَدانِ -٤١٩٨
الَْخْمرَ  أَُهوَ الَِّذي يَْزنِي ، وََيسْرُِق ، وََيْشَرُب} َوالَِّذيَن ُيؤُْتونَ َما آَتْوا َوقُلُوبُُهْم َوجِلَةٌ{َيا َرسُولَ اِهللا ، :  قُلُْت: قَالَْت 
َيَخافُ أَنْ الَ  الَ ، َيا بِْنَت أَبِي َبكْرٍ أَْو َيا بِْنَت الصِّدِّيقِ َولَِكنَُّه الرَُّجلُ َيُصوُم ، وََيَتَصدَُّق ، َوُيَصلِّي ، َوُهَو: ؟ قَالَ 

  .ُيَتقَبَّلَ ِمْنُه

يُّ ، َحدَّثََنا الَْوِليدُ ْبُن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا عَْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن َيزِيدَ َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن إِْسَماعِيلَ ْبنِ ِعْمَرانَ الدَِّمشِْق -٤١٩٩
َسِمْعتُ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه : َسِمْعُت ُمَعاوَِيةَ ْبَن أَبِي ُسفَْيانَ ، َيقُولُ : َحدَّثَنِي أَُبو َعْبِد َربٍّ ، قَالَ ، ْبنِ َجابِرٍ 

  .إِنََّما اَألْعَمالُ كَالْوَِعاِء ، إِذَا طَاَب أَْسفَلُُه ، طَاَب أَْعالَُه ، َوإِذَا فََسَد أَْسفَلُُه ، فََسَد أَْعالَُه:  وَسلََّم ، َيقُولُ

 ْبُن ذَكَْوانَ أَُبو الزَِّناِد ، َحدَّثََنا كَِثُري ْبُن ُعَبْيٍد الِْحْمِصيُّ ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ ، َعْن َوْرقَاَء ْبنِ ُعَمَر ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا -٤٢٠٠
إِنَّ الْعَْبَد إِذَا َصلَّى ِفي الَْعالَنَِيِة ، فَأَْحسَنَ : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َعنِ اَألْعَرجِ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، قَالَ 

  .َهذَا َعْبِدي َحقًّا: َوَجلَّ  ، َوَصلَّى ِفي السِّرِّ ، فَأَْحَسَن ، قَالَ اللَُّه َعزَّ



َحدَّثََنا َشرِيُك ْبُن َعْبِد اِهللا ، َعنِ : َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َعاِمرِ ْبنِ ُزَراَرةَ ، َوإِْسَماعِيلُ ْبُن ُموَسى ، قَاالَ  -٤٢٠١
قَارِبُوا ، َوَسدُِّدوا ، فَإِنَُّه : اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ َرُسولُ : اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ ، قَالَ 

َوالَ أََنا ، إِالَّ أَنْ َيَتغَمَّدَنِي اللَُّه بَِرْحَمٍة ِمْنُه ، : َوالَ أَْنَت ؟ َيا َرسُولَ اِهللا ، قَالَ : لَْيسَ أََحٌد ِمْنكُمْ يُْنجِيِه َعَملُُه ، قَالُوا 
  .َوفَْضلٍ

  ُب الرَِّياِء َوالسُّْمَعِةَبا -٢١
رَّْحَمنِ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َمرَْوانَ الُْعثَْمانِيُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْعزِيزِ ْبُن أَبِي َحازِمٍ ، َعنِ الَْعالَِء ْبنِ َعْبِد ال -٤٢٠٢

أََنا أَغَْنى الشَُّركَاِء َعنِ الشِّْرِك ، فََمْن : قَالَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ : َم ، قَالَ أَبِي ُهَرْيَرةَ ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ
  .َعِملَ ِلي َعَمالً أَْشَرَك ِفيِه غَْيرِي ، فَأََنا ِمْنُه َبرِيٌء ، َوُهَو ِللَِّذي أَْشَرَك

هللاِ الَْحمَّالُ ، وَإِْسحَاُق ْبُن َمْنصُورٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َبكْرٍ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َوَهاُرونُ ْبُن َعْبدِ ا -٤٢٠٣
ْعِد ْبنِ أَبِي فََضالَةَ اَألْنصَارِيِّ الْبُْرسَانِيُّ ، أَْخبََرَنا َعْبُد الَْحِميِد ْبُن َجعْفَرٍ ، أَْخَبرَنِي أَبِي ، َعْن زَِيادِ ْبنِ ِميَناَء ، َعْن أَبِي َس

إِذَا َجَمعَ اللَُّه اَألوَِّلَني وَاآلِخرِيَن َيْوَم الِْقَياَمِة ، : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ِمَن الصََّحاَبِة ، قَالَ  ، َوكَانَ
اِهللا ، فَإِنَّ اللََّه ) ١(ثََواَبُه ِمْن ِعْنِد غَْيرِ  َمْن كَانَ أَْشَرَك ِفي َعَملٍ َعِملَُه ِللَِّه ، فَلَْيطْلُْب: ِلَيْومٍ الَ رَْيَب ِفيِه ، َناَدى ُمنَاٍد 
  .أَغَْنى الشُّرَكَاِء َعنِ الشِّْرِك

  __________حاشية_
  .وهو على الصواب يف طَْبعََتْي الرسالة ، واملكنز، " ِمْن ِعْنِد اِهللا: "حترف يف طبعة اجليل إىل ) ١(

من طريق ُمَحمد بن ) ٧٧٨/(٢٢والطََّبرَانِي ، ) ٣١٥٤(ِذي والتِّْرِم، ) ١٥٩٣٢(٣/٤٦٦واحلديث أخرجه أمحد 
  .به ، على الصواب، َبكْر البُْرسَانِي 

ْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ أَبِي َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َسعِيٍد ، َحدَّثََنا أَُبو خَاِلدٍ اَألْحَمُر ، َعْن كَِثريِ ْبنِ َزْيٍد ، َعْن ُربَْيحِ ْبنِ َع -٤٢٠٤
خََرَج َعلَْيَنا َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم وََنْحُن نََتذَاكَُر : يٍد الُْخْدرِيِّ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي َسِعيٍد ، قَالَ َسِع

َبلَى ، فَقَالَ : قُلَْنا : جَّالِ ؟ قَالَ أَالَ أُخْبُِركُْم بَِما ُهَو أَْخَوُف َعلَْيكُْم ِعْنِدي ِمَن الَْمِسيحِ الدَّ: الَْمسِيَح الدَّجَّالَ ، فَقَالَ 
  .الشِّْرُك الْخَِفيُّ ، أَنْ َيقُوَم الرَُّجلُ ُيَصلِّي ، فَيَُزيُِّن َصالََتُه ، ِلَما َيَرى ِمْن َنظَرِ َرُجلٍ: 

، َعْن َعاِمرِ ْبنِ َعْبِد اِهللا ، َعنِ الَْحَسنِ ْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َخلٍَف الَْعسْقَالَنِيُّ ، َحدَّثََنا رَوَّاُد ْبُن الَْجرَّاحِ  -٤٢٠٥
إِنَّ أَْخَوَف َما : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ذَكَْوانَ ، َعْن ُعَباَدةَ ْبنِ ُنَسيٍّ ، َعْن َشدَّاِد ْبنِ أَْوسٍ ، قَالَ 

أََما إِنِّي لَْسُت أَقُولُ َيْعُبُدونَ َشْمًسا ، َوالَ قََمًرا ، َوالَ َوثًَنا ، وَلَِكْن أَْعَماالً لَِغْيرِ أََتَخوَُّف َعلَى أُمَِّتي ، اِإلشَْراُك بِاللَِّه ، 
  .اِهللا ، َوَشْهَوةً َخِفيَّةً

ْحَمنِ ، َحدَّثََنا ِعيَسى ْبُن الُْمْختَارِ َحدَّثََنا َبكْرُ ْبُن َعْبِد الرَّ: َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، وَأَُبو كُرَْيبٍ ، قَاالَ  -٤٢٠٦
َمْن : اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ أَبِي لَْيلَى ، َعْن َعِطيَّةَ الَْعْوِفيِّ ، َعْن أَبِي َسِعيدٍ الُْخْدرِيِّ ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى 

  .ُيَراِء اللَُّه بِِه ُيَسمِّْع ُيَسمِّعِ اللَُّه بِِه ، َوَمْن يَُراِء



َحدَّثَنِي ُمَحمَُّد ْبُن َعْبدِ الَْوهَّابِ ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعْن َسلََمةَ ْبنِ كَُهْيلٍ ، َعْن ، َحدَّثََنا َهاُرونُ ْبُن إِْسحَاَق  -٤٢٠٧
  .اللَُّه بِِه ، َوَمْن ُيَسمِّعْ ُيَسمِّعِ اللَُّه بِِهَمْن ُيَراِء يَُراِء : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ُجْنَدبٍ ، قَالَ 

  َباُب الَْحَسِد -٢٢
َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن أَبِي َخاِلٍد ، : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َوُمَحمَّدُ ْبُن بِْشرٍ ، قَاالَ  -٤٢٠٨

الَ َحَسَد إِالَّ ِفي : قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ي حَازِمٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َمْسُعوٍد ، قَالَ َعْن قَْيسِ ْبنِ أَبِ
  .َو َيقِْضي بَِها َوُيَعلُِّمهَاَرُجلٌ آَتاُه اللَُّه َماالً ، فََسلَّطَُه َعلَى َهلَكَِتِه ِفي الَْحقِّ ، َوَرُجلٌ آتَاُه اللَُّه ِحكَْمةً ، فَُه: اثْنََتْينِ 

َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعنِ الزُّْهرِيِّ ، َعْن َساِلمٍ ، : َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َحكِيمٍ ، َوُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ يَزِيَد ، قَاالَ  -٤٢٠٩
َرُجلٌ آَتاهُ اللَُّه الْقُْرآنَ ، فَُهَو َيقُوُم بِِه : الَ َحَسَد إِالَّ ِفي اثَْنَتْينِ :  قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم: َعْن أَبِيِه ، قَالَ 

  .هَارِآَناَء اللَّْيلِ ، َوآَناَء النَّهَارِ ، َوَرُجلٌ آَتاهُ اللَُّه َماالً ، فَُهَو ُيْنِفقُُه آَناَء اللَّْيلِ ، َوآَناَء النَّ

َحدَّثََنا اْبُن أَبِي فُدَْيٍك ، َعْن ِعيَسى ْبنِ أَبِي : َعْبِد اِهللا الَْحمَّالُ ، وَأَْحَمُد ْبُن اَألزَْهرِ ، قَاالَ  َحدَّثََنا َهاُرونُ ْبُن -٤٢١٠
كُلُ الَْحَسَناِت ، الَْحَسدُ َيأْ: ِعيَسى الَْحنَّاِط ، َعْن أَبِي الزَِّناِد ، َعْن أََنسٍ ، أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ 
ُر الُْمْؤِمنِ ، َوالصَِّياُم ُجنَّةٌ كََما َتأْكُلُ النَّاُر الَْحطََب ، َوالصََّدقَةُ ُتطِْفئُ الَْخطِيئَةَ ، كََما ُيطِْفئُ الَْماُء النَّاَر ، وَالصَّالَةُ نُو

  .ِمَن النَّارِ

  َباُب الَْبْغيِ -٢٣
َسنِ الَْمرَْوزِيُّ ، أَْخَبرََنا َعْبُد اِهللا ْبُن الْمَُباَرِك ، َواْبُن ُعلَيَّةَ ، َعْن ُعَيْيَنةَ ْبنِ َعْبِد َحدَّثََنا الُْحَسْيُن ْبُن الَْح -٤٢١١

يَُعجِّلَ اللَّهُ َما ِمْن ذَْنبٍ أَْجَدُر أَنْ : قَالَ َرسُولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : الرَّْحَمنِ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي َبكَْرةَ ، قَالَ 
  .ِلصَاِحبِِه الُْعقُوَبةَ ِفي الدُّْنَيا ، َمَع َما َيدَِّخُر لَُه ِفي اآلخَِرِة ، ِمَن الَْبْغيِ ، َوقَِطيَعِة الرَِّحمِ

ِئَشةَ بِْنِت طَلَْحةَ ، َعْن َحدَّثََنا ُسوَْيُد ْبُن َسعِيٍد ، َحدَّثََنا صَاِلحُ ْبُن ُموَسى ، َعْن ُمَعاوَِيةَ ْبنِ إِْسحَاَق ، َعْن َعا -٤٢١٢
أَسَْرُع الْخَْيرِ ثَوَاًبا الْبِرُّ ، َوِصلَةُ الرَِّحمِ ، وَأَسَْرعُ : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َعاِئَشةَ أُمِّ الُْمْؤِمنَِني ، قَالَْت 

  .الشَّرِّ ُعقُوَبةً ، الَْبْغُي ، َوقَِطيَعةُ الرَِّحمِ

ْن أَبِي َسعِيٍد ، َحدَّثََنا َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيٍد الَْمَدنِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َعْن َداُوَد ْبنِ قَْيسٍ ، َع -٤٢١٣
ُب اْمرِئٍ ِمَن الشَّرِّ ، أَنْ َيْحِقرَ َحْس: َمْولَى بَنِي َعاِمرٍ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ 

  .أََخاهُ الُْمسِْلَم

ْبنِ أَبِي َحبِيبٍ ،  َحدَّثََنا َحْرَملَةُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا َعْبدُ اِهللا ْبُن َوْهبٍ ، أَْخبََرَنا َعْمُرو ْبُن الْحَارِِث ، َعْن َيزِيَد -٤٢١٤
إِنَّ اللََّه أَْوَحى إِلَيَّ أَنْ : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : نِ َماِلٍك ، قَالَ َعْن ِسَناِن ْبنِ َسْعٍد ، َعْن أََنسِ ْب

  .َتوَاَضُعوا ، َوالَ َيْبِغي َبْعُضكُْم َعلَى بَْعضٍ

  َباُب الَْوَرعِ وَالتَّقَْوى -٢٤
، َهاِشُم ْبُن الْقَاِسمِ ، َحدَّثََنا أَُبو َعِقيلٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن يَزِيَد َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا  -٤٢١٥



صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ  َحدَّثَنِي َربِيَعةُ ْبُن َيزِيَد ، َوَعِطيَّةُ ْبُن قَْيسٍ ، َعْن َعِطيَّةَ السَّْعِديِّ ، َوكَانَ ِمْن أَْصَحابِ النَّبِيِّ
الَ َيْبلُغُ الَْعْبُد أَنْ َيكُونَ ِمَن الُْمتَِّقَني ، َحتَّى َيَدَع َما الَ بَأَْس بِِه ، َحذًَرا ِلَما بِهِ : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم  :

  .الْبَأُْس

ثََنا َزْيدُ ْبُن َواِقٍد ، َحدَّثََنا ُمغِيثُ ْبُن ُسَميٍّ ، َعْن َعْبِد َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َحْمَزةَ ، َحدَّ -٤٢١٦
كُلُّ َمْخُمومِ الْقَلْبِ ، َصدُوقِ : أَيُّ النَّاسِ أَفَْضلُ ؟ قَالَ : ِقيلَ ِلَرسُولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : اِهللا ْبنِ َعْمرٍو ، قَالَ 

ُهَو التَِّقيُّ النَِّقيُّ ، الَ إِثَْم ِفيِه ، َوالَ َبْغَي ، َوالَ : اللَِّساِن ، َنْعرِفُُه ، فََما َمْخُموُم الْقَلْبِ ؟ قَالَ  َصدُوُق: اللَِّساِن ، قَالُوا 
  .ِغلَّ ، َوالَ َحَسَد

ِد ْبنِ ِسَناٍن ، َعْن َمكُْحولٍ ، َعْن َواِثلَةَ َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعْن أَبِي َرَجاٍء ، َعْن ُبْر -٤٢١٧
َيا أََبا هَُرْيَرةَ كُْن َورًِعا ، َتكُْن أَْعَبَد النَّاسِ : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَ : ْبنِ اَألسْقَعِ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ 

، َوأَِحبَّ ِللنَّاسِ َما ُتِحبُّ ِلنَفِْسَك ، َتكُْن ُمْؤِمًنا ، َوأَْحِسْن جِوَاَر َمْن َجاَوَرَك ، َتكُنْ  ، َوكُْن قَنًِعا ، َتكُْن أَْشكََر النَّاسِ
  .ُمْسِلًما ، َوأَِقلَّ الضَِّحَك ، فَإِنَّ كَثَْرةَ الضَِّحِك ُتِميُت الْقَلَْب

َنا َعْبُد اِهللا ْبُن َوْهبٍ ، َعنِ الْمَاِضي ْبنِ ُمَحمٍَّد ، َعْن َعِليِّ ْبنِ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُمحَمَِّد ْبنِ ُرْمحٍ ، َحدَّثَ -٤٢١٨
قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه : ُسلَْيَمانَ ، َعنِ الْقَاِسمِ ْبنِ ُمَحمٍَّد ، َعْن أَبِي إِْدرِيَس الْخَْوالَنِيِّ ، َعْن أَبِي ذَرٍّ ، قَالَ 

  .كَالتَّْدبِريِ ، َوالَ َوَرَع كَالْكَفِّ ، َوالَ َحَسَب كَُحْسنِ الُْخلُقِالَ َعقْلَ : وَسلََّم 

عٍ ، َعْن قََتاَدةَ ، َعنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َخلٍَف الَْعسْقَالَنِيُّ ، َحدَّثََنا يُوُنُس ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َسالَُّم ْبُن أَبِي ُمطِي -٤٢١٩
  .الَْحَسُب الَْمالُ ، َوالْكََرُم التَّقَْوى: قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ةَ ْبنِ جُْنَدبٍ ، قَالَ الَْحَسنِ ، َعْن َسُمَر

كَْهَمسِ ْبنِ  َحدَّثََنا الُْمْعَتِمُر ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن: َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َوُعثَْمانُ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، قَاالَ  -٤٢٢٠
إِنِّي َألْعرِفُ : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : الَْحَسنِ ، َعْن أَبِي السَِّليلِ ُضرَْيبِ ْبنِ ُنقَْيرٍ ، َعْن أَبِي ذَرٍّ ، قَالَ 

َوَمْن َيتَّقِ {: َيا َرُسولَ اِهللا ، أَيَّةُ آَيٍة ؟ قَالَ : ، قَالُوا  آَيةً ، لَْو أََخذَ النَّاُس كُلُُّهْم بَِها لَكَفَْتُهْم: كَِلَمةً ، َوقَالَ ُعثَْمانُ 
  .}اللََّه َيْجَعلْ لَُه َمخَْرجًا

  َباُب الثََّناِء الَْحسَنِ -٢٥
الُْجَمِحيُّ ، َعْن أَُميَّةَ ْبنِ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن هَاُرونَ ، أَْخَبرََنا َناِفُع ْبُن ُعَمَر -٤٢٢١

خَطََبَنا َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم بِالنََّباَوِة ، أَوِ : َصفَْوانَ ، َعْن أَبِي َبكْرِ ْبنِ أَبِي ُزهَْيرٍ الثَّقَِفيِّ ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ 
بَِم ذَاَك َيا َرسُولَ : ُيوِشُك أَنْ تَْعرِفُوا أَْهلَ الَْجنَِّة ، ِمْن أَْهلِ النَّارِ ، قَالُوا : قَالَ وَالنََّباَوةُ ِمَن الطَّاِئِف ، : الْبََناَوِة ، قَالَ 

  .بِالثََّناِء الَْحَسنِ ، وَالثََّناِء السَّيِِّء ، أَنُْتْم شَُهَداُء اِهللا بَْعُضكُْم َعلَى َبْعضٍ: اِهللا ؟ قَالَ 

ُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن َجاِمعِ ْبنِ َشدَّاٍد ، َعْن كُلْثُومٍ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْب -٤٢٢٢
ْحَسْنُت أَنِّي َيا َرُسولَ اِهللا ، كَْيَف ِلي أَنْ أَْعلَمَ إِذَا أَ: أََتى النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َرُجلٌ ، فَقَالَ : الْخَُزاِعيِّ ، قَالَ 



قَْد أَْحَسْنَت ، : إِذَا قَالَ جِريَاُنَك : قَْد أَْحَسْنُت ، َوإِذَا أََسأْتُ أَنِّي قَْد أَسَأُْت ؟ فَقَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 
  .إِنََّك قَْد أََسأَْت ، فَقَْد أََسأَْت: فَقَْد أَْحَسْنَت ، َوإِذَا قَالُوا 

، َعْن َعْبِد اِهللا ، دَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ ، أَخَْبَرَنا َمْعَمٌر ، َعْن َمْنُصورٍ ، َعْن أَبِي َواِئلٍ َح -٤٢٢٣
، َوإِذَا أَسَأُْت ؟ قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى  كَْيَف ِلي أَنْ أَْعلََم إِذَا أَْحسَْنُت: قَالَ َرُجلٌ لَِرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَ 

قَْد أََسأَْت ، : أَنْ قَْد أَْحسَْنَت ، فَقَْد أَْحَسْنَت ، َوإِذَا َسِمعَْتُهْم َيقُولُونَ : إِذَا َسِمْعَت جِريَاَنَك َيقُولُونَ : اهللا َعلْيِه وَسلََّم 
  .فَقَْد أَسَأَْت

َحدَّثََنا ُمْسِلُم ْبُن إِْبَراِهيَم ، َحدَّثََنا أَُبو ِهالَلٍ ، َحدَّثََنا ُعقَْبةُ : َيى ، َوَزْيُد ْبُن أَْخَزَم ، قَاالَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْح -٤٢٢٤
أَْهلُ الَْجنَِّة ، َمْن : قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ْبُن أَبِي ثَُبْيٍت ، َعْن أَبِي الْجَْوَزاِء ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، قَالَ 

  .ِمْن ثََناِء النَّاسِ َشرا ، َوُهَو َيْسَمُعَمَأل اللََّه أُذَُنْيِه ِمْن ثََناِء النَّاسِ َخْيًرا ، َوُهَو َيْسَمُع ، َوأَْهلُ النَّارِ ، َمْن َمَأل اللَُّه أُذَُنْيِه 

مَُّد ْبُن َجعْفَرٍ ، َحدَّثََنا شُْعَبةُ ، َعْن أَبِي ِعْمَرانَ الْجَْونِيِّ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا ُمَح -٤٢٢٥
لنَّاسُ الرَُّجلُ َيعَْملُ الْعََملَ ِللَِّه ، فَُيِحبُُّه ا: قُلُْت لَُه : الصَّاِمِت ، َعْن أَبِي ذَرٍّ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ 

  .ذَِلَك َعاجِلُ ُبشَْرى الُْمْؤِمنِ: َعلَْيِه ، قَالَ 

، َعْن َحبِيبِ ْبنِ أَبِي  َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َداُوَد ، َحدَّثََنا َسِعيدُ ْبُن ِسَناٍن أَُبو ِسَنانٍ الشَّْيبَانِيُّ -٤٢٢٦
َيا َرُسولَ اِهللا ، إِنِّي أَْعَملُ الَْعَملَ فَُيطَّلَُع َعلَْيِه ، فَُيْعجُِبنِي : قَالَ َرُجلٌ : أَبِي هَُرْيَرةَ ، قَالَ  ثَابٍِت ، َعْن أَبِي َصاِلحٍ ، َعْن

  .لََك أَجَْراِن ، أَْجرُ السِّرِّ ، وَأَْجُر الَْعالَنَِيِة: ، قَالَ 

  َباُب النِّيَِّة -٢٦
ي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن هَاُرونَ وَحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن رُْمحٍ ، أَْخبََرَنا اللَّْيثُ ْبُن َسْعٍد ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِ -٤٢٢٧

أَنَُّه َسِمَع ُعَمَر : اصٍ َيقُولُ َوقَّ أَنَْبأََنا َيحَْيى ْبُن َسعِيٍد ، أَنَّ ُمحَمََّد ْبَن إِْبَراهِيَم التَّْيِميَّ ، أَخَْبَرُه أَنَُّه َسِمَع َعلْقََمةَ ْبَن: قَاالَ 
إِنََّما اَألْعمَالُ بِالنِّيَّاِت : َسِمْعُت َرسُولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َيقُولُ : ْبَن الَْخطَّابِ ، َوُهَو َيْخطُبُ النَّاَس ، فَقَالَ 

اِهللا ، َوإِلَى َرُسوِلِه ، فَهِْجَرُتهُ إِلَى اِهللا ، َوإِلَى َرسُوِلِه ، َوَمْن كَاَنتْ  ، َوِلكُلِّ اْمرِئٍ َما نََوى ، فََمْن كَاَنْت ِهجَْرُتُه إِلَى
  .ِهجَْرُتُه ِلُدْنَيا ُيِصيُبَها ، أَوِ امَْرأٍَة َيَتَزوَُّجَها ، فَهِْجَرُتُه إِلَى َما هَاَجَر إِلَْيِه

َحدَّثََنا َوكِيٌع ، َحدَّثََنا اَألْعَمُش ، َعْن َساِلمِ ْبنِ أَبِي : يُّ ْبُن ُمحَمٍَّد ، قَاالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َوَعِل -٤٢٢٨
رٍ ، مَثَلُ َهِذِه اُألمَِّة ، كََمثَلِ أَْرَبَعِة نَفَ: قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : الَْجْعِد ، َعْن أَبِي كَْبَشةَ اَألْنمَارِيِّ ، قَالَ 

لَُّه ِعلًْما ، َولَْم ُيْؤِتِه َماالً ، فَُهوَ َرُجلٌ آَتاُه اللَُّه َماالً َوِعلًْما ، فَُهَو َيْعَملُ بِِعلِْمِه ِفي َماِلِه ، ُيْنِفقُُه ِفي َحقِِّه ، َوَرُجلٌ آَتاُه ال
فَُهَما ِفي اَألْجرِ : ، قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم لَْو كَانَ ِلي ِمثْلُ َهذَا َعِملُْت ِفيِه ِمثْلَ الَِّذي َيعَْملُ : َيقُولُ 

 ، َوَرُجلٌ لَْم يُْؤِتِه اللَُّه ِعلًْما ، َسَواٌء ، َوَرُجلٌ آتَاُه اللَُّه َماالً ، َولَْم يُْؤِتِه ِعلًْما ، فَُهَو َيْخبِطُ ِفي َماِلِه ُيْنِفقُُه ِفي غَْيرِ َحقِِّه
: لَْو كَانَ ِلي مِثْلُ َهذَا ، َعِملُْت ِفيِه ِمثْلَ الَِّذي َيْعَملُ ، قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ، فَُهَو َيقُولُ  َوالَ َماالً

  .فَُهَما ِفي الْوِْزرِ َسَواٌء
زَّاقِ ، أَْخبََرَنا َمْعَمٌر ، َعْن َمْنُصورٍ ، َعْن َساِلمِ ْبنِ أَبِي َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن َمْنصُورٍ الَْمْرَوزِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّ -م٤٢٢٨



 إِْسَماعِيلَ ْبنِ َسُمَرةَ ، الَْجْعِد ، َعنِ اْبنِ أَبِي كَْبَشةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم وَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن
يِّ ، َعْن ُمفَضَّلٍ ، َعْن َمْنُصورٍ ، َعْن َساِلمِ ْبنِ أَبِي الْجَْعِد ، َعنِ اْبنِ أَبِي كَْبَشةَ ، َعْن أَبِيِه َعنِ النَّبَِحدَّثََنا أَُبو أَُساَمةَ 

  .َنحَْوُه

َشرِيٍك ، َعْن لَْيٍث ، َعْن َحدَّثََنا َيزِيُد ْبُن َهاُرونَ ، َعْن : َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ِسَناٍن ، وَُمَحمَُّد ْبُن َيحَْيى ، قَاالَ  -٤٢٢٩
  .إِنََّما ُيْبَعثُ النَّاُس َعلَى نِيَّاِتهِْم: قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : طَاُووسٍ ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، قَالَ 

َرَنا َشرِيٌك ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي سُفَْيانَ ، َعْن َحدَّثََنا ُزَهْيرُ ْبُن ُمَحمٍَّد ، أَْخبََرَنا َزكَرِيَّا ْبُن َعِديٍّ ، أَْخَب -٤٢٣٠
  .ُيْحَشُر النَّاُس َعلَى نِيَّاتِهِْم: قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َجابِرٍ ، قَالَ 

  َباُب اَألَملِ وَاَألَجلِ -٢٧
َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َسعِيٍد ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ : و َبكْرِ ْبُن َخالٍَّد الَْباِهِليُّ ، قَاالَ َحدَّثََنا أَُبو بِْشرٍ َبكُْر ْبُن َخلٍَف ، وَأَُب -٤٢٣١

، أَنَّهُ  لَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّمَحدَّثَنِي أَبِي ، َعْن أَبِي َيْعلَى ، َعنِ الرَّبِيعِ ْبنِ ُخثَْيمٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َمْسُعوٍد ، َعنِ النَّبِيِّ َص، 
ُمرَبَّعِ ، َوَخطًّا خَارًِجا َخطَّ َخطًّا ُمَربًَّعا ، َوَخطًّا َوَسطَ الَْخطِّ الْمَُربَّعِ َوُخطُوطًا إِلَى َجانِبِ الَْخطِّ الَِّذي َوَسطَ الَْخطِّ الْ

َهذَا اإلِْنَسانُ الَْخطُّ األَْوَسطُ ، َوَهِذهِ : ُه أَْعلَُم ، قَالَ اللَُّه َوَرسُولُ: أََتْدُرونَ َما َهذَا ؟ قَالُوا : ِمَن الَْخطِّ الُْمرَبَّعِ ، فَقَالَ 
ذَا ، َوالَْخطُّ الُْمرَبَُّع ، الُْخطُوطُ إِلَى َجْنبِِه اَألْعرَاُض تَْنَهُشُه ، أَوْ َتْنَهُسُه ، ِمْن كُلِّ َمكَاٍن ، فَإِنْ أَْخطَأَُه َهذَا أَصَاَبُه َه

  .َخطُّ الَْخارُِج األََملُاَألَجلُ الُْمِحيطُ ، َوالْ

اِهللا ْبنِ أَبِي َبكْرٍ ،  َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن مَْنُصورٍ ، َحدَّثََنا النَّْضرُ ْبُن ُشَمْيلٍ ، أَْخبََرَنا َحمَّادُ ْبُن َسلََمةَ ، َعْن ُعَبْيِد -٤٢٣٢
َهذَا اْبُن آَدَم ، َوَهذَا أََجلُُه ِعْنَد قَفَاُه ، : لَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ َرسُولُ اِهللا َص: َسِمْعُت أََنَس ْبَن َماِلٍك ، َيقُولُ : قَالَ 

  .وَثَمَّ أََملُُه: َوَبَسطَ َيَدُه أََماَمُه ، ثُمَّ قَالَ 

بِي حَازِمٍ ، َعنِ الَْعالَِء ْبنِ َعْبدِ َحدَّثََنا أَُبو َمرَْوانَ ُمحَمَُّد ْبُن ُعثَْمانَ الُْعثْمَانِيُّ ، َحدَّثََنا َعْبُد الَْعزِيزِ ْبُن أَ -٤٢٣٣
قَلُْب الشَّْيخِ َشابٌّ ِفي ُحبِّ : إِنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ : الرَّْحَمنِ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ ، قَالَ 

  .ِفي ُحبِّ الَْحَياِة ، َوكَثَْرةِ الْمَالِ: اثْنََتْينِ 

قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا : َحدَّثََنا بِْشُر ْبُن ُمَعاٍذ الضَّرِيُر ، َحدَّثََنا أَُبو َعوَاَنةَ ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن أََنسٍ ، قَالَ  -٤٢٣٤
  .ُص َعلَى الُْعُمرِالِْحْرُص َعلَى الَْمالِ ، َوالِْحْر: َيْهَرُم اْبُن آَدَم ، َوَيِشبُّ ِمْنُه اثَْنَتاِن : َعلْيِه وَسلََّم 

رَّْحَمنِ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َمرَْوانَ الُْعثَْمانِيُّ ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْعزِيزِ ْبُن أَبِي َحازِمٍ ، َعنِ الَْعالَِء ْبنِ َعْبِد ال -٤٢٣٥
لَْو أَنَّ ِالْبنِ آَدَم َواِدَيْينِ ِمْن َمالٍ ، َألَحبَّ أَنْ َيكُونَ َمَعُهَما : لَ أَبِي ُهَرْيَرةَ ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَا

  .ثَاِلثٌ ، َوالَ َيْملَأُ َنفَْسُه إِالَّ التَُّراُب ، وََيُتوُب اللَُّه َعلَى َمْن َتاَب

حَمٍَّد الُْمحَارِبِيُّ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْمرٍو ، َعْن أَبِي َحدَّثَنِي َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن ُم، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن َعَرفَةَ  -٤٢٣٦
أَْعَماُر أُمَِّتي َما َبْيَن السِّتَِّني ، إِلَى السَّْبِعَني ، : َسلََمةَ ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ 

  .ِلَكَوأَقَلُُّهْم َمْن َيجُوُز ذَ



  َباُب الُْمَداَوَمِة َعلَى الَْعَملِ -٢٨
أُمِّ َسلََمةَ ،  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ، َعْن -٤٢٣٧
لََّم َما َماَت َحتَّى كَانَ أَكْثَُر َصالَِتِه َوُهَو َجاِلٌس ، َوكَانَ أََحبَّ اَألْعمَالِ َوالَِّذي ذََهبَ بَِنفِْسهِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَس: قَالَْت 

  .إِلَْيِه الَْعَملُ الصَّاِلُح ، الَِّذي َيُدوُم َعلَْيِه الْعَْبُد ، َوإِنْ كَانَ َيِسًريا

: َساَمةَ ، َعْن ِهَشامِ ْبنِ ُعْرَوةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َعاِئَشةَ ، قَالَْت َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو أُ -٤٢٣٨
فُالََنةُ ، الَ َتَناُم َتذْكُُر ِمْن : َمْن َهِذِه ؟ قُلُْت : كَاَنْت ِعْنِدي اْمرَأَةٌ ، فََدَخلَ َعلَيَّ النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَقَالَ 

: َمْه ، َعلَْيكُْم بَِما ُتِطيقُونَ ، فَوَاللَِّه الَ َيَملُّ اللَُّه حَتَّى َتَملُّوا ، قَالَْت : الَ النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َصالَِتَها ، فَقَ
  .َوكَانَ أََحبَّ الدِّيَن إِلَْيِه الَِّذي َيُدوُم َعلَْيِه َصاِحبُُه

َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا الْفَْضلُ ْبُن ُدكَْينٍ ، َعْن ُسفَْيانَ ، َعنِ الْجَُرْيرِيِّ ، َعْن أَبِي ُعثَْمانَ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي  -٤٢٣٩
وَالنَّاَر ،  كُنَّا ِعْنَد َرُسولِ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَذَكَْرَنا الَْجنَّةَ: َعْن َحْنظَلَةَ الْكَاِتبِ التَِّميِميِّ اُألَسيِِّديِّ ، قَالَ 

فَذَكَْرُت الَِّذي كُنَّا ِفيِه ، فَخََرْجُت ، : َحتَّى كَأَنَّا َرأَْي الَْعْينِ ، فَقُْمُت إِلَى أَهِْلي ، َوَولَِدي فََضِحكُْت ، َولَِعْبُت ، قَالَ 
ا لََنفَْعلُُه ، فَذََهَب َحْنظَلَةُ ، فَذَكََرُه ِللنَّبِيِّ َصلَّى اهللا إِنَّ: أَُبو َبكْرٍ : َنافَقُْت ، َنافَقُْت ، فَقَالَ : فَلَِقيُت أََبا َبكْرٍ ، فَقُلُْت 

ْم ، َيا َحْنظَلَةُ لَْو كُنُْتْم كََما َتكُوُنونَ ِعْنِدي ، لََصافََحْتكُُم الَْمالَِئكَةُ َعلَى فُُرِشكُْم ، أَْو َعلَى طُُرِقكُ: فَقَالَ : َعلْيِه وَسلََّم 
  .، َوَساَعةًَيا َحْنظَلَةُ َساَعةً 

ثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن ُعثَْمانَ الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا الَْولِيُد ْبُن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َحدَّ -٤٢٤٠
اكْلَفُوا ِمَن الَْعَملِ َما تُِطيقُونَ ، فَإِنَّ : هللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى ا: َسِمْعُت أََبا ُهرَْيَرةَ ، َيقُولُ : اَألعَْرُج قَالَ 

  .َخْيَر الَْعَملِ أَْدَوُمُه ، َوإِنْ قَلَّ

نِ َعْبِد اهللاِ ابِرِ ْبَحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َراِفعٍ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن َعْبدِ اهللاِ اَألْشَعرِيُّ ، َعْن ِعيَسى ْبنِ جَارَِيةَ ، َعْن َج -٤٢٤١
َمِليا ، ثُمَّ َمرَّ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َعلَى َرُجلٍ ُيَصلِّي َعلَى َصْخَرٍة ، فَأََتى نَاِحَيةَ َمكَّةَ ، فََمكَثَ : ، قَالَ 

َيا أَيَُّها النَّاُس َعلَْيكُْم بِالْقَْصِد ثَالَثًا فَإِنَّ اللََّه : قَالَ  اْنَصَرَف ، فََوَجدَ الرَُّجلَ ُيصَلِّي َعلَى َحاِلِه ، فَقَاَم فََجَمَع َيَدْيِه ، ثُمَّ
  .الَ َيَملُّ َحتَّى َتَملُّوا

  َباُب ِذكْرِ الذُُّنوبِ -٢٩
يقٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا ، قَالَ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َوأَبِي ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن َشِق -٤٢٤٢

َمْن أَْحَسَن ِفي :  َيا َرُسولَ اِهللا ، أَنَُؤاَخذُ بَِما كُنَّا َنعَْملُ ِفي الَْجاِهِليَِّة ؟ فَقَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم: قُلَْنا : 
  .َمْن أََساَء ، أُِخذَ بِاألَوَّلِ وَاآلخِرِاِإلْسالَمِ ، لَْم ُيؤَاَخذْ بَِما كَانَ ِفي الَْجاِهِليَِّة ، َو

َسِمْعتُ : َحدَّثَنِي َسعِيُد ْبُن ُمْسِلمِ ْبنِ بَاَنَك قَالَ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا خَاِلُد ْبُن َمْخلٍَد  -٤٢٤٣
قَالَ ِلي َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا : ثَنِي َعْوُف ْبُن الْحَارِِث ، َعْن َعاِئَشةَ ، قَالَْت َحدَّ: َعاِمَر ْبَن َعْبِد اهللاِ ْبنِ الزَُّبْيرِ ، َيقُولُ 

  .إِيَّاِك وَُمَحقََّراِت اَألْعَمالِ ، فَإِنَّ لََها ِمَن اِهللا طَاِلًبا، َيا َعاِئَشةُ : َعلْيِه وَسلََّم 



َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َعْجالَنَ ، : اِتُم ْبُن إِْسَماعِيلَ ، وَالَْولِيُد ْبُن ُمْسِلمٍ ، قَاالَ َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا َح -٤٢٤٤
 إِنَّ الُْمْؤِمَن:  ، قَالَ َعنِ الْقَْعقَاعِ ْبنِ َحكِيمٍ ، َعْن أَبِي َصاِلحٍ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم

، َزاَدْت ، فَذَِلَك الرَّانُ  إِذَا أَذَْنَب كَاَنْت ُنكَْتةٌ سَْوَداُء ِفي قَلْبِِه ، فَإِنْ َتاَب َونََزَع وَاْسَتْغفََر ، ُصِقلَ قَلُْبُه ، فَإِنْ َزاَد
  .}نَكَالَّ َبلْ َرانَ َعلَى قُلُوبِهِْم َما كَانُوا َيكِْسُبو{: الَِّذي ذَكََرُه اللَُّه ِفي ِكَتابِِه 

اةَ ْبنِ الْمُْنِذرِ ، َعْن َحدَّثََنا ِعيَسى ْبُن ُيوُنَس الرَّْمِليُّ ، َحدَّثََنا ُعقَْبةُ ْبُن َعلْقََمةَ ْبنِ ُحدَْيجٍ الَْمَعاِفرِيُّ ، َعْن أَْرطَ -٤٢٤٥
َألْعلََمنَّ أَقَْواًما ِمْن أُمَِّتي يَأُْتونَ َيْوَم : ، أَنَُّه قَالَ  أَبِي َعاِمرٍ اَأللْهَانِيِّ ، َعْن ثَْوَبانَ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم

َيا َرُسولَ اِهللا ، ِصفُْهمْ : ثَوَْبانُ الِْقَياَمةِ بَِحَسنَاٍت أَْمثَالِ جَِبالِ ِتَهاَمةَ بِيًضا ، فََيْجَعلَُها اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ هََباًء َمْنثُوًرا ، قَالَ 
أََما إِنَُّهمْ إِخَْواُنكُْم ، َوِمْن جِلْدَِتكُْم ، َوَيأُْخذُونَ ِمَن اللَّْيلِ : لََنا أَنْ الَ َنكُونَ مِْنُهْم ، وََنْحُن الَ َنْعلَُم ، قَالَ  لََنا ، َجلِّهِْم

  .كََما َتأُْخذُونَ ، َولَكِنَُّهْم أَقَْواٌم إِذَا َخلَْوا بَِمَحارِمِ اِهللا اْنتََهكُوَها

َحدَّثََنا َعْبدُ اهللاِ ْبُن إِْدرِيَس ، َعْن أَبِيِه ، َوَعمِِّه ، َعْن : ا َهاُرونُ ْبُن إِْسحَاَق ، َوَعْبُد اِهللا ْبُن َسعِيٍد ، قَاالَ َحدَّثََن -٤٢٤٦
التَّقَْوى ، َوُحْسنُ : الَْجنَّةَ ؟ قَالَ  سُِئلَ النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َما أَكْثَُر َما ُيْدِخلُ: َجدِِّه ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، قَالَ 

  .الْفَُم ، وَالْفَْرُج: اَألْجَوفَاِن : الُْخلُقِ ، َوُسِئلَ َما أَكْثَُر َما ُيْدِخلُ النَّاَر ؟ قَالَ 

  َباُب ِذكْرِ التَّْوبَِة -٣٠
دَّثََنا َوْرقَاُء ، َعْن أَبِي الزَِّناِد ، َعنِ اَألْعَرجِ ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َشبَاَبةُ ، َح -٤٢٤٧

  .إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ أَفَْرُح بِتَْوَبِة أََحِدكُْم ِمْنُه بِضَالَِّتِه ، إِذَا َوَجَدَها: ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ 

َيزِيَد ْبنِ َيْعقُوبُ ْبُن ُحَمْيِد ْبنِ كَاِسبٍ الَْمدَنِيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َحدَّثََنا َجعْفَُر ْبُن ُبْرقَانَ ، َعْن  َحدَّثََنا -٤٢٤٨
ْبلُغَ َخطَاَياكُُم السََّماَء ، ثُمَّ تُْبُتْم ، لَوْ أَْخطَأُْتْم َحتَّى َت: اَألَصمِّ ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ 

  .لََتابَ اللَُّه َعلَْيكُْم

قَالَ : الَ َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ْبُن َوِكيعٍ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َعْن فَُضْيلِ ْبنِ َمْرزُوقٍ ، َعْن َعِطيَّةَ ، َعْن أَبِي َسعِيٍد ، قَ -٤٢٤٩
لَلَُّه أَفَْرُح بِتَْوَبِة َعْبِدِه ِمْن َرُجلٍ أََضلَّ رَاِحلََتُه ، بِفَالٍَة ِمَن اَألْرضِ ، فَالَْتَمَسَها ، َحتَّى : وَسلََّم  َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه

الثَّْوَب َعْن َوْجهِِه ، فَإِذَا ُهَو  إِذَا أَعَْيا ، َتَسجَّى بِثَْوبِِه ، فََبْيَنا ُهَو كَذَِلَك إِذْ سَِمَع َوْجَبةَ الرَّاِحلَِة َحْيثُ فَقَدََها ، فَكََشَف
  .بِرَاِحلَِتِه

ُن َخاِلٍد ، َحدَّثََنا َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َسعِيٍد الدَّارِِميُّ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن َعْبِد اِهللا الرَّقَاِشيُّ ، َحدَّثََنا ُوهَْيُب ْب -٤٢٥٠
التَّاِئبُ : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ي ُعبَْيَدةَ ْبنِ َعْبِد اِهللا ، َعْن أَبِيِه ، قَالَ َمْعَمٌر ، َعْن َعْبِد الْكَرِميِ ، َعْن أَبِ
  .ِمَن الذَّْنبِ ، كََمْن الَ ذَْنَب لَُه

: ُن َمْسَعَدةَ ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن أََنسٍ ، قَالَ َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن َمنِيعٍ ، َحدَّثََنا زَْيُد ْبُن الُْحَبابِ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْب -٤٢٥١
  .كُلُّ َبنِي آَدَم َخطَّاٌء ، َوَخْيُر الْخَطَّاِئَني التَّوَّاُبونَ: قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 



رِميِ الَْجَزرِيِّ ، َعْن زِيَاِد ْبنِ أَبِي َمرَْيَم ، َعنِ اْبنِ َمْعِقلٍ َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا ُسفَْيانُ ، َعْن َعْبِد الْكَ -٤٢٥٢
النََّدُم َتْوَبةٌ ، فَقَالَ لَُه : قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َدَخلُْت َمَع أَبِي َعلَى َعْبِد اِهللا ، فََسِمْعُتُه َيقُولُ : ، قَالَ 

  .َنَعْم: النََّدُم َتْوَبةٌ ، قَالَ : َت النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َيقُولُ أَْنتَ َسِمْع: أَبِي 

ْن َمكُْحولٍ ، َعْن َحدَّثََنا رَاِشدُ ْبُن َسِعيدٍ الرَّْمِليُّ ، أَخَْبَرَنا الَْوِليُد ْبُن ُمسِْلمٍ ، َعنِ اْبنِ ثَْوَبانَ ، َعْن أَبِيِه ، َع -٤٢٥٣
إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ لَيَقَْبلُ تَْوَبةَ : ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ )١(نُفَْيرٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َعْمُرو  ُجَبْيرِ ْبنِ

  .الْعَْبِد ، َما لَْم يَُغْرِغْر
  __________حاشية_
، ونقل  ٢٦٨الورقة " لزجاحة يف زوائد ابن ماجةمصباح ا"كذا رواه ابن ماجة ، ولذا أورده البوصريي يف ) ١(

  .قول اِملزِّي يف أن هذا وهم
ابن : "، فلم يصنع شيئًا ، صوابه " عن َعْبد اللَّهِِ بن َعْمرو: "وعند القزويين ، َيعْنِي ابن ماجة : قال الذهيب  -
  .٥/١٦١" ِسَير أعالم النبالء". "ُعَمر

  .٦٦٧٤" حتفة األشراف. "وهو وهم: ابن ماجة وقال اِملزِّي ، بعد أن ذكر رواية  -
، والتِّْرِمِذي ) ٨٤٧(، وعَْبد بن ُحَمْيد ) ٦٤٠٨(٢/١٥٣، و) ٦١٦٠(٢/١٣٢واحلديث ؛ أخرجه أمحد  -
، من طريق َعْبد الرَّْحَمن بن ثابت بن ثَْوَبان ، عن ) ٦٢٨(، وابن حِبَّان ) ٥٧١٧و ٥٦٠٩(، وأبو َيعْلَى ) ٣٥٣٧(

  .ول ، عن ُجَبْير بن ُنفَْير ، عن عبد اهللا بن ُعَمر بن اخلطابأبيه ، عن َمكُْح

َسِمْعُت أَبِي ، َحدَّثََنا أَُبو ُعثَْمانَ ، َعنِ اْبنِ : َحدَّثََنا إِْسحَاُق ْبُن إِبَْراِهيَم ْبنِ َحبِيبٍ ، َحدَّثََنا الُْمْعتَِمُر قَالَ  -٤٢٥٤
لَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَذَكََر أَنَُّه أََصاَب ِمَن امَْرأٍَة قُْبلَةً ، فََجَعلَ َيسْأَلُ َعْن كَفَّاَرِتَها ، َمْسُعوٍد ، أَنَّ َرُجالً أََتى النَّبِيَّ َص

الَْحسََناِت ُيذِْهْبَن السَّيِّئَاتِ َوأَِقمِ الصَّالَةَ طَرَفَيِ النََّهارِ َوُزلَفًا ِمَن اللَّْيلِ إِنَّ {: فَلَْم َيقُلْ لَُه شَْيئًا ، فَأَنَْزلَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ 
  .ِهَي ِلَمْن َعِملَ بَِها ِمْن أُمَِّتي: َيا َرسُولَ اِهللا ، أَِلي َهِذِه ؟ فَقَالَ : ، فَقَالَ الرَُّجلُ } ذَِلَك ِذكَْرى ِللذَّاِكرِيَن

قَالَ : َحدَّثََنا َعْبدُ الرَّزَّاقِ ، أَْخبََرَنا َمْعَمٌر ، قَالَ : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، وَإِْسَحاقُ ْبُن َمْنُصورٍ ، قَاالَ  -٤٢٥٥
ولِ اهللاِ َصلَّى اهللا أَالَ أَُحدِّثَُك بَِحِديثَْينِ َعجِيَبْينِ ، أَخَْبرَنِي ُحَمْيدُ ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، َعْن َرُس: الزُّْهرِيُّ 

إِذَا أََنا ِمتُّ فَأَْحرِقُونِي ، ثُمَّ : أَْسَرفَ َرُجلٌ َعلَى َنفِْسِه ، فَلَمَّا َحضََرُه الْمَْوُت ، أَْوَصى بَنِيِه ، فَقَالَ :  َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ
فَفََعلُوا : ا َما َعذََّبُه أََحًدا ، قَالَ اْسَحقُونِي ، ثُمَّ ذَرُّونِي ِفي الرِّيحِ ِفي الَْبْحرِ ، فَوَاللَِّه لَِئْن قََدَر َعلَيَّ رَبِّي لَيَُعذِّبُنِي َعذَاًب

َخشَْيُتَك أَوْ : َما َحَملََك َعلَى َما َصَنْعَت ؟ قَالَ : أَدِّي َما أََخذِْت ، فَإِذَا ُهَو قَاِئٌم ، فَقَالَ لَُه : بِِه ذَِلَك ، فَقَالَ ِلَألْرضِ 
  .َمَخافَُتكَ َيا َربِّ ، فََغفََر لَُه ِلذَِلَك

َوَحدَّثَنِي ُحَمْيدُ ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ ، َعْن َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، : الزُّهْرِيُّ  قَالَ -٤٢٥٦
كُلُ ِمْن َخشَاشِ اَألْرضِ ، حَتَّى َدَخلَِت امَْرأَةٌ النَّاَر ِفي ِهرٍَّة ، َرَبطَْتَها فَالَ ِهَي أَطَْعَمتَْها ، َوالَ ِهَي أَْرَسلَتَْها َتأْ: قَالَ 
  .َماَتْت

  .لِئَالَّ َيتَِّكلَ َرُجلٌ َوالَ َييْأََس َرُجلٌ: قَالَ الزُّْهرِيُّ 



ْبنِ  ْن َشْهرَِحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن َسعِيٍد ، َحدَّثََنا عَْبَدةُ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن ُموَسى ْبنِ الُْمَسيَّبِ الثَّقَِفيِّ ، َع -٤٢٥٧
إِنَّ اللََّه َتَباَرَك : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َحْوَشبٍ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ غَْنمٍ ، َعْن أَبِي ذَرٍّ ، قَالَ 

ِفَرةَ فَأَغِْفَر لَكُْم ، َوَمْن َعِلَم ِمْنكُْم أَنِّي ذُو َيا ِعَباِدي كُلُّكُْم ُمذْنٌِب ، إِالَّ َمْن َعافَْيُت ، فََسلُونِي الَْمْغ: َوَتَعالَى ، َيقُولُ 
ونِي الُْهَدى أَْهِدكُْم ، قُْدَرٍة َعلَى الَْمْغفَِرِة ، فَاْسَتْغفََرنِي بِقُْدرَِتي غَفَْرُت لَُه ، َوكُلُّكُمْ ضَالٌّ ، إِالَّ َمْن َهدَْيُت ، فََسلُ

ُت ، فََسلُونِي أَْرُزقْكُْم ، َولَْو أَنَّ َحيَّكُْم ، َوَميَِّتكُْم ، َوأَوَّلَكُْم ، َوآِخَركُْم ، َوَرطَْبكُْم ، َوكُلُّكُْم فَِقٌري ، إِالَّ َمْن أَغَْنْي
ُعوا فَكَاُنوا َولَوِ اْجَتَم َوَيابَِسكُُم اْجَتَمُعوا ، فَكَاُنوا َعلَى قَلْبِ أَْتقَى عَْبٍد ِمْن ِعَباِدي ، لَْم َيزِْد ِفي ُملِْكي َجَناحُ َبُعوَضٍة ،
كُْم ، َوأَوَّلَكُْم ، َعلَى قَلْبِ أَْشقَى َعْبٍد ِمْن ِعَباِدي ، لَمْ َيْنقُْص ِمْن ُملِْكي َجَناحُ َبُعوَضٍة ، َولَْو أَنَّ حَيَّكُْم ، َوَميَِّت

َبلََغْت أُْمنِيَُّتُه ، َما َنقََص ِمْن ُملِْكي ، إِالَّ كََما لَْو  َوآِخَركُْم ، َوَرطَْبكُْم ، َويَابَِسكُُم اْجَتَمعُوا ، فََسأَلَ كُلُّ َساِئلٍ ِمنُْهْم َما
طَاِئي كَالٌَم ، إِذَا أَرَْدُت شَْيئًا أَنَّ أََحَدكُْم َمرَّ بَِشفَِة الَْبْحرِ ، فََغَمَس ِفيَها إِْبَرةً ، ثُمَّ َنَزَعَها ، ذَِلَك بِأَنِّي َجوَاٌد َماجٌِد ، َع

  .كُْن فََيكُونُ: لَُه ، فَإِنََّما أَقُولُ 

  َباُب ِذكْرِ الَْمْوِت وَاِالْسِتْعَداِد لَُه -٣١
َعْن أَبِي َحدَّثََنا َمْحُموُد ْبُن غَْيالَنَ ، َحدَّثََنا الْفَْضلُ ْبُن ُموَسى ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْمرٍو ، َعْن أَبِي َسلََمةَ ،  -٤٢٥٨

  .أَكِْثُروا ذِكَْر َهاِدمِ اللَّذَّاِت ، َيْعنِي الَْمْوَت: َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم قَالَ َرسُولُ اِهللا : ُهَرْيَرةَ ، قَالَ 

ْبنِ قَْيسٍ ، َعْن َعطَاِء َحدَّثََنا الزُّبَْيُر ْبُن َبكَّارٍ ، َحدَّثََنا أََنُس ْبُن ِعيَاضٍ ، َحدَّثََنا َناِفُع ْبُن َعْبِد اِهللا ، َعْن فَْرَوةَ  -٤٢٥٩
كُْنُت َمَع َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فََجاَءُه َرُجلٌ ِمَن األَْنَصارِ ، : ي َربَاحٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، أَنَُّه قَالَ ْبنِ أَبِ

: أَْحَسنُُهْم ُخلُقًا ، قَالَ : فَْضلُ ؟ قَالَ َيا َرسُولَ اِهللا ، أَيُّ الُْمْؤِمنَِني أَ: فََسلََّم َعلَى النَّبِيِّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، ثُمَّ قَالَ 
  .أَكْثَرُُهْم ِللَْمْوِت ِذكًْرا ، َوأَْحَسنُُهْم ِلَما بَْعَدُه اْسِتْعَداًدا ، أُولَِئَك اَألكْيَاُس: فَأَيُّ الُْمْؤِمنَِني أَكَْيُس ؟ قَالَ 

َحدَّثَنِي اْبُن أَبِي َمْرَيَم ، َعْن َضْمَرةَ ْبنِ ، َحدَّثََنا َبِقيَّةُ ْبُن الَْولِيِد َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعْبِد الَْمِلِك الِْحْمِصيُّ ،  -٤٢٦٠
الْكَيُِّس َمْن َدانَ َنفَْسُه ، َوَعِملَ : قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َحبِيبٍ ، َعْن أَبِي َيْعلَى َشدَّاِد ْبنِ أَْوسٍ ، قَالَ 

  .الَْمْوِت ، وَالْعَاجُِز ، َمْن أَْتَبعَ َنفَْسُه َهَواَها ، ثُمَّ َتمَنَّى َعلَى اللَِّه ِلَما َبْعَد

َنسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن الَْحكَمِ ْبنِ أَبِي زِيَاٍد ، َحدَّثََنا َسيَّاٌر ، َحدَّثََنا َجْعفٌَر ، َعْن ثَابٍِت ، َعْن أَ -٤٢٦١
أَْرُجو اللََّه َيا َرسُولَ اِهللا ، : كَْيَف َتجُِدَك ؟ قَالَ : اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َدَخلَ َعلَى َشابٍّ َوُهَو ِفي الَْمْوِت ، فَقَالَ َصلَّى 

لِ َهذَا الَْمْوِطنِ ، إِالَّ أَْعطَاُه الَ َيْجَتِمَعاِن ِفي قَلْبِ َعْبٍد ِفي ِمثْ: َوأَخَاُف ذُُنوبِي ، فَقَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 
  .اللَُّه َما يَْرُجو ، َوآَمَنُه ِممَّا َيخَاُف

نِ َعطَاٍء ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َشبَاَبةُ ، َعنِ اْبنِ أَبِي ذِئْبٍ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْمرِو ْب -٤٢٦٢
الَْميِّتُ َتْحُضُرهُ الَْمالَِئكَةُ ، فَإِذَا كَانَ : رٍ ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ َسِعيِد ْبنِ َيسَا

َحِميَدةً ، َوأَْبِشرِي بَِرْوحٍ  اخُْرجِي أَيَُّتَها النَّفُْس الطَّيَِّبةُ ، كَاَنْت ِفي الَْجَسِد الطَّيِّبِ ، اخُْرجِي: الرَُّجلُ صَاِلًحا ، قَالُوا 
َماِء ، فَُيفَْتُح لََها ، فَُيقَالُ َورَْيَحاٍن ، َوَربٍّ غَْيرِ غَْضَبانَ ، فَالَ َيزَالُ ُيقَالُ لََها ذَِلكَ َحتَّى َتخُْرَج ، ثُمَّ ُيعَْرُج بَِها إِلَى السَّ

ا بِالنَّفْسِ الطَّيَِّبِة ، كَاَنْت ِفي الَْجَسدِ الطَّيِّبِ ، اْدُخِلي َحمِيَدةً ، َوأَْبِشرِي َمْرحًَب: فُالَنٌ ، فَُيقَالُ : َمْن َهذَا ؟ فََيقُولُونَ : 
لَّ ، الَِّتي ِفيَها اللَُّه َعزَّ َوَجبَِرْوحٍ َورَْيَحاٍن ، َوَربٍّ غَْيرِ غَْضَبانَ ، فَالَ َيزَالُ ُيقَالُ لََها ذَِلَك َحتَّى ُيْنتََهى بَِها إِلَى السََّماِء 



اخُْرجِي أَيَُّتَها النَّفُْس الَْخبِيثَةُ ، كَاَنْت ِفي الَْجَسدِ الَْخبِيِث ، اْخُرجِي ذَِميَمةً ، : َوإِذَا كَانَ الرَُّجلُ السُّوُء ، قَالَ 
حَتَّى َتْخُرَج ، ثُمَّ ُيعَْرُج بَِها إِلَى َوأَْبِشرِي بَِحِميمٍ ، َوغَسَّاقٍ ، َوآَخَر ِمْن َشكِْلِه أَزَْواٌج ، فَالَ َيزَالُ ُيقَالُ لََها ذَِلَك 

الَ مَْرَحًبا بِالنَّفْسِ الَْخبِيثَِة ، كَاَنْت ِفي الَْجَسدِ : فُالَنٌ ، فَُيقَالُ : َمْن َهذَا ؟ فَُيقَالُ : السََّماِء ، فَالَ ُيفَْتُح لََها ، فَُيقَالُ 
  .َتُح لَِك أَْبوَاُب السََّماِء ، فَُيْرَسلُ بَِها ِمَن السََّماِء ، ثُمَّ َتِصُري إِلَى الْقَبْرِالَْخبِيِث ، اْرجِِعي ذَِميَمةً ، فَإِنََّها الَ ُتفْ

َحدَّثََنا ُعَمُر ْبُن َعِليٍّ ، أَْخَبرَنِي : َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ثَابٍِت الَْجْحَدرِيُّ ، َوُعَمُر ْبُن َشبَّةَ ْبنِ َعبِيَدةَ ، قَاالَ  -٤٢٦٣
: ِه وَسلََّم ، قَالَ يلُ ْبُن أَبِي خَاِلٍد ، َعْن قَْيسِ ْبنِ أَبِي حَازِمٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ َمْسُعوٍد ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيإِْسَماِع

، قََبَضُه اللَُّه سُْبحَاَنُه ، فََتقُولُ اَألْرُض َيْومَ إِذَا كَانَ أََجلُ أََحِدكُْم بِأَْرضٍ أَْوثََبْتُه إِلَيَْها الْحَاَجةُ ، فَإِذَا َبلَغَ أَقَْصى أَثَرِِه 
  .َربِّ َهذَا َما اْسَتْوَدْعتَنِي: الِْقَياَمِة 

ْن ْبنِ أَوْفَى ، َعَحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َخلٍَف أَُبو َسلََمةَ ، َحدَّثََنا َعْبدُ اَألْعلَى ، َعْن َسِعيٍد ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن ُزرَاَرةَ  -٤٢٦٤
َمْن أََحبَّ ِلقَاَء اِهللا ، أََحبَّ اللَُّه ِلقَاَءُه ، : َسْعِد ْبنِ ِهَشامٍ ، َعْن َعاِئَشةَ ، أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ 

َيةُ ِلقَاِء اِهللا ِفي كََراِهَيِة ِلقَاِء الْمَْوِت ، فَكُلَُّنا َيا َرُسولَ اِهللا ، كََراِه: َوَمْن كَرَِه ِلقَاَء اِهللا ، كَرَِه اللَُّه ِلقَاَءُه ، فَِقيلَ لَُه 
ُه ِلقَاَءُه ، الَ ، إِنََّما ذَاَك ِعْنَد مَْوِتِه ، إِذَا ُبشِّرَ بَِرْحَمِة اِهللا َوَمْغفَِرِتِه ، أََحبَّ ِلقَاَء اِهللا ، فَأََحبَّ اللَّ: َيكَْرُه الْمَْوَت ، قَالَ 

  .ذَابِ اِهللا ، كَرَِه ِلقَاَء اِهللا ، َوكَرِهَ اللَُّه ِلقَاَءُهَوإِذَا ُبشَِّر بَِع

ْن أََنسٍ ، قَالَ َحدَّثََنا ِعْمَرانُ ْبُن ُموَسى ، َحدَّثََنا َعْبُد الْوَارِثِ ْبُن َسِعيٍد ، َحدَّثََنا َعْبُد الْعَزِيزِ ْبُن ُصَهْيبٍ ، َع -٤٢٦٥
الَ َيَتَمنَّى أََحُدكُُم الَْمْوَت ِلُضرٍّ نََزلَ بِِه ، فَإِنْ كَانَ الَ ُبدَّ ُمَتَمنًِّيا الَْمْوَت ، : وَسلََّم  قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه: 

  .اللَُّهمَّ أَحْيِنِي َما كَاَنِت الْحََياةُ خَْيًرا ِلي ، َوَتَوفَّنِي إِذَا كَاَنِت الَْوفَاةُ خَْيًرا ِلي: فَلَْيقُلِ 

  الْقَْبرِ َوالْبِلَى َباُب ِذكْرِ -٣٢
: ي ُهَريَْرةَ ، قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ ، َعْن أَبِ -٤٢٦٦

ِن إِالَّ َيْبلَى ، إِالَّ َعظًْما َواِحًدا ، َوُهَو َعْجبُ الذََّنبِ ، لَْيَس َشْيٌء ِمَن اإلِْنَسا: قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 
  .َوِمْنُه ُيَركَُّب الَْخلُْق َيْوَم الِْقَياَمِة

َبِحريٍ ، َعْن  َحدَّثَنِي َيْحَيى ْبُن َمِعنيٍ ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن يُوُسَف ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن إِْسحَاَق  -٤٢٦٧
َتذْكُرُ الَْجنَّةَ : كَانَ ُعثَْمانُ ْبُن َعفَّانَ إِذَا َوقََف َعلَى قَْبرٍ َيْبِكي َحتَّى يَُبلَّ ِلْحَيَتُه ، فَِقيلَ لَُه : َهانٍِئ ، َموْلَى ُعثَْمانَ ، قَالَ 

إِنَّ الْقَْبَر أَوَّلُ َمنَازِلِ اآلِخَرةِ : هللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ إِنَّ َرُسولَ ا: َوالنَّاَر ، َوالَ َتْبِكي ، َوتَْبِكي ِمْن َهذَا ؟ قَالَ 
َوقَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيهِ : ، فَإِنْ َنَجا ِمْنُه ، فََما َبْعَدهُ أَْيَسُر ِمْنُه ، َوإِنْ لَْم يَْنُج ِمْنُه ، فََما َبْعَدُه أََشدُّ ِمْنُه قَالَ 

  .َما رَأَْيُت َمْنظًَرا قَطُّ إِالَّ وَالْقَْبُر أَفْظَُع ِمنُْه: لََّم وَس

نِ َعطَاٍء ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َشبَاَبةُ ، َعنِ اْبنِ أَبِي ذِئْبٍ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْمرِو ْب -٤٢٦٨
إِنَّ الْمَيَِّت َيِصريُ إِلَى الْقَْبرِ ، فَُيجْلَُس : ُهرَْيَرةَ ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ َسِعيِد ْبنِ َيسَارٍ ، َعْن أَبِي 

الَمِ ، فَُيقَالُ لَُه كُْنُت ِفي اِإلْس: ِفيَم كُْنَت ؟ فََيقُولُ : الرَُّجلُ الصَّاِلُح ِفي قَْبرِِه ، غَْيَر فَزِعٍ ، َوالَ َمْشُعوٍف ، ثُمَّ ُيقَالُ لَُه 
لَهُ ُمَحمَّدٌ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َجاَءَنا بِالَْبيَِّناِت ِمْن ِعْنِد اِهللا فََصدَّقْنَاُه ، فَُيقَالُ : َما َهذَا الرَُّجلُ ؟ فََيقُولُ : 



َرى اللََّه ، فَُيفَْرُج لَُه فُْرَجةٌ ِقَبلَ النَّارِ ، فََيْنظُُر إِلَْيَها َيحِْطُم َبْعُضَها َبْعًضا َما َيْنَبِغي َألَحدٍ أَنْ َي: َهلْ رَأَْيَت اللََّه ؟ فََيقُولُ : 
َهذَا : فَُيقَالُ لَُه َها ، اْنظُْر إِلَى َما َوقَاَك اللَُّه ، ثُمَّ ُيفَْرُج لَُه فُْرَجةٌ قَِبلَ الَْجنَِّة ، فََيْنظُرُ إِلَى َزهَْرِتَها ، َوَما ِفي: ، فَُيقَالُ لَُه 

رِِه ، َعلَى الَْيِقنيِ كُْنَت ، َوَعلَْيِه ُمتَّ ، َوَعلَْيِه ُتْبَعثُ ، إِنْ َشاَء اللَُّه ، وَُيْجلَُس الرَُّجلُ السُّوُء ِفي قَْب: َمقَْعُدَك ، َوُيقَالُ لَُه 
َسِمْعُت النَّاسَ : َما َهذَا الرَُّجلُ ؟ فََيقُولُ : ْدرِي ، فَُيقَالُ لَُه الَ أَ: ِفيَم كُْنَت ؟ فََيقُولُ : فَزًِعا َمْشُعوفًا ، فَُيقَالُ لَُه 

اْنظُرْ إِلَى َما َصَرفَ اللَُّه َعْنَك ، :  َيقُولُونَ قَْوالً فَقُلُْتُه ، فَُيفَْرُج لَُه ِقَبلَ الَْجنَِّة ، فََيْنظُُر إِلَى َزْهرَِتَها َوَما ِفيَها ، فَُيقَالُ لَُه
َهذَا َمقَْعُدَك ، َعلَى الشَّكِّ كُْنَت ، : فَْرُج لَُه فُْرَجةٌ قَِبلَ النَّارِ ، فََيْنظُرُ إِلَْيَها ، َيْحِطمُ َبْعُضَها َبْعًضا ، فَُيقَالُ لَُه ثُمَّ ُي

  .َوَعلَْيِه ُمتَّ ، َوَعلَْيِه ُتْبَعثُ ، إِنْ َشاَء اللَُّه َتَعالَى

ةَ شَّارٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َجعْفَرٍ ، َحدَّثََنا شُْعَبةُ ، َعْن َعلْقََمةَ ْبنِ َمْرثٍَد ، َعْن َسْعِد ْبنِ ُعَبْيَدَحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َب -٤٢٦٩
: ، قَالَ } لْقَْولِ الثَّابِِتُيثَبُِّت اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا بِا{: ، َعنِ الَْبَراِء ْبنِ َعازِبٍ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ 

يُثَبُِّت اللَُّه الَِّذينَ {: َربَِّي اللَُّه ، َوَنبِيِّي ُمحَمٌَّد ، فَذَِلَك قَْولُُه : َمْن َربَُّك ؟ فََيقُولُ : َنزَلَْت ِفي َعذَابِ الْقَْبرِ ، ُيقَالُ لَُه 
  .}ي اآلِخرَِةآَمُنوا بِالْقَْولِ الثَّابِِت ِفي الَْحَياِة الدُّْنَيا َوِف

َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا ُعَبْيدُ اهللاِ ْبُن ُعَمَر ، -٤٢٧٠
ْم ُعرَِض َعلَى َمقَْعِدهِ بِالَْغدَاِة ، َوالَْعِشيِّ ، إِنْ كَانَ ِمْن أَْهلِ إِذَا َماَت أََحدُكُ: ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ 

  .َهذَا َمقَْعُدَك حَتَّى ُتبَْعثَ َيْوَم الِْقَياَمِة: الَْجنَِّة ، فَِمْن أَْهلِ الَْجنَِّة ، َوإِنْ كَانَ ِمْن أَْهلِ النَّارِ ، فَِمْن أَْهلِ النَّارِ ، ُيقَالُ 

ْنَصارِيِّ ، ثََنا ُسوَْيُد ْبُن َسعِيٍد ، أَْخَبرََنا َماِلُك ْبُن أََنسٍ ، َعنِ اْبنِ ِشهَابٍ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمنِ ْبنِ كَْعبٍ اَألَحدَّ -٤٢٧١
َما َنَسَمةُ الُْمْؤِمنِ طَاِئٌر َيْعلُُق ِفي إِنَّ: أَنَُّه أَْخَبَرُه ، أَنَّ أََباُه كَانَ ُيَحدِّثُ ، أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ 

  .َشَجرِ الَْجنَِّة ، َحتَّى َيْرجِعَ إِلَى َجَسِدِه َيْوَم ُيبَْعثُ

َجابِرِ  انَ ، َعْنَحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن حَفْصٍ اُألُبلِّيُّ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن َعيَّاشٍ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي ُسفَْي -٤٢٧٢
إِذَا َدَخلَ الَْميُِّت الْقَْبَر ، ُمثِّلَِت الشَّْمُس عِْنَد غُُروبَِها ، فََيْجِلسُ : ْبنِ َعْبِد اِهللا ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ 

  .َدعُونِي أَُصلِّي: َيْمَسُح َعْيَنْيِه ، َوَيقُولُ 

  َباُب ِذكْرِ الَْبْعِث -٣٣
: بِي َسِعيٍد ، قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعبَّاُد ْبُن الَْعوَّامِ ، َعْن َحجَّاجٍ ، َعْن َعِطيَّةَ ، َعْن أَ -٤٢٧٣

يهَِما قَرَْناِن ، ُيالَِحظَانِ النَّظََر َمَتى إِنَّ صَاِحَبيِ الصُّورِ بِأَْيِديهَِما ، أَْو ِفي أَْيِد: قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 
  .ُيْؤَمَراِن

لََمةَ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ قال َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمْسهِرٍ ، َعْن ُمَحمَّدِ ْبنِ َعْمرٍو ، َعْن أَبِي َس -٤٢٧٤
فََرفََع َرُجلٌ ِمَن اَألْنصَارِ ، ُهوِد بِسُوقِ الَْمِديَنِة ، وَالَِّذي اْصطَفَى ُموَسى َعلَى الَْبَشرِ قَالَ َرُجلٌ ِمَن الَْي: ُهَرْيَرةَ ، قَالَ 

َسلََّم ، َتقُولُ َهذَا َوِفيَنا َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ؟ فَذُِكَر ذَِلَك ِلَرسُولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه و: َيَدُه فَلَطََمُه ، قَالَ 
َونُِفَخ ِفي الصُّورِ فََصِعَق َمْن ِفي السََّماَواِت َوَمْن ِفي اَألْرضِ إِالَّ َمْن َشاَء اللَُّه ثُمَّ نُِفَخ ِفيهِ {: قَالَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ : فَقَالَ 



إِذَا أََنا بُِموَسى آِخذٌ بِقَاِئَمٍة ِمْن قََواِئمِ الَْعْرشِ ، فَالَ ، فَأَكُونُ أَوَّلَ َمْن َرفََع رَأَْسُه ، فَ} أُخَْرى فَإِذَا ُهْم ِقَياٌم َينْظُُرونَ
  .أََنا َخْيٌر ِمْن ُيوُنَس ْبنِ َمتَّى فَقَْد كَذََب: أَْدرِي أََرفََع َرأَْسُه قَْبِلي ، أَْو كَانَ ِممَّنِ اْسَتثَْنى اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ، َوَمْن قَالَ 

َحدَّثََنا َعْبدُ الْعَزِيزِ ْبُن أَبِي َحازِمٍ قال َحدَّثَنِي أَبِي ، : ْبُن َعمَّارٍ ، َوُمَحمَّدُ ْبُن الصَّبَّاحِ ، قَاالَ َحدَّثََنا ِهَشاُم  -٤٢٧٥
َوُهَو َعلَى الِْمْنَبرِ ،  َسِمْعُت َرسُولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ،: َعْن ُعَبْيِد اِهللا ْبنِ ِمقَْسمٍ ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 

أََنا الَْجبَّاُر ، أََنا : لُ يَأُْخذُ الَْجبَّاُر َسَماَواِتِه ، وَأََرِضيِه بَِيِدِه ، َوقََبَض َيَدُه فَجََعلَ َيقْبُِضَها ، وََيْبُسطَُها ، ثُمَّ َيقُو: َيقُولُ 
َوَيَتَماَيلُ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َعْن َيِمينِِه ، َوَعْن ِشَماِلهِ : قَالَ  الَْمِلُك ، أَْيَن الَْجبَّاُرونَ ؟ أَْيَن الْمَُتكَبِّرُونَ ؟

أََساِقطٌ ُهَو بَِرُسولِ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه : ، َحتَّى نَظَْرُت إِلَى الِْمنَْبرِ يََتَحرَُّك ِمْن أَْسفَلِ َشْيٍء ِمْنُه ، َحتَّى إِنِّي َألقُولُ 
  .وَسلََّم ؟

اْبنِ أَبِي ُملَْيكَةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َخاِلٍد اَألْحَمُر ، َعْن َحاِتمِ ْبنِ أَبِي صَِغَريةَ ، َعنِ  -٤٢٧٦
ُحفَاةً عَُراةً ، قُلُْت : ُر النَّاُس َيْوَم الِْقَياَمِة ؟ قَالَ َيا َرسُولَ اِهللا ، كَْيَف ُيْحَش: قُلُْت : قَالَْت َعاِئَشةُ : َعنِ الْقَاِسمِ ، قَالَ 

َيا َعاِئَشةُ األَْمُر أََهمُّ ِمْن أَنْ َيْنظَُر بَْعُضُهمْ : َيا َرسُولَ اِهللا ، فََما ُيسَْتْحَيا ؟ قَالَ : َوالنَِّساُء ، قُلُْت : َوالنَِّساُء ؟ قَالَ : 
  .إِلَى َبْعضٍ

 ، أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َوِكيٌع ، َعْن َعِليِّ ْبنِ َعِليِّ ْبنِ رِفَاَعةَ ، َعنِ الَْحَسنِ ، َعْن أَبِي ُموَسى اَألْشَعرِيَِّحدَّثََنا  -٤٢٧٧
عَْرَضَتاِن ، فَجِدَالٌ ، فَأَمَّا : يُْعَرضُ النَّاسُ َيْوَم الْقَِياَمِة ثَالَثَ َعَرَضاٍت : قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَ 

  .الِِهَوَمَعاِذيُر ، َوأَمَّا الثَّاِلثَةُ ، فَعِْنَد ذَِلَك َتِطُري الصُُّحُف ِفي األَْيِدي ، فَآِخذٌ بَِيمِينِِه ، َوآِخذٌ بِِشَم

ٍد اَألْحَمُر ، َعنِ اْبنِ َعْوٍن ، َعْن َناِفعٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ِعيَسى ْبُن ُيوُنَس ، َوأَُبو َخاِل -٤٢٧٨
َيقُوُم أََحُدُهْم ِفي َرْشِحِه : ، قَالَ }َيْوَم َيقُوُم النَّاسُ ِلَربِّ الْعَالَِمَني{: َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

  .إِلَى أَْنَصاِف أُذَُنيِْه

اِئَشةَ و َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمْسهِرٍ ، َعْن َداُوَد ، َعنِ الشَّْعبِيِّ ، َعْن َمْسرُوقٍ ، َعْن َعَحدَّثََنا أَُب -٤٢٧٩
، } اَألْرضِ وَالسََّماَواُتَيْوَم تَُبدَّلُ اَألْرُض غَْيَر {: سَأَلُْت َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم َعْن قَْوِلِه َتَعالَى : ، قَالَْت 

  .َعلَى الصَِّراِط: فَأَْيَن َيكُونُ النَّاُس َيْومَِئٍذ ؟ قَالَ 

َحدَّثَنِي ُعبَْيُد اهللاِ ْبُن الُْمِغَريِة ، َعْن ُسلَْيَمانَ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َعْبُد اَألْعلَى ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسحَاَق  -٤٢٨٠
َسِمْعُتُه َيعْنِي أََبا َسِعيٍد ، : َوكَانَ ِفي َحْجرِ أَبِي َسِعيٍد ، قَالَ : ْمرِو ْبنِ َعْبِد ْبنِ الُْعْتوَارِيِّ ، أََحدِ َبنِي لَْيٍث ، قَالَ ْبنِ َع

اَنيْ َجَهنََّم ، َعلَى َحَسٍك كََحَسكِ يُوَضُع الصَِّراطُ َبْيَن ظَْهَر: َسِمْعُت َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َيقُولُ : َيقُولُ 
  .وٌس ِفيَهاالسَّْعدَاِن ، ثُمَّ َيسَْتجِيزُ النَّاُس ، فَنَاجٍ ُمَسلٌَّم ، َوَمْخُدوجٌ بِِه ، ثُمَّ َناجٍ ، وَُمْحتََبٌس بِِه ، َوَمْنكُ

، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي ُسفَْيانَ ، َعْن َجابِرٍ ، َعْن أُمِّ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ -٤٢٨١
إِنِّي َألْرُجو أَالَّ َيْدُخلَ النَّاَر أََحٌد ، إِنْ َشاَء اللَُّه تََعالَى : قَالَ النَّبِيُّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ُمَبشِّرٍ ، َعْن َحفَْصةَ ، قَالَْت 



َوإِنْ مِْنكُْم إِالَّ وَارُِدَها كَانَ َعلَى {: َيا َرُسولَ اِهللا ، أَلَْيَس قَْد قَالَ اللَُّه : قُلُْت : ا ، وَالُْحَدْيبَِيةَ ، قَالَْت ِممَّْن َشهَِد َبْدًر
  .}ظَّاِلِمَني ِفيَها جِِثياثُمَّ ُنَنجِّي الَِّذيَن اتَّقَْوا ، َوَنذَُر ال{: أَلَْم َتْسَمِعيِه َيقُولُ : ، قَالَ } رَبَِّك َحْتًما َمقْضِيا

  َباُب ِصفَةِ أُمَِّة ُمَحمَّدٍ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم -٣٤
بِي َحازِمٍ ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرٍ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن َزكَرِيَّا ْبنِ أَبِي َزاِئَدةَ ، َعْن أَبِي مَاِلٍك اَألْشجَِعيِّ ، َعْن أَ -٤٢٨٢
َترُِدونَ َعلَيَّ غُرا ُمَحجَِّلَني ِمَن الُْوُضوِء ، ِسيَماُء أُمَِّتي ، : قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َرةَ ، قَالَ أَبِي ُهَرْي

  .لَْيسَ َألَحٍد غَْيرَِها

َنا شُْعَبةُ ، َعْن أَبِي إِْسَحاَق ، َعْن َعْمرِو ْبنِ َمْيُموٍن ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن َجعْفَرٍ ، َحدَّثَ -٤٢٨٣
أَتَْرَضْونَ أَنْ َتكُوُنوا ُرُبَع أَْهلِ الَْجنَِّة ؟ : كُنَّا َمَع َرُسولِ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ِفي قُبٍَّة ، فَقَالَ : َعْن َعْبِد اِهللا ، قَالَ 

َوالَِّذي نَفِْسي بَِيِدهِ إِنِّي َألْرُجو أَنْ : َنَعْم ، قَالَ : أَتَْرَضْونَ أَنْ َتكُوُنوا ثُلُثَ أَْهلِ الَْجنَِّة ؟ قُلَْنا : َبلَى ، قَالَ : قُلَْنا 
ْهلِ الشِّْرِك إِالَّ كَالشََّعَرةِ أََتكُوُنوا نِْصَف أَْهلِ الَْجنَِّة ، وَذَِلَك أَنَّ الَْجنَّةَ الَ َيْدُخلَُها إِالَّ َنفٌْس ُمْسِلَمةٌ ، َوَما أَْنُتْم ِفي 

  .الْبَْيَضاِء ، ِفي جِلْدِ الثَّْورِ اَألْسَوِد ، أَْو كَالشََّعَرِة السَّوَْداِء ، ِفي جِلِْد الثَّْورِ اَألْحَمرِ

اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي َصاِلحٍ ، َعْن أَبِي  َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعنِ: َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، وَأَْحَمُد ْبُن سَِناٍن ، قَاالَ  -٤٢٨٤
َيجِيُء النَّبِيُّ َوَمَعُه الرَُّجالَِن ، وََيجِيُء النَّبِيُّ َوَمَعُه الثَّالَثَةُ ، : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َسِعيٍد ، قَالَ 

َهلْ َبلََّغكُْم ؟ فََيقُولُونَ : َنَعْم ، فَُيدَْعى قَْوُمُه ، فَُيقَالُ : َهلْ َبلَّْغَت قَْوَمَك ؟ فََيقُولُ : َوأَكْثَُر ِمْن ذَِلَك ، َوأَقَلُّ ، فَُيقَالُ لَُه 
َنَعْم ، : َيقُولُونَ َهلْ َبلَّغَ َهذَا ؟ فَ: ُمحَمٌَّد َوأُمَُّتُه ، فَُتدَْعى أُمَّةُ ُمحَمٍَّد ، فَُيقَالُ : َمْن َيشَْهُد لََك ؟ فََيقُولُ : الَ ، فَُيقَالُ : 

: فَذَِلكُْم قَْولُُه َتَعالَى : أَْخَبرََنا َنبِيَُّنا بِذَِلكَ أَنَّ الرُُّسلَ قَْد َبلَُّغوا فََصدَّقَْناُه ، قَالَ : َوَما ِعلُْمكُْم بِذَِلَك ؟ فََيقُولُونَ : فََيقُولُ 
  .}اَء َعلَى النَّاسِ َوَيكُونَ الرَُّسولُ َعلَْيكُْم َشهِيدًاَوكَذَِلَك َجَعلَْناكُْم أُمَّةً َوَسطًا لَِتكُونُوا شَُهَد{

بِي كَِثريٍ ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن ُمْصَعبٍ ، َعنِ اَألْوَزاِعيِّ ، َعْن َيْحَيى ْبنِ أَ -٤٢٨٥
َصَدرَْنا َمَع َرسُولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، : ْبنِ َيَسارٍ ، َعْن رِفَاَعةَ الُْجَهنِيِّ ، قَالَ  ِهالَلِ ْبنِ أَبِي َمْيمُوَنةَ ، َعْن َعطَاِء

َيْدُخلُوَها َحتَّى  و أَالََّوالَِّذي نَفُْس ُمَحمَّدٍ بَِيِدِه َما ِمْن َعْبٍد ُيْؤِمُن ، ثُمَّ ُيَسدُِّد ، إِالَّ ُسِلكَ بِِه ِفي الَْجنَِّة ، وَأَْرُج: فَقَالَ 
 ُيْدِخلَ الَْجنَّةَ ِمْن أُمَِّتي َسْبِعَني َتَبوَُّؤوا أَنُْتْم َوَمْن َصلََح ِمْن ذََرارِيِّكُْم َمَساِكَن ِفي الَْجنَِّة ، َولَقَْد َوَعَدنِي َربِّي َعزَّ َوَجلَّ أَنْ

  .أَلْفًا ، بَِغْيرِ ِحَسابِ

َسِمْعُت أََبا : ارٍ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن َعيَّاشٍ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن زِيَاٍد اَأللْهَانِيُّ ، قَالَ َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّ -٤٢٨٦
ْدِخلَ الَْجنَّةَ ِمْن َوَعَدنِي رَبِّي سُْبَحاَنهُ أَنْ ُي: َسِمْعُت َرُسولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َيقُولُ : أَُماَمةَ الَْباِهِليَّ ، َيقُولُ 

ٍت ِمْن َحثَيَاِت رَبِّي َعزَّ أُمَِّتي َسْبِعَني أَلْفًا ، الَ ِحَساَب َعلَْيهِْم ، َوالَ َعذَاَب ، َمَع كُلِّ أَلٍْف َسْبُعونَ أَلْفًا ، وَثَالَثُ َحثَيَا
  .َوَجلَّ

َحدَّثََنا َضْمَرةُ ْبُن َربِيَعةَ ، : ، وَأَيُّوُب ْبُن ُمحَمٍَّد الرَّقِّيُّ ، قَاالَ  َحدَّثََنا ِعيَسى ْبُن ُمَحمَِّد ْبنِ النَّحَّاسِ الرَّْمِليُّ -٤٢٨٧
ُنكِْملُ َيْوَم : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َعنِ اْبنِ َشْوذَبٍ ، َعْن َبْهزِ ْبنِ َحِكيمٍ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجدِِّه ، قَالَ 

  .َسْبِعَني أُمَّةً ، َنْحُن آِخُرَها َوَخْيُرهَا الِْقَياَمِة



بِيِه ، َعْن َجدِِّه ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َخاِلِد ْبنِ ِخدَاشٍ ، َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ اْبُن ُعلَيَّةَ ، َعْن َبْهزِ ْبنِ َحكِيمٍ ، َعْن أَ -٤٢٨٨
  .إِنَّكُْم َوفَّْيُتْم َسْبِعَني أُمَّةً ، أَْنُتْم َخْيُرَها ، َوأَكَْرُمَها َعلَى اللَِّه: َسلََّم ، َيقُولُ َسِمْعُت َرسُولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه و: قَالَ 

قََمةَ نُ ، َعْن َعلَْحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن إِْسحَاَق الَْجْوَهرِيُّ ، َحدَّثََنا ُحَسْيُن ْبُن َحفْصٍ اَألْصَبهَانِيُّ ، َحدَّثََنا ُسفَْيا -٤٢٨٩
أَْهلُ الَْجنَِّة ِعْشُرونَ َوِمئَةُ َصفٍّ : ْبنِ َمْرثٍَد ، َعْن ُسلَْيَمانَ ْبنِ ُبرَْيَدةَ ، َعْن أَبِيِه ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ 

  .، ثََماُنونَ ِمْن َهِذِه اُألمَِّة ، َوأَْرَبُعونَ ِمْن َساِئرِ األَُممِ

يِّ ، َعْن أَبِي ثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا أَُبو َسلََمةَ ، َعْن َحمَّاِد ْبنِ َسلََمةَ ، َعْن َسِعيِد ْبنِ إِيَاسٍ الُْجرَْيرَِحدَّ -٤٢٩٠
أَْينَ : َوأَوَّلُ َمْن ُيَحاَسُب ، ُيقَالُ  َنْحُن آِخرُ األَُممِ ،: َنضَْرةَ ، َعنِ اْبنِ َعبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ 

  .اُألمَّةُ اُألمِّيَّةُ ، َونَبِيَُّها ؟ فََنْحُن اآلِخُرونَ اَألوَّلُونَ

قَالَ : قَالَ  يِه ،َحدَّثََنا ُجبَاَرةُ ْبُن الُْمَغلِّسِ ، َحدَّثََنا عَْبُد اَألْعلَى ْبُن أَبِي الُْمَساوِرِ ، َعْن أَبِي ُبرَْدةَ ، َعْن أَبِ -٤٢٩١
إِذَا َجَمَع اللَُّه الَْخالَِئَق َيْوَم الِْقَياَمِة ، أُِذنَ ُألمَِّة ُمحَمٍَّد ِفي السُّجُوِد ، فََيْسُجُدونَ لَهُ : َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

  .ِفَداَءكُْم ِمَن النَّارِاْرفَُعوا ُرؤُوَسكُْم ، قَْد َجَعلَْنا ِعدََّتكُْم : طَوِيالً ، ثُمَّ يُقَالُ 

قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا : َحدَّثََنا ُجبَاَرةُ ْبُن الُْمَغلِّسِ ، َحدَّثََنا كَِثريُ ْبُن ُسلَْيمٍ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، قَالَ  -٤٢٩٢
، فَإِذَا كَانَ َيْوُم الِْقَياَمِة ، ُدِفَع إِلَى كُلِّ َرُجلٍ ِمَن الُْمْسِلِمنيَ إِنَّ َهِذِه اُألمَّةَ َمْرُحوَمةٌ ، َعذَاُبَها بِأَْيدِيَها : َعلْيِه وَسلََّم 

  .َهذَا ِفَداُؤَك ِمَن النَّارِ: َرُجلٌ ِمَن الُْمْشرِِكَني ، فَُيقَالُ 

  َباُب َما يُْرَجى ِمْن َرْحَمِة اِهللا َيْوَم الِْقَيامَِة -٣٥
ي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا يَزِيُد ْبُن هَاُرونَ ، أَْخَبرََنا َعْبُد الَْمِلِك ، َعْن َعطَاٍء ، َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِ -٤٢٩٣

، فَبَِها يََترَاَحُمونَ ،  إِنَّ ِللَِّه ِمئَةَ َرْحَمٍة ، قََسَم ِمْنَها َرْحَمةً َبْيَن َجِميعِ الَْخالَِئقِ: َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ 
  .َها ِعبَاَدُه َيْوَم الِْقَياَمِةَوبَِها َيتََعاطَفُونَ ، َوبَِها َتْعِطُف الَْوْحُش َعلَى أَْوالَِدَها ، َوأَخَّرَ ِتْسَعةً وَِتْسِعَني َرْحَمةً ، َيْرَحُم بِ

َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي َصاِلحٍ ، َعْن أَبِي :  َحدَّثََنا أَُبو كَُرْيبٍ ، وَأَْحَمُد ْبُن سَِناٍن ، قَاالَ -٤٢٩٤
َخلََق اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ، َيْوَم َخلََق السََّماوَاِت َواَألْرَض ، ِمئَةَ : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َسِعيٍد ، قَالَ 

ُر ، اَألْرضِ ِمْنَها َرْحَمةً ، فَبَِها َتْعِطُف الَْواِلَدةُ َعلَى وَلَِدَها ، وَالَْبهَاِئُم بَْعُضَها َعلَى بَْعضٍ ، وَالطَّْيَرْحَمٍة ، فَجََعلَ ِفي 
  .رَّْحَمِةلَوأَخََّر ِتْسَعةً وَِتْسِعَني إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة ، فَإِذَا كَانَ َيْوُم الِْقَياَمِة ، أَكَْملََها اللَُّه بَِهِذِه ا

َحدَّثََنا أَُبو خَاِلدٍ اَألْحَمُر ، َعنِ اْبنِ : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُنَمْيرٍ ، وَأَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، قَاالَ  -٤٢٩٥
إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ ، لَمَّا َخلََق :  َعلْيِه وَسلََّم قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا: َعْجالَنَ ، َعْن أَبِيِه ، َعْن أَبِي ُهرَْيَرةَ ، قَالَ 

  .إِنَّ َرْحَمِتي َتْغِلُب غََضبِي: الَْخلَْق ، كََتَب بَِيِدِه َعلَى َنفِْسِه 

ا َعْبُد الَْمِلِك ْبُن ُعَمْيرٍ ، َعنِ اْبنِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد الَْمِلِك ْبنِ أَبِي الشَّوَارِبِ ، َحدَّثََنا أَُبو َعوَاَنةَ ، َحدَّثََن -٤٢٩٦
، َيا ُمَعاذُ : َمرَّ بِي َرسُولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، وَأََنا َعلَى ِحَمارٍ ، فَقَالَ : أَبِي لَْيلَى ، َعْن ُمَعاِذ ْبنِ جََبلٍ ، قَالَ 



فَإِنَّ َحقَّ اِهللا َعلَى : اللَُّه َوَرسُولُُه أَْعلَُم ، قَالَ : قُّ الْعَِباِد َعلَى اِهللا ؟ قُلُْت َهلْ َتْدرِي َما َحقُّ اِهللا َعلَى الِْعَباِد ؟ َوَما َح
  .يَُعذِّبَُهْم الِْعبَاِد أَنْ َيعُْبُدوُه ، َوالَ ُيْشرِكُوا بِِه شَْيئًا ، َوَحقُّ الِْعَباِد َعلَى اِهللا ، إِذَا فََعلُوا ذَِلكَ أَنْ الَ

َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم ْبُن أَْعَيَن ، َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن َيْحَيى الشَّْيَبانِيُّ ، َحدَّ -٤٢٩٧
وَسلََّم ِفي بَْعضِ غََزوَاِتِه ، فََمرَّ  كُنَّا َمَع َرُسولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه: ُعَمَر ْبنِ َحفْصٍ ، َعْن َناِفعٍ ، َعنِ اْبنِ ُعَمَر ، قَالَ 

َنْحُن الُْمْسِلُمونَ ، َواْمرَأَةٌ َتْحِصبُ َتنُّورََها ، َوَمَعَها اْبٌن لََها ، فَإِذَا اْرتَفََع ، َوَهجُ : َمنِ الْقَْوُم ؟ فَقَالُوا : بِقَْومٍ ، فَقَالَ 
  التَّنُّورِ تََنحَّتْ بِِه ،

بِأَبِي أَْنَت َوأُمِّي ، أَلَْيَس اللَُّه : َنَعْم ، قَالَْت : أَْنَت َرُسولُ اِهللا ، قَالَ : ى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، فَقَالَْت فَأََتِت النَّبِيَّ َصلَّ
فَإِنَّ اُألمَّ الَ : َبلَى ، قَالَْت : الَ أََولَْيَس اللَُّه بِأَْرَحَم بِِعَباِدِه ِمَن اُألمِّ بَِولَِدَها ؟ قَ: َبلَى ، قَالَْت : بِأَْرَحمِ الرَّاِحِمَني ؟ قَالَ 

إِنَّ اللََّه الَ ُيَعذِّبُ : ا ، فَقَالَ ُتلِْقي َولَدََها ِفي النَّارِ ، فَأَكَبَّ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم يَْبِكي ، ثُمَّ َرفََع َرأَْسهُ إِلَْيَه
  .الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه: َد ، الَِّذي َيَتَمرَُّد َعلَى اِهللا ، وَأََبى أَنْ َيقُولَ ِمْن ِعَباِدِه إِالَّ الَْمارِدَ الُْمَتَمرِّ

ْبِد َربِِّه ْبنِ َسِعيٍد ، َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن الَْوِليدِ الدَِّمشِْقيُّ ، َحدَّثََنا َعْمُرو ْبُن َهاِشمٍ ، َحدَّثََنا اْبُن لَهِيَعةَ ، َعْن َع -٤٢٩٨
: الَ َيْدُخلُ النَّاَر إِالَّ َشِقيٌّ ، ِقيلَ : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َسِعيٍد الَْمقْبُرِيِّ ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، قَالَ َعْن 

  .لَُه مَْعِصَيةً َمْن لَْم َيْعَملْ ِللَِّه بِطَاَعٍة ، َولَْم َيْتُرْك: َيا َرسُولَ اِهللا ، َوَمنِ الشَِّقيُّ ؟ قَالَ 

و َحْزمٍ الْقُطَِعيِّ ، َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َزْيُد ْبُن الُْحَبابِ ، َحدَّثََنا سَُهْيلُ ْبُن َعْبِد اِهللا ، أَُخ -٤٢٩٩
ُهَو أَْهلُ {: َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قََرأَ ، أَْو َتالَ َهِذِه اآلَيةَ  َحدَّثََنا ثَابٌِت الُْبنَانِيُّ ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، أَنَّ َرُسولَ اِهللا

أََنا أَْهلٌ أَنْ أُتَّقَى ، فَالَ ُيجَْعلْ َمِعي إِلٌَه آَخُر ، فََمنِ اتَّقَى أَنْ : قَالَ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ : ، فَقَالَ } التَّقَْوى َوأَْهلُ الَْمْغِفرَِة
  .ي إِلًَها آَخَر ، فَأََنا أَْهلٌ أَنْ أَغِْفَر لَُهَيجَْعلَ َمِع

،  َحدَّثََنا إِبَْراهِيُم ْبُن َنْصرٍ ، َحدَّثََنا ُهْدَبةُ ْبُن خَاِلٍد ، َحدَّثََنا سَُهْيلُ ْبُن أَبِي َحْزمٍ ، َعْن ثَابٍِت: قَالَ أَُبو الَْحَسنِ الْقَطَّانُ 
، قَالَ } ُهَو أَْهلُ التَّقَْوى َوأَْهلُ الَْمْغفَِرِة{: ِفي َهِذِه اآلَيِة : ى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ َعْن أََنسٍ ، أَنَّ َرُسولَ اهللاِ َصلَّ

قَى ، أَنْ أََنا أَْهلٌ أَنْ أُتَّقَى فَالَ ُيْشَركَ بِي غَْيرِي ، َوأََنا أَْهلٌ ِلَمنِ اتَّ: قَالَ َربُّكُْم : َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 
  .ُيشْرَِك بِي ، أَنْ أَغِْفَر لَُه

َحدَّثَنِي َعاِمُر ْبُن َيحَْيى ، َعْن أَبِي َعْبدِ ، َحدَّثَنِي اللَّْيثُ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َيْحَيى ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي مَْرَيَم  -٤٣٠٠
ُيَصاُح بَِرُجلٍ ِمْن : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َن َعْمرٍو ، َيقُولُ َسمِْعُت َعْبَد اِهللا ْب: الرَّْحَمنِ الُْحُبِليِّ ، قَالَ 

َعزَّ  الَْبَصرِ ، ثُمَّ َيقُولُ اللَُّه أُمَِّتي َيْوَم الِْقَياَمِة َعلَى ُرؤُوسِ الَْخالَِئقِ ، فَُيْنَشُر لَهُ ِتْسَعةٌ وَِتْسُعونَ ِسجِالًّ ، كُلُّ ِسجِلٍّ َمدَّ
الَ ، ثُمَّ َيقُولُ : أَظَلََمْتَك كََتَبِتي الَْحاِفظُونَ ؟ فََيقُولُ : الَ ، َيا َربِّ ، فََيقُولُ : َهلْ ُتْنِكُر ِمْن َهذَا َشيْئًا ؟ فََيقُولُ : َوَجلَّ 

ى ، إِنَّ لََك ِعْنَدَنا َحَسنَاٍت ، َوإِنَُّه الَ ظُلَْم َبلَ: الَ ، فََيقُولُ : أَلََك ُعذٌْر ، أَلََك َحَسَنةٌ ؟ فَُيَهاُب الرَُّجلُ ، فََيقُولُ : 
َيا َربِّ : فََيقُولُ : أَْشَهُد أَنْ الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه ، َوأَنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه ، قَالَ : َعلَْيَك الَْيْوَم ، فَُتْخَرُج لَهُ بِطَاقَةٌ ِفيَها 

إِنََّك الَ ُتظْلَُم ، فَُتوَضعُ السِّجِالَُّت ِفي ِكفٍَّة ، َوالْبِطَاقَةُ ِفي ِكفٍَّة ، : َع َهِذِه السِّجِالَِّت ؟ فََيقُولُ َما َهِذِه الْبِطَاقَةُ ، َم
  .فَطَاَشِت السِّجِالَُّت ، َوثَقُلَِت الْبِطَاقَةُ

  .بِطَاقَةً: َيقُولُونَ ِللرُّقَْعِة الرُّقَْعةُ ، َوأَْهلُ ِمْصَر : الْبِطَاقَةُ : قَالَ ُمَحمَُّد ْبُن َيحَْيى 



  َباُب ِذكْرِ الَْحْوضِ -٣٦
، َعْن أَبِي َسعِيدٍ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن بِْشرٍ ، َحدَّثََنا زَكَرِيَّا ، َحدَّثََنا َعِطيَّةُ -٤٣٠١

إِنَّ ِلي َحْوًضا َما َبْيَن الْكَْعَبِة ، وََبْيِت الَْمقِْدسِ أَْبَيَض ، مِثْلَ اللََّبنِ ، : اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ الُْخْدرِيِّ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى 
  .آنَِيُتُه َعَدُد النُُّجومِ ، َوإِنِّي َألكْثَرُ اَألْنبَِياِء َتَبًعا َيْوَم الِْقَياَمِة

َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعِليُّ ْبُن ُمْسهِرٍ ، َعْن أَبِي َماِلكٍ َسْعِد ْبنِ طَارِقٍ ، َعْن رِْبِعيٍّ ، َعْن َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَبِي  -٤٣٠٢
ِدهِ لَآنَِيُتهُ إِنَّ حَْوِضي َألْبَعُد ِمْن أَْيلَةَ إِلَى َعَدنَ ، َوالَِّذي نَفِْسي بَِي: قَالَ َرُسولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ُحذَْيفَةَ ، قَالَ 

ِدِه إِنِّي َألذُوُد َعْنُه الرَِّجالَ أَكْثَُر ِمْن َعَدِد النُُّجومِ ، وَلَُهَو أََشدُّ َبيَاًضا ِمَن اللََّبنِ ، َوأَْحلَى ِمَن الَْعَسلِ ، َوالَِّذي نَفِْسي بَِي
َنَعْم ، تَرُِدونَ َعلَيَّ غُرا ُمَحجَِّلَني : ا َرسُولَ اِهللا ، أََتْعرِفَُنا ؟ قَالَ َي: ، كََما َيذُوُد الرَُّجلُ اإلِبِلَ الَْغرِيَبةَ َعْن َحْوِضِه ، ِقيلَ 

  .، ِمْن أَثَرِ الُْوُضوِء لَْيَسْت َألَحٍد غَْيرِكُْم

َحدَّثَنِي الَْعبَّاُس ، ُد ْبُن ُمَهاجِرٍ َحدَّثََنا َمْحُموُد ْبُن َخاِلٍد الدَِّمشِْقيُّ ، َحدَّثََنا َمرَْوانُ ْبُن ُمحَمٍَّد ، َحدَّثََنا ُمَحمَّ -٤٣٠٣
َبَعثَ إِلَيَّ ُعَمُر ْبُن َعْبِد الْعَزِيزِ فَأَتَْيُتُه َعلَى َبرِيٍد ، فَلَمَّا : نُبِّئُْت َعْن أَبِي َسالَّمٍ الَْحَبِشيِّ ، قَالَ : ْبُن َساِلمٍ الدَِّمشِْقيُّ قَالَ 

وَاللَِّه : أََجلْ ، َواللَِّه َيا أَِمريَ الُْمْؤِمنَِني ، قَالَ : َنا َعلَْيَك ، َيا أََبا َسالَّمٍ ِفي َمْركَبَِك ، قَالَ لَقَْد َشقَقْ: قَِدْمُت َعلَْيِه ، قَالَ 
لَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّمَ ِهللا َص، َما أَرَْدُت الَْمَشقَّةَ َعلَْيَك ، َولَِكْن َحِديثٌ َبلََغنِي أَنَّكَ ُتَحدِّثُ بِِه ، َعْن ثَْوَبانَ ، َمْولَى َرسُولِ ا

َحدَّثَنِي ثَْوَبانُ ، َمْولَى َرسُولِ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، أَنَّ : فَقُلُْت : ، ِفي الَْحْوضِ ، فَأَْحَبْبتُ أَنْ ُتَشافَِهنِي بِِه ، قَالَ 
َبْيَن َعَدنَ إِلَى أَْيلَةَ ، أََشدُّ َبيَاًضا ِمَن اللََّبنِ ، وَأَْحلَى ِمَن الَْعَسلِ إِنَّ َحْوِضي َما : َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ 

 ُدُه َعلَيَّ فُقََراُء الُْمهَاجِرِيَن ،، أَكَاوِيُبُه كََعَدِد ُنُجومِ السََّماِء ، َمْن َشرَِب ِمْنُه شَْرَبةً لَْم َيظَْمأْ َبْعدََها أََبًدا ، َوأَوَّلُ َمْن َيرِ
فََبكَى ُعَمُر َحتَّى :  الدُّْنُس ِثيَاًبا ، وَالشُّْعثُ ُرُؤوًسا ، الَِّذيَن الَ يَْنِكُحونَ الُْمَنعَّمَاِت ، َوالَ ُيفَْتُح لَُهُم السَُّدُد قَالَ

الَ َجَرَم أَنِّي الَ أَغِْسلُ ثَوْبِي الَِّذي  لَِكنِّي قَْد َنكَْحُت الُْمَنعََّماِت ، َوفُِتَحْت ِلي السَُّدُد ،: اْخَضلَّْت ِلْحَيُتُه ، ثُمَّ قَالَ 
  .َعلَى َجَسِدي َحتَّى َيتَِّسَخ ، َوالَ أَْدُهُن رَأِْسي َحتَّى َيْشَعثَ

 َصلَّى اهللا قَالَ َرُسولُ اِهللا: َحدَّثََنا َنْصُر ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َحدَّثََنا ِهَشاٌم ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن أََنسٍ ، قَالَ  -٤٣٠٤
  .َما َبْيَن َناحَِيَتْي حَْوِضي كََما َبْيَن َصْنَعاَء ، وَالَْمِديَنِة ، أَْو كََما َبْيَن الَْمدِيَنِة ، َوُعَمانَ: َعلْيِه وَسلََّم 

قَالَ : أَبِي َعُروَبةَ ، َعْن قََتاَدةَ ، قَالَ َحدَّثََنا ُحَمْيدُ ْبُن َمْسَعَدةَ ، َحدَّثََنا خَاِلُد ْبُن الَْحارِِث ، َحدَّثََنا َسِعيدُ ْبُن  -٤٣٠٥
  .يَُرى ِفيِه أَبَارِيُق الذََّهبِ ، َوالِْفضَِّة كََعَدِد ُنُجومِ السََّماِء: قَالَ نَبِيُّ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : أََنُس ْبُن َماِلٍك 

مَُّد ْبُن َجعْفَرٍ ، َحدَّثََنا شُْعَبةُ ، َعنِ الَْعالَِء ْبنِ َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن أَبِيِه ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا ُمَح -٤٣٠٦
لَْيكُْم َدارَ السَّالَُم َع: ِة ، فَقَالَ َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، أَنَُّه أََتى الَْمقَْبَرةَ فََسلََّم َعلَى الَْمقَْبَر

َيا َرسُولَ اِهللا ، : لََودِْدَنا أَنَّا قَْد رَأَْيَنا إِخَْواَنَنا ، قَالُوا : قَْومٍ ُمْؤِمنَِني ، َوإِنَّا إِنْ َشاَء اللَُّه تََعالَى بِكُْم الَِحقُونَ ، ثُمَّ قَالَ 
َيا : لَِّذيَن يَأُْتونَ ِمْن َبْعِدي ، وَأََنا فَرَطُكُْم َعلَى الْحَْوضِ ، قَالُوا أَْنُتْم أَْصحَابِي ، وَإِْخوَانِي ا: أَوَلَْسَنا إِْخوَاَنَك ؟ قَالَ 

أَرَأَيُْتْم لَْو أَنَّ َرُجالً لَُه خَْيلٌ غُرٌّ ُمَحجَّلَةٌ َبْيَن ظَهَْراَنْي خَْيلٍ : َرسُولَ اِهللا ، كَْيَف َتْعرُِف َمْن لَمْ َيأِْت ِمْن أُمَِّتَك ؟ قَالَ 
أَنَا : فَإِنَُّهْم َيأُْتونَ َيْوَم الْقَِياَمِة غُرا ُمَحجَِّلَني ، ِمْن أَثَرِ الُْوُضوِء ، قَالَ : بَلَى ، قَالَ : ْهمٍ ، أَلَْم َيكُْن َيْعرِفَُها ؟ قَالُوا ُدْهمٍ ُب



أَالَ َهلُمُّوا فَُيقَالُ : الَْبِعُري الضَّالُّ ، فَأُنَاِديهِْم  لَُيذَاَدنَّ رَِجالٌ َعْن َحْوِضي ، كََما ُيذَاُد: فََرطُكُْم َعلَى الْحَْوضِ ، ثُمَّ قَالَ 
  .أَالَ ُسْحقًا ، ُسْحقًا: إِنَُّهْم قَْد َبدَّلُوا َبْعَدَك ، َولَْم َيزَالُوا يَْرجُِعونَ َعلَى أَْعقَابِهِْم ، فَأَقُولُ : 

  َباُب ِذكْرِ الشَّفَاَعِة -٣٧
: أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، قَالَ  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن -٤٣٠٧

نِّي اْخَتبَأُْت َدْعوَِتي ِلكُلِّ َنبِيٍّ َدْعَوةٌ ُمسَْتَجاَبةٌ ، فَتََعجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ َدْعَوَتُه ، َوإِ: قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 
  .َشفَاَعةً ُألمَِّتي ، فَهَِي نَاِئلَةٌ َمْن َماَت ِمْنُهْم ، الَ ُيْشرُِك بِاللَِّه َشيْئًا

ا ُهشَْيٌم ، َحدَّثََن: َحدَّثََنا ُمَجاِهُد ْبُن ُموَسى ، َوأَُبو إِْسحَاَق الَْهَروِيُّ إِبَْراِهيمُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ َحاِتمٍ ، قَاالَ  -٤٣٠٨
أََنا : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : أَخَْبَرَنا َعِليُّ ْبُن َزْيِد ْبنِ ُجْدَعانَ ، َعْن أَبِي َنْضَرةَ ، َعْن أَبِي َسعِيٍد ، قَالَ 

ْوَم الِْقَياَمِة ، َوالَ فَْخَر ، َوأََنا أَوَّلُ َشاِفعٍ ، َوأَوَّلُ ُمشَفَّعٍ ، َسيُِّد وَلَِد آَدَم ، َوالَ فَْخَر ، وَأََنا أَوَّلُ َمْن َتْنَشقُّ اَألْرُض َعْنُه َي
  .َوالَ فَْخَر ، َولَِواُء الَْحْمِد بَِيِدي َيْوَم الْقَِياَمِة ، َوالَ فَْخَر

دَّثََنا بِْشرُ ْبُن الُْمفَضَّلِ ، َحدَّثََنا َسعِيُد ْبُن َح: َحدَّثََنا َنْصُر ْبُن َعِليٍّ ، َوإِْسحَاُق ْبُن إِْبَراهِيَم ْبنِ حَبِيبٍ قَاالَ  -٤٣٠٩
أَمَّا أَْهلُ النَّارِ ، الَِّذيَن ُهْم أَْهلَُها ، : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َيزِيَد ، َعْن أَبِي َنْضَرةَ ، َعْن أَبِي َسعِيٍد قَالَ 

كَانُوا ْحَيْونَ ، َولَِكْن نَاٌس أَصَاَبتُْهْم نَاٌر بِذُنُوبِهِْم ، أَوْ بِخَطَاَياُهْم ، فَأََماتَْتُهْم إَِماَتةً ، حَتَّى إِذَا فَالَ َيُموُتونَ ِفيَها ، َوالَ َي
َيا أَْهلَ الَْجنَّةِ أَِفيضُوا َعلَْيهِْم :  فَْحًما أُِذنَ لَُهْم ِفي الشَّفَاَعِة ، فَجِيَء بِهِمْ َضبَاِئرَ َضبَاِئَر ، فَُبثُّوا َعلَى أَْنهَارِ الَْجنَِّة ، فَِقيلَ

كَأَنَّ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، : فَقَالَ َرُجلٌ ِمَن الْقَْومِ : ، فََيْنُبُتونَ َنبَاَت الِْحبَِّة َتكُونُ ِفي َحمِيلِ السَّْيلِ ، قَالَ 
  .قَْد كَانَ ِفي الْبَاِدَيِة

َعْن َجْعفَرِ ُد الرَّْحَمنِ ْبُن إِْبَراِهيَم الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا الَْولِيُد ْبُن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا ُزَهْيرُ ْبُن ُمَحمٍَّد ، َحدَّثََنا َعْب -٤٣١٠
إِنَّ َشفَاَعِتي َيْوَم الِْقَياَمةِ :  َسِمْعُت َرُسولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َيقُولُ: ْبنِ ُمَحمٍَّد ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َجابِرٍ ، قَالَ 

  .َألْهلِ الْكََباِئرِ ِمْن أُمَِّتي

هِْنٍد ، َعْن رِْبِعيِّ ْبنِ  َحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن أََسٍد ، َحدَّثََنا أَُبو َبْدرٍ ، َحدَّثََنا زَِيادُ ْبُن َخْيثََمةَ ، َعْن ُنَعْيمِ ْبنِ أَبِي -٤٣١١
خُيِّْرُت َبْيَن الشَّفَاَعِة ، َوَبْيَن أَنْ : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ي مُوَسى اَألشَْعرِيِّ ، قَالَ ِحرَاشٍ ، َعْن أَبِ

الَ ، َولَِكنََّها ِللُْمذْنِبَِني ،  َيْدُخلَ نِْصُف أُمَِّتي الَْجنَّةَ ، فَاْختَْرُت الشَّفَاَعةَ ، ألَنََّها أََعمُّ َوأَكْفَى ، أَُترَْوَنَها ِللُْمتَِّقَني ؟
  .الَْخطَّاِئنيَ الُْمَتلَوِّثَِني

َماِلٍك ، أَنَّ َحدَّثََنا َنْصُر ْبُن َعِليٍّ ، َحدَّثََنا خَاِلدُ ْبُن الَْحارِِث ، َحدَّثََنا َسعِيٌد ، َعْن قََتاَدةَ ، َعْن أََنسِ ْبنِ  -٤٣١٢
: َيْجَتِمعُ الُْمْؤِمُنونَ َيْوَم الِْقَياَمِة ُيلَْهُمونَ ، أَوْ َيُهمُّونَ ، َشكَّ سَِعيٌد ، فََيقُولُونَ : َم ، قَالَ َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ

َك اللَُّه بَِيِدِه ، َوأَْسَجَد لَكَ أَْنَت آَدُم أَُبو النَّاسِ ، َخلَقَ: لَْو َتَشفَّعَْنا إِلَى َربَِّنا فَأََراحََنا ِمْن َمكَانَِنا ، فَيَأُْتونَ آَدَم فََيقُولُونَ 
لَْسُت هَُناكُْم ، وََيذْكُُر وََيْشكُو إِلَْيهِْم ذَْنَبُه الَِّذي : َمالَِئكََتُه ، فَاْشفَعْ لََنا ِعْنَد َربِّكَ ُيرِْحَنا ِمْن َمكَانَِنا َهذَا ، فََيقُولُ 

: وًحا ، فَإِنَُّه أَوَّلُ َرُسولٍ بََعثَُه اللَُّه إِلَى أَْهلِ اَألْرضِ ، فََيأْتُوَنُه ، فََيقُولُ أَصَاَب ، فََيسَْتحْيِي ِمْن ذَِلَك ، وَلَِكنِ ائُْتوا ُن
َم ، ِليلَ الرَّْحَمنِ إِبَْراهِيلَْسُت ُهَناكُْم ، وََيذْكُُر سَُؤالَُه َربَُّه َما لَْيَس لَُه بِِه ِعلٌْم ، َوَيْسَتْحيِي ِمْن ذَِلَك ، َولَِكنِ ائْتُوا َخ



لَْستُ : لَْسُت ُهَناكُْم ، وَلَِكنِ ائْتُوا ُموَسى ، َعْبًدا كَلََّمُه اللَُّه َوأَْعطَاهُ التَّْورَاةَ ، فََيأُْتوَنُه ، فََيقُولُ : فََيأُْتوَنُه ، فََيقُولُ 
َد اِهللا َوَرُسولَُه ، َوكَِلَمةَ اِهللا َورُوَحُه ، فََيأْتُوَنُه ، ُهَناكُْم ، وََيذْكُُر قَْتلَُه النَّفَْس بِغَْيرِ النَّفْسِ ، وَلَِكنِ ائْتُوا ِعيَسى َعْب

فََيأْتُونِي فَأَْنطَِلُق ، : الَ لَْسُت هَُناكُْم ، وَلَِكنِ ائْتُوا ُمحَمًَّدا ، َعْبًدا غَفََر اللَُّه لَُه َما تَقَدََّم ِمْن ذَْنبِِه َوَما تَأَخََّر ، قَ: فََيقُولُ 
  -فَأَْمِشي َبْيَن السِّمَاطَْينِ ِمَن الُْمْؤِمنِنيَ : َهذَا الَْحْرَف َعنِ الَْحَسنِ ، قَالَ  فَذَكََر: قَالَ 

فَأَْسَتأِْذنُ َعلَى رَبِّي فَُيْؤذَنُ ِلي ، فَإِذَا َرأَْيُتُه َوقَْعُت َساجًِدا ، فََيَدعُنِي َما َشاءَ : ثُمَّ َعاَد إِلَى َحدِيِث أََنسٍ ، قَالَ : قَالَ 
مَّ اْرفَعْ َيا ُمحَمَُّد ، َوقُلْ ُتْسَمْع ، َوَسلْ ُتْعطَْه ، وَاْشفَْع ُتَشفَّْع ، فَأَحَْمُدُه بَِتْحمِيٍد ُيَعلُِّمنِيِه ، ثُ: ُه أَنْ َيَدَعنِي ، ثُمَّ ُيقَالُ اللَّ

، فَإِذَا َرأَْيُتُه َوقَْعُت َساجًِدا ، فََيَدعُنِي َما َشاَء اللَُّه أَنْ  أَْشفَُع ، فََيُحدُّ ِلي َحدا ، فَُيْدِخلُُهُم الَْجنَّةَ ، ثُمَّ أَُعوُد الثَّانَِيةَ
اْرفَْع ُمَحمَُّد ، قُلْ ُتْسَمْع ، َوَسلْ ُتْعطَْه ، وَاْشفَْع ُتَشفَّْع ، فَأَْرفَُع َرأِْسي ، فَأَْحَمُدهُ بَِتْحِميدٍ : َيَدعَنِي ، ثُمَّ يُقَالُ ِلي 

ا ، فََيَدُعنِي َما َشاءَ ْشفَُع فََيُحدُّ ِلي َحدا فَُيْدِخلُُهُم الَْجنَّةَ ، ثُمَّ أَُعوُد الثَّاِلثَةَ ، فَإِذَا َرأَْيتُ رَبِّي َوقَْعُت َساجًِدُيَعلُِّمنِيِه ، ثُمَّ أَ
ُتَشفَّْع ، فَأَْرفَُع َرأِْسي فَأَْحَمُدُه ، بَِتْحمِيدٍ اْرفَْع ُمَحمَُّد ، قُلْ ُتْسَمْع ، َوَسلْ ُتْعطَْه ، وَاْشفَْع : اللَُّه أَنْ َيَدَعنِي ، ثُمَّ ُيقَالُ 

َيا َربِّ َما َبِقَي إِالَّ َمْن َحَبَسهُ : ُيَعلُِّمنِيِه ، ثُمَّ أَْشفَُع ، فََيُحدُّ ِلي َحدا ، فَُيْدِخلُُهُم الَْجنَّةَ ، ثُمَّ أَُعوُد الرَّابَِعةَ ، فَأَقُولُ 
  .الْقُْرآنُ 

: َوَحدَّثََنا أََنُس ْبُن َماِلٍك ، أَنَّ َرسُولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ : َتاَدةُ َعلَى أَثَرِ َهذَا الَْحدِيِث َيقُولُ قَ: قَالَ 
الَ إِلََه : َيْخُرُج ِمَن النَّارِ َمْن قَالَ الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه ، َوكَانَ ِفي قَلْبِِه ِمثْقَالُ َشِعَريٍة ِمْن َخْيرٍ ، َو: َيْخُرُج ِمَن النَّارِ َمْن قَالَ 

الَ إِلََه إِالَّ اللَُّه ، َوكَانَ ِفي قَلْبِِه ِمثْقَالُ ذَرَّةٍ : إِالَّ اللَُّه ، َوكَانَ ِفي قَلْبِِه ِمثْقَالُ ُبرٍَّة ِمْن َخْيرٍ ، وََيخُْرُج ِمَن النَّارِ َمْن قَالَ 
  .ِمْن َخْيرٍ

بِي يُد ْبُن َمْرَوانَ ، َحدَّثََنا أَحَْمُد ْبُن ُيوُنَس ، َحدَّثََنا َعْنَبَسةُ ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َعْن َعالَّقِ ْبنِ أََحدَّثََنا َسِع -٤٣١٣
َيْشفَُع َيْوَم الِْقَياَمةِ :  قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم: ُمْسِلمٍ ، َعْن أََبانَ ْبنِ ُعثَْمانَ ، َعْن ُعثَْمانَ ْبنِ َعفَّانَ ، قَالَ 

  .اَألْنبَِياُء ، ثُمَّ الُْعلََماُء ، ثُمَّ الشَُّهَداُء: ثَالَثَةٌ 

 ِد ْبنِ َعِقيلٍ ، َعنَِحدَّثََنا إِْسَماعِيلُ ْبُن َعْبِد اِهللا الرَّقِّيُّ ، َحدَّثََنا ُعَبْيدُ اهللاِ ْبُن َعْمرٍو ، َعْن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُمَحمَّ -٤٣١٤
إِذَا كَانَ َيْوُم الِْقَياَمِة كُْنتُ إَِماَم : الطُّفَْيلِ ْبنِ أَُبيِّ ْبنِ كَْعبٍ ، َعْن أَبِيِه ؛ أَنَّ َرسُولَ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ 

  .النَّبِيَِّني َوَخِطيَبُهْم ، َوَصاِحَب َشفَاَعتِهِْم ، غَْيَر فَْخرٍ

،  دُ ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا َيْحَيى ْبُن َسعِيٍد ، َحدَّثََنا الَْحَسُن ْبُن ذَكَْوانَ ، َعْن أَبِي َرَجاٍء الُْعطَارِِديَِّحدَّثََنا ُمَحمَّ -٤٣١٥
فَاَعِتي ، ُيَسمَّْونَ لََيخُْرَجنَّ قَْوٌم ِمَن النَّارِ بَِش: َعْن ِعْمَرانَ ْبنِ الُْحَصْينِ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ 

  .الَْجَهنَِّميَِّني

 ْبنِ َشِقيقٍ ، َعْن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعفَّانُ ، َحدَّثََنا ُوَهْيٌب ، َحدَّثََنا خَاِلٌد ، َعْن َعْبِد اِهللا -٤٣١٦
لََيْدُخلَنَّ الَْجنَّةَ بَِشفَاَعِة َرُجلٍ ِمْن أُمَِّتي : النَّبِيَّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َيقُولُ ، أَنَّهُ َسِمَع )١(َعْبِد اهللاِ ْبنِ أَبِي الَْجذَْعاِء 

  .سَِواَي: َيا َرُسولَ اِهللا ، سَِواَك ؟ قَالَ : ، أَكْثَُر ِمْن َبنِي َتِميمٍ ، قَالُوا 
  .أََنا َسِمْعُتُه: َعلْيِه وَسلََّم ؟ قَالَ  أَْنَت َسِمْعَتُه ِمْن َرسُولِ اِهللا َصلَّى اهللا: قُلُْت 



  __________حاشية_
  .١/٢٩٨" تقريب التهذيب. "عَبد اهللا بن أيب اجلَذعاء ، بفتح اجليم ، وسكون املُعجمة: قال ابن َحَجر ) ١(

: َسِمْعُت ُسلَْيَم ْبَن َعاِمرٍ ، َيقُولُ : َجابِرٍ ، قَالَ َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا َصَدقَةُ ْبُن خَاِلٍد ، َحدَّثََنا اْبُن  -٤٣١٧
أََتْدُرونَ َما خَيَّرَنِي رَبَِّي اللَّْيلَةَ ؟ : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َسِمْعُت َعْوَف ْبَن َماِلٍك اَألْشجَِعيَّ ، َيقُولُ 

فَإِنَُّه خَيَّرَنِي َبْيَن أَنْ َيْدُخلَ نِْصُف أُمَِّتي الَْجنَّةَ ، وََبْيَن الشَّفَاَعِة ، فَاْختَْرُت الشَّفَاَعةَ ، : قَالَ  اللَُّه َوَرسُولُُه أَْعلَُم ،: قُلَْنا 
  .ِهيَ ِلكُلِّ ُمْسِلمٍ: َيا َرسُولَ اِهللا ، اْدُع اللََّه أَنْ َيْجَعلََنا ِمْن أَْهِلَها ، قَالَ : قُلَْنا 

  النَّارِ َباُب ِصفَِة -٣٨
َحدَّثََنا إِْسَماِعيلُ ْبُن أَبِي َخاِلٍد ، َعْن ُنفَْيعٍ : َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َوَيْعلَى قَاالَ  -٤٣١٨

إِنَّ نَاَركُْم َهِذِه ُجْزٌء ِمْن َسْبِعَني ُجزًْءا ِمْن : وَسلََّم  قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه: أَبِي َداُوَد ، َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك قَالَ 
  .َه َعزَّ َوَجلَّ أَنْ الَ ُيعِيَدَها ِفيَهاَنارِ َجَهنََّم ، َولَْوالَ أَنََّها أُطِْفئَْت بِالَْماِء َمرََّتْينِ ، َما اْنَتفَعُْتْم بَِها ، َوإِنََّها لََتْدُعو اللَّ

ُهرَْيَرةَ  أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد اِهللا ْبُن إِْدرِيَس ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا -٤٣١٩
أَكَلَ بَْعِضي َبْعًضا ، فََجَعلَ  َيا َربِّ: اشَْتكَِت النَّاُر إِلَى َربَِّها ، فَقَالَْت : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ، قَالَ 

جُِدونَ مِنَ َنفٌَس ِفي الشَِّتاِء ، َوَنفٌَس ِفي الصَّْيِف ، فَِشدَّةُ َما َتجُِدونَ ِمَن الَْبْرِد ِمْن َزْمهَرِيرَِها ، َوِشدَّةُ َما َت: لََها نَفََسْينِ 
  .الَْحرِّ ِمْن َسُموِمَها

مٍَّد الدُّورِيُّ ، َحدَّثََنا َيحَْيى ْبُن أَبِي ُبكَْيرٍ ، َحدَّثََنا شَرِيٌك ، َعْن َعاِصمٍ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن ُمَح -٤٣٢٠
وِقَدْت أُوِقَدِت النَّاُر أَلْفَ َسَنٍة فَابَْيضَّْت ، ثُمَّ أُ: : َصاِلحٍ ، َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ 

  .أَلَْف َسَنٍة فَاْحَمرَّْت ، ثُمَّ أُوِقَدْت أَلَْف َسَنٍة فَاْسوَدَّْت ، فَهَِي سَْوَداُء كَاللَّْيلِ الُْمظِْلمِ

ُحَمْيٍد الطَّوِيلِ ،  َحدَّثََنا الَْخلِيلُ ْبُن َعْمرٍو ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َسلََمةَ الَْحرَّانِيُّ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ إِْسحَاَق ، َعْن -٤٣٢١
ُيؤَْتى َيْوَم الِْقَياَمِة بِأَْنَعمِ أَْهلِ الدُّْنَيا ِمَن الْكُفَّارِ ، : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َعْن أََنسِ ْبنِ َماِلٍك ، قَالَ 

َهلْ أََصاَبَك َنعِيٌم قَطُّ ؟ فََيقُولُ ، أَْي فُالَنُ : ُيْخَرُج ، ثُمَّ ُيقَالُ لَُه  اغِْمُسوُه ِفي النَّارِ غَْمَسةً ، فَُيْغَمُس ِفيَها ، ثُمَّ: فَُيقَالُ 
اغِْمُسوُه غَْمَسةً ِفي الَْجنَِّة ، فَُيْغَمُس ِفيَها : الَ ، َما أَصَابَنِي َنعِيٌم قَطُّ ، َوُيْؤَتى بِأََشدِّ الُْمْؤمِنَِني ضُرا ، وََبالًَء ، فَُيقَالُ : 

  .َما أََصاَبنِي قَطُّ ُضرٌّ ، َوالَ َبالٌَء: َهلْ أََصاَبَك ُضرٌّ قَطُّ ، أَْو َبالٌَء ، فََيقُولُ ، أَْي فُالَنُ : ةً ، فَُيقَالُ لَُه غَْمَس

الُْمْخَتارِ ، َعْن ُمَحمَّدِ ْبنِ أَبِي  َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َبكُْر ْبُن َعْبِد الرَّْحَمنِ ، َحدَّثََنا ِعيَسى ْبُن -٤٣٢٢
إِنَّ الْكَاِفَر لََيعْظُُم حَتَّى :  لَْيلَى ، َعْن َعِطيَّةَ الَْعْوِفيِّ ، َعْن أَبِي سَِعيٍد الُْخْدرِيِّ ، َعنِ النَّبِيِّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ

  .َجَسِدِه َعلَى ِضْرِسِه ، كَفَِضيلَِة َجَسِد أََحِدكُْم َعلَى ِضْرِسِه إِنَّ ضِْرَسُه َألْعظَُم ِمْن أُُحٍد ، َوفَِضيلَةُ

، َحدَّثََنا عَْبُد اِهللا ْبُن َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَِّحيمِ ْبُن ُسلَْيَمانَ ، َعْن َداُوَد ْبنِ أَبِي هِْنٍد  -٤٣٢٣
، أَنَّ َرُسولَ ُت ِعْنَد أَبِي ُبْرَدةَ ذَاَت لَْيلٍَة ، فََدَخلَ َعلَْيَنا الَْحارِثُ ْبُن أُقَْيشٍ ، فََحدَّثََنا الَْحارِثُ لَْيلََتِئٍذ كُْن: قَْيسٍ ، قَالَ 



ْن ُمَضَر ، َوإِنَّ ِمْن أُمَِّتي َمْن َيْعظُُم إِنَّ ِمْن أُمَِّتي َمْن َيْدُخلُ الَْجنَّةَ بَِشفَاَعِتهِ أَكْثَُر ِم: اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ 
  .ِللنَّارِ َحتَّى َيكُونَ أََحَد زََواَياَها

رَّقَاِشيِّ ، َعْن أََنسِ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعْبِد اِهللا ْبنِ ُنَمْيرٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَُّد ْبُن ُعبَْيٍد ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن َيزِيدَ ال -٤٣٢٤
ُيْرَسلُ الُْبكَاُء َعلَى أَْهلِ النَّارِ ، فَيَْبكُونَ حَتَّى َيْنقَِطعَ الدُُّموعُ : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : اِلٍك ، قَالَ ْبنِ َم

  .السُّفُُن لَجََرْت ، ثُمَّ يَْبكُونَ الدََّم حَتَّى َيِصَري ِفي ُوُجوهِهِْم كََهْيئَِة اُألْخُدوِد ، لَوْ أُْرِسلَْت ِفيِه

 اْبنِ َعبَّاسٍ ، َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا اْبُن أَبِي َعِديٍّ ، َعْن ُشْعَبةَ ، َعْن ُسلَْيَمانَ ، َعْن ُمَجاِهٍد ، َعنِ -٤٣٢٥
} َمُنوا اتَّقُوا اللََّه َحقَّ ُتقَاِتِه َوالَ َتمُوُتنَّ إِالَّ وَأَنُْتْم ُمْسِلُمونََيا أَيَُّها الَِّذيَن آ{: قََرأَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَ 

بَِمْن لَْيَس لَُه طََعاٌم غَْيُرُه  ، َولَْو أَنَّ قَطَْرةً ِمَن الزَّقُّومِ قَطََرْت ِفي اَألْرضِ ، َألفَْسَدْت َعلَى أَْهلِ الدُّْنَيا َمِعيَشَتُهْم ، فَكَْيَف
  .؟

، الْوَاِسِطيُّ ، َحدَّثََنا َيْعقُوُب ْبُن ُمَحمَّدٍ الزُّْهرِيُّ ، َحدَّثََنا إِْبَراهِيُم ْبُن َسْعٍد ، َعنِ )١(َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َعَباَدةَ  -٤٣٢٦
َتأْكُلُ النَّارُ اْبَن آَدَم إِالَّ أَثَرَ : وَسلََّم ، قَالَ  الزُّْهرِيِّ ، َعْن َعطَاِء ْبنِ َيزِيَد ، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، َعنِ النَّبِيِّ َصلَّى اهللا َعلْيِه

  .السُّجُوِد ، َحرََّم اللَُّه َعلَى النَّارِ أَنْ َتأْكُلَ أَثََر السُُّجوِد
  __________حاشية_
ن ماكوال الب" اإلكمال"، و ٣/١٥١٥للدارقطين " املؤتلف واملختلف: "ُمَحمد بن َعَبادةَ ، بفتح الَعني ، انظر ) ١(
  .١/٤٨٦" تقريب التهذيب"، و ٣/٨٩٥" تبصري املُنَتبه"، و ٦/٧٦" توضيح املُشَتبِه"، و ٦/٢٧

َمةَ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن بِْشرٍ ، َعْن ُمَحمَّدِ ْبنِ َعْمرٍو ، َعْن أَبِي َسلَ -٤٣٢٧
َيا : يُْؤَتى بِالْمَْوِت َيْوَم الِْقَياَمِة ، فَُيوقَُف َعلَى الصَِّراِط ، فَُيقَالُ : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : قَالَ  ُهَرْيَرةَ ،

َيا أَْهلَ النَّارِ فََيطَِّلُعونَ : مَّ ُيقَالُ أَْهلَ الَْجنَِّة فََيطَِّلُعونَ َخاِئِفَني َوجِِلَني أَنْ ُيْخَرجُوا ِمْن َمكَانِهُِم الَِّذي ُهْم ِفيِه ، ثُ
نََعْم ، َهذَا الَْمْوُت ، : َهلْ َتْعرِفُونَ َهذَا ؟ قَالُوا : ُمْسَتْبِشرِيَن فَرِِحَني أَنْ ُيْخَرجُوا ِمْن َمكَانِهُِم الَِّذي ُهْم ِفيِه ، فَُيقَالُ 

  .ُخلُوٌد ِفيَما َتجُِدونَ ، الَ َمْوَت ِفيَها أََبًدا: ، ثُمَّ ُيقَالُ ِللْفَرِيقَْينِ ِكالَُهَما فَُيْؤَمُر بِِه فَُيذَْبُح َعلَى الصَِّراِط : قَالَ 

  َباُب ِصفَةِ الَْجنَِّة -٣٩
: بِي ُهَريَْرةَ ، قَالَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي صَاِلحٍ ، َعْن أَ -٤٣٢٨

أَْعَدْدُت ِلعَِباِدَي الصَّاِلِحَني ، َما الَ َعْيٌن رَأَْت ، َوالَ أُذُنٌ : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، َيقُولُ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ 
  .َسِمَعْت ، َوالَ َخطََر َعلَى قَلْبِ َبشَرٍ

فَالَ َتعْلَُم َنفٌْس َما أُخِْفَي لَُهْم ِمْن قُرَِّة أَْعُينٍ {: ِمْن َبلَْه َما قَْد أَطْلََعكُُم اللَُّه َعلَْيِه ، اقَْرُؤوا إِنْ ِشئُْتْم َو: قَالَ أَُبو هَُرْيَرةَ 
  }َجَزاًء بَِما كَاُنوا َيْعَملُونَ

  .ِمْن قُرَّاِت أَْعُينٍ: َوكَانَ أَُبو هَُرْيَرةَ يَقَْرُؤَها : قَالَ 

يٍد الُْخْدرِيِّ ، َعنِ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعْن َحجَّاجٍ ، َعْن َعِطيَّةَ ، َعْن أَبِي َسِع -٤٣٢٩
  .-الدُّْنَيا َوَما ِفيَها  -َها لَشِْبٌر ِفي الَْجنَّةِ َخْيٌر ِمَن اَألْرضِ َوَما َعلَْي: النَّبِيِّ صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ، قَالَ 



قَالَ : ، قَالَ َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا َزكَرِيَّا ْبُن َمْنظُورٍ ، َحدَّثََنا أَُبو َحازِمٍ ، َعْن َسْهلِ ْبنِ سَْعٍد  -٤٣٣٠
  .، خَْيٌر ِمَن الدُّْنَيا َوَما ِفيَهاَمْوِضُع َسْوٍط ِفي الَْجنَِّة : َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم 

، أَنَّ ُمعَاذَ ْبَن َحدَّثََنا ُسوَْيُد ْبُن َسعِيٍد ، َحدَّثََنا َحفُْص ْبُن مَْيَسَرةَ ، َعْن َزْيدِ ْبنِ أَْسلََم ، َعْن َعطَاِء ْبنِ َيَسارٍ  -٤٣٣١
الَْجنَّةُ ِمئَةُ َدَرَجٍة ، كُلُّ َدَرَجٍة ِمْنَها َما َبْيَن السََّماِء : َم ، َيقُولُ َسِمْعُت َرسُولَ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّ: َجَبلٍ ، قَالَ 

ْنَها تُفَجَُّر أَْنهَاُر الَْجنَِّة ، َواَألْرضِ ، َوإِنَّ أَْعالََها الْفِْرَدْوُس ، َوإِنَّ أَْوسَطََها الِْفْردَْوُس ، َوإِنَّ الْعَْرَش َعلَى الْفِْرَدْوسِ ، ِم
  .إِذَا َما سَأَلُْتُم اللََّه فََسلُوُه الِْفْردَْوَسفَ

َحدَّثَنِي ، رٍ اَألْنَصارِيُّ َحدَّثََنا الَْعبَّاُس ْبُن ُعثَْمانَ الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا الَْولِيُد ْبُن ُمْسِلمٍ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن ُمَهاجِ -٤٣٣٢
قَالَ : ْيَمانَ ْبنِ ُموَسى ، َعْن كَُرْيبٍ ، َمْولَى اْبنِ َعبَّاسٍ ، َحدَّثَنِي أَُساَمةُ ْبُن زَْيٍد ، قَالَ الضَّحَّاُك الَْمَعافِرِيُّ ، َعْن ُسلَ

َوَربِّ الْكَْعَبِة  أَالَ ُمَشمِّرٌ ِللَْجنَِّة ؟ فَإِنَّ الَْجنَّةَ الَ خَطََر لََها ، ِهَي: َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم ذَاَت َيْومٍ َألْصَحابِِه 
َجةٌ َحسَْناُء َجِميلَةٌ ، َوُحلَلٌ ُنوٌر يََتْألُأل ، َورَْيحَاَنةٌ تَْهَتزُّ ، َوقَْصٌر َمشِيٌد ، َونََهٌر ُمطَّرٌِد ، َوفَاِكَهةٌ كَِثَريةٌ َنضِيَجةٌ ، َوَزْو

َنْحُن الُْمَشمُِّرونَ لََها َيا َرسُولَ اِهللا ، قَالَ : قَالُوا ، ةٍ َسِليَمٍة َبهِيٍَّة كَِثَريةٌ ِفي َمقَامٍ أََبًدا ، ِفي حَْبَرٍة وََنْضَرٍة ، ِفي دَارٍ َعاِلَي
  .إِنْ َشاَء اللَُّه ، ثُمَّ ذَكَرَ الْجِهَاَد َوَحضَّ َعلَْيِه: قُولُوا : 

ْن ُعَماَرةَ ْبنِ الْقَعْقَاعِ ، َعْن أَبِي ُزْرَعةَ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن فَُضْيلٍ ، َع -٤٣٣٣
أَوَّلُ ُزمَْرٍة َتْدُخلُ الَْجنَّةَ َعلَى صُوَرِة الْقََمرِ لَْيلَةَ الَْبْدرِ ، ثُمَّ : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ُهَرْيَرةَ ، قَالَ 

 ْوِء أََشدِّ كَْوكَبٍ ُدرِّيٍّ ِفي السََّماِء إَِضاَءةً ، الَ َيُبولُونَ ، َوالَ َيَتَغوَّطُونَ ، َوالَ َيمَْتِخطُونَ ، َوالَالَِّذيَن َيلُونَُهْم َعلَى َض
أَْخالَقُُهْم َعلَى ُخلُقِ  ، َيْتفُلُونَ ، أَْمشَاطُُهمُ الذََّهُب ، َوَرْشُحُهُم الِْمْسُك ، وََمَجاِمرُُهُم اَأللُوَّةُ ، أَزَْواجُُهُم الْحُوُر الِْعُني

  .َرُجلٍ َواِحٍد ، َعلَى صُوَرِة أَبِيهِْم آَدَم ، ِستُّونَ ِذَراعًا
ي هَُرْيَرةَ ، مِثْلَ َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي َصاِلحٍ ، َعْن أَبِ -م٤٣٣٣
  .اْبنِ فُضَْيلٍ ، َعْن ُعَماَرةَ َحِديِث

َحدَّثََنا ُمحَمَُّد ْبُن فَُضْيلٍ ، : َحدَّثََنا وَاِصلُ ْبُن َعْبدِ اَألْعلَى ، َوَعْبدُ اِهللا ْبُن سَِعيٍد ، َوَعِليُّ ْبُن الُْمْنِذرِ قَالُوا  -٤٣٣٤
الْكَْوثَرُ : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : نِ ُعَمَر ، قَالَ َعْن َعطَاِء ْبنِ السَّاِئبِ ، َعْن ُمَحارِبِ ْبنِ دِثَارٍ ، َعنِ اْب

، َوَماُؤُه أَحْلَى ِمَن الَْعَسلِ َنَهٌر ِفي الَْجنَِّة ، َحافََتاُه ِمْن ذََهبٍ ، َمْجرَاُه َعلَى الَْياقُوِت َوالدُّرِّ ، ُترَْبُتُه أَطَْيُب ِمَن الِْمْسِك 
  .يَاًضا ِمَن الثَّلْجِ، َوأََشدُّ َب

َسلََمةَ ، َعْن أَبِي َحدَّثََنا أَُبو ُعَمَر الضَّرِيُر ، َحدَّثََنا َعْبُد الرَّْحَمنِ ْبُن ُعثَْمانَ ، َعْن ُمَحمَِّد ْبنِ َعْمرٍو ، َعْن أَبِي  -٤٣٣٥
ي الَْجنَِّة َشجََرةً َيِسريُ الرَّاِكُب ِفي ِظلَِّها ِمئَةَ َسَنٍة ، َوالَ إِنَّ ِف: قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ُهَرْيَرةَ ، قَالَ 

  .َيقْطَُعَها
  .}وَِظلٍّ َمْمُدوٍد{: َواقَْرُؤوا إِنْ ِشئُْتْم 

ي َعْبدُ الرَّْحَمنِ ْبُن َعْمرٍو َحدَّثَنِ، َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّارٍ ، َحدَّثََنا عَْبُد الَْحمِيِد ْبُن َحبِيبِ ْبنِ أَبِي الِْعشْرِيَن  -٤٣٣٦
أَسْأَلُ اللَّهَ : َحدَّثَنِي َسعِيُد ْبُن الُْمَسيَّبِ ، أَنَُّه لَِقَي أََبا هَُرْيَرةَ ، فَقَالَ أَُبو هَُرْيَرةَ ، َحدَّثَنِي َحسَّانُ ْبُن َعِطيَّةَ ، األَْوَزاِعيُّ 



نََعْم ، أَخَْبرَنِي َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه : أََوِفيَها سُوٌق ؟ قَالَ : ِة ، قَالَ َسعِيٌد أَنْ َيجَْمَع َبيْنِي َوَبيَْنَك ِفي سُوقِ الَْجنَّ
يَّامِ الدُّْنَيا ،  َيْومِ الُْجُمَعِة ِمْن أَوَسلََّم ، أَنَّ أَْهلَ الَْجنَّةِ إِذَا َدَخلُوَها ، نََزلُوا ِفيَها بِفَْضلِ أَْعَمالِهِْم ، فَُيْؤذَنُ لَُهْم ِفي ِمقْدَارِ

فَتُوَضُع لَُهْم َمنَابُِر ِمْن ُنورٍ ، فََيُزوُرونَ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ ، َوُيبْرُِز لَُهْم َعْرَشُه ، وََيَتَبدَّى لَُهْم ِفي َرْوَضٍة ِمْن رِيَاضِ الَْجنَِّة ، 
ْن زََبْرَجٍد ، َوَمَنابُِر ِمْن ذََهبٍ ، َوَمَنابُِر ِمْن ِفضٍَّة ، َوَيجِْلُس أَْدَناُهْم ، َوَمَنابُِر ِمْن لُْؤلُؤٍ ، َوَمنَابُِر ِمْن َياقُوٍت ، َومََنابُِر ِم

  .ْم َمْجِلسًاَوَما ِفيهِْم دَنِيٌء ، َعلَى كُثَْباِن الِْمْسِك وَالْكَافُورِ ، َما ُيَرْونَ أَنَّ أَْصحَاَب الْكََراِسيِّ بِأَفَْضلَ ِمنُْه
نََعْم ، َهلْ َتَتمَاَرْونَ ِفي ُرْؤَيةِ الشَّْمسِ وَالْقََمرِ لَْيلَةَ الَْبْدرِ : َيا َرُسولَ اِهللا ، َهلْ َنَرى َربََّنا ؟ قَالَ : قُلُْت :  قَالَ أَُبو هَُرْيَرةَ

ِلَك الَْمجِْلسِ أََحٌد إِالَّ حَاَضَرُه اللَُّه كَذَِلَك الَ َتَتمَاَرْونَ ِفي رُْؤَيِة رَبِّكُْم َعزَّ َوَجلَّ ، َوالَ َيْبقَى ِفي ذَ: الَ ، قَالَ : ؟ قُلَْنا 
أَالَ َتذْكُُر َيا فُالَنُ َيْوَم َعِملَْت كَذَا َوكَذَا ؟ ُيذَكُِّرُه بَْعَض غََدَراِتهِ : َعزَّ َوَجلَّ ُمَحاَضَرةً ، حَتَّى إِنَّهُ َيقُولُ ِللرَُّجلِ مِْنكُْم 

َبلَى ، فَبَِسَعِة َمْغفَِرِتي َبلَْغَت مَْنزِلََتَك َهِذِه ، فََبْيَنَما ُهْم كَذَِلَك ، : ْم َتْغِفْر ِلي ؟ فََيقُولُ َيا َربِّ أَفَلَ: ِفي الدُّْنَيا ، فََيقُولُ 
وُموا إِلَى َما أَْعَدْدتُ قُ: قُولُ غَِشَيْتُهمْ َسَحاَبةٌ ِمْن فَْوِقهِْم ، فَأَْمطََرْت َعلَْيهِْم طِيًبا لَمْ َيجُِدوا مِثْلَ رِِحيِه َشْيئًا قَطُّ ، ثُمَّ َي

  لَكُْم ِمَن الْكََراَمِة ، فَُخذُوا َما اْشَتهَْيُتْم ،

انُ ، وَلَْم َيْخطُْر َعلَى فََنأِْتي ُسوقًا قَْد ُحفَّْت بِِه الَْمالَِئكَةُ ، ِفيِه َما لَْم َتْنظُرِ الُْعُيونُ إِلَى ِمثِْلِه ، َولَْم َتْسَمعِ اآلذَ: قَالَ 
ِة فَُيْحَملُ لََنا َما اْشَتَهيَْنا ، لَْيَس ُيبَاُع ِفيِه َشْيٌء َوالَ ُيْشتََرى ، َوِفي ذَِلَك السُّوقِ َيلْقَى أَْهلُ الَْجنَّ: قَالَ  الْقُلُوبِ ،

هِْم دَنِيٌء ، فََيُروُعُه َما َيَرى َعلَْيِه ِمَن َبْعضُُهْم بَْعًضا ، فَُيقْبِلُ الرَُّجلُ ذُو الَْمنْزِلَِة الْمُْرَتِفَعِة ، فََيلْقَى َمْن ُهَو ُدوَنُه ، َوَما ِفي
  .ي َألَحدٍ أَنْ َيْحَزنَ ِفيَهااللِّبَاسِ ، فََما َيْنقَِضي آِخُر َحدِيِثِه حَتَّى َيَتمَثَّلَ لَُه َعلَْيِه أَْحَسُن ِمْنُه ، وَذَِلَك أَنَُّه الَ يَْنَبِغ

َمْرَحًبا َوأَْهالً ، لَقَدْ جِئَْت َوإِنَّ بَِك ِمَن الَْجمَالِ َوالطِّيبِ : َتلْقَاَنا أَزَْواُجَنا ، فََيقُلَْن ثُمَّ َنْنصَرُِف إِلَى َمَنازِِلَنا ، فَ: قَالَ 
  .ِلَب بِمِثْلِ َما اْنقَلَبَْناإِنَّا َجالَْسَنا الَْيْوَم رَبََّنا الْجَبَّاَر َعزَّ َوَجلَّ ، وََيِحقَُّنا أَنْ َنْنقَ: أَفَْضلَ ِممَّا فَاَرقْتََنا َعلَْيِه ، فََنقُولُ 

 ، َعْن أَبِيِه ، َعْن َحدَّثََنا ِهَشاُم ْبُن خَاِلٍد اَألْزَرُق أَُبو َمرَْوانَ الدَِّمْشِقيُّ ، َحدَّثََنا خَاِلُد ْبُن َيزِيَد ْبنِ أَبِي َماِلٍك -٤٣٣٧
َما ِمْن أََحٍد ُيْدِخلُُه اللَُّه الَْجنَّةَ ، إِالَّ : اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم  قَالَ َرسُولُ: َخاِلِد ْبنِ َمْعَدانَ ، َعْن أَبِي أَُماَمةَ ، قَالَ 

نَّ ِثِه ِمْن أَْهلِ النَّارِ ، َما ِمْنُهَزوََّجُه اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ثِْنَتْينِ َوَسْبِعَني زَْوَجةً ، ثِْنَتْينِ ِمَن الْحُورِ الِْعنيِ ، َوَسْبِعَني ِمْن ِمَريا
  .َواِحَدةٌ إِالَّ َولََها قُُبلٌ َشهِيٌّ ، َولَُه ذَكٌَر الَ َيْنثَنِي

رِثَِت ِمْن ِمَرياِثِه ِمْن أَْهلِ النَّارِ ، يَْعنِي رِجَاالً َدَخلُوا النَّاَر ، فََورِثَ أَْهلُ الَْجنَِّة نَِساَءُهْم ، كََما ُو: قَالَ ِهَشاُم ْبُن خَاِلٍد 
  .اْمَرأَةُ ِفْرَعْونَ

ي الصِّدِّيقِ النَّاجِيِّ َحدَّثََنا ُمَحمَّدُ ْبُن َبشَّارٍ ، َحدَّثََنا ُمَعاذُ ْبُن ِهَشامٍ ، َحدَّثََنا أَبِي ، َعْن َعاِمرٍ اَألْحَولِ ، َعْن أَبِ -٤٣٣٨
ُمْؤِمُن إِذَا اشَْتَهى الْوَلََد ِفي الَْجنَِّة ، كَانَ الْ: قَالَ َرسُولُ اِهللا صَلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : ، َعْن أَبِي َسعِيٍد الُْخْدرِيِّ ، قَالَ 

  .َحْملُُه َوَوْضُعُه َوِسنُُّه ِفي َساَعٍة وَاِحَدٍة ، كََما َيْشتَهِي

َعْبِد اِهللا ْبنِ  َحدَّثََنا ُعثَْمانُ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، َحدَّثََنا جَرِيٌر ، َعْن َمْنُصورٍ ، َعْن إِبَْراهِيَم ، َعْن َعبِيَدةَ ، َعْن -٤٣٣٩
إِنِّي َألْعلَُم آِخرَ أَْهلِ النَّارِ ُخرُوًجا ِمنَْها ، َوآِخَر أَْهلِ الَْجنَّةِ : قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َمْسُعوٍد ، قَالَ 

َهْب فَاْدُخلِ الَْجنَّةَ ، فََيأِْتيَها فَُيَخيَّلُ إِلَْيهِ أَنََّها َمَألى فَيَْرجُِع ، اذْ: ُدُخوالً الَْجنَّةَ ، َرُجلٌ َيخُْرُج ِمَن النَّارِ َحْبًوا ، فَُيقَالُ لَُه 
ولُ اذَْهْب فَاْدُخلِ الَْجنَّةَ ، فََيأِْتيَها فَُيَخيَّلُ إِلَْيِه أَنََّها َمَألى ، فَيَْرجُِع ، فََيقُ: َيا َربِّ َوَجْدُتَها َمَألى ، فََيقُولُ اللَُّه : فََيقُولُ 

اذَْهْب فَاْدُخلِ الَْجنَّةَ ، فََيأْتِيَها فَُيخَيَّلُ إِلَْيِه أَنََّها َمَألى ، فََيْرجُِع ، : َيا َربِّ َوَجْدُتَها َمَألى ، فََيقُولُ اللَُّه سُْبَحاَنُه : 



فَإِنَّ لََك ِمثْلَ الدُّنَْيا ، َوَعَشَرةَ أَمْثَالَِها ، أَْو إِنَّ لََك  اذَْهْب فَاْدُخلِ الَْجنَّةَ ،: َيا َربِّ إِنََّها َمَألى ، فََيقُولُ اللَُّه : فََيقُولُ 
  أََتْسَخُر بِي ، أَْو أََتْضَحكُ بِي ، وَأَْنَت الَْمِلُك ؟: ِمثْلَ َعَشَرةِ أَْمثَالِ الدُّنَْيا ، فََيقُولُ 

  .َضِحَك حَتَّى َبَدْت نََواجِذُُهفَلَقَْد َرأَْيُت َرسُولَ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلَّمَ : قَالَ 
  .َهذَا أَدَْنى أَْهلِ الَْجنَِّة َمنْزِالً: فَكَانَ ُيقَالُ 

، َعْن أََنسِ ْبنِ َحدَّثََنا َهنَّاُد ْبُن السَّرِيِّ ، َحدَّثََنا أَُبو اَألْحَوصِ ، َعْن أَبِي إِْسحَاَق ، َعْن ُبرَْيِد ْبنِ أَبِي َمرَْيَم  -٤٣٤٠
اللَُّهمَّ أَْدِخلُْه : َمْن سَأَلَ الَْجنَّةَ ، ثَالَثَ َمرَّاٍت ، قَالَِت الَْجنَّةُ : قَالَ َرسُولُ اِهللا َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : الَ َماِلٍك ، قَ

  .لنَّارِاللَُّهمَّ أَجِْرُه ِمَن ا: الَْجنَّةَ ، َوَمنِ اسَْتجَاَر ِمَن النَّارِ ، ثَالَثَ مَرَّاٍت ، قَالَِت النَّاُر 

َحدَّثََنا أَُبو ُمَعاوَِيةَ ، َعنِ اَألْعَمشِ ، َعْن أَبِي َصاِلحٍ ، : َحدَّثََنا أَُبو َبكْرِ ْبُن أَبِي َشْيَبةَ ، وَأَْحَمُد ْبُن ِسَناٍن قَاالَ  -٤٣٤١
َمْنزِلٌ ِفي الَْجنَِّة ، : ْم ِمْن أََحٍد إِالَّ لَُه َمنْزِالَِن َما ِمْنكُ: قَالَ َرُسولُ اهللاِ َصلَّى اهللا َعلْيِه وَسلََّم : َعْن أَبِي ُهَريَْرةَ ، قَالَ 

  .}أُولَِئَك ُهُم الَْوارِثُونَ{: ى َوَمْنزِلٌ ِفي النَّارِ ، فَإِذَا َماَت ، فََدَخلَ النَّاَر ، َورِثَ أَْهلُ الَْجنَِّة َمنْزِلَُه ، فَذَِلَك قَْولُُه َتعَالَ
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