
لدارمي: كتاب    سنن ا
لدارمي : املؤلف  و حممد ا أب لرمحن  عبدا  عبداهللا بن 

حدثنا حممد بن يوسف  - ١باب ما كان عليه الناس قبل مبعث النيب صلى اهللا عليه و سلم من اجلهل والضاللة  ١
م فقال يا جاء رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل: عن سفيان عن األعمش عن أيب وائل عن عبد اهللا قال 

رسول اهللا أيؤاخذ الرجل مبا عمل يف اجلاهلية قال من أحسن يف اإلسالم مل يؤآخذ مبا كان عمل يف اجلاهلية ومن 
  أساء يف اإلسالم أخذ باألول واآلخر 

  إسناده صحيح واحلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

أن : احلارث بن أيب احلرام من خلم عن الوضني أخربنا الوليد بن النضر الرملي عن سربة بن معبد من بين  - ٢
رجال أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول اهللا إنا كنا أهل جاهلية وعبادة أوثان فكنا نقتل األوالد وكانت 

عندي ابنة يل فلما أجابت وكانت مسرورة بدعائي إذا دعوهتا فدعوهتا يوما فاتبعتين فمررت حىت أتيت بئرا من 
غري بعيد فأخذت بيدها فرديت هبا يف البئر وكان آخر عهدي هبا أن تقول يا أبتاه يا أبتاه فبكى رسول اهللا  أهلي

صلى اهللا عليه و سلم حىت وكف دمع عينيه فقال له رجل من جلساء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أحزنت 
 قال له أعد علي حديثك فأعاده فبكى حىت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال له كف فإنه يسأل عما أمهه مث

  وكف الدمع من عينيه على حليته مث قال له إن اهللا قد وضع عن اجلاهلية ما عملوا فاستأنف عملك 
  إسناده رجاله ثقات غري أنه مرسل وقد تفرد بروايته الدارمي : قال حسني سليم أسد 

أن أهله بعثوا : ؤدب عن األعمش عن جماهد حدثين موالي أخربنا هارون بن معاوية عن إبراهيم بن سليمان امل - ٣
معه بقدح فيه زبد ولنب إىل آهلتهم قال فمنعين أن آكل الزبد ملخافتها قال فجاء كلب فأكل الزبد وشرب اللنب مث 
ه بال على الصنم وهو أساف ونائلة قال هارون كان الرجل يف اجلاهلية إذا سافر محل معه أربعة أحجار ثالثة يقدر

  والرابع يعبده ويريب كلبه ويقتل ولده 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

كنا يف : حدثنا جماهد بن موسى ثنا رحيان هو بن سعيد السامي ثنا عباد وهو بن منصور عن أيب الرجاء قال  - ٤
ة الصفي فنفاج عليها اجلاهلية إذا أصبنا حجرا حسنا عبدناه وإن مل نصب حجرا مجعنا كثبة من رمل مث جئنا بالناق

فنحلبها على الكثبة حىت نرويها مث نعبد تلك الكثبة ما أقمنا بذلك املكان قال أبو حممد الصفي الكثرية األلبان 
  فنفاج يعين الناقة إذا فرجت بني رجليها للحلب والفج الطريق الواسع ومجعه فجاج 

وقد تغري بأخرة وهو موقوف على أيب رجاء إسناده ضعيف عباد بن منصور كان يدلس : قال حسني سليم أسد 
أخربنا احلسن بن الربيع ثنا  - ٥باب صفة النيب صلى اهللا عليه و سلم يف الكتب قبل مبعثه  ٢عمران بن ملحان 

قال كعب جنده مكتوبا حممد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال فظ : أبو األحوص عن األعمش عن أيب صاحل قال 
باألسواق وال جيزئ بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر وأمته احلمادون يكربون اهللا عز و جل  وال غليظ وال صخاب

على كل جند وحيمدونه يف كل منزلة ويتأزرون على أنصافهم ويتوضؤن على أطرافهم مناديهم ينادي يف جو السماء 



  كة ومهاجره بطيبة وملكه بالشام صفهم يف القتال وصفهم يف الصالة سواء هلم بالليل دوي كدوي النحل ومولده مب
  مرسل وإسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عبد اهللا بن صاحل حدثين الليث حدثين خالد وهو بن يزيد عن سعيد هو بن أيب هالل عن هالل بن  - ٦
إنا أرسلناك  إنا لنجد صفة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم: أسامة عن عطاء بن يسار عن بن سالم أنه كان يقول 

شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا لألميني أنت عبدي ورسويل مسيته املتوكل ليس بفظ وال غليظ وال صخاب باألسواق 
وال جيزئ بالسيئة مثلها ولكن يعفو ويتجاوز ولن أقبضه حىت نقيم امللة املتعوجة بأن تشهد أن ال إله إال اهللا يفتح به 

قال عطاء بن يسار وأخربين أبو واقد الليثي انه مسع كعبا يقول مثل ما قال بن  أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا
  سالم 

  إسناده ضعيف لضعف عبد اهللا بن صاحل كاتب الليث وهو موقوف على ابن سالم : قال حسني سليم أسد 

يف السطر : أخربنا زيد بن عوف ثنا أبو عوانة عن عبد امللك بن عمري عن ذكوان بن أيب صاحل عن كعب  - ٧
األول حممد رسول عبدي املختار ال فظ وال غليظ وال صخاب يف األسواق وال جيزئ بالسيئة السيئة ولكن يعفو 
ويغفر مولده مبكة وهجرته بطيبة وملكه بالشام ويف السطر الثاين حممد رسول اهللا أمته احلمادون حيمدون اهللا يف 

ن على كل شرف رعاة الشمس يصلون الصالة إذا جاء وقتها السراء والضراء حيمدون اهللا يف كل منزله ويكربو
ولو كانوا على رأس كناسة ويأتزرون على أوساطهم ويوضؤن أطرافهم وأصواهتم بالليل يف جو السماء كصوت 

  النحل 
وهو موقوف على . إسناده فيه زيد بن عوف وهو متروك وقد اهتمه أبو زرعة بالسرقة : قال حسني سليم أسد 

  كعب 

سأل كعب : أخربنا جماهد بن موسى ثنا معن بن عيسى ثنا معاوية بن صاحل عن أيب فروة عن بن عباس أنه  - ٨
األحبار كيف جتد نعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف التوراة فقال كعب جنده حممد بن عبد اهللا يولد مبكة 

واق وال يكافئ بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويهاجر إىل طابة ويكون ملكه بالشام وليس بفحاش وال صخاب يف األس
ويغفر أمته احلمادون حيمدون اهللا يف كل سراء وضراء ويكربون اهللا على كل جند يوضؤون أطرافهم ويأتزرون يف 

أوساطهم يصفون يف صالهتم كما يصفون يف قتاهلم دويهم يف مساجدهم كدوي النحل يستمع مناديهم يف جو 
  السماء 

إن ذكر ابن حبان عروة بن احلارث يف ثقات التابعني جعل احلافظ يشري إىل أنه أبو فروة :  قال حسني سليم أسد
" الذي يروي عن ابن عباس وحنن نشك يف ذلك فإن كان هو فاإلسناد صحيح وإال فلعله من ترمجة ابن أيب حامت يف 

  واهللا أعلم  ٩/  ٤٢٥" اجلرح والتعديل 

ن الوليد التميمي ثنا حبري بن سعد عن خالد بن معدان عن جبري بن نفري أخربنا حيوة بن شريح ثنا بقية ب - ٩
لقد جاءكم رسول إليكم ليس بوهن وال كسل ليخنت قلوبا : احلضرمي ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  غلفا ويفتح أعينا عميا ويسمع آذانا صما ويقيم السنة عوجا حىت يقال ال إله اال اهللا وحده 
  مرسل إسناده ضعيف بقية بن الوليد مدلس تدليس التسوية وقد عنعن يف هذا اإلسناد :  سليم أسد قال حسني



كان : أخربنا حممد بن يزيد احلزام ثنا إسحاق بن سليمان عن عمرو بن أيب قيس عن عطاء عن عامر قال  - ١٠
ال فإحدى رجليه يف البيت رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم له إليه حاجة فمشى معه حىت دخل ق

واألخرى خارجة كأنه يناجي فالتفت فقال أتدري من كنت أكلم إن هذا ملك مل أره قط قبل يومي هذا استأذن ربه 
  ان يسلم علي قال انا آتيناك أو أنزلنا القرآن فصال والسكينة صربا والفرقان أصال 

  مرسل رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

بن موسى ثنا رحيان هو بن سعيد ثنا عباد هو بن منصور عن أيوب عن أيب سالمة عن أيب قالبة  أخربنا جماهد - ١١
أيت النيب صلى اهللا عليه و سلم فقيل له لتنم عينك ولتسمع أذنك وليعقل : عن عطية انه مسع ربيعة اجلرشي يقول 

فصنع مأدبة وأرسل داعيا فمن أجاب قلبك قال فنامت عيناي ومسعت أذناي وعقل قليب قال فقيل يل سيد بىن دارا 
الداعي دخل الدار وأكل من املأدبة ورضي عنه السيد ومن مل جيب الداعي مل يدخل الدار ومل يطعم من املأدبة 

  وسخط عليه السيد قال فاهللا السيد وحممد الداعي والدار اإلسالم واملأدبة اجلنة 
  ور إسناده ضعيف لضعف عباد بن منص: قال حسني سليم أسد 

أخربنا احلسن بن علي ثنا أبو أسامة عن جعفر بن ميمون التميمي عن أيب متيمة اهلجيمي عن أيب عثمان  - ١٢
ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خرج إىل البطحاء ومعه بن مسعود فأقعده وخط عليه خطا مث قال ال : النهدي 

وك فمضى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حيث أراد مث تربحن فإنه سينتهي إليك رجال فال تكلمهم فإهنم لن يكلم
جعلوا ينتهون إىل اخلط ال جياوزونه مث يصدرون إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم حىت إذا كان من آخر الليل جاء إيل 

اين فتوسد فخذي وكان إذا نام نفخ يف النوم نفخا فبينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم متوسد فخذي راقد إذ أت
رجال كأهنم اجلمال عليهم ثياب بيض اهللا أعلم ما هبم من اجلمال حىت قعد طائفة منهم عند رأسه وطائفة منهم عند 

رجليه فقالوا بينهم ما رأينا عبدا أويت مثل ما أويت هذا النيب صلى اهللا عليه و سلم عيناه لتنامان وان قلبه ليقظان 
بة فدعا الناس إىل طعامه وشرابه مث ارتفعوا واستيقظ رسول اهللا صلى اهللا اضربوا له مثال سيد بىن قصرا مث جعل مأد

عليه و سلم عند ذلك فقال أتدري من هؤالء قلت اهللا ورسوله أعلم قال هم املالئكة قال وهل تدري ما املثل الذي 
ومن مل جيب عاقبه ضربوه قلت اهللا ورسوله أعلم قال الرمحن بىن اجلنة فدعا إليها عباده فمن أجابه دخل جنته 

  وعذبه 
أخربنا نعيم  - ١٣باب كيف كان أول شأن النيب صلى اهللا عليه و سلم  ٣إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

بن محاد ثنا بقية عن حبري عن خالد بن معدان ثنا عبد الرمحن بن عمرو السلمي عن عتبة بن عبد السلمي انه حدثهم 
ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال له رجل كيف كان : عليه و سلم  وكان من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا

أول شانك يا رسول اهللا قال كانت حاضنيت من بين سعد بن بكر فانطلقت أنا وبن هلا يف هبم لنا ومل نأخذ معنا زادا 
ان كأهنما نسران فقلت يا أخي اذهب فأتنا بزاد من عند أمنا فانطلق أخي ومكثت عند البهم فأقبل طائران أبيض

فقال أحدمها لصاحبه أهو هو قال اآلخر نعم فأقبال يبتدراين فأخذاين فبطحاين للقفا فشقا بطين مث استخرجا قليب 
فشقاه فأخرجا منه علقتني سوداوين فقال أحدمها ايتين مباء ثلج فغسل به جويف مث قال ايتين مباء برد فغسل به قليب 

قليب مث قال أحدمها لصاحبه حصه فحاصه وختم عليه خبامت النبوة مث قال أحدمها  مث قال ايتين بالسكينة فذره يف
لصاحبه اجعله يف كفة واجعل ألفا من أمته يف كفة قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فإذا أنا انظر إىل األلف 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه فوقي أشفق ان خير علي بعضهم فقال لو أن أمته وزنت به ملال هبم مث انطلقا وتركاين 



و سلم وفرقت فرقا شديدا مث انطلقت إىل أمي فأخربهتا بالذي لقيت فأشفقت ان يكون قد التبس يب فقالت أعيذك 
باهللا فرحلت بعريا هلا فجعلتين على الرحل وركبت خلفي حىت بلغتنا إىل أمي فقالت أديت أمانيت وذميت وحدثتها 

  قالت إين رأيت حني خرج مين يعين نورا أضاءت منه قصور الشام بالذي لقيت فلم يرعها ذلك و
  إسناده ضعيف بقية بن الوليد يدلس تدليس التسوية وقد عنعن يف هذا االسناد : قال حسني سليم أسد 

أخربنا عبد اهللا بن عمران ثنا أبو داود ثنا جعفر بن عثمان القرشي عن عثمان بن عروة بن الزبري عن أبيه  - ١٤
قلت يا رسول اهللا كيف علمت انك نيب حني استنبئت فقال يا أبا ذر أتاين ملكان وأنا : يب ذر الغفاري قال عن أ

ببعض بطحاء مكة فوقع أحدمها على األرض وكان اآلخر بني السماء واألرض فقال أحدمها لصاحبه أهو هو قال 
فرجحتهم مث قال زنه مبائة فوزنت هبم نعم قال فزنه برجل فوزنت به فوزنته مث قال فزنه بعشرة فوزنت هبم 

فرجحتهم مث قال زنه بألف فوزنت هبم فرجحتهم كأين انظر إليهم ينتثرون علي من خفة امليزان قال فقال أحدمها 
  لصاحبه لو وزنته بأمته لرجحها 

  إسناده منقطع عروة بن الزبري مل يدرك أبا ذر الغفاري ورجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

كان النيب صلى اهللا عليه و سلم : خربنا إمساعيل بن خليل ثنا علي بن مسهر ثنا األعمش عن أيب صاحل قال أ - ١٥
  يناديهم يا أيها الناس إمنا انا رمحة مهداة 

   ٤إسناده صحيح ولكنه مرسل : قال حسني سليم أسد 

  باب ما أكرم اهللا به نبيه من إميان الشجر به والبهائم واجلن

كنا مع رسول اهللا صلى : حممد بن طريف ثنا حممد بن فضيل ثنا أبو حيان عن عطاء عن بن عمر قال أخربنا  - ١٦
اهللا عليه و سلم يف سفر فأقبل أعرايب فلما دنا منه قال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أين تريد قال إىل أهلي 

ال شريك له وأن حممدا عبده ورسوله قال ومن  قال هل لك يف خري قال وما هو قال تشهد أن ال إله اال اهللا وحده
يشهد على ما تقول قال هذه السلمة فدعاها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهي بشاطئ الوادي فأقبلت ختد 

األرض خدا حىت قامت بني يديه فاستشهدها ثالثا فشهدت ثالثا أنه كما قال مث رجعت إىل منبتها ورجع األعرايب 
  اتبعوين أتيتك هبم وإال رجعت مكثت معك  إىل قومه وقال إن

  حديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

خرجت مع : عن جابر قال ]  ٢٣ص [ أخربنا عبيد اهللا بن موسى عن إمساعيل بن عبد امللك عن أيب الزبري  - ١٧
األرض ليس فيها شجر النيب صلى اهللا عليه و سلم يف سفر وكان ال يأيت الرباز حىت يتغيب فال يرى فنزلنا بفالة من 

وال علم فقال يا جابر اجعل يف إداوتك ماء مث انطلق بنا قال فانطلقنا حىت ال نرى فإذا هو بشجرتني بينهما أربع 
أذرع فقال يا جابر انطلق إىل هذه الشجرة فقل يقل لك احلقي بصاحبتك حىت أجلس خلفكما فرجعت إليها 

ا مث رجعتا إىل مكاهنما فركبنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فجلس رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خلفهم
ورسول اهللا بيننا كأمنا علينا الطري تظلنا فعرضت له امرأة معها صيب هلا فقالت يا رسول اهللا إن ابين هذا يأخذه 

 أنا رسول اهللا الشيطان كل يوم ثالث مرار قال فتناول الصيب فجعله بينه وبني مقدم الرحل مث قال اخسأ عدو اهللا
صلى اهللا عليه و سلم اخسأ عدو اهللا انا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثالثا مث دفعه إليها فلما قضينا سفرنا مررنا 



بذلك املكان فعرضت لنا املرأة معها صبيها ومعها كبشان تسوقهما فقالت يا رسول اهللا اقبل مين هدييت فوالذي 
فقال خذوا منها واحدا وردوا عليها اآلخر قال مث سرنا ورسول اهللا صلى اهللا عليه و بعثك باحلق ما عاد إليه بعد 

سلم بيننا كأمنا علينا الطري تظلنا فإذا مجل ناد حىت إذا كان بني مساطني خر ساجدا فجلس رسول اهللا صلى اهللا عليه 
ا رسول اهللا قال فما شأنه قالوا و سلم وقال علي الناس من صاحب اجلمل فإذا فتية من األنصار قالوا هو لنا ي

استنينا عليه منذ عشرين سنة وكانت به شحيمة فأردنا أن ننحره فنقسمه بني غلماننا فانفلت منا قال بيعونيه قالوا 
ال بل هو لك يا رسول اهللا قال أما يل فأحسنوا إليه حىت يأتيه أجله قال املسلمون عند ذلك يا رسول اهللا حنن أحق 

  البهائم قال ال ينبغي لشيء أن يسجد لشيء ولو كان ذلك كان النساء ألزواجهن  بالسجود لك من
  ولكن احلديث صحيح بشواهده . إسناده ضعيف لضعف إمساعيل بن عبد امللك : قال حسني سليم أسد 

هللا عليه أقبلنا مع رسول اهللا صلى ا: حدثنا يعلى ثنا األجلح عن الذيال بن حرملة عن جابر بن عبد اهللا قال  - ١٨
و سلم حىت دفعنا إىل حائط يف بين النجار فإذا فيه مجل ال يدخل احلائط أحد اال شد عليه فذكروا ذلك للنيب صلى 
اهللا عليه و سلم فأتاه فدعاه فجاء واضعا مشفره على األرض حىت برك بني يديه فقال هاتوا خطاما فخطمه ودفعه 

  األرض أحد اال يعلم اين رسول اهللا اال عاصي اجلن واألنس إىل صاحبه مث التفت فقال ما بني السماء إىل 
  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

أن امرأة : أخربنا احلجاج بن منهال ثنا محاد بن سلمة عن فرقد السبخي عن سعيد بن جبري عن بن عباس  - ١٩
بين به جنون وإنه يأخذه عند غدائنا جاءت بابن هلا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالت يا رسول اهللا إن ا

وعشائنا فيخبث علينا فمسح رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صدره ودعا فثع ثعة وخرج من جوفه مثل اجلرو 
  األسود فسعى 

  إسناده ضعيف من أجل فرقد السبخي : قال حسني سليم أسد 

م بن طهمان عن مساك عن جابر بن مسرة قال حدثنا حممد بن سعيد انا حيىي بن أيب بكري العبدي عن إبراهي - ٢٠
  إين ألعرف حجرا مبكة كان يسلم علي قبل أن أبعث اين ألعرفه اآلن : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

بن أيب طالب قال  حدثنا فروة ثنا الوليد بن أيب ثور اهلمداين عن إمساعيل السدي عن عباد أيب يزيد عن علي - ٢١
كنا مع النيب صلى اهللا عليه و سلم مبكة فخرجنا معه يف بعض نواحيها فمررنا بني اجلبال والشجر فلم منر بشجرة : 

  وال جبل اال قال السالم عليك يا رسول اهللا 
  ن أيب يزيد ضعف الوليد بن أيب ثور وجهالة عباد أيب يزيد وهو عباد ب: إسناده فيه علتان : قال حسني سليم أسد 

صلى : أخربنا حممد بن يوسف ثنا سفيان عن األعمش عن مشر بن عطية عن رجل من مزينة أو جهينة قال  - ٢٢
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الفجر فإذا هو بقريب من مائة ذئب مدافعني وفود الذئاب فقال هلم رسول اهللا 

أمنون على ما سوى ذلك فشكوا إىل رسول اهللا صلى اهللا صلى اهللا عليه و سلم ترضخوا هلم شيئا من طعامكم وت
  عليه و سلم احلاجة قال فأذنوهن قال فأذنوهن فخرجن وهلن عواء 

  أخطأ حممد بن يوسف يف مئة ومخسني حديثا من حديث سفيان : رجاله ثقات ولكن قيل : قال حسني سليم أسد 



جاء جربيل إىل : ن أيب سفيان عن أنس بن مالك قال أخربنا إسحاق بن إبراهيم ثنا معاوية ثنا األعمش ع - ٢٣
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو جالس حزين وقد ختضب بالدم من فعل أهل مكة من قريش فقال جربيل يا 

رسول اهللا هل حتب أن أريك آية قال نعم فنظر إىل شجرة من ورائه فقال ادع هبا فدعا هبا فجاءت وقامت بني يديه 
  فلترجع فأمرها فرجعت فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حسيب حسيب فقال مرها 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أتى رجل : أخربنا إسحاق بن إبراهيم ثنا جرير وأبو معاوية عن األعمش عن أيب ظبيان عن بن عباس قال  - ٢٤
ى اهللا عليه و سلم أال أريك آية قال بلى قال من بين عامر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال رسول اهللا صل

فاذهب فادع تلك النخلة فدعاها فجاءت تنقز بني يديه قال قل هلا ترجع قال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  ارجعي فرجعت حىت عادت إىل مكاهنا فقال يا بين عامر ما رأيت رجال كاليوم أسحر منه 

باب ما أكرم اهللا النيب صلى اهللا عليه و سلم من تفجري املاء من بني  ٥ إسناده صحيح: قال حسني سليم أسد 
أخربنا إمساعيل بن إبراهيم حدثنا شعب بن صفوان عن عطاء بن السائب عن أيب الضحى عن بن  - ٢٥أصابعه 

اء فقال النيب دعا النيب صلى اهللا عليه و سلم بالال فطلب بالل املاء مث جاء فقال ال واهللا ما وجدت امل: عباس قال 
صلى اهللا عليه و سلم فهل من شن فأتاه بشن فبسط كفيه فيه فانبعث حتت يديه عني قال فكان بن مسعود يشرب 

  وغريه يتوضأ 
  رجاله ثقات غري أن شعيب بن صفوان مل يذكر فيمن مسعوا عطاء قبل االختالط : قال حسني سليم أسد 

غزونا : األسود بن قيس عن نبيح العنزي قال قال جابر بن عبد اهللا أخربنا أبو النعمان ثنا أبو عوانة عن  - ٢٦
أوسا فسرنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وحنن يومئذ بضعة عشر ومائتني فحضرت الصالة فقال رسول اهللا 

غريه  صلى اهللا عليه و سلم هل يف القوم من طهور فجاء رجل يسعى بأداوة فيها شيء من ماء وليس يف القوم ماء
فصبه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف قدح مث توضأ فأحسن الوضوء مث انصرف وترك القدح فركب الناس 

ذلك القدح وقالوا متسحوا متسحوا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على رسلكم حني مسعهم يقولون ذلك 
بسم اهللا مث قال أسبغوا الطهور فوالذي هو  فوضع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كفه يف املاء والقدح وقال

  ابتالين ببصري لقد رأيت العيون عيون املاء خترج من بني أصابعه فلم يرفعها حىت توضؤوا أمجعون 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

مل بن أيب أخربنا أبو الوليد الطيالسي وسعيد بن الربيع قاال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة وحصني مسعا سا - ٢٧
أصابنا عطش فجهشنا فانتهينا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فوضع : اجلعد يقول مسعت جابر بن عبد اهللا قال 

يده يف تور فجعل يفور كأنه عيون من خلل أصابعه وقال اذكروا اسم اهللا فشربنا حىت وسعنا وكفانا ويف حديث 
  فا ومخس مائة ولو كنا مائة ألف لكفانا عمرو بن مرة فقلنا جلابر كم كنتم قال كنا أل

  إسناده صحيح واحلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

أخربنا حممد بن عبد اهللا الرقاشي ثنا جعفر بن سليمان ثنا اجلعد أبو عثمان ثنا أنس بن مالك حدثنا جابر بن  - ٢٨
ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم العطش فدعا شكى أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل رس: عبد اهللا قال 

بعس فصب فيه ماء ووضع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يده فيه قال فجعلت انظر إىل املاء ينبع عيونا من بني 



  أصابع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم والناس يستقون حىت استقى الناس كلهم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ا عبيد اهللا بن موسى عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اهللا قال مسع عبد اهللا أخربن - ٢٩
كنا أصحاب حممد صلى اهللا عليه و سلم نعد اآليات بركة وأنتم تعدوهنا ختويفا انا بينما حنن مع : خبسف فقال 

 عليه و سلم اطلبوا من معه فضل ماء فأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وليس معنا ماء فقال رسول اهللا صلى اهللا
مباء فصبه يف اإلناء مث وضع كفه فيه فجعل املاء خيرج من بني أصابعه مث قال حي على الطهور املبارك والربكة من اهللا 

  تعاىل فشربنا قال عبد اهللا كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

د بن عبد اهللا بن منري ثنا أبو اجلواب عن عمار بن زريق عن األعمش عن إبراهيم عن علقمة عن أخربنا حمم - ٣٠
زلزلت األرض على عهد عبد اهللا فأخرب بذلك فقال انا كنا أصحاب حممد صلى اهللا عليه و سلم نرى : عبد اهللا قال 

ه و سلم يف سفر إذ حضرت الصالة وليس اآليات بركات وأنتم تروهنا ختويفا بينا حنن مع رسول اهللا صلى اهللا علي
معنا ماء إال يسري فدعا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مباء يف صحفة ووضع كفه فيه فجعل املاء ينبجس من بني 

أصابعه مث نادى حي على الوضوء والربكة من اهللا فأقبل الناس فتوضؤوا وجعلت ال هم يل إال ما أدخله بطين لقوله 
   فحدثت به سامل بن أيب اجلعد فقال كانوا مخس عشرة مائة والربكة من اهللا

أخربنا عثمان  - ٣١باب ما أكرم النيب صلى اهللا عليه و سلم حبنني املنرب  ٦حديث صحيح : قال حسني سليم أسد 
 أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان خيطب إىل جذع فلما: بن عمر أنا معاذ بن العالء عن نافع عن بن عمر 

  اختذ املنرب حن اجلذع حىت أتاه فمسحه 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كان النيب : أخربنا حممد بن محيد ثنا متيم بن عبد املؤمن ثنا صاحل بن حيان حدثين بن بريدة عن أبيه قال  - ٣٢
حفر له وأقيم إىل جنبه صلى اهللا عليه و سلم إذا خطب قام فأطال القيام فكان يشق عليه قيامه فأيت جبذع خنلة ف

قائما للنيب صلى اهللا عليه و سلم فكان النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا خطب فطال القيام عليه استند إليه فاتكأ 
عليه فبصر به رجل كان ورد املدينة فرآه قائما إىل جنب ذلك اجلذع فقال ملن يليه من الناس لو أعلم أن حممدا 

له جملسا يقوم عليه فإن شاء جلس ما شاء وإن شاء قام فبلغ ذلك النيب صلى اهللا  حيمدين يف شيء يرفق به لصنعت
عليه و سلم فقال ايئتوين به فأتوه به فأمر أن يصنع له هذه املراقي الثالث أو األربع هي اآلن يف منرب املدينة فوجد 

لم اجلذع وعمد إىل هذه اليت صنعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يف ذلك راحة فلما فارق النيب صلى اهللا عليه و س
له جزع اجلذع فحن كما حتن الناقة حني فارقه النيب صلى اهللا عليه و سلم فزعم بن بريدة عن أبيه أن النيب صلى 
اهللا عليه و سلم حني مسع حنني اجلذع رجع إليه فوضع يده عليه وقال اختر أن أغرسك يف املكان الذي كنت فيه 

أن أغرسك يف اجلنة فتشرب من أهنارها وعيوهنا فيحسن نبتك وتثمر فيأكل أولياء اهللا  فتكون كما كنت وإن شئت
من مثرتك وخنلك فعلت فزعم أنه مسع من النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو يقول له نعم قد فعلت مرتني فسأل النيب 

  صلى اهللا عليه و سلم فقال اختار ان أغرسه يف اجلنة 
  حممد بن محيد وصاحل بن حيان : ده فيه ضعيفان إسنا: قال حسني سليم أسد 



أخربنا حممد بن كثري عن سليمان بن كثري عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن جابر بن عبد اهللا األنصاري  - ٣٣
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقوم إىل جذع قبل ان جيعل املنرب فلما جعل املنرب حن ذلك اجلذع حىت : قال 

  نينة فوضع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يده عليه فسكن مسعنا ح
  مل حيكم عليه احملقق : قال حسني سليم أسد 

حدثنا حممد بن كثري ثنا سليمان بن كثري عن حيىي بن سعيد عن حفص بن عبيد اهللا عن جابر بن عبد اهللا قال  - ٣٤
نرب فجلس عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان النيب صلى اهللا عليه و سلم خيطب إىل خشبة فلما صنع امل: 

  حنت حنني العشار حىت وضع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يده عليها فسكنت 
  صحيح : قال حسني سليم أسد 

: أخربنا فروة ثنا حيىي بن زكريا عن أبيه عن أيب إسحاق عن سعيد بن أيب كريب عن جابر بن عبد اهللا قال  - ٣٥
  نني الناقة اخللوج حنت اخلشبة ح

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أخربنا زكريا بن عدي عن عبيد اهللا بن عمرو عن عبد اهللا بن حممد بن عقيل عن الطفيل بن أيب بن كعب  - ٣٦
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي إىل جذع وخيطب إليه إذا كان املسجد عريشا فقال له : عن أبيه قال 

ن أصحابه اال جنعل لك عريشا تقوم عليه يراك الناس يوم اجلمعة وتسمع من خطبتك قال نعم فصنع له رجل م
الثالث درجات هن اللوايت على املنرب فلما صنع املنرب ووضع يف موضعه الذي وضعه فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه 

عليه فلما جاوزه خار اجلذع حىت تصدع  و سلم قال فلما جاء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يريد املنرب مر
وانشق فرجع إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فمسحه بيده حىت سكن مث رجع إىل املنرب قال فكان إذا صلى 

  صلى إليه فلما هدم املسجد أخذ ذلك اجلذع أيب بن كعب فلم يزل عنده حىت بلي فآكلته األرضة وعاد رفاتا 
  اده حسن من أجل عبد اهللا بن حممد بن عقيل إسن: قال حسني سليم أسد 

كان رسول اهللا صلى : حدثنا عبيد اهللا بن سعيد ثنا أبو أسامة عن جمالد عن أيب الوداك عن أيب سعيد قال  - ٣٧
اهللا عليه و سلم خيطب إىل لزق جذع فأتاه رجل رومي فقال اصنع لك منربا ختطب عليه فصنع له منربا هذا الذي 

قام عليه النيب صلى اهللا عليه و سلم خيطب حن اجلذع حنني الناقة إىل ولدها فنزل إليه رسول اهللا  ترون قال فلما
  صلى اهللا عليه و سلم فضمه إليه فسكن فأمر به أن حيفر له ويدفن 

  إسناده ضعيف لضعف جمالد بن سعيد : قال حسني سليم أسد 

ملا أن قدم النيب صلى اهللا عليه و سلم املدينة : ن يقول أخربنا مسلم بن إبراهيم ثنا الصعق قال مسعت احلس - ٣٨
جعل يسند ظهره إىل خشبة وحيدث الناس فكثروا حوله فأراد النيب صلى اهللا عليه و سلم أن يسمعهم فقال ابنوا يل 

ة قال شيئا ارتفع عليه قالوا كيف يا نيب اهللا قال عريش كعريش موسى فلما أن بنوا له قال احلسن حنت واهللا اخلشب
  احلسن سبحان اهللا هل تبتغي قلوب قوم مسعوا قال أبو حممد يعين هذا 

  مرسل إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



أن النيب صلى اهللا عليه و : أخربنا احلجاج بن منهال ثنا محاد بن سلمة عن عمار بن أيب عمار عن بن عباس  - ٣٩
اختذ املنرب وحتول إليه حن اجلذع فاحتضنه فسكن وقال لو مل سلم كان خيطب إىل جذع قبل أن يتخذ املنرب فلما 

  احتضنه حلن إىل يوم القيامة 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  مبثله : أخربنا احلجاج بن منهال ثنا محاد عن ثابت عن أنس  - ٣٩
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حنت اخلشبة اليت كان يقوم : أيب حازم عن سهل بن سعد قال أخربنا عبد اهللا بن يزيد ثنا املسعودي عن  - ٤٠
  عندها فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إليها ووضع يده عليها فسكنت 

  إسناده ضعيف لضعف املسعودي وهو عبد الرمحن بن عبد اهللا بن عتبة واحلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

لف ثنا عمر بن يونس ثنا عكرمة بن عمار ثنا إسحاق بن أيب طلحة حدثنا أخربنا حممد بن أمحد بن أيب خ - ٤١
ان النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يقوم يوم اجلمعة فيسند ظهره إىل جذع منصوب يف املسجد : أنس بن مالك 

عد على فيخطب الناس فجاءه رومي فقال أال اصنع لك شيئا تقعد عليه وكأنك قائم فصنع له منربا له درجتان ويق
الثالثة فلما قعد نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم على ذلك املنرب خار اجلذع كخوار الثور حىت ارتج املسجد حزنا على 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فنزل إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من املنرب فالتزمه وهو خيور فلما التزمه 
ن مث قال أما والذي نفس حممد بيده لو مل التزمه ملا زال هكذا إىل يوم القيامة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سك

  حزنا على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأمر به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فدفن 
نا أخرب - ٤٢باب ما أكرم به النيب صلى اهللا عليه و سلم يف بركة طعامه  ٧إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عبد اهللا بن عمرو بن أبان ثنا عبد الرمحن بن حممد احملاريب عن عبد الواحد بن أمين املكي عن أبيه قال قلت جلابر بن 
كنا مع رسول اهللا : عبد اهللا حدثين حبديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مسعته منه أرويه عنك فقال جابر 

ثنا ثالثة أيام ال نطعم طعاما وال نقدر عليه فعرضت يف اخلندق كدية صلى اهللا عليه و سلم يوم اخلندق حنفره فلب
فجئت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقلت يا رسول اهللا هذه كدية قد عرضت يف اخلندق فرششنا عليها املاء 

ب فعادت كثيبا فقام النيب صلى اهللا عليه و سلم وبطنه معصوب حبجر فأخذ املعول أو املسحاة مث مسى ثالثا مث ضر
أهيل فلما رأيت ذلك من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قلت يا رسول اهللا ائذن يل قال فأذن يل فجئت امرأيت 
فقلت ثكلتك أمك فقلت قد رأيت من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم شيئا ألصرب يل عليه فهل عندك من شيء 

وذحبنا العناق وسلختها وجعلتها يف الربمة وعجنت الشعري  فقالت عندي صاع من شعري وعناق قال فطحنا الشعري
مث رجعت إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فلبثت ساعة مث استأذنته الثانية فأذن يل فجئت فإذا العجني قد أمكن 
صلى اهللا  فأمرهتا باخلبز وجعلت القدر على األثايف قال أبو عبد الرمحن إمنا هي األثايف ولكن هكذا قال مث جئت النيب

عليه و سلم فقلت إن عندنا طعيما لنا فإن رأيت أن تقوم معي أنت ورجل أو رجالن معك فقال وكم هو قلت 
صاع من شعري وعناق فقال ارجع إىل أهلك وقل هلا ال تنزع القدر من األثايف وال خترج اخلبز من التنور حىت آيت مث 

ال يعلمه إال اهللا فقلت المرأيت ثكلتك أمك قد جاءك رسول  قال للناس قوموا إىل بيت جابر قال فاستحييت حياء
اهللا صلى اهللا عليه و سلم بأصحابه أمجعني فقالت أكان النيب صلى اهللا عليه و سلم سألك كم الطعام فقلت نعم 



فقالت اهللا ورسوله أعلم قد أخربته مبا كان عندنا قال فذهب عين بعض ما كنت أجد وقلت لقد صدقت فجاء النيب 
صلى اهللا عليه و سلم فدخل مث قال ألصحابه ال تضاغطوا مث برك على التنور وعلى الربمة قال فجعلنا نأخذ من 

التنور اخلبز ونأخذ اللحم من الربمة فنثرد ونغرف هلم وقال النيب صلى اهللا عليه و سلم ليجلس على الصحفة سبعة 
ة فإذا مها أمال مما كانا فلم نزل نفعل ذلك كلما فتحنا التنور أو مثانية فإذا أكلوا كشفنا عن التنور وكشفنا عن الربم

وكشفنا عن الربمة وجدنامها أمأل ما كانا حىت شبع املسلمون كلهم وبقي طائفة من الطعام فقال لنا رسول اهللا صلى 
ربين أهنم اهللا عليه و سلم إن الناس قد أصاهبم خممصة فكلوا وأطعموا فلم نزل يومنا ذلك نأكل ونطعم قال وأخ

  كانوا مثان مائة أو قال ثالث مائة قال أمين ال أدري أيهما 
  إسناده ضعيف عبد الرمحن بن حممد احملاريب موصوف بالتدليس وقد عنعن : قال حسني سليم أسد 

قال أخربنا زكريا بن عدي ثنا عبيد اهللا هو بن عمرو عن عبد امللك بن عمري عن عبد الرمحن بن أيب ليلى  - ٤٣
أمر أبو طلحة أم سليم ان جتعل لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم طعاما يأكل منه قال مث : أنس بن مالك قال عن 

بعثين أبو طلحة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأتيته فقلت بعثين إليك أبو طلحة فقال للقوم قوموا فانطلق 
عت طعاما لنفسك خاصة فقال ال عليك انطلق قال فانطلق وانطلق القوم معه فقال أبو طلحة يا رسول اهللا إمنا صن

وانطلق القوم قال فجيء بالطعام فوضع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يده ومسى عليه مث قال ائذن لعشرة قال 
ل فأذن هلم فقال كلوا باسم اهللا فأكلوا حىت شبعوا مث قاموا مث وضع يده كما صنع يف املرة األوىل ومسى عليه مث قا
ائذن لعشرة فأذن هلم فقال كلوا باسم اهللا فأكلوا حىت شبعوا مث قاموا حىت فعل ذلك بثمانني رجال قال وأكل 

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأهل البيت وتركوا سورا 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أنه طبخ للنيب : ن حوشب عن أيب عبيد أخربنا مسلم بن إبراهيم ثنا أبان هو العطار حدثنا قتادة عن شهر ب - ٤٤
صلى اهللا عليه و سلم قدرا فقال له ناولين الذراع وكان يعجبه الذراع فناوله الذراع مث قال ناولين الذراع فناوله 
ذراعا مث قال ناولين الذراع فقلت يا نيب اهللا وكم للشاة من ذراع فقال والذي نفسي بيده أن لو سكت ألعطيت 

  به أذرعا ما دعوت 
  إسناده حسن من أجل شهر بن حوشب : قال حسني سليم أسد 

خرج رسول اهللا : أخربنا أبو النعمان ثنا أبو عوانة عن األسود عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد اهللا قال  - ٤٥
ملدينة حىت صلى اهللا عليه و سلم إىل املشركني ليقاتلهم فقال أيب عبد اهللا يا جابر ال عليك أن تكون يف نظاري أهل ا

قال فبينما أنا ]  ٣٦ص [ تعلم إىل ما يصري أمرنا فإين واهللا لوال أين أترك بنات يل بعدي ألحببت أن تقتل بني يدي 
يف الناظرين إذ جاءت عميت بايب وخايل لتدفنهما يف مقابرنا فلحق رجل ينادي إن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

جعها حيث قتلت فرددنامها فدفنامها يف مضجعهما حيث قتال فبينا أنا يف يأمركم أن تردوا القتلى فتدفنوها يف مض
خالفة معاوية بن أيب سفيان إذ جاءين رجل فقال يا جابر بن عبد اهللا لقد آثار أباك عمال معاوية فبدأ فخرج طائفة 

يته وترك أيب عليه دينا من منهم فانطلقت إليه فوجدته على النحو الذي دفنته مل يتغري إال ما مل يدع القتيل قال فوار
التمر فاشتد علي بعض غرمائه يف التقاضي فأتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقلت يا رسول اهللا إن أيب 

أصيب يوم كذا وكذا وإنه ترك عليه دينا من التمر وإنه قد اشتد علي بعض غرمائه يف الطلب فأحب أن تعينين عليه 



إىل هذا الصرام املقبل قال نعم آتيك إن شاء اهللا قريبا من وسط النهار قال فجاء ومعه  لعله أن ينظرين طائفة من متره
حواريوه قال فجلسوا يف الظل وسلم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم واستأذن مث دخل علينا قال وقد قلت 

ؤذي رسول اهللا صلى اهللا عليه المرأيت إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جاءين اليوم وسط النهار فال يرينك وال ت
و سلم يف شيء وال تكلميه ففرشت فراشا ووسادة فوضع رأسه فنام فقلت ملوىل يل اذبح هذه العناق وهي داجن 

مسينة فالوحا والعجل أفرغ منها قبل أن يستيقظ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأنا معك فلم نزل فيها حىت فرغنا 
ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم حني يستيقظ يدعو بطهوره وأنا أخاف إذا فرغ ان يقوم منها وهو نائم فقلت إن رسو

فال يفرغ من طهوره حىت يوضع العناق بني يديه فلما استيقظ قال يا جابر ايتين بطهور قال نعم فلم يفرغ من 
بكر مث دعا حوارييه وضوئه حىت وضعت العناق بني يديه قال فنظر إيل فقال كأنك قد علمت حبنا اللحم ادع أبا 

فأكلوا حىت شبعوا وفضل منها حلم كثري ]  ٣٧ص [ قال فجيء بالطعام فوضع قال فوضع يده وقال بسم اهللا كلوا 
وقال واهللا إن جملس بين سلمة لينظرون إليهم هو أحب إليهم من أعينهم ما يقربونه خمافة أن يؤذوه مث قام وقام 

وا ظهري للمالئكة قال فاتبعتهم حىت بلغت سقفه الباب فأخرجت امرأيت أصحابه فخرجوا بني يديه وكان يقول خل
صدرها وكانت سترية فقالت يا رسول اهللا صل علي وعلى زوجي قال صلى اهللا عليك وعلى زوجك مث قال ادعوا 

املقبل يل فالنا للغرمي الذي اشتد علي يف الطلب فقال أنس جابرا طائفة من دينك الذي على أبيه إىل هذا الصرام 
قال ما أنا بفاعل قال واعتل وقال إمنا هو مال يتامى فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أين جابر قال قلت أنا ذا 

يا رسول اهللا قال كل له من العجوة فإن اهللا تعاىل سوف يوفيه فرفع رأسه إىل السماء فإذا الشمس قد دلكت قال 
سجد فقلت لغرميي قرب أوعيتك فكلت له من العجوة فوفاه اهللا وفضل لنا الصالة يا أبا بكر قال فاندفعوا إىل امل

من التمر كذا وكذا قال فجئت أسعى إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف مسجده كأين شرارة فوجدت رسول 
ا من التمر اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد صلى فقلت له يا رسول اهللا إين قد كلت لغرميي متره فوفاه اهللا وفضل لن

كذا وكذا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أين عمر بن اخلطاب قال فجاء يهرول قال سل جابر بن عبد اهللا 
عن غرميه ومتره قال ما أنا بسائله قد علمت أن اهللا سوف يوفيه إذ أخربت أن اهللا سوف يوفيه فردد عليه وردد 

ا بسائله وكان ال يراجع بعد املرة الثالثة فقال ما فعل غرميك عليه هذه الكلمة ثالث مرات كل ذلك يقول ما أن
ومترك قال قلت وفاه اهللا وفضل لنا من التمر كذا وكذا فرجعت إىل امرأيت فقلت أمل أكن هنيتك أن تكلمي رسول 

الة علي وعلى اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف بييت فقالت تظن أن اهللا تعاىل يورد نبيه يف بييت مث خيرج وال أسأله الص
  زوجي 

أخربنا  - ٤٦باب ما أعطي النيب صلى اهللا عليه و سلم من الفضل  ٨إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 
إن اهللا فضل حممد : إسحاق بن إبراهيم انا يزيد بن أيب حكيم حدثين احلكم بن أبان عن عكرمة عن بن عباس قال 

لسماء فقالوا يا بن عباس مب فضله على أهل السماء قال إن اهللا قال صلى اهللا عليه و سلم على األنبياء وعلى أهل ا
اآلية وقال اهللا حملمد صلى } ومن يقل منهم إين إله من دونه فذلك جنزيه جهنم كذلك جنزي الظاملني { ألهل السماء 

ا فما فضله على األنبياء قالو} إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك اهللا ما تقدم من ذنبك وما تأخر { اهللا عليه و سلم 
اآلية وقال اهللا عز و جل حملمد صلى اهللا } وما أرسلنا من رسول إال بلسان قومه ليبني هلم { قال قال اهللا عز و جل 

  فأرسله إىل اجلن واإلنس } وما أرسلناك إال كافة للناس { عليه و سلم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



جلس ناس من أصحاب : عبد اجمليد ثنا زمعة عن سلمة عن عكرمة عن بن عباس قال أخربنا عبيد اهللا بن  - ٤٧
النيب صلى اهللا عليه و سلم ينتظرونه فخرج حىت إذا دنا منهم مسعهم يتذاكرون فتسمع حديثهم فإذا بعضهم يقول 

وقال } سى تكليما وكلم اهللا مو{ عجبا إن اهللا اختذ من خلقه خليال فإبراهيم خليله وقال آخر ماذا بأعجب من 
آخر فعيسى كلمة اهللا وروحه وقال آخر وآدم اصطفاه اهللا فخرج عليهم فسلم وقال قد مسعت كالمكم وعجبكم 

إن إبراهيم خليل اهللا وهو كذلك وموسى جنيه وهو كذلك وعيسى روحه وكلمته وهو كذلك وآدم اصطفاه اهللا 
ل لواء احلمد يوم القيامة وال فخر وأنا أول من حيرك حبلق تعاىل وهو كذلك اال وأنا حبيب اهللا وال فخر وأنا حام

  اجلنة وال فخر فيفتح اهللا فيدخلنيها ومعي فقراء املؤمنني وال فخر وأنا أكرم األولني واآلخرين على اهللا وال فخر 
  إسناده ضعيف لضعف زمعه : قال حسني سليم أسد 

ليث عن الربيع بن أنس عن أنس قال قال رسول اهللا  حدثنا سعيد بن سفيان عن منصور بن أيب األسود عن - ٤٨
أنا أوهلم خروجا وأنا قائدهم إذا وفدوا وأنا خطيبهم إذا أنصتوا وأنا مشفعهم إذا حبسوا : صلى اهللا عليه و سلم 

وأنا مبشرهم إذا آيسوا الكرامة واملفاتيح يومئذ بيدي وأنا أكرم ولد آدم على ريب يطوف علي ألف خادم كأهنم 
  مكنون أو لؤلؤ منثور  بيض

  إسناده ضعيف لضعف ليث بن أيب سليم : قال حسني سليم أسد 

أخربنا عبد اهللا بن عبد احلكم املصري ثنا بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن صاحل هو بن عطاء بن خباب  - ٤٩
أنا قائد املرسلني وال : قال موىل بين الدئل عن عطاء بن رباح عن جابر بن عبد اهللا ان النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  فخر وأنا خامت النبيني وال فخر وأنا أول شافع وأول مشفع وال فخر 
  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا حممد بن عباد ثنا سفيان هو بن عيينة عن بن جدعان عن أنس ان النيب صلى اهللا عليه و سلم قال  - ٥٠
أقعقعها قال أنس كأين انظر إىل يد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حيركها انا أول من يأخذ حبلقة باب اجلنة ف

وصف لنا سفيان كذا ومجع أبو عبد اهللا أصابعه وحركها قال وقال له ثابت مسست يد رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  سلم بيدك قال نعم قال فاعطنيها أقبلها 

  بن جدعان  إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد: قال حسني سليم أسد 

أخربنا أمحد بن عبد اهللا ثنا حسني بن علي عن زائدة عن املختار بن فلفل عن أنس قال قال رسول اهللا صلى  - ٥١
  أنا أول شافع يف اجلنة : اهللا عليه و سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

اهلاد عن عمرو بن أيب عمرو عن أنس  أخربنا عبد اهللا بن صاحل حدثين الليث حدثين يزيد هو بن عبد اهللا بن - ٥٢
إين ألول الناس تنشق األرض عن مججميت يوم القيامة : بن مالك قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

وال فخر وأعطى لواء احلمد وال فخر وأنا سيد الناس يوم القيامة والفخر وأنا أول من يدخل اجلنة يوم القيامة وال 
جلنة فآخذ حبلقتها فيقولون من هذا فأقول انا حممد فيفتحون يل فأدخل فأجد اجلبار مستقبلي فخر وأتى باب ا

فاسجد له فيقول أرفع رأسك يا حممد وتكلم يسمع منك وقل يقبل منك واشفع تشفع فأرفع رأسي فأقول أميت 



فأدخله اجلنة فأذهب فمن أميت يا رب فيقول اذهب إىل أمتك فمن وجدت يف قلبه مثقال حبة من شعري من اإلميان 
وجدت يف قلبه مثقال ذلك أدخلتهم اجلنة فأجد اجلبار مستقبلي فاسجد له فيقول أرفع رأسك يا حممد وتكلم 

يسمع منك وقل يقبل منك واشفع تشفع فأرفع رأسي فأقول أميت أميت يا رب فيقول اذهب إىل أمتك فمن وجدت 
ه اجلنة فاذهب فمن وجدت يف قلبه مثقال ذلك أدخلتهم اجلنة وفرغ يف قلبه مثقال حبة من خردل من اإلميان فأدخل

من حساب الناس وأدخل من بقي من أميت يف النار مع أهل النار فيقول أهل النار ما أغىن عنكم انكم كنتم تعبدون 
د امتحشوا اهللا وال تشركون به شيئا فيقول اجلبار فبعزيت ألعتقنهم من النار فريسل إليهم فيخرجون من النار وق

فيدخلون يف هنر احلياة فينبتون فيه كما تنبت احلبة يف غثاء السيل ويكتب بني أعينهم هؤالء عتقاء اهللا فيذهب هبم 
  فيدخلون اجلنة فيقول هلم أهل اجلنة هؤالء اجلهنميون فيقول اجلبار بل هؤالء عتقاء اجلبار 

  فهو صدوق ولكنه كثري اخلطأ وكانت فيه غفلة  إسناده ضعيف لضعف عبد اهللا بن صاحل: قال حسني سليم أسد 

نزل : أخربنا عبد اهللا بن صاحل حدثين معاوية عن يونس بن ميسرة عن أيب إدريس اخلوالين عن بن غنم قال  - ٥٣
جربيل على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فشق بطنه مث قال جربيل قلب وكيع فيه أذنان مسيعتان وعينان بصريتان 

  ل اهللا املقفى احلاشر خلقك قيم ولسانك صادق ونفسك مطمئنة قال أبو حممد وكيع يعىن شديدا حممد رسو
عبد اهللا بن صاحل ومعاوية بن حيىي ضعيفان وهو مرسل أيضا عبد : يف إسناده ثالث علل : قال حسني سليم أسد 

  الرمحن بن غنم تابعي وليس صحابيا 

ية عن عروة بن رومي عن عمرو بن قيس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و أخربنا عبد اهللا بن صاحل حدثين معاو - ٥٤
إن اهللا أدرك يب األجل املرحوم واختصر يل اختصارا فنحن اآلخرون وحنن السابقون يوم القيامة وأين : سلم قال 

مة وان اهللا عز و قائل قوال غري فخر إبراهيم خليل اهللا وموسى صفي اهللا وأنا حبيب اهللا ومعي لواء احلمد يوم القيا
  جل وعدين يف أميت وأجارهم من ثالث ال يعمهم بسنة وال يستأصلهم عدو وال جيمعهم على ضاللة 

باب ما أكرم النيب صلى اهللا عليه و سلم  ٩عبد اهللا بن صاحل واالنقطاع : يف إسناده علتان : قال حسني سليم أسد 
ك ثنا معاوية بن حيىي ثنا أرطأة بن املنذر عن ضمرة بن حبيب حدثنا حممد بن املبار - ٥٥بنزول الطعام من السماء 

بينما حنن عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذ : قال مسعت مسلمة السكوين وقال غري حممد سلمة السكوين قال 
ضل قال قال قائل يا رسول اهللا هل أتيت بطعام من السماء قال نعم أتيت بطعام قال يا نيب اهللا هل كان فيه من ف

نعم قال فما فعل به قال رفع إىل السماء وقد أوحي إيل أين غري البث فيكم إال قليال مث تلبثون حىت تقولوا مىت مىت 
  مث تأتوين أفنادا يفين بعضكم بعضا بني يدي الساعة موتان شديد وبعده سنوات الزالزل 

  يث صحيح إسناده ضعيف لضعف معاوية بن حيىي ولكن احلد: قال حسني سليم أسد 

أن رسول : أخربنا عثمان بن حممد ثنا يزيد بن هارون انا سليمان التيمي عن أيب العالء عن مسرة بن جندب  - ٥٦
اهللا صلى اهللا عليه و سلم أيت بقصعة من ثريد فوضعت بني يدي القوم فتعاقبوها إىل الظهر من غدوة يقوم قوم 

د فقال مسرة من أي شيء تعجب ما كانت مثة وال ها هنا وجيلس آخرون فقال رجل لسمرة بن جندب أما كانت مت
  وأشار بيده إىل السماء 
حدثنا حممد بن سعيد  - ٥٧باب يف حسن النيب صلى اهللا عليه و سلم  ١٠إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

اهللا صلى اهللا  رأيت رسول: أخربنا عبد الرمحن بن حممد عن أشعث بن سوار عن أيب إسحاق عن جابر بن مسرة قال 



  عليه و سلم يف ليلة أضحيان وعليه حلة محراء فجعلت انظر إليه وإىل القمر قال فلهو كان أحسن يف عيين من القمر 
  إسناده ضعيف أشعث بن سوار ضعيف وهو متأخر السماع من أيب إسحاق : قال حسني سليم أسد 

ابت الزهري حدثين إمساعيل بن إبراهيم بن أخي موسى عن أخربنا إبراهيم بن املنذر ثنا عبد العزيز بن أيب الث - ٥٨
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أفلج الثنيتني إذا تكلم : عمه موسى بن عقبة عن كريب عن بن عباس قال 

  رئي كالنور خيرج من بني ثناياه 
  مل حيكم عليه احملقق : قال حسني سليم أسد 

ما رأيت : بن هارون انا مسعر عن عبد امللك بن عمري قال قال بن عمر  أخربنا حممود بن غالن ثنا يزيد - ٥٩
  أحدا أجند وال أجود وال أشجع وال أضوأ وأوضأ من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

عبيدة بن حممد بن عمار بن أخربنا إبراهيم بن املنذر احلزام ثنا عبد اهللا بن موسى ثنا أسامة بن زيد عن أيب  - ٦٠
صفي لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قالت يا بين لو رأيته رأيت : ياسر قال قلت للربيع بنت معوذ بن عفراء 

  الشمس طالعة 
  إسناده ضعيف لضعف عبد اهللا بن موسى الطلحي التيمي : قال حسني سليم أسد 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أزهر : ت عن أنس قال أخربنا حجاج بن منهال ثنا بن سلمة انا ثاب - ٦١
اللون كان عرقه اللؤلؤ إذا مشى تكفأ وما مسست حريرة وال ديباجة ألني من كفه وال مشمت رائحة قط أطيب من 

  رائحته مسكة وال غريها 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

خدمت رسول اهللا صلى اهللا عليه و : ت عن أنس بن مالك قال أخربنا أبو النعمان انا محاد بن يزيد عن ثاب - ٦٢
سلم فما قال يل أف قط وال قال يل لشيء صنعته مل صنعت كذا وكذا أو هال صنعت كذا وكذا وقال ال واهللا ما 

مسست بيدي ديباجا وال حريرا ألني من يد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وال وجدت رحيا قط وعرفا كان 
  رف أو ريح رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أطيب من ع

  إسناده صحيح واحلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

كنت مع : أخربنا حممد بن يزيد الرفاعي ثنا أبو بكر عن حبيب بن خدرة حدثين رجل من بين حريش قال  - ٦٣
جارة أرعبت فضمين إليه رسول اهللا أيب حني رجم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ماعز بن مالك فلما أخذته احل

  صلى اهللا عليه و سلم فسأل علي من عرق إبطه مثل ريح املسك 
  رجاله ثقات غري حبيب بن خدرة : قال حسني سليم أسد 



عن الرباء قال سأله رجل أرأيت كان وجه رسول اهللا صلى اهللا : حدثنا أبو نعيم ثنا زهري عن أيب إسحاق  - ٦٤
  يف قال ال مثل القمر عليه و سلم مثل الس

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : أخربنا يزيد بن هارون انا شريك عن األعمش عن إبراهيم قال  - ٦٥
  يعرف بالليل بريح الطيب 

  إسناده حسن إىل إبراهيم وهو موقوف عليه : قال حسني سليم أسد 

اعيل ثنا إسحاق بن الفضل بن عبد الرمحن اهلامشي انا املغرية بن عطية عن أيب الزبري عن أخربنا مالك بن إمس - ٦٦
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم مل يسلك طريقا أو ال يسلك طريقا فيتبعه أحد إال عرف أنه قد سلكه من : جابر 

  طيب عرقه أو قال من ريح عرقه 
 - ٦٧باب ما أكرم النيب صلى اهللا عليه و سلم من كالم املوتى  ١١مل حيكم عليه احملقق : قال حسني سليم أسد 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يأكل : أخربنا جعفر بن عون انا حممد بن عمرو الليثي عن أيب سلمة قال 
مث رفع  اهلدية وال يقبل الصدقة فأهدت له امرأة من يهود خيرب شاة مصلية فتناول منها وتناول منها بشر بن الرباء

النيب صلى اهللا عليه و سلم يده مث قال إن هذه ختربين اهنا مسمومة فمات بشر بن الرباء فأرسل إليها النيب صلى اهللا 
عليه و سلم ما محلك على ما صنعت فقالت إن كنت نبيا مل يضرك شيء وإن كنت ملكا أرحت الناس منك فقال 

  أوان انقطاع أهبري  يف مرضه ما زلت من األكلة اليت أكلت خبيرب فهذا
  إسناده حسن وهو مرسل : قال حسني سليم أسد 

كان جابر بن عبد اهللا حيدث ان يهودية من : أخربنا احلكم بن نافع انا شعيب بن أيب محزة عن الزهري قال  - ٦٨
منها الذراع  أهل خيرب مست شاة مصلية مث أهدهتا إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فأخذ النيب صلى اهللا عليه و سلم

فأكل منها وأكل الرهط من أصحابه معه مث قال هلم النيب صلى اهللا عليه و سلم ارفعوا أيديكم وأرسل النيب صلى 
اهللا عليه و سلم إىل اليهودية فدعاها فقال هلا أمسمت هذه الشاة فقالت نعم ومن أخربك فقال النيب صلى اهللا عليه و 

لت نعم قال فماذا أردت إىل ذلك قالت قلت إن كان نبيا مل يضره وإن مل يكن سلم أخربتين هذه يف يدي الذراع فقا
نبيا استرحنا منه فعفا عنها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ومل يعاقبها وتويف بعض أصحابه الذين أكلوا من الشاة 

د موىل بين بياضة وأحتجم النيب صلى اهللا عليه و سلم على كاهله من أجل الذي أكل من الشاة حجمه أبو هن
  بالقرن والشفرة وهو من بين مثامة وهم حي من األنصار 

  إسناده ضعيف النقطاعه الزهري مل يسمع من جابر فيما نعلم : قال حسني سليم أسد 

ملا فتحنا خيرب : أخربنا عبد اهللا بن صاحل حدثين الليث حدثين سعيد بن أيب سعيد املقربي عن أيب هريرة قال  - ٦٩
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم شاة فيها سم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم امجعوا يل من كان ها أهديت ل

هنا من اليهود فجمعوا له فقال هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إين سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقي عنه 
سلم من أبوكم قالوا أبونا فالن فقال هلم رسول اهللا قالوا نعم يا أبا القاسم فقال هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

صلى اهللا عليه و سلم كذبتم بل أبوكم فالن قالوا صدقت وبررت فقال هلم هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم 
عنه فقالوا نعم وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفت يف آبائنا فقال هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فمن أهل 



قالوا نكون فيها يسريا مث ختلفونا فيها فقال هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اخسئوا فيها واهللا ال خنلفكم النار ف
فيها أبدا مث قال هلم هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه قالوا نعم قال هل جعلتم يف هذه الشاة مسا قالوا نعم 

  أن نستريح منك وإن كنت نبيا مل يضرك  قال ما محلكم علي ذلك قالوا أردنا إن كنت كاذبا
باب يف سخاء النيب  ١٢إسناده ضعيف لضعف عبد اهللا بن صاحل ولكن احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 
ما سئل النيب صلى : أخربنا حممد بن يوسف عن سفيان عن بن املنكدر عن جابر قال  - ٧٠صلى اهللا عليه و سلم 

  ال قال أبو حممد قال بن عيينة إذا مل يكن عنده وعد  اهللا عليه و سلم شيئا قط فقال
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كان : أخربنا عبد اهللا بن عمران ثنا أبو داود الطيالسي عن زمعة عن أيب حازم عن سهل بن سعيد قال  - ٧١
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حييا ال يسأل شيئا إال أعطاه 

  إسناده ضعيف لضعف زمعه : د قال حسني سليم أس

أخربنا حممد بن أمحد بن أيب خلف ثنا عبد الرمحن بن حممد عن حممد بن إسحاق حدثين عبد اهللا بن أيب بكر  - ٧٢
زمحت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم حنني ويف رجلي نعل كثيفة فوطئت على : عن رجل من العرب قال 

ه و سلم فنفحين نفحة بسوط يف يده وقال بسم اهللا أوجعتين قال فبت لنفسي رجل رسول اهللا تعاىل صلى اهللا علي
الئما أقول أوجعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فبت بليلة كما يعلم اهللا فلما أصبحنا إذا رجل يقول أين فالن 

اهللا عليه و سلم قال قلت هذا واهللا الذي كان مين باألمس قال فانطلقت وأنا متخوف فقال يل رسول اهللا صلى 
  انك وطئت بنعلك على رجلي باألمس فأوجعتين فنفحتك نفحة بالسوط فهذه مثانون نعجة فخذها هبا 

عبد الرمحن بن حممد احملاريب وحممد بن إسحاق ولكن حممد بن إسحاق : يف إسناده مدلسان : قال حسني سليم أسد 
  د عنعن وإهبام الصحايب ال يضر احلديث فكلهم عدول قد صرح بالتحديث فانتفت شهبة التدليس وأما احملاريب فق

إن جربيل قال ما يف : أخربنا يعقوب بن محيد ثنا عبد العزيز بن حممد عن بن أخي الزهري عن الزهري قال  - ٧٣
  األرض أهل عشرة أبيات إال قلبتهم فما وجدت أحدا أشد إنفاقا هلذا املال من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

 - ٧٤باب يف تواضع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  ١٣رجاله ثقات غري أنه مرسل : سني سليم أسد قال ح
كان : حدثنا حممد بن محيد ثنا الفضل بن موسى ثنا احلسني بن واقد عن حيىي بن عقيل عن عبد اهللا بن أيب أوىف قال 

ويقصر اخلطبة وال يأنف وال يستنكف ان ميشي  النيب صلى اهللا عليه و سلم يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصالة
  مع األرملة واملسكني فيقضي هلما حاجتهما 

 - ٧٥باب يف وفاة النيب صلى اهللا عليه و سلم  ١٤إسناده ضعيف لضعف حممد بن محيد : قال حسني سليم أسد 
ألعلمن ما : عاىل عنه حدثنا سليمان بن حرب انا محاد بن زيد عن أيوب عن عكرمة قال قال العباس رضي اهللا ت

بقاء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فينا فقال يا رسول اهللا اين رأيتهم قد آذوك وآذاك غبارهم فلو اختذت عريشا 
تكلمهم منه فقال ال أزال بني أظهرهم يطؤون عقيب وينازعوين ردائي حىت يكون اهللا هو الذي يرحيين منهم قال 

  فعلمت ان بقاءه فينا قليل 
  إسناده ضعيف النقطاعه عكرمة مل يدرك العباس : حسني سليم أسد  قال



قيل يا رسول اهللا أال حنجبك : أخربنا احلكم بن موسى ثنا حيىي بن محزة عن األوزاعي عن داود بن علي قال  - ٧٦
  فقال ال دعوهم يطؤون عقيب وأطأ أعقاهبم حىت يرحيين اهللا منهم 

  إسناده معضل : قال حسني سليم أسد 

خرج : أخربنا زكريا بن عدي ثنا حامت بن إمساعيل عن أنيس بن أيب حيىي عن أبيه عن أيب سعيد اخلدري قال  - ٧٧
علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف مرضه الذي مات فيه وحنن يف املسجد عاصبا رأسه خبرقة حىت أهوى حنو 

ألنظر إىل احلوض من مقامي هذا مث قال إن عبدا عرضت املنرب فاستوى عليه واتبعناه قال والذي نفسي بيده اين 
عليه الدنيا وزينتها فاختار اآلخرة قال فلم يفطن هلا أحد غري أيب بكر فذرفت عيناه فبكى مث قال بل نفديك بآبائنا 

  وأمهاتنا وأنفسنا وأموالنا يا رسول اهللا قال مث هبط فما قام عليه حىت الساعة 
  ده صحيح إسنا: قال حسني سليم أسد 

أخربنا خليفة بن خياط ثنا بكر بن سليمان ثنا بن إسحاق حدثين عبد اهللا بن عمر بن علي بن عدي عن  - ٧٨
عبيد موىل احلكم بن أيب العاص عن عبد اهللا بن عمرو عن أيب مويهبة موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال قال 

ت ان أستغفر ألهل البقيع فانطلق معي فانطلقت معه يف جوف إين قد أمر: يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
الليل فلما وقف عليهم قال السالم عليكم يا أهل املقابر ليهنكم ما أصبحتم فيه مما أصبح فيه الناس أقبلت الفنت 

يت مبفاتيح كقطع الليل املظلم يتبع آخرها أوهلا اآلخرة أشد من األوىل مث اقبل علي فقال يا أبا مويهبة اين قد أوت
خزائن الدنيا واخللد فيها مث اجلنة فخريت بني ذلك وبني لقاء ريب قلت بايب أنت وأمي خذ مفاتيح خزائن الدنيا 

واخللد فيها مث اجلنة قال ال واهللا يا أبو مويهبة لقد اخترت لقاء ريب مث استغفر ألهل البقيع مث انصرف فبدىء رسول 
  الذي مات فيه اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف وجعه 

  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

{ ملا نزلت : أخربنا سعيد بن سليمان عن عباد بن العوام عن هالل بن خباب عن عكرمة عن بن عباس قال  - ٧٩
دعا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فاطمة فقال قد نعيت إيل نفسي فبكت فقال ال } إذا جاء نصر اهللا والفتح 

ول أهلي حلاقا يب فضحكت فراها بعض أزواج النيب صلى اهللا عليه و سلم فقلن يا فاطمة رأيناك بكيت تبكي فإنك أ
مث ضحكت قالت انه أخربين انه قد نعيت إليه نفسه فبكيت فقال يل ال تبكي فإنك أول أهلي الحق يب فضحكت 

هل اليمن هم أرق أفئدة واإلميان ميان وجاء أ} إذا جاء نصر اهللا والفتح { وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  واحلكمة ميانية 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أخربنا احلكم بن املبارك ثنا حممد بن سلمة عن بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن بن شهاب عن عبيد اهللا  - ٨٠
ت يوم من جنازة من البقيع فوجدين رجع إيل النيب صلى اهللا عليه و سلم ذا: بن عبد اهللا بن عتبة عن عائشة قالت 

وأنا أجد صداعا وأنا أقول وا رأساه قال بل انا يا عائشة وا رأساه قال وما ضرك لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك 
وصليت عليك ودفنتك فقلت لكأين بك واهللا لو فعلت ذلك لرجعت إىل بييت فعرست فيه ببعض نسائك قالت 

  لم مث بدئ يف وجعه الذي مات فيه فتبسم رسول اهللا صلى اهللا عليه و س



رجاله ثقات غري أن ابن إسحاق مدلس وقد عنعن ولكنه صرح بالتحديث يف رواية البيهقي : قال حسني سليم أسد 
  فانتفت شبه التدليس 

أخربنا فروة بن أيب املغراء ثنا إبراهيم بن خمتار عن حممد بن إسحاق عن حممد بن كعب عن عروة عن عائشة  - ٨١
قال النيب صلى اهللا عليه و سلم يف مرضه صبوا علي سبع قرب من سبع آبار شىت حىت أخرج إىل الناس :  قالت

فاعهد إليهم قال فأقعدناه يف خمضب حلفصة فصببنا عليه املاء صبا أو شننا عليه شنا الشك من قبل حممد بن إسحاق 
هداء من أصحاب أحد ودعا هلم مث قال أما بعد فوجد راحة فخرج فصعد املنرب فحمد اهللا وأثىن عليه واستغفر للش

فإن األنصار عيبيت اليت آويت إليها فأكرموا كرميهم وجتاوزوا عن مسيئهم إال يف حد أال إن عبدا من عباد اهللا قد 
 خري بني الدنيا وبني ما عند اهللا فاختار ما عند اهللا فبكى أبو بكر وظن أنه يعين نفسه فقال النيب صلى اهللا عليه و
سلم على رسلك يا أبا بكر سدوا هذه األبواب الشوارع إىل املسجد إال باب أيب بكر فإين ال أعلم أمرا أفضل 

  عندي يدا يف الصحبة من أيب بكر 
  رجاله ثقات غري أن حممد بن إسحاق مدلس وقد عنعن : قال حسني سليم أسد 

أذن : عن القاسم بن حممد عن عائشة قالت  أخربنا سعيد بن منصور ثنا فليح بن سليمان بن عبد الرمحن - ٨٢
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بالصالة يف مرضه فقال مروا أبا بكر يصلي بالناس مث أغمي عليه فلما سري عنه 

قال هل أمرتن أبا بكر يصلي بالناس فقلت إن أبا بكر رجل رقيق فلو أمرت عمر فقال أننت صواحب يوسف مروا 
  س فرب قائل متمن ويأىب اهللا واملؤمنون أبا بكر يصلي بالنا

  إسناده حسن من أجل فليح بن سليمان : قال حسني سليم أسد 

تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : أخربنا سليمان بن حرب ثنا محاد بن زيد عن أيوب عن عكرمة قال  - ٨٣
الوا ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مل ميت يوم اإلثنني فحبس بقية يومه وليلته والغد حىت دفن ليلة األربعاء وق

ولكن عرج بروحه كما عرج بروح موسى فقام عمر فقال ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مل ميت ولكن عرج 
بروحه كما عرج بروح موسى واهللا ال ميوت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت يقطع أيدي أقوام وألسنتهم فلم 

حىت أزبد شدقاه مما يوعد ويقول فقام العباس فقال إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد مات يزل عمر يتكلم 
وإنه لبشر وإنه يأسن كما يأسن البشر أي قوم فادفنوا صاحبكم فإنه أكرم على اهللا من ان مييته إماتتني أمييت 

صاحبكم فإن يك كما تقولون فليس بعزيز أحدكم إماتة ومييته إماتتني وهو أكرم على اهللا من ذلك أي قوم فادفنوا 
على اهللا أن يبحث عنه التراب إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم واهللا ما مات حىت ترك السبيل هنجا واضحا 

فأحل احلالل وحرم احلرام ونكح وطلق وحارب وسامل ما كان أرعى غنم يتبع هبا صاحبها رؤوس اجلبال خيبط عليها 
حوضها بيده بأنصب وال أدأب من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان فيكم أي قوم  العضاة مبخبطه وميدر

فادفنوا صاحبكم قال وجعلت أم أمين تبكي فقيل هلا يا أم أمين تبكي على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قالت إين 
ب إىل ما هو خري له من الدنيا واهللا ما أبكي على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إال أن أكون أعلم أنه قد ذه

  ولكين أبكي علي خرب السماء انقطع قال محاد خنقت العربة أيوب حني بلغ ها هنا 
  رجاله ثقات غري أنه مرسل : قال حسني سليم أسد 



أخربنا عبد الوهاب بن سعيد الدمشقي ثنا شعيب هو بن إسحاق ثنا األوزاعي حدثين يعيش بن الوليد  - ٨٤
إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصيبته يب فإهنا من أعظم : النيب صلى اهللا عليه و سلم قال  حدثين مكحول ان

  املصائب 
  إسناده صحيح وهو مرسل : قال حسني سليم أسد 

إذا أصاب أحدكم مصيبة : أخربنا أبو النعمان ثنا فطر عن عطاء قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  - ٨٥
  ا من أعظم املصائب فليذكر مصابه يب فإهن

  إسناده صحيح وهو مرسل : قال حسني سليم أسد 

ما مسعت بن عمر يذكر النيب : حدثنا حممد بن أمحد بن أيب خلف ثنا سفيان عن عمرو بن حممد عن أبيه قال  - ٨٦
  قط اال بكى 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ان فاطمة قالت يا أنس كيف طابت : عن أنس بن مالك أخربنا أبو النعمان ثنا محاد بن زيد عن ثابت  - ٨٧
أنفسكم ان حتثوا على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم التراب وقالت يا أبتاه من ربه ما أدناه وا أبتاه جنة 

الفردوس مأواه وا أبتاه إىل جربيل ننعاه وا أبتاه أجاب ربا دعاه قال محاد حني حدث ثابت بكى وقال ثابت حني 
  أنس بكى  حدث به

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

شهدته يوم دخل : حدثنا عفان ثنا محاد بن سلمة عن ثابت عن أنس ذكر النيب صلى اهللا عليه و سلم قال  - ٨٨
املدينة فما رأيت يوما قط كان أحسن وال أضوأ من يوم دخل علينا فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وشهدته 

  أيت يوما كان أقبح وال أظلم من يوم مات فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم موته فما ر
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال عبد اهللا بن سالم : حدثنا عبد اهللا بن مطيع ثنا هشيم عن أيب عبد اجلليل عن أيب حريز األزدي قال  - ٨٩
وم القيامة قائما عند ربك وأنت حممارة وجنتاك مستحي من للنيب صلى اهللا عليه و سلم يا رسول اهللا انا جندك ي

  ربك مما أحدثت أمتك من بعدك 
إسناده ضعيف لضعف عبد اهللا بن ميسرة أيب عبد اجلليل وهو موقوف على عبد اهللا بن : قال حسني سليم أسد 

  سالم وباقي رجاله ثقات 

دث عن أيب األسود القرشي عن أيب فروة موىل أخربنا القاسم بن كثري قال مسعت عبد الرمحن بن شريح حي - ٩٠
ان هذه السورة ملا أنزلت على رسول اهللا صلى اهللا عليه و : أيب جهل عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم } إذا جاء نصر اهللا والفتح ورأيت الناس يدخلون يف دين اهللا أفواجا { سلم 
  جن منها أفواجا كما دخلوه أفواجا ليخر

  مل حيكم عليه احملقق : قال حسني سليم أسد 



أخربين أبو بكر املصري عن سليمان أيب أيوب اخلزاعي عن حيىي بن سعيد األموي عن معروف بن خربوذ  - ٩١
يفجأ عمر إال وهو  دخل عبد اهللا بن األهتم على عمر بن عبد العزيز مع العامة فلم: املكي عن خالد بن معدان قال 

بني يديه يتكلم فحمد اهللا وأثىن عليه مث قال أما بعد فإن اهللا خلق اخللق غنيا عن طاعتهم آمنا ملعصيتهم والناس 
يومئذ يف املنازل والرأي خمتلفون فالعرب بشر تلك املنازل أهل احلجر وأهل الوبر وأهل الدبر جتتاز دوهنم طيبات 

ن اهللا مجاعة وال يتلون له كتابا ميتهم يف النار وحيهم أعمى جنس مع ما ال حيصي من الدنيا ورخاء عيشها ال يسألو
املرغوب عنه واملزهود فيه فلما أراد اهللا أن ينشر عليهم رمحة بعث إليهم رسوال من أنفسهم عزيز عليه ما عنتم 

ته فلم مينعهم ذلك أن جرحوه حريص عليكم باملؤمنني رؤوف رحيم صلى اهللا عليه وعليه السالم ورمحة اهللا وبركا
يف جسمه ولقبوه يف امسه ومعه كتاب من اهللا ناطق ال يقوم إال بأمره وال يرحل إال بإذنه فلما أمر بالعزمة ومحل على 
اجلهاد انبسط ألمر اهللا لوثه فأفلج اهللا حجته وأجاز كلمته وأظهر دعوته وفارق الدنيا تقيا نقيا مث قام بعده أبو بكر 

وأخذ سبيله وارتدت العرب أو من فعل ذلك منهم فأىب أن يقبل منهم بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه و  فسلك سنته
سلم إال الذي كان قابال انتزع السيوف من أغمادها وأوقد النريان يف شعلها مث نكب بأهل احلق أهل الباطل فلم 

منه وقررهم بالذي نفروا عنه وقد كان يربح يقطع أوصاهلم ويسقي األرض دماءهم حىت أدخلهم يف الذي خرجوا 
أصاب من مال اهللا بكرا يرتوي عليه وحبشية أرضعت ولدا له فرأى ذلك عند موته غصة يف حلقه فأدى ذلك إىل 

اخلليفة من بعده وفارق الدنيا تقيا نقيا على منهاج صاحبه مث قام بعده عمر بن اخلطاب فمصر األمصار وخلط 
يه ومشر عن ساقيه وعد لألمور أقراهنا وللحرب آلتها فلما أصابه فىت املغرية بن شعبة الشدة باللني وحسر عن ذراع

أمر بن عباس يسأل الناس هل يثبتون قاتله فلما قيل فىت املغرية بن شعبة استهل حيمد ربه أن ال يكون أصابه ذو حق 
من مال اهللا بضعة ومثانني ألفا فكسر يف الفيء فيحتج عليه بأنه إمنا استحل دمه مبا استحل من حقه وقد كان أصاب 

هلا رباعه وكره هبا كفالة أوالده فأداها إىل اخلليفة من بعده وفارق الدنيا تقيا نقيا على منهاج صاحبيه مث يا عمر بين 
الدنيا ولدتك ملوكها وألقمتك ثدييها ونبت فيها تلتمسها مظاهنا فلما وليتها ألقيتها حيث ألقاها اهللا هجرهتا 

ا وقذرهتا آالما تزودت منها فاحلمد هللا الذي جال بك حوبتنا وكشف بك كربتنا فامض وال تلتفت فإنه ال وجفوهت
يعز على احلق شيء وال يذل على الباطل شيء أقول قويل هذا واستغفر اهللا يل وللمؤمنني واملؤمنات قال أبو أيوب 

  وال تلتفت  فكان عمر بن عبد العزيز يقول يف الشيء قال يل بن األهتم امض
باب ما أكرم اهللا تعاىل نبيه صلى  ١٥وهو موقوف على ابن األهتم . إسناده فيه جمهوالن : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو النعمان ثنا سعيد بن زيد ثنا عمرو بن مالك النكري حدثنا أبو اجلوزاء  - ٩٢اهللا عليه و سلم بعد موته 
قحطا شديدا فشكوا إىل عائشة فقالت انظروا قرب النيب صلى اهللا عليه و  قحط أهل املدينة: أوس بن عبد اهللا قال 

سلم فاجعلوا منه كووا إىل السماء حىت ال يكون بينه وبني السماء سقف قال ففعلوا فمطرنا مطرا حىت نبت العشب 
  ومسنت اإلبل حىت تفتقت من الشحم فسمي عام الفتق 

  على عائشة  رجاله ثقات وهو موقوف: قال حسني سليم أسد 

ملا كان أيام احلرة مل يؤذن يف مسجد النيب صلى اهللا : أخربنا مروان بن حممد عن سعيد بن عبد العزيز قال  - ٩٣
عليه و سلم ثالثا ومل يقم ومل يربح سعيد بن املسيب من املسجد وكان ال يعرف وقت الصالة اال هبمهمة يسمعها 

  عناه من قرب النيب صلى اهللا عليه و سلم فذكر م
رجاله ثقات ولكن سعيد بن عبد العزيز أصغر من أن يدرك هذه احلادثة أو يسمع من سعيد : قال حسني سليم أسد 

  بن املسيب 



حدثنا عبد اهللا بن صاحل حدثين الليث حدثين خالد وهو بن يزيد عن سعيد هو بن أيب هالل عن نبيه بن  - ٩٤
 صلى اهللا عليه و سلم فقال كعب ما من يوم يطلع اال نزل ان كعبا دخل على عائشة فذكروا رسول اهللا: وهب 

سبعون ألفا من املالئكة حىت حيفوا بقرب النيب صلى اهللا عليه و سلم يضربون بأجنحتهم ويصلون على رسول اهللا 
صلى اهللا عليه و سلم حىت إذا أمسوا عرجوا وهبط مثلهم فصنعوا مثل ذلك حىت إذا انشقت عنه األرض خرج يف 

   ألفا من املالئكة يزفونه سبعني
األوىل ضعف عبد اهللا بن صاحل فهو سيئ احلفظ جدا وكانت فيه غفلة : يف إسناده علتان : قال حسني سليم أسد 

   ١٦واالنقطاع أيضا فإن نبيه بن وهب مل يدرك كعبا 

  باب اتباع السنة

رمحن بن عمرو عن عرباض بن سارية أخربنا أبو عاصم انا ثور بن يزيد حدثين خالد بن معدان عن عبد ال - ٩٥
صلى لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صالة الفجر مث وعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت : قال 

منها القلوب فقال قائل يا رسول اهللا كأهنا موعظة مودع فأوصنا فقال أوصيكم بتقوى اهللا والسمع والطاعة وان 
ش منكم بعدي فسريى اختالفا كثريا فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني كان عبدا حبشيا فإنه من يع

عضوا عليها بالنواجذ وإياكم واحملدثات فإن كل حمدثة بدعة وقال أبو عاصم مرة وإياكم وحمدثات األمور فإن كل 
  بدعة ضاللة 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كان من مضى من علمائنا يقولون : اعي عن يونس بن يزيد عن الزهري قال أخربنا أبو املغرية ثنا األوز - ٩٦
  االعتصام بالسنة جناة والعلم يقبض قبضا سريعا فنعش العلم ثبات الدين والدنيا ويف ذهاب العلم ذهاب ذلك كله 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ان أول : و الشيباين عن عبد اهللا بن الديلمي قال بلغين أخربنا أبو املغرية ثنا األوزاعي عن حيىي بن أيب عمر - ٩٧
  ذهاب الدين ترك السنة يذهب الدين سنة سنة كما يذهب احلبل قوة قوة 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

مث ما ابتدع قوم بدعة يف دينهم إال نزع اهللا من سنتهم مثلها : أخربنا أبو املغرية ثنا األوزاعي عن حسان قال  - ٩٨
  ال يعيدها إليهم إىل يوم القيامة 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  ما ابتدع رجل بدعة أال استحل السيف : أخربنا مسلم بن إبراهيم ثنا وهيب ثنا أيوب عن أيب قالبة قال  - ٩٩
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ان أهل األهواء أهل الضاللة وال : أيب قالبة قال أخربنا سليمان بن حرب ثنا محاد بن زيد عن أيوب عن  - ١٠٠
أرى مصريهم اال النار فجرهبم فليس أحد منهم ينتحل قوال أو قال حديثا فيتناهى به األمر دون السيف وان النفاق 



} ومنهم الذين يؤذون النيب } { ومنهم من يلمزك يف الصدقات } { ومنهم من عاهد اهللا { كان ضروبا مث تال 
قوهلم واجتمعوا يف الشك والتكذيب وان هؤالء اختلف قوهلم واجتمعوا يف السيف وال أرى مصريهم اال فاختلف 

  النار قال محاد مث قال أيوب عند ذا احلديث أو عند األول وكان واهللا من الفقهاء ذوي األلباب يعين أبا قالبة 
   ١٧إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  ليس فيه كتاب وال سنة باب التورع عن اجلواب فيما

أهنما كانا : أخربنا عمرو بن عون عن خالد بن عبد اهللا عن عطاء عن عامر عن بن مسعود وحذيفة  - ١٠١
جالسني فجاء رجل فسأهلما عن شيء فقال بن مسعود حلذيفة ألي شيء ترى يسألوين عن هذا قال يعلمونه مث 

شيء من كتاب اهللا تعاىل نعلمه أخربناكم به أو سنة من نيب اهللا  يتركونه فأقبل إليه بن مسعود فقال ما سألتمونا عن
  صلى اهللا عليه و سلم أخربناكم به وال طاقة لنا مبا أحدثتم 

إسناده ضعيف خالد بن عبد اهللا متأخر السماع من عطاء وطريق ابن مسعود منقطعة ألن : قال حسني سليم أسد 
  الشعيب مل يسمع منه 

ما خطب عبد اهللا خطبة : ثنا املسعودي عن عبد امللك بن ميسرة عن النزال بن سربة قال  أخربنا أبو نعيم - ١٠٢
بالكوفة اال شهدهتا فسمعته يوما وسئل عن رجل يطلق امرأته مثانية وأشباه ذلك قال هو كما قال مث قال ان اهللا 

   ما نطيق خالفكم أنزل كتابه وبني بيانه فمن أتى األمر من قبل وجهه فقد بني له ومن خالف فواهللا
  إسناده ضعيف لضعف عبد الرمحن بن عبد اهللا بن عتبة املسعودي : قال حسني سليم أسد 

أخربنا أبو الوليد الطيالسي ثنا شعبة أخربين عبد امللك بن ميسرة قال مسعت النزال بن سربة قال شهدت  - ١٠٣
من أتى األمر من قبل وجهه فقد بني ومن خالف فواهللا ما وأتاه رجل وامرأة يف حترمي فقال ان اهللا قد بني ف: عبد اهللا 

  نطيق خالفكم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  انه كان ال يقول برأيه اال شيئا مسعه : أخربنا عبد اهللا بن سعيد ثنا حفص عن أشعث عن بن سريين  - ١٠٤
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ما مسعت إبراهيم يقول برأيه يف : د ثنا عثام والد علي بن عثام عن األعمش قال أخربنا عبد اهللا بن سعي - ١٠٥
  شيء قط 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ما قلت برأيي منذ ثالثون سنة قال أبو هالل منذ أربعون : أخربنا أبو النعمان ثنا أبو عوانة عن قتادة قال  - ١٠٦
  سنة 

  ح إسناده صحي: قال حسني سليم أسد 



سئل عطاء عن شيء : حدثنا خملد بن مالك ثنا حكام بن سلم عن أيب خيثمة عن عبد العزيز بن رفيع قال  - ١٠٧
  قال ال أدري قال قيل له اال تقول فيها برأيك قال اين أستحيي من اهللا ان يدان يف األرض برأيي 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

جاءه رجل فسأله عن : ين حامت هو بن إمساعيل عن عيسى عن الشعيب قال أخربنا إمساعيل بن أبان أخرب - ١٠٨
شيء فقال كان بن مسعود يقول فيه كذا وكذا قال أخربين أنت برأيك فقال أال تعجبون من هذا أخربته عن بن 

  مسعود ويسألين عن رأيي وديين عندي آثر من ذلك واهللا ألن أتغىن أغنية أحب إيل من أن أخربك برأيي 
  احلناط متروك احلديث : إسناده ضعيف وعيسى هو : ال حسني سليم أسد ق

إياكم واملقايسة والذي نفسي : أخربنا إمساعيل بن أبان ثنا حامت هو بن إمساعيل عن عيسى عن الشعيب قال  - ١٠٩
لى اهللا بيده لئن أخذمت باملقايسة لتحلن احلرام ولتحرمن احلالل ولكن ما بلغكم عمن حفظ من أصحاب حممد ص

  عليه و سلم فاعملوا به 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

جاء رجل إىل عبد اهللا فقال انه : أخربنا سعيد بن عامر عن بن عون عن حممد بن سريين عن علقمة قال  - ١١٠
عم قال وجاءه طلق امرأته البارحة مثانيا قال بكالم واحد قال بكالم واحد قال فرييدون ان يبينوا منك امرأتك قال ن

رجل فقال انه طلق امرأته مائة طلقة قال بكالم واحد قال بكالم واحد قال فرييدون ان يبينوا منك امرأتك قال نعم 
فقال عبد اهللا من طلق كما أمره اهللا فقد بني اهللا الطالق ومن لبس على نفسه وكلنا به لبسه واهللا ال تلبسون على 

   أنفسكم ونتحمله حنن هو كما تقولون
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ألن يعيش الرجل جاهال : أخربنا سليمان بن حرب ثنا محاد بن زيد عن حييي بن سعيد عن القاسم قال  - ١١١
  بعد ان يعلم حق اهللا عليه خري له من ان يقول ما ال يعلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

مسعت القاسم سئل قال إنا واهللا ما نعلم كل ما : ن زيد عن أيوب قال أخربنا سليمان بن حرب ثنا محاد ب - ١١٢
  تسألون عنه ولو علمنا ما كتمناكم وال حل لنا أن نكتمكم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

سئل القاسم عن شيء قد مساه فقال ما اضطر إىل مشورة وما أنا : أخربنا سعيد بن عامر عن بن عون قال  - ١١٣
  يف شيء من ذي 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قلت للقاسم ما أشد علي ان تسأل عن الشيء ال : أخربنا حممد بن كثري عن سفيان بن عيينة عن حيىي قال  - ١١٤
يكون عندك وقد كان أبوك إماما قال ان أشد من ذلك عند اهللا وعند من عقل عن اهللا ان أفيت بغري علم أو أروي 



  عن غري ثقة 
  إسناده ضعيف : ل حسني سليم أسد قا

كانوا إذا نزلت هبم قضية ليس فيها : أخربنا عمرو بن عون انا هشيم عن العوام عن املسيب بن رافع قال  - ١١٥
من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أثر اجتمعوا هلا وامجعوا فاحلق فيما رأوا فاحلق فيما رأوا أخربنا عبد اهللا أنا يزيد 

  هبذا * عن العوام 
  إسناده ضعيف هشيم مدلس وقد عنعن وباقي رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

أخربنا حيىي بن حسان وحممد بن املبارك قال ثنا حيىي بن محزة حدثنا أبو سلمة احلمصي ان وهب بن عمرو  - ١١٦
نكم ان ال تعجلوها قبل نزوهلا ال ال تعجلوا بالبلية قبل نزوهلا فإ: اجلمحي حدثه ان النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

ينفك املسلمون وفيهم إذا هي نزلت من إذا قال وفق وسدد وإنكم ان تعجلوها ختتلف بكم األهواء فتأخذوا هكذا 
  وهكذا وأشار بني يديه وعن ميينه وعن مشاله 

  إسناده ضعيف وهب بن عمرو ما عرفته وهو مرسل : قال حسني سليم أسد 

ان النيب صلى اهللا عليه و سلم سئل عن األمر : ن املبارك ثنا حيىي بن محزة حدثين أبو سلمة أخربنا حممد ب - ١١٧
  حيدث ليس يف كتاب وال سنة فقال ينظر فيه العابدون من املؤمنني 

  إسناده صحيح وهو مرسل : قال حسني سليم أسد 

إنكم تسألون عن أشياء ما كنا : قاسم أخربنا أمحد بن عبد اهللا ثنا معاذ بن معاذ عن بن عون قال قال ال - ١١٨
نسأل عنها وتنقرون عن أشياء ما كنا ننقر عنها وتسألون عن أشياء ما أدري ما هي ولو علمناها ما حل لنا أن 

  نكتمكوها 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ن األشجع ان عمر بن أخربنا عبد اهللا بن صاحل حدثين الليث حدثين يزيد هو بن أيب حبيب عن عمروا ب - ١١٩
  انه سيأيت ناس جيادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب اهللا : اخلطاب قال 

  إسناده ضعيف لضعف عبد اهللا بن صاحل وباقي رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

حممد بن عبد الرمحن بن نوفل عن  أخربنا حممد بن عيينة ثنا علي هو بن مسهر عن هشام هو بن عروة عن - ١٢٠
ما زال أمر بين إسرائيل معتدال ليس فيه شيء حىت نشأ فيهم املولدون أبناء سبايا األمم أبناء : عروة بن الزبري قال 

  النساء اليت سبت بنو إسرائيل من غريهم فقالوا فيهم بالرأي فاضلوهم 
   ١٨إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

  اباب كراهية الفتي



جاء رجل يوما إىل بن عمر فسأله عن : أخربنا مسلم بن إبراهيم ثنا محاد بن زيد املنقري حدثين أيب قال  - ١٢١
  شيء ال أدري ما هو فقال له بن عمر ال تسأل عما مل يكن فإين مسعت عمر بن اخلطاب يلعن من سأل عما مل يكن 

  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

بلغنا ان زيد بن ثابت األنصاري كان يقول إذا سئل : ن نافع انا شعيب عن الزهري قال أخربنا احلكم ب - ١٢٢
عن األمر أكان هذا فإن قالوا نعم قد كان حدث فيه بالذي يعلم والذي يرى وان قالوا مل يكن قال فذروه حىت 

  يكون 
  مل حيكم عليه احملقق : قال حسني سليم أسد 

سئل عمار بن ياسر : نا أبو اهلاشم املخزومي ثنا وهيب ثنا داود عن عامر قال أخربنا إسحاق بن إبراهيم ا - ١٢٣
  عن مسألة فقال هل كان هذا بعد قالوا ال قال دعونا حىت تكون فإذا كانت جتشمناها لكم 

  رجاله ثقات غري أنه منقطع عامر الشعيب مل يسمع من عمار : قال حسني سليم أسد 

قال عمر على املنرب أحرج باهللا على رجل سأل : سفيان عن عمرو عن طاوس قال  أخربنا حممد بن أمحد ثنا - ١٢٤
  عما مل يكن فإن اهللا قد بني ما هو كائن 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ما رأيت قوما : أخربنا عبد اهللا بن حممد بن أيب شيبة ثنا أبو فضيل عن عطاء عن سعيد عن بن عباس قال  - ١٢٥
ن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما سألوه اال عن ثالث عشرة مسألة حىت قبض كلهن يف كانوا خريا م
  قال ما كانوا يسألون اال عما ينفعهم } ويسألونك عن احمليض } { يسألونك عن الشهر احلرام { القرآن منهن 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

ملن أدركت من أصحاب رسول اهللا صلى : عمر بن إسحاق قال  حدثنا عثمان بن عمر انا بن عوف عن - ١٢٦
  اهللا عليه و سلم أكثر مما سبقين منهم فما رأيت قوما أيسر سرية وال أقل تشديدا منهم 

  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

ي مسعت عبادة بن نس: أخربين العباس بن سفيان عن زيد بن حباب أخربين رجاء بن أيب سلمة قال  - ١٢٧
الكندي وسئل عن املرأة ماتت مع قوم ليس هلا ويل فقال أدركت أقواما ما كانوا يشددون تشديدكم وال يسألون 

  مسائلكم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أخربنا العباس بن سفيان انا زيد بن حباب أخربين رجاء بن أيب سلمة حدثين خالد بن حازم عن هشام بن  - ١٢٨
كنت مع بن حمرييز مبرج الديباج فرأيت منه خلوة فسألته عن مسألة فقال يل ما تصنع باملسائل : ل مسلم القرشي قا

قلت لوال املسائل لذهب العلم قال ال تقل ذهب العلم انه ال يذهب العلم ما قرئ القرآن ولكن لو قلت يذهب 



  الفقه 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

يا أيها الناس إنا ال ندري لعلنا : نا بن سلمة عن داود عن الشعيب أن عمر قال أخربنا سليمان بن حرب ث - ١٢٩
نأمركم بأشياء ال حتل لكم ولعلنا حنرم عليكم أشياء هي لكم حالل إن آخر ما نزل من القرآن آية الربا وإن رسول 

  م اهللا صلى اهللا عليه و سلم مل يبينها لنا حىت مات فدعوا ما يريبكم إىل ما ال يريبك
   ١٩إسناده ضعيف النقطاعه الشعيب مل يدرك عمر بن اخلطاب : قال حسني سليم أسد 

  باب من هاب الفتيا وكرة التنطع والتبدع

خرجت من عند إبراهيم فاستقبلين محاد فحملين مثانية : أخربنا سلم بن جنادة حدثنا إدريس عن عمه قال  - ١٣٠
  ربعا أبواب مسائل فسألته فأجابين عن أربع وترك أ

  إسناده ضعيف لضعف عم عبد اهللا بن إدريس وهو داود بن يزيد األودي : قال حسني سليم أسد 

ما سألت إبراهيم عن شيء اال عرفت : أخربنا قبيصة انا سفيان عن عبد امللك بن أجبر عن زبيد قال  - ١٣١
  الكراهية يف وجهه 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ما رأيت أحدا أكثر ان يقول إذا : أمحد ثنا إسحاق بن منصور عن عمر بن أيب زائدة قال  أخربنا حممد بن - ١٣٢
  سئل عن شيء ال علم يل به من الشعيب 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أخربنا أبو عاصم عن بن عون قال مسعته يذكر قال كان الشعيب إذا جاءه شيء اتقى وكان إبراهيم يقول  - ١٣٣
  كان الشعيب يف هذا أحسن حاال عند بن عون من إبراهيم : ول قال أبو عاصم ويقول ويق

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قلت لسعيد بن جبري مالك ال : أخربنا عبد اهللا بن سعيد انا أمحد بن بشري ثنا شعبة عن جعفر بن إياس قال  - ١٣٤
  ولكين أكره ان أحل حراما أو أحرم حالال  تقول يف الطالق شيئا قال ما منه شيء اال قد سألت عنه

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

لقد أدركت يف : أخربنا أبو نعيم ثنا سفيان عن عطاء بن السائب قال مسعت عبد الرمحن بن أيب ليلى يقول  - ١٣٥
احلديث وال يسأل عن هذا املسجد عشرين ومائة من األنصار وما منهم من أحد حيدث حبديث إال ود ان أخاه كفاه 

  فتيا إال ود ان أخاه كفاه الفتيا 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



سألت الشعيب كيف كنتم تصنعون إذا سئلتم : حدثنا يوسف بن يعقوب الصفار ثنا أبو بكر عن داود قال  - ١٣٦
  ىل األول قال على اخلبري وقعت كان إذا سئل الرجل قال لصاحبه أفتهم فال يزال حىت يرجع إ

  إسناده حسن من أجل أيب بكر بن عياش وداود هو ابن أيب هند : قال حسني سليم أسد 

ان العامل يدخل فيما بني اهللا وبني عباده : أخربنا أمحد بن احلجاج قال مسعت سفيان عن بن املنكدر قال  - ١٣٧
  فليطلب لنفسه املخرج 
  ر إسناده صحيح إىل ابن املنكد: قال حسني سليم أسد 

أخربنا حممد بن قدامة ثنا أبو أسامة عن مسعر قال أخرج إيل معن بن عبد الرمحن كتابا فحلف يل باهللا انه  - ١٣٨
والذي ال إله اال هو ما رأيت أحدا كان أشد على املتنطعني من رسول اهللا صلى اهللا : خط أبيه فإذا فيه قال عبد اهللا 

  ن أيب بكر وأين ألرى عمر كان أشد خوفا عليهم أوهلم عليه و سلم وما رأيت أحدا كان أشد عليهم م
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

دخلت على بن عباس فقلت أوصين : أخربنا أبو نعيم ثنا زمعة بن صاحل عن عثمان بن حاضر األزدي قال  - ١٣٩
  فقال نعم عليك بتقوى اهللا واالستقامة اتبع وال تبتدع 

  ده ضعيف لضعف زمعة إسنا: قال حسني سليم أسد 

كانوا يرون انه على : أخربنا خملد بن خالد بن مالك انا النضر بن مشيل عن بن عون عن بن سريين قال  - ١٤٠
  الطريق ما كان على األثر 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  فهو على الطريق ما دام على األثر : أخربنا يوسف بن موسى ثنا أزهر عن بن عون عن بن سريين قال  - ١٤١
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

تعلموا : أخربنا أبو املغرية ثنا األوزاعي عن حيىي بن أيب كثري عن أيب قالبة قال قال عبد اهللا بن مسعود  - ١٤٢
  العلم قبل ان يقبض وقبضه ان يذهب أهله اال وإياكم والتنطع والتعمق والبدع وعليكم بالعتيق 

  عبد اهللا بن زيد اجلرمي مل يدرك عبد اهللا بن مسعود : رجاله ثقات غري أنه منقطع أبو قالبة : أسد قال حسني سليم 

: حدثنا سليمان بن حرب وأبو النعمان عن محاد بن زيد عن أيوب عن أيب قالبة قال قال بن مسعود  - ١٤٣
ال يدري مىت يفتقر إليه أو يفتقر  عليكم بالعلم قبل ان يقبض وقبضه ان يذهب بأصحابه عليكم بالعلم فإن أحدكم

إىل ما عنده انكم ستجدون أقواما يزعمون اهنم يدعونكم إىل كتاب اهللا وقد نبذوه وراء ظهورهم فعليكم بالعلم 
  وإياكم والتبدع وإياكم والتنطع وإياكم والتعمق وعليكم بالعتيق 

  ن مسعود إسناده ضعيف النقطاعه أبو قالبة مل يدرك اب: قال حسني سليم أسد 

أن رجال يقال له صبيغ قدم : أخربنا أبو النعمان ثنا محاد بن زيد ثنا يزيد بن حازم عن سليمان بن يسار  - ١٤٤
املدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن فأرسل إليه عمر وقد أعد له عراجني النخل فقال من أنت قال انا عبد اهللا 



ه وقال انا عبد اهللا عمر فجعل له ضربا حىت دمي رأسه فقال يا صبيغ فأخذ عمر عرجونا من تلك العراجني فضرب
  أمري املؤمنني حسبك قد ذهب الذي كنت أجد يف رأسي 

  رجاله ثقات غري أنه منقطع سليمان بن يسار مل يدرك عمر بن اخلطاب : قال حسني سليم أسد 

عن عبد اهللا بن أيب مليكة عن القاسم عن أخربنا أبو الوليد الطيالسي ثنا محاد بن سلمة ويزيد بن إبراهيم  - ١٤٥
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات حمكمات هن أم { تال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عائشة قالت 

  فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذروهم } الكتاب وأخر متشاهبات 
  حديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

سئل عبد اهللا عن شيء فقال اين ألكره : أخربنا عبد اهللا بن حممد ثنا حفص عن األعمش عن شقيق قال  - ١٤٦
  ان أحل لك شيئا حرمه اهللا عليك وأحرم ما أحله اهللا لك 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: ون عن بن سريين عن محيد بن عبد الرمحن قال أخربنا حممد بن عيينة عن أيب إسحاق الفزاري عن بن ع - ١٤٧
  ألن أرده بعيه أحب إيل من ان أتكلف له ما ال أعلم 

  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

ان صبيغ العراقي جعل : أخربنا عبد اهللا بن صاحل حدثين الليث أخربين بن عجالن عن نافع موىل عبد اهللا  - ١٤٨
اد املسلمني حىت قدم مصر فبعث به عمرو بن العاص إىل عمر بن اخلطاب فلما يسأل عن أشياء من القرآن يف أجن

أتاه الرسول بالكتاب فقرأه فقال أين الرجل فقال يف الرحل قال عمر أبصر أن يكون ذهب فتصيبك مين به العقوبة 
برة مث تركه حىت برأ املوجعة فأتاه به فقال عمر تسأل حمدثة فأرسل إىل رطائب من جريد فضربه هبا حىت ترك ظهره و

مث عادله مث تركه حىت برأ فدعا به ليعود له قال فقال صبيغ ان كنت تريد قتلي فاقتلين قتال مجيال وان كنت تريد ان 
تداويين فقد واهللا برئت فأذن له إىل أرضه وكتب إىل أيب موسى األشعري ان ال جيالسه أحد من املسلمني فاشتد 

  إىل عمر ان قد حسنت توبته فكتب عمر ان يأذن للناس مبجالسته  ذلك على الرجل فكتب أبو موسى
  إسناده ضعيف لضعف عبد اهللا بن صاحل : قال حسني سليم أسد 

استفىت رجل : أخربنا أمحد بن عبد اهللا بن يونس ثنا زهري ثنا إمساعيل بن أيب خالد قال مسعت عامرا يقول  - ١٤٩
يف كذا وكذا قال يا بين أكان الذي سألتين عنه قال ال قال أما ال فأجلين أيب بن كعب فقال يا أبا املنذر ما تقول 

  حىت يكون فنعاجل أنفسنا حىت خنربك 
  إسناده ضعيف النقطاعه عامر الشعيب مل يدرك أيب بن كعب : قال حسني سليم أسد 

كنت أمشي مع : ل أخربنا حيىي بن محاد أخربنا أبو عوانة أخربنا عن فراس عن بن عامر عن مسروق قا - ١٥٠
  أيب بن كعب فقال فىت ما تقول يا عماه يف كذا وكذا قال يا بن أخي أكان هذا قال ال قال فاعفنا حىت يكون 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



كان إبراهيم إذا سئل عن شيء مل جيب فيه إال : حدثنا عبد اهللا بن سعيد ثنا أبو أسامة عن األعمش قال  - ١٥١
  ذي سئل عنه جواب ال

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

انه كان ال : أخربنا احلسني بن منصور ثنا احلسني بن الوليد عن وهيب عن هشام عن حممد بن سريين  - ١٥٢
  يفيت يف الفرج بشيء فيه اختالف 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

سألت طاوسا عن مسألة فقال يل : الصلت بن راشد قال أخربنا مسلم بن إبراهيم ثنا محاد بن زيد حدثنا  - ١٥٣
كان هذا قلت نعم قال آهللا قلت آهللا مث قال ان أصحابنا أخربونا عن معاذ بن جبل انه قال يا أيها الناس ال تعجلوا 

هم من بالبالء قبل نزوله فيذهب بكم هنا وهنا فإنكم ان مل تعجلوا بالبالء قبل نزوله مل ينفك املسلمون ان يكون في
  إذا سئل سدد وإذا قال وفق 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

سألته عن : حدثنا بشر بن احلكم ثنا عبد العزيز بن حممد عن عمرو بن ميمون عن أبيه عن بن عباس قال  - ١٥٤
ال فقال قد رجل أدركه رمضانان فقال أكان أو مل يكن قال مل يكن بعد قال أترك بلية حىت تنزل قال فدلسنا له رج

  كان فقال يطعم من األول منهما ثالثني مسكينا لكل يوم مسكني 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كنت أجلس مبكة : أخربنا عبد اهللا بن عمران ثنا إسحاق بن سليمان ثنا العمري عن عبيد بن جريج قال  - ١٥٥
  سأل ال علم يل أكثر مما يفيت به إىل بن عمر يوما وإىل بن عباس يوما فما يقول بن عمر فيما ي

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

تعلموا فإن أحدكم ال : أخربنا حممد بن يوسف عن سفيان عن األعمش عن أيب وائل قال قال عبد اهللا  - ١٥٦
  يدري مىت خيتلف إليه 
   ٢٠إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب الفتيا وما فيه من الشدة

ا إبراهيم بن موسى ثنا بن املبارك عن سعيد بن أيب أيوب عن عبيد اهللا بن أيب جعفر قال قال رسول أخربن - ١٥٧
  أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار : اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده معضل عبيد اهللا بن أيب جعفر ما عرفنا له رواية عن الصحابة فيما نعلم : قال حسني سليم أسد 

من أحدث رأيا ليس يف كتاب اهللا : ربنا أبو املغرية ثنا األوزاعي عن عبدة بن أيب لبابة عن بن عباس قال أخ - ١٥٨
  ومل متض به سنة من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مل يدر علي ما هو منه إذا لقي اهللا عز و جل 

  إسناده صحيح إذا كان عبدة مسعه من ابن عباس : قال حسني سليم أسد 



أخربنا عبد اهللا بن يزيد ثنا سعيد بن أيب أيوب حدثين بكر بن عمر املعافري عن أيب عثمان مسلم بن يسار  - ١٥٩
  من أفىت بفتيا من غري ثبت فإمنا إمثه على من أفتاه : عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  عثمان إسناده حسن إذا كان بكر بن عمرو مسعه من أيب : قال حسني سليم أسد 

من أفىت بفتيا : أخربنا حممد بن أمحد ثنا سفيان بن عيينة عن أيب سنان عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال  - ١٦٠
  يعمى عليها فإمثها عليه 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

بكر إذا ورد كان أبو : أخربنا حممد بن الصلت ثنا زهري عن جعفر بن برقان حدثنا ميمون بن مهران قال  - ١٦١
عليه اخلصم نظر يف كتاب اهللا فإن وجد فيه ما يقضي بينهم قضى به وان مل يكن يف الكتاب وعلم من رسول اهللا 

صلى اهللا عليه و سلم يف ذلك األمر سنة قضى به فإن أعياه خرج فسأل املسلمني وقال أتاين كذا وكذا فهل علمتم 
ك بقضاء فرمبا اجتمع إليه النفر كلهم يذكر من رسول اهللا صلى ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قضى يف ذل

اهللا عليه و سلم فيه قضاءا فيقول أبو بكر احلمد هللا الذي جعل فينا من حيفظ على نبينا فإن أعياه ان جيد فيه سنة من 
  قضى به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مجع رؤوس الناس وخيارهم فاستشارهم فإذا اجتمع رأيهم على أمر 

  رجاله ثقات غري أن ميمون بن مهران مل يدرك أبا بكر فاإلسناد منقطع : قال حسني سليم أسد 

كان على امرأيت : أخربنا إبراهيم بن موسى وعمرو بن زرارة عن عبد العزيز بن حممد عن أيب سهيل قال  - ١٦٢
بن شهاب قال قلت عليها صيام قال بن  اعتكاف ثالثة أيام يف املسجد احلرام فسألت عمر بن عبد العزيز وعنده

شهاب ال يكون اعتكاف إال بصيام فقال له عمر بن عبد العزيز عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال قال فعن أيب 
بكر قال ال قال فعن عمر قال ال قال فعن عثمان قال ال قال عمر ما أرى عليها صياما فخرجت فوجدت طاوسا 

لتهما فقال طاوس كان بن عباس ال يرى عليها صياما اال ان جتعله على نفسها قال وقال وعطاء بن أيب رباح فسأ
  عطاء ذلك رأيي 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ملا قدم أبو سلمة البصرة أتيته : حدثنا مسلم بن إبراهيم ثنا أبو عقيل ثنا سعيد اجلريري عن أيب نضرة قال  - ١٦٣
نت احلسن ما كان أحد بالبصرة أحب إيل لقاء منك وذلك انه بلغين انك تفيت برأيك فال انا واحلسن فقال للحسن أ

  تفت برأيك اال ان تكون سنة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أو كتاب منزل 
رجاله ثقات غري أن أبا عقيل بشري بن عقبة مل يذكر فيمن مسعوا سعيد بن إياس اجلريري : قال حسني سليم أسد 

  االختالط قبل 

أخربنا عصمة بن الفضل ثنا زيد بن احلباب عن يزيد بن عقبة ثنا الضحاك عن جابر بن زيد أن بن عمر  - ١٦٤
يا أبا الشعثاء انك من فقهاء البصرة فال تفت اال بقرآن ناطق أو سنة ماضية فإنك ان : لقيه يف الطواف فقال له 

  فعلت غري ذلك هلكت وأهلكت 
  إسناده حسن  :قال حسني سليم أسد 



أخربنا حممد بن يوسف عن سفيان عن األعمش عن عمارة بن عمري عن حريث بن ظهري عن عبد اهللا بن  - ١٦٥
أتى علينا زمان لسنا نقضي ولسنا هنالك وان اهللا قد قدر من األمر أن قد بلغنا ما ترون فمن عرض : مسعود قال 

و جل فإن جاءه ما ليس يف كتاب اهللا فليقض مبا قضى به رسول له قضاء بعد اليوم فليقض فيه مبا يف كتاب اهللا عز 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم فإن جاءه ما ليس يف كتاب اهللا ومل يقض به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فليقض مبا 

ا يريبك قضى به الصاحلون وال يقل اين أخاف وأين أرى فإن احلرام بني واحلالل بني وبني ذلك أمور مشتبهة فدع م
  إىل ما ال يريبك 

  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا حيىي بن محاد عن أيب عوانة عن سليمان عن عمارة بن عمري عن عبد الرمحن بن يزيد عن عبد اهللا  - ١٦٥
  حنوه 

  بنحوه :  أخربنا عبد اهللا بن حممد ثنا جرير عن األعمش عن القاسم بن عبد الرمحن عن أبيه عن عبد اهللا - ١٦٥

كان بن عباس إذا سئل عن األمر : أخربنا عبد اهللا بن حممد ثنا بن عيينة عن عبد اهللا بن أيب يزيد قال  - ١٦٦
فكان يف القرآن أخرب به وان مل يكن يف القرآن وكان عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أخرب به فإن مل يكن فعن 

  أيب بكر وعمر فإن مل يكن قال فيه برأيه 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ان عمر بن اخلطاب : أخربنا حممد بن عيينة عن علي بن مسهر عن أيب إسحاق عن الشعيب عن شريح  - ١٦٧
كتب إليه ان جاءك شيء يف كتاب اهللا فاقض به وال يلتفتك عنه الرجال فإن جاءك ما ليس يف كتاب اهللا فانظر سنة 

م فاقض هبا فإن جاءك ما ليس يف كتاب اهللا ومل يكن فيه سنة رسول اهللا صلى اهللا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل
عليه و سلم فانظر ما اجتمع عليه الناس فخذ به فإن جاءك ما ليس يف كتاب اهللا ومل يكن يف سنة رسول اهللا صلى 

يك مث تقدم فتقدم وان اهللا عليه و سلم ومل يتكلم فيه أحد قبلك فاختر أي األمرين شئت ان شئت ان جتتهد برأ
  شئت ان تتأخر فتأخر وال أرى التأخر اال خريا لك 

  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

حدثنا حيىي بن محاد ثنا شعبة عن حممد بن عبيد اهللا الثقفي عن عمرو بن احلارث بن أخي املغرية بن شعبة  - ١٦٨
ى اهللا عليه و سلم ملا بعثه إىل اليمن قال أرأيت ان ان النيب صل: عن ناس من أهل محص من أصحاب معاذ عن معاذ 

عرض لك قضاء كيف تقضي قال اقضي بكتاب اهللا قال فإن مل يكن يف كتاب اهللا قال فبسنة رسول اهللا صلى اهللا 
عليه و سلم قال فإن مل يكن يف سنة رسول اهللا قال اجتهد رأيي وال آلو قال فضرب صدره مث قال احلمد هللا الذي 

  ول رسول اهللا ملا يرضي رسول اهللا وفق رس
  إسناده ضعيف النقطاعه : قال حسني سليم أسد 

أخربنا حيىي بن محاد ثنا شعبة عن سليمان بن عمارة بن عمري عن حريث بن ظهري قال أحسبه ان عبد اهللا  - ١٦٨
ئلتم عن شيء فانظروا يف قد أتى علينا زمان وما نسأل وما حنن هناك وان اهللا قدر ان بلغت ما ترون فإذا س: قال 



كتاب اهللا فإن مل جتدوه يف كتاب اهللا ففي سنة رسول اهللا فإن مل جتدوه يف سنة رسول اهللا فما أمجع عليه املسلمون 
فإن مل يكن فيما اجتمع عليه املسلمون فاجتهد رأيك وال تقل اين أخاف وأخشى فإن احلالل بني احلالل واحلرام بني 

  فدع ما يريبك إىل ما ال يريبك وبني ذلك أمور مشتبهة 

أيها الناس انكم : حدثنا هارون بن معاوية عن حفص بن غياث حدثنا األعمش قال قال عبد اهللا  - ١٦٩
ستحدثون وحيدث لكم فإذا رأيتم حمدثة فعليكم باألمر األول قال حفص كنت أسند عن حبيب عن أيب عبد الرمحن 

  مث دخلين منه شك 
  إسناده منقطع مل يسمع األعمش من ابن مسعود : قال حسني سليم أسد 

أمل أنبأ أو أنبئت : أخربنا حممد بن الصلت ثنا بن املبارك عن بن عون عن حممد قال قال عمر البن مسعود  - ١٧٠
  انك تفيت ولست بأمري ول حارها من توىل قارها 

   ٢١اب حممد بن سريين مل يدرك عمر بن اخلط: إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  باب يف الذي يفيت الناس يف كل ما يستفىت

ان الذي يفيت الناس : أخربنا حممد بن يوسف عن سفيان عن األعمش عن أيب وائل عن بن مسعود قال  - ١٧١
  يف كل ما يستفيت جملنون 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ا يفيت الناس ثالثة رجل إمام أو وال ورجل إمن: أخربنا سعيد بن عامر عن هشام عن حممد عن حذيفة قال  - ١٧٢
  يعلم ناسخ القرآن من املنسوخ قالوا يا حذيفة ومن ذاك قال عمر بن اخلطاب أو أمحق متكلف 

  إسناده ضعيف النقطاعه حممد بن سريين مل يدرك حذيفة : قال حسني سليم أسد 

ن حممد عن أيب عبيدة بن حذيفة قال قال أخربنا عبد اهللا بن سعيد انا أبو أسامة عن هشام بن حسان ع - ١٧٢
إمنا يفيت الناس أحد ثالثة رجل علم ناسخ القرآن من منسوخة قالوا ومن ذاك قال عمر بن اخلطاب قال : حذيفة 

  وأمري ال خياف أو أمحق متكلف مث قال حممد فلست بواحد من هذين وأرجو ان ال أكون الثالث 

من علم منكم علما فليقل : عن مسلم عن مسروق عن عبد اهللا قال أخربنا جعفر بن عون عن األعمش  - ١٧٣
قل ال { به ومن مل يعلم فليقل ملا ال يعلم اهللا أعلم قال العامل إذا سئل عما ال يعلم قال اهللا أعلم وقد قال اهللا لرسوله 

  أسألكم عليه من أجر وما أنا من املتكلفني 
  تفق عليه إسناده صحيح واحلديث م: قال حسني سليم أسد 

من علم علما : أخربنا يزيد بن هارون ثنا محيد عن أيب رجاء عن أيب املهلب ان أبا موسى قال يف خطبته  - ١٧٤
  فليعلم الناس وإياه ان يقول ما ال علم له به فيمرق من الدين ويكون من املتكلفني 

   قالبة مل يسمع أبا املهلب عم أيب قالبة رجاله ثقات غري أنه منقطع أبو رجاء سلمان موىل أيب: قال حسني سليم أسد 



: أخربنا عمر بن عون عن خالد بن عبد اهللا عن عطاء بن السائب عن أيب البختري وزاذان قاال قال علي  - ١٧٥
  وأبردها على الكبد إذا سئلت عما ال أعلم ان أقول اهللا أعلم 

  ماع من عطاء إسناده ضعيف خالد بن عبد اهللا متأخر الس: قال حسني سليم أسد 

يا بردها على الكبد أن : أخربنا أبو نعيم ثنا شريك عن عطاء بن السائب عن أيب البختري عن علي قال  - ١٧٦
  تقول ملا ال تعلم اهللا أعلم 

  إسناده ضعيف شريك متأخر السماع من عطاء : قال حسني سليم أسد 

إذا سئلتم : النعمان عن علي بن أيب طالب قال أخربنا حممد بن يوسف ثنا عمري بن عرفجة ثنا رزين أبو  - ١٧٧
  عما ال تعلمون فاهربوا قال وكيف اهلرب يا أمري املؤمنني قال تقولون اهللا أعلم 

  مل حيكم عليه احملقق : قال حسني سليم أسد 

 وأبردها: أخربنا حممد بن محيد ثنا جرير عن منصور عن مسلم البطني عن عزرة التميمي قال قال على  - ١٧٨
  على الكبد ثالث مرات قالوا وما ذلك يا أمري املؤمنني قال ان يسأل الرجل عما ال يعلم فيقول اهللا أعلم 

  مل حيكم عليه احملقق : قال حسني سليم أسد 

أن رجال سأله عن : أخربنا فروة بن أيب املغراء أنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن بن عمر  - ١٧٩
  لم يل هبا فلما أدبر الرجل قال بن عمر نعم ما قال بن عمر سئل عما ال يعلم فقال ال علم يل به مسألة فقال ال ع

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  ال أدري نصف العلم : حدثنا حيىي بن محاد ثنا أبو عوانة عن مغرية عن الشعيب قال  - ١٨٠
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن رجال أتى بن عمر يسأله عن شيء فقال ال : اهللا بن مسلمة ثنا عبد اهللا العمري عن نافع أخربنا عبد  - ١٨١
  علم يل مث التفت بعد ان قفا الرجل فقال نعم ما قال بن عمر يسأل عما ال يعلم فقال ألعلم يل يعين بن عمر نفسه 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

كان عامر إذا سئل عن شيء يقول ال أدري فإن ردوا عليه : عن مغرية قال أخربنا حممد بن محيد ثنا جرير  - ١٨٢
  قال إن شئت كنت حلفت لك باهللا إن كان يل به علم 

  إسناده ضعيف لضعف حممد بن محيد : قال حسني سليم أسد 

 ما أبايل سئلت عما أعلم أو ما ال: أخربنا هارون بن معاوية عن حفص عن أشعث عن بن سريين قال  - ١٨٣
  أعلم ألين إذا سئلت عما أعلم قلت ما أعلم وإذا سئلت عما ال أعلم قلت ال أعلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



حالل وال حرام إمنا كان يقول : أخربنا هارون عن حفص عن األعمش قال ما مسعت إبراهيم يقول قط  - ١٨٤
  كانوا يتكرهون وكانوا يستحبون 

   ٢٢ناده صحيح إس: قال حسني سليم أسد 

  باب تغري الزمان وما حيدث فيه

كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبري ويربو : أخربنا يعلى ثنا األعمش عن شقيق قال قال عبد اهللا  - ١٨٥
فيها الصغري ويتخذها الناس سنة فإذا غريت قالوا غريت السنة قالوا ومىت ذلك يا أبا عبد الرمحن قال إذا كثرت 

  وقلت فقهاؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل اآلخرة  قراؤكم
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: أخربنا عمرو بن عون عن خالد بن عبد اهللا عن يزيد بن أيب زياد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اهللا قال  - ١٨٦
ا الصغري إذا ترك منها شيء قيل تركت السنة قالوا ومىت ذاك كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبري ويربو فيه

قال إذا ذهبت علماؤكم وكثرت جهالؤكم وكثرت قراؤكم وقلت فقهاؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم 
  والتمست الدنيا بعمل اآلخرة وتفقه لغري الدين 

  حيح مبا سبقه إسناده ضعيف لضعف يزيد بن أيب زياد ولكن احلديث ص: قال حسني سليم أسد 

ويل للمتفقهني بغري العبادة واملستحلني للحرمات : أخربنا أبو املغرية ثنا األوزاعي قال أنبئت انه كان يقال  - ١٨٧
  بالشبهات 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

بد اهللا قال أخربنا صاحل بن سهيل موىل حيىي بن أيب زائدة ثنا حيىي عن جمالد عن الشعيب عن مسروق عن ع - ١٨٨
ال يأيت عليكم عام اال وهو شر من الذي كان قبله أما اين لست أعين عاما أخصب من عام وال أمريا خريا من أمري : 

  ولكن علماءكم وخياركم وفقهاءكم يذهبون مث ال جتدون منهم خلفا وجييء قوم يقيسون األمر برأيهم 
  د إسناده ضعيف لضعف جمالد بن سعي: قال حسني سليم أسد 

أول : أخربنا حممد بن أمحد بن أيب خلف ثنا حيىي بن سليم قال مسعت داود بن أيب هند عن بن سريين قال  - ١٨٩
  من قاس إبليس وما عبدت الشمس والقمر اال باملقاييس 

  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

خلقتين من نار وخلقته من { ية انه تال هذه اآل: أخربنا حممد بن كثري عن بن شوذب عن مطر عن احلسن  - ١٩٠
  قاس إبليس وهو أول من قاس } طني قال 

  إسناده ضعيف من أجل حممد بن كثري ومطر : قال حسني سليم أسد 



اين أخاف : أخربنا عمرو بن عون ثنا أبو عوانة عن إمساعيل بن أيب خالد عن الشعيب عن مسروق انه قال  - ١٩١
  وأخشى ان أقيس فتزل قدمي 

  إسناده صحيح : سليم أسد  قال حسني

واهللا لئن أخذمت باملقاييس : أخربنا صدقة بن الفضل ثنا أبو خالد األمحر عن إمساعيل عن الشعيب قال  - ١٩٢
  لتحرمن احلالل ولتحلن احلرام 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ا أبغض إيل أرأيت أرأيت يسأل انه كان يقول م: أخربنا احلسن بن بشر ثنا أيب عن إمساعيل عن عامر  - ١٩٣
  الرجل صاحبه فيقول أرأيت وكان ال يقايس 

  مل حيكم عليه احملقق : قال حسني سليم أسد 

  هناين أبو وائل ان أجالس أصحاب أرأيت : أخربنا صدقة بن الفضل ثنا حيىي بن سعيد عن الزبرقان قال  - ١٩٤
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

لو ان هؤالء كانوا على عهد النيب : ة بن الفضل انا بن عيينة عن إمساعيل عن الشعيب قال أخربنا صدق - ١٩٥
  صلى اهللا عليه و سلم لنزلت عامة القرآن يسألونك يسألونك 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

يا أبا محزة : هيم أخربنا إمساعيل بن أبان أخربين حممد هو بن طلحة عن ميمون أيب محزة قال قال يل إبرا - ١٩٦
  واهللا لقد تكلمت ولو وجدت بدا ما تكلمت وان زمانا أكون فيه فقيه أهل الكوفة زمان سوء 

  إسناده ضعيف لضعف ميمون أيب محزة القصاب : قال حسني سليم أسد 

  إياك واملكايلة يعين يف الكالم : أخربنا أبو نعيم ثنا سفيان عن ليث عن جماهد قال قال عمر  - ١٩٧
  ابن أيب سليم : إسناده ضعيف من أجل ليث وهو : ل حسني سليم أسد قا

شهدت شرحيا وجاءه رجل من مراد فقال يا : أخربنا حجاج البصري ثنا أبو بكر اهلذيل عن الشعيب قال  - ١٩٨
يا  أبا أمية مادية األصابع قال عشر عشر قال يا سبحان اهللا أسواء هاتان مجع بني اخلنصر واإلهبام فقال شريح

سبحان اهللا أسواء إذنك ويدك فإن اإلذن يواريها الشعر والكمة والعمامة فيها نصف الدية ويف اليد نصف الدية 
وحيك ان السنة سبقت قياسكم فاتبع وال تبتدع فإنك لن تضل ما أخذت باألثر قال أبو بكر فقال يل الشعيب يا 

  سواء قلت نعم قال فأين القياس  هذيل لو ان أحنفكم قتل وهذا الصيب يف مهده أكان ديتهما
  يف إسناده أبو بكر اهلذيل وهو متروك : قال حسني سليم أسد 

يفتح القرآن على الناس حىت : أخربنا مروان بن حممد ثنا سعيد عن ربيعة بن يزيد قال قال معاذ بن جبل  - ١٩٩
ألقومن به فيهم لعلي اتبع فيقوم به فيهم  يقرأه املرأة والصيب والرجل فيقول الرجل قد قرأت القرآن فلم اتبع واهللا

فال يتبع فيقول قد قرأت القرآن فلم اتبع وقد قمت به فيهم فلم اتبع ألحتظرن يف بييت مسجدا لعلي أتبع فيحتظر 



يف بيته مسجدا فال يتبع فيقول قد قرأت القرآن فلم اتبع وقمت به فيهم فلم اتبع وقد احتظرت يف بييت مسجدا 
 آلتينهم حبديث ال جيدونه يف كتاب اهللا ومل يسمعوه عن رسول اهللا لعلي اتبع قال معاذ فإياكم وما جاء فلم اتبع واهللا

  به فإن ما جاء به ضاللة 
   ٢٣إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف كراهية أخذ الرأي

حدثوك هؤالء عن رسول ما : أخربنا حممد بن يوسف حدثنا مالك هو بن مغول قال قال يل الشعيب قال  - ٢٠٠
  اهللا صلى اهللا عليه و سلم فخذ به وما قالوه برأيهم فالقه يف احلش 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أخربنا العباس عن سفيان عن زيد بن حباب أخربين رجاء بن أيب سلمة قال مسعت عبدة بن أيب لبابة يقول  - ٢٠١
  وين وال أسأهلم إمنا يقول أحدمها أرأيت أرأيت قد رضيت من أهل زماين هؤالء ان ال يسأل: 

  إسناده حسن من أجل عباس بن سفيان الدبوسي : قال حسني سليم أسد 

خط لنا رسول : أخربنا عفان ثنا محاد بن زيد ثنا عاصم بن هبدلة عن أيب وائل عن عبد اهللا بن مسعود قال  - ٢٠٢
يل اهللا مث خط خطوطا عن ميينه وعن مشاله مث قال هذه سبل على اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوما خطا مث قال هذا سب

  وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله { كل سبيل منها شيطان يدعو إليه مث تال 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  قال البدع والشبهات } وال تتبعوا السبل {  :أخربنا حممد بن يوسف ثنا ورقاء عن بن أيب جنيح عن جماهد  - ٢٠٣
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كنا جنلس على باب عبد اهللا : أخربنا احلكم بن املبارك انا عمر بن حيىي قال مسعت أيب حيدث عن أبيه قال  - ٢٠٤
ي فقال أخرج إليكم أبو بن مسعود قبل صالة الغداة فإذا خرج مشينا معه إىل املسجد فجاءنا أبو موسى األشعر

عبد الرمحن بعد قلنا ال فجلس معنا حىت خرج فلما خرج قمنا إليه مجيعا فقال له أبو موسى يا أبا عبد الرمحن اين 
رأيت يف املسجد أنفا أمرا أنكرته ومل أر واحلمد هللا اال خريا قال فما هو فقال ان عشت فستراه قال رأيت يف 

ون الصالة يف كل حلقة رجل ويف أيديهم حصا فيقول كربوا مائة فيكربون مائة املسجد قوما حلقا جلوسا ينتظر
فيقول هللوا مائة فيهللون مائة ويقول سبحوا مائة فيسبحون مائة قال فماذا قلت هلم قال ما قلت هلم شيئا انتظار 

هتم مث مضى ومضينا معه رأيك أو انتظار أمرك قال أفال أمرهتم ان يعدوا سيئاهتم وضمنت هلم ان ال يضيع من حسنا
حىت أتى حلقة من تلك احللق فوقف عليهم فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون قالوا يا أبا عبد اهللا حصا نعد به 

التكبري والتهليل والتسبيح قال فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن ان ال يضيع من حسناتكم شيء وحيكم يا أمة حممد ما 
اهللا عليه و سلم متوافرون وهذه ثيابه مل تبل وأنيته مل تكسر والذي نفسي  أسرع هلكتكم هؤالء صحابة نبيكم صلى

بيده انكم لعلي ملة هي أهدي من ملة حممد أو مفتتحوا باب ضاللة قالوا واهللا يا أبا عبد الرمحن ما أردنا اال اخلري 
يقرؤون القرآن ال جياوز  قال وكم من مريد للخري لن يصيبه ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حدثنا أن قوما



تراقيهم وأمي اهللا ما أدري لعل أكثرهم منكم مث توىل عنهم فقال عمرو بن سلمة رأينا عامة أولئك احللق يطاعنونا 
  يوم النهروان مع اخلوارج 

  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

  اتبعوا وال تبتدعوا فقد كفيتم :  أخربنا يعلى ثنا األعمش عن حبيب عن أيب عبد الرمحن قال قال عبد اهللا - ٢٠٥
مل : " قول شعبة : تدليس حبيب بن أيب ثابت وقد عنعن والثانية : األوىل : يف اسناده علتان : قال حسني سليم أسد 
مل : يف قول شعبة : " ولكن قال اإلمام أمحد " . عبد اهللا بن حبيب من عبد اهللا بن مسعود : يسمع أبو عبد الرمحن 

  " ن مسعود شيئا أراه ومها يسمع من اب

أخربنا حممد بن أمحد بن أيب خلف ثنا حيىي بن سليم حدثين جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر بن عبد اهللا  - ٢٠٦
فحمد اهللا وأثىن عليه مث قال إن أفضل اهلدي هدي حممد : األنصاري قال خطبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  مور حمدثاهتا وكل بدعة ضاللة صلى اهللا عليه و سلم وشر األ
إسناده حسن من أجل حيىي بن سليم ولكنه مل ينفرد به بل تابعه عليه عبد الوهاب الثقفي : قال حسني سليم أسد 

  وسليمان بن بالل وسفيان فيصح اإلسناد 

عبد اهللا بن أخربنا حممد بن عيينة عن أيب إسحاق الفزاري عن أسلم املنقري عن بالز بن عصمة قال مسعت  - ٢٠٧
ان أصدق القول قول اهللا وان أحسن اهلدي هدي حممد : مسعود يقول وكان إذا كان عشية ليلة اجلمعة قام فقال 

  والشقي من شقي يف بطن أمه وان شر الروايا روايا الكذب وشر األمور حمدثاهتا وكل ما هو آت قريب 
  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

ما أخذ رجل : يينة عن أيب إسحاق الفزاري عن ليث عن أيوب عن بن سريين قال أخربين حممد بن ع - ٢٠٨
  ببدعة فراجع سنة 

  إسناده ضعيف لضعف الليث وهو ابن أيب سليم : قال حسني سليم أسد 

أخربنا سليمان بن حرب ثنا محاد بن زيد عن أيوب عن أيب قالبة عن أيب أمساء عن ثوبان عن النيب صلى  - ٢٠٩
  إمنا أخاف على أميت األئمة املضلني : و سلم انه قال  اهللا عليه

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أخربنا أمحد بن عبد اهللا أبو الوليد اهلروي ثنا معاذ بن معاذ عن بن عون عن عمرو بن سعيد عن أيب زرعة  - ٢١٠
ت يا عبد اهللا من أين أقبلت قال دخل علينا رجل بالظهرية فقل: بن عمرو بن جرير عن حية بنت أيب حية قالت 

أقبلت أنا وصاحب يل بغاء لنا فانطلق صاحيب يبغي ودخلت أنا استظل بالظل واشرب من الشراب فقمت إىل لبينة 
حامضة ورمبا قالت فقمت إىل ضيحة حامضة فسقيته منها فشرب وشربت قالت وتومسته فقلت يا عبد اهللا من أنت 

بكر صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الذي مسعت به قال نعم قالت فقال أنا أبو بكر قلت أنت أبو 
فذكرت غزونا خثعما وغزوة بعضنا بعضا يف اجلاهلية وما جاء اهللا به من األلفة وإطناب الفساطيط وشبك بن عون 

األئمة قلت ما أصابعه ووصفه لنا معاذ وشبك أمحد فقلت يا عبد اهللا حىت مىت ترى أمر الناس هذا قال ما استقامت 



  األئمة قال أما رأيت السيد يكون يف احلواء فيتبعونه ويطيعونه فما استقام أولئك 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

أخربنا حممد بن الصلت ثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أخ لعدي بن أرطاة عن أيب الدرداء قال قال  - ٢١١
  خوف ما أخاف عليكم األئمة املضلني إن أ: رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده ضعيف فيه جهالة ولكن احلديث صحيح يشهد له احلديث قبل السابق : قال حسني سليم أسد 

دخل أبو بكر على امرأة من : أخربنا أبو النعمان ثنا أبو عوانة عن بيان بن بشر عن قيس بن أيب حازم قال  - ٢١٢
تتكلم فقال ماهلا ال تتكلم قالوا نوت حجة مصمتة فقال هلا تكلمي فإن هذا ال أمحس يقال هلا زينب قال فراها ال 

حيل هذا من عمل اجلاهلية قال فتكلمت فقالت من أنت قال انا امرؤ من املهاجرين قالت من أي املهاجرين قال من 
لصاحل الذي جاء اهللا قريش قالت فمن أي قريش أنت قال انك لسؤول انا أبو بكر قالت ما بقاؤنا على هذا األمر ا

به بعد اجلاهلية فقال بقاؤكم عليه ما استقامت بكم أئمتكم قالت وأميا األئمة قال أما كان لقومك رؤساء وأشراف 
  يأمروهنم فيطيعوهنم قالت بلى قال فهم مثل أولئك على الناس 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: ن بن مهدي عن سفيان عن واصل عن امرأة يقال هلا عائذة قالت أخربنا عبد اهللا بن حممد ثنا عبد الرمح - ٢١٣
رأيت بن مسعود يوصى الرجال والنساء ويقول من أدرك منكن من امرأة أو رجل فالسمت األول السمت األول 

  فإنا على الفطرة قال عبد اهللا السمت الطريق 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

انا علي هو بن مسهر عن أيب إسحاق عن الشعيب عن زياد بن حدير قال قال يل عمر أخربنا حممد بن عيينة  - ٢١٤
  هل تعرف ما يهدم اإلسالم قال قلت ال قال يهدمه زلة العامل وجدال املنافق بالكتاب وحكم األئمة املضلني : 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ال جتالس أصحاب : عن حممد بن علي قال  أخربنا هارون عن حفص بن غياث عن ليث عن احلكم - ٢١٥
  اخلصومات فإهنم خيوضون يف آيات اهللا 

  إسناده ضعيف لضعف ليث بن أيب سليم : قال حسني سليم أسد 

سننكم واهللا الذي ال إله : أخربنا احلسني بن منصور ثنا أبو أسامة عن شريك عن املبارك عن احلسن قال  - ٢١٦
ايف فاصربوا عليها رمحكم اهللا فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى وهم أقل إال هو بينهما بني الغايل واجل

الناس فيما بقي الذين مل يذهبوا مع أهل األتراف يف أترافهم وال مع أهل البدع يف بدعهم وصربوا على سنتهم حىت 
  لقوا رهبم فكذلك إن شاء اهللا فكونوا 

  بن فضالة يدلس ويسوي وقد عنعن  إسناده ضعيف املبارك: قال حسني سليم أسد 



أخربنا موسى بن خالد ثنا عيسى بن يونس عن األعمش عن عمارة ومالك بن احلارث عن عبد الرمحن بن  - ٢١٧
  القصد يف السنة خري من االجتهاد يف البدعة : يزيد عن عبد اهللا قال 
   ٢٤إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

  باب االقتداء بالعلماء

لقد أدركت أقواما لو مل جياوز : ربنا منصور بن سلمة اخلزاعي عن شريك عن أيب محزة عن إبراهيم قال أخ - ٢١٨
  أحدهم ظفرا ملا جاوزته كفى إزاراءا على قوم أن ختالف أفعاهلم 

  ميمون القصاب : إسناده ضعيف لضعف أيب محزة وهو : قال حسني سليم أسد 

قال أولو العلم } أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم { : اء أخربنا يعلى ثنا عبد امللك عن عط - ٢١٩
  والفقه وطاعة الرسول اتباع الكتاب والسنة 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

سألت بن شربمة عن شيء وكانت عندي مسألة : أخربنا حممد بن يوسف حدثنا إبراهيم بن أدهم قال  - ٢٢٠
  نظر فيها قال إذا وضح يل الطريق ووجدت األثر مل أحبس شديدة فقلت رمحك اهللا ا

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أخربنا عثمان بن اهليثم ثنا عون عن رجل يقال له سليمان بن جابر من أهل هجر قال قال بن مسعود قال  - ٢٢١
ائض وعلموه الناس تعلموا القرآن تعلموا العلم وعلموه الناس تعلموا الفر: يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

وعلموه الناس فإين امرؤ مقبوض والعلم سيقبض وتظهر الفنت حىت خيتلف اثنان يف فريضة ال جيدان أحدا يفصل 
  بينهما 

  ضعف عثمان بن اهليثم واالنقطاع وجهالة سليمان : يف إسناده ثالث علل : قال حسني سليم أسد 

: عمر بن أيب خليفة قال مسعت زياد بن خمراق ذكر عن عبد اهللا بن عمر قال  أخربنا يعقوب بن إبراهيم ثنا - ٢٢٢
أرسل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم معاذ بن جبل وأبا موسى إىل اليمن قال تساندا وتطاوعا ويسرا وال تنفرا 

م ذلك فاسألوين فقدما اليمن فخطب الناس معاذ فحضهم على اإلسالم وأمرهم بالتفقه يف القرآن وقال إذا فعلت
أخربكم عن أهل اجلنة من أهل النار فمكثوا ما شاء اهللا أن ميكثوا فقالوا ملعاذ قد كنت أمرتنا إذا حنن تفقهنا وقرأنا 
أن نسألك فتخربنا بأهل اجلنة من أهل النار فقال هلم معاذ إذا ذكر الرجل خبري فهو من أهل اجلنة وإذا ذكر بشر 

  فهو من أهل النار 
  زياد بن خمراق مل يسمع من ابن عمر فيما نعلم : إسناده ضعيف النقطاعه : سليم أسد  قال حسني

حدثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا حيىي بن سعيد القطان عن عبيد اهللا قال مسعت سعيد بن أيب سعيد حيدث عن  - ٢٢٣
ن هذا نسألك قال فيوسف بن قيل يا رسول اهللا أي الناس أكرم قال أتقاهم قالوا ليس ع: أبيه عن أيب هريرة قال 

يعقوب نيب اهللا بن نيب اهللا بن خليل اهللا قالوا ليس عن هذا نسألك قال فعن معادن العرب تسألوين خيارهم يف 



  اجلاهلية خيارهم يف اإلسالم إذا فقهوا 
  إسناده صحيح وهو متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

عن يزيد بن عبد اهللا بن أسامة بن اهلادي عن عبد الوهاب عن أخربنا عبد اهللا هو بن صاحل حدثين الليث  - ٢٢٤
من يرد اهللا به : بن شهاب عن محيد بن عبد الرمحن عن معاوية قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

  خريا يفقهه يف الدين 
  تفق عليه إسناده ضعيف لضعف عبد اهللا بن صاحل كاتب الليث ولكن احلديث م: قال حسني سليم أسد 

أخربنا سعيد بن سليمان عن إمساعيل بن جعفر عن عبد اهللا بن سعيد بن أيب هند عن أبيه عن بن عباس قال  - ٢٢٥
  من يرد اهللا به خريا يفقهه يف الدين : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

لمة عن حبلة بن عطية عن بن حمرييز عن معاوية قال مسعت رسول اهللا أخربنا يزيد بن هارون انا محاد بن س - ٢٢٦
  من يرد اهللا به خريا يفقهه يف الدين : صلى اهللا عليه و سلم يقول 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أخربنا سليمان بن داود الزهراين انا إمساعيل هو بن جعفر ثنا عمرو بن أيب عمرو عن عبد الرمحن بن  - ٢٢٧
احلويرث عن حممد بن جبري بن مطعم عن أبيه انه شهد خطبة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف يوم عرفة يف حجة 

أيها الناس اين واهللا ال أدري لعلي ال ألقاكم بعد يومي هذا مبكاين هذا فرحم اهللا من مسع مقاليت اليوم : الوداع 
من هو أفقه منه واعلموا ان أموالكم ودماءكم حرام عليكم  فوعاها فرب حامل فقه وال فقه له ورب حامل فقه إىل

كحرمة هذا اليوم يف هذا الشهر يف هذا البلد واعلموا ان القلوب ال تغل على ثالث إخالص العمل هللا ومناصحة 
  أويل األمر وعلى لزوم مجاعة املسلمني فإن دعوهتم حتيط من ورائهم 

  صحيح إسناده حسن واحلديث : قال حسني سليم أسد 

قام : أخربنا أمحد بن خالد ثنا حممد هو بن إسحاق عن الزهري عن حممد بن جبري بن مطعم عن أبيه قال  - ٢٢٨
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم باخليف من مىن فقال نضر اهللا عبدا مسع مقاليت فوعاها مث أداها إىل من مل يسمعها 

و أفقه منه ثالث ال يغل عليهن قلب املؤمن إخالص العمل هللا فرب حامل فقه ال فقه له ورب حامل فقه إىل من ه
  وطاعة ذوي األمر ولزوم اجلماعة فإن دعوهتم من ورائهم 

  إسناده ضعيف ولكن احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

أخربنا عصمة بن الفضل ثنا حرمي بن عمارة عن شعبة عن عمرو بن سليمان عن عبد الرمحن بن أبان بن  - ٢٢٩
خرج زيد بن ثابت من عند مروان بن احلكم بنصف النهار قال فقلت ما خرج هذه الساعة : مان عن أبيه قال عث

من عند مروان اال وقد سأله عن شيء فأتيته فسألته قال نعم سألين عن حديث مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
أحفظ منه فرب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل  سلم قال نضر اهللا امرأ مسع منا حديثا فحفظه فأداه إىل من هو

فقه إىل من هو أفقه منه ال يعتقد قلب مسلم على ثالث خصال اال دخل اجلنة قال قلت ما هي قال إخالص العمل 



والنصيحة لوالة األمر ولزوم اجلماعة فإن دعوهتم حتيط من ورائهم ومن كانت اآلخرة نيته جعل اهللا غناه يف قلبه 
ه وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا نيته فرق اهللا عليه مشله وجعل فرقه بني عينيه ومل يأته من ومجع له مشل

  الدنيا اال ما قدر له قال وسألته عن صالة الوسطى قال هي الظهر 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عبد الرمحن بن زبيد اليامي عن أيب أخربنا حيىي بن موسى ثنا عمرو بن حممد القرشي انا إسرائيل عن  - ٢٣٠
خطبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال نضر اهللا امرأ مسع منا حديثا فبلغه كما : العجالن عن أيب الدرداء قال 

مسعه فرب مبلغ أوعى من سامع ثالث ال يغل عليهن قلب امرئ مسلم إخالص العمل هللا والنصيحة لكل مسلم 
  إن دعاءهم حميط من ورائهم ولزوم مجاعة املسلمني ف
باب اتقاء احلديث عن النيب صلى اهللا عليه و  ٢٥إسناده ضعيف غري أن احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

أخربنا حممد بن عيسى ثنا هشيم انا أبو الزبري عن جابر قال قال رسول اهللا صلى اهللا  - ٢٣١سلم والتثبت فيه 
  يتبوأ مقعده من النار من كذب علي متعمدا فل: عليه و سلم 

  إسناده صحيح وحممد بن عيسى هو ابن جنيح وقد صرح هشيم بالتحديث : قال حسني سليم أسد 

أخربنا حممد بن عيسى ثنا أبو عوانة عن عبد األعلى عن سعيد بن جبري عن بن عباس عن النيب صلى اهللا  - ٢٣٢
  نار من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من ال: عليه و سلم قال 

  ابن عامر الثعليب : إسناده ضعيف لضعف عبد األعلى وهو : قال حسني سليم أسد 

أخربنا عبد اهللا بن صاحل حدثين الليث حدثين يزيد بن عبد اهللا عن عمرو بن عبد اهللا بن عروة عن عبد اهللا  - ٢٣٣
من حدث عين كذبا فليتبوأ : يقول بن عروة عن عبد اهللا بن الزبري عن الزبري انه مسع النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  مقعده من النار 
  إسناده ضعيف لضعف عبد اهللا بن صاحل كاتب الليث غري أن احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

أخربنا حممد بن محيد حدثين الصباح بن حمارب عن عمر بن عبد اهللا بن يعلى بن مرة عن أبيه عن جده أن  - ٢٣٤
  من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار : و سلم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

يف إسناده حممد بن محيد وعمر بن عبد اهللا بن يعلى بن مرة وعبد اهللا بن يعلى وهم ضعفاء : قال حسني سليم أسد 
  ولكن احلديث صحيح . 

أخشى ان أخطئ لوال اين : أخربنا أسد بن موسى ثنا شعبة عن عتاب قال مسعت أنس بن مالك يقول  - ٢٣٥
حلدثتكم بأشياء مسعتها من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أو قاهلا رسول اهللا وذاك اين مسعته صلى اهللا عليه و سلم 

  يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عبد العزيز وعن محاد بن أيب سليمان وعن التيمي وعن أخربنا حممد بن عبد اهللا انا أبو داود عن شعبة عن  - ٢٣٦
من كذب علي متعمدا فليتبوأ : عتاب موىل بن هرمز مسعوا أنس بن مالك عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 



  مقعده من النار 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كعب عن أيب قتادة قال مسعت رسول اهللا صلى  أخربنا أمحد بن خالد ثنا حممد هو بن إسحاق عن معبد بن - ٢٣٧
يا أيها الناس إياكم وكثرة احلديث عين فمن قال علي فال يقل اال حقا أو اال : اهللا عليه و سلم يقول على املنرب 

  صدقا ومن قال علي ما مل أقل متعمدا فليتبوأ مقعده من النار 
  التحديث عند أمحد وغريه فانتفت شبهة التدليس إسناده صحيح حممد بن إسحاق صرح ب: قال حسني سليم أسد 

أخربنا هارون بن معاوية عن إبراهيم بن سليمان عن عاصم األحول عن حممد بن بشر عن أنس قال قال  - ٢٣٨
  من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

   ٢٦إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  ذهاب العلمباب يف 

: أخربنا جعفر بن عون انا هشام عن أبيه عن عبد اهللا بن عمرو قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  - ٢٣٩
إن اهللا ال يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن قبض العلم قبض العلماء فإذا مل يبق عاملا اختذ الناس رؤساء 

  وأضلوا  جهاال فيسألون فأفتوا بغري علم فضلوا
  إسناده صحيح واحلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

أخربنا موسى بن خالد انا معتمر بن سليمان عن احلجاج عن عوف بن مالك عن القاسم أيب عبد الرمحن  - ٢٤٠
هب خذوا العلم قبل ان يذ: موىل عبد الرمحن بن يزيد عن أيب أمامة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم انه قال 

قالوا وكيف يذهب العلم يا نيب اهللا وفينا كتاب اهللا قال فغضب ال يغضبه اهللا مث قال ثكلتكم أمهاتكم أو مل تكن 
التوراة واإلجنيل يف بين إسرائيل فلم يغنيا عنهم شيئا ان ذهاب العلم ان يذهب محلته ان ذهاب العلم ان يذهب 

  محلته 
  اج بن أرطاة ولكنه حديث حسن بشواهده إسناده ضعيف لضعف حج: قال حسني سليم أسد 

سألت سعيد بن جبري قلت يا أبا : حدثنا أبو النعمان حدثنا ثابت بن يزيد حدثنا هالل هو بن خباب قال  - ٢٤١
  عبد اهللا ما عالمة هالك الناس قال إذا هلك علماؤهم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

د بن سعد اجلعفي عن عطاء بن السائب عن عبيد اهللا بن ربيعة عن أخربنا مالك بن إمساعيل ثنا مسعو - ٢٤٢
ال يزال الناس خبري ما بقي األول حىت يتعلم أو يعلم اآلخر فإن هلك األول قبل ان يعلم أو يتعلم : سلمان قال 

  اآلخر هلك الناس 
  إسناده ضعيف مسعود بن سعد متأخر السماع من عطاء : قال حسني سليم أسد 



هل تدرون ما ذهاب العلم : نا حممد بن الصلت ثنا أبو كدينة عن قابوس عن أبيه عن بن عباس قال أخرب - ٢٤٣
  قلنا ال قال ذهاب العلماء 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أتدري كيف ينقص العلم قال : أخربنا حممد بن أسعد ثنا أبو بكر عن عاصم عن أيب وائل قال قال حذيفة  - ٢٤٤
  قص الثوب وكما ينقص الدرهم قال ال وان ذلك ملنه قبض العلم قبض العلماء قلت كما ين

  يف إسناده حممد بن أسعد منكر احلديث : قال حسني سليم أسد 

أخربنا حممد بن الصلت عن منصور عن أيب األسود عن حصني عن سامل بن أيب اجلعد عن أيب الدرداء قال  - ٢٤٥
  ال يتعلمون فتعلموا قبل ان يرفع العلم فإن رفع العلم ذهاب العلماء  مايل أرى علماءكم يذهبون وجهالكم: 

  إسناده ضعيف النقطاعه سامل مل يدرك أبا الدرداء فيما نعلم : قال حسني سليم أسد 

الناس عامل : أخربنا أمحد بن أسد أبو عاصم ثنا عبثر عن برد عن سليمان بن موسى عن أيب الدرداء قال  - ٢٤٦
   فيما بعد ذلك ومتعلم وال خري

  إسناده ضعيف النقطاعه سليمان بن موسى مل يدرك أبا الدرداء : قال حسني سليم أسد 

معلم اخلري واملتعلم يف : أخربنا أمحد بن أسد أبو عاصم ثنا عبثر عن األعمش عن سامل عن أيب الدرداء قال  - ٢٤٧
  األجر سواء وليس لسائر الناس بعد خري 

  جاله ثقات غري أنه منقطع كما قدمنا ر: قال حسني سليم أسد 

اغد عاملا أو : أخربنا قبيصة انا سفيان عن عطاء بن السائب عن احلسن عن عبد اهللا بن مسعود قال  - ٢٤٨
  متعلما أو مستمعا وال تكن الرابع فتهلك 

  إسناده ضعيف احلسن هو البصري وقد عنعن : قال حسني سليم أسد 

ال يزال : خالد عن عطاء بن السائب عن عبد اهللا بن ربيعة قال قال سلمان  أخربنا عمرو بن عون انا - ٢٤٩
  الناس خبري ما بقي األول حىت يتعلم اآلخر فإذا هلك األول قبل ان يتعلم اآلخر هلك الناس 

  مل حيكم عليه احملقق : قال حسني سليم أسد 

تفقهوا قبل : د عن األحنف قال قال عمر أخربنا وهب بن جرير وعثمان بن عمر قاال انا بن عون عن حمم - ٢٥٠
  ان تسودوا 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أخربنا يزيد بن هارون انا بقية حدثين صفوان بن رستم عن عبد الرمحن بن ميسرة عن متيم الداري قال  - ٢٥١
إسالم اال جبماعة وال مجاعة  يا معشر العريب األرض األرض انه ال: تطاول الناس يف البناء يف زمن عمر فقال عمر 

اال بإمارة وال إمارة إال بطاعة فمن سوده قومه على الفقه كان حياة له وهلم ومن سوده قومه على غري فقه كان 
  هالكا له وهلم 



وعبد الرمحن بن . األوىل جهالة صفوان بن رستم والثانية االنقطاع : يف إسناده علتان : قال حسني سليم أسد 
   ٢٧رك متيما الداري ميسرة مل يد

  باب العمل بالعلم وحسن النية فيه

أخربنا حممد بن املبارك انا بقية ثنا صدقة بن عبد اهللا بن املهاجر بن صهيب ان املهاجر بن حبيب قال قال  - ٢٥٢
ن كان اين لست كل كالم احلكيم اقبل ولكين أتقبل مهه وهواه فإ: رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال اهللا تعاىل 

  مهه وهواه يف طاعيت جعلت صمته محدا يل ووقارا وان مل يتكلم 
  إسناده ضعيف صدقة بن عبد اهللا ضعيف واحلديث مرسل : قال حسني سليم أسد 

أخربنا خملد بن مالك عن حجاج بن حممد عن ليث بن سعد عن معاوية بن صاحل عن أيب الزاهرية يرفع  - ٢٥٣
م يف آخر الزمان حىت يعلمه الرجل واملرأة والعبد واحلر والصغري والكبري فإذا فعلت أبث العل: احلديث ان اهللا قال 

  ذلك هبم أخذهتم حبقي عليهم 
  إسناده صحيح إىل أيب الزاهرية حدير بن كريب وهو مرسل : قال حسني سليم أسد 

من هذا العلم فأراد من طلب شيئا : أخربنا خملد بن مالك ثنا خملد بن حسني عن هشام عن احلسن قال  - ٢٥٤
  به ما عند اهللا يدرك ان شاء اهللا ومن أراد به الدنيا فذاك واهللا حظه منه 

  إسناده صحيح إىل احلسن : قال حسني سليم أسد 

ال تعلموا العلم لثالث لتماروا : أخربنا يعلى ثنا حممد بن عون عن إبراهيم بن عيسى قال قال بن مسعود  - ٢٥٥
ه العلماء ولتصرفوا به وجوه الناس إليكم وابتغوا بقولكم ما عند اهللا فإنه يدوم ويبقى وينفذ ما به السفهاء وجتادلوا ب

  سواه 
  وباقي رجاله ثقات . يف إسناده حممد بن عون وهو متروك : قال حسني سليم أسد 

قلوب خلقان كونوا ينابيع العلم مصابيح اهلدى أحالس البيوت سرج الليل جدد ال: وهبذا اإلسناد قال  - ٢٥٦
  الثياب تعرفون يف أهل السماء وختفون على أهل األرض 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

أخربنا أبو عاصم ثنا حممد بن عمارة بن حزم حدثين عبد اهللا بن عبد الرمحن قال قال رسول اهللا صلى اهللا  - ٢٥٧
   حرم اهللا عليه عرف اجلنة يوم القيامة ال يطلب هذا العلم أحد ال يريد به إال الدنيا إال: عليه و سلم 

  إسناده صحيح إىل عبد اهللا بن عبد الرمحن وهو مرسل بل رمبا كان معضال : قال حسني سليم أسد 

أفتين أيها العامل : أخربنا جماهد بن موسى ثنا عبد اهللا بن منري عن مالك بن مغول قال قال رجل للشعيب  - ٢٥٨
  فقال العامل من خياف اهللا 

  إسناده صحيح : ال حسني سليم أسد ق



تعلموا : أخربنا عثمان بن عمر ثنا عثمان بن عمر ثنا عمر بن يزيد عن أوىف بن دهلم انه بلغه عن علي قال  - ٢٥٩
العلم تعرفوا به واعملوا به تكونوا من أهله فإنه سيأيت بعد هذا زمان ال يعرف فيه تسعة عشرائهم املعروف وال 

ومه فأولئك أئمة اهلدى ومصابيح العلم ليسوا املساييح وال املذاييع البذر قال أبو حممد نومة غافل ينجو منه اال كل ن
  عن الشر املذاييع البذر كثري الكالم 

  رجاله ثقات غري أنه منقطع أوىف بن دهلم مل يسمع عليا فيما نعلم : قال حسني سليم أسد 

اعملوا ما شئتم : عزيز عن يزيد بن جابر قال قال معاذ بن جبل أخربنا مروان بن حممد ثنا سعيد بن عبد ال - ٢٦٠
  بعد ان تعلموا فلن يأجركم اهللا بالعلم حىت تعملوا 

  إسناده رجاله ثقات غري أن يزيد بن جابر األزدي مل يدرك معاذ بن جبل : قال حسني سليم أسد 

عت عبد الرمحن بن يزيد بن جابر حيدث عن أخربنا عبد اهللا بن خالد بن حازم ثنا الوليد بن مزيد قال مس - ٢٦١
أنه أتى بن منبه فسأله عن احلسن وقال له كيف عقله فأخربه مث قال انا لنتحدث أو جند يف الكتب انه ما أتى : سعد 

  اهللا عبدا علما فعمل به على سبيل اهلدى فيسلبه عقله حىت يقبضه اهللا إليه 
  ته وباقي رجاله ثقات يف إسناده سعد وما عرف: قال حسني سليم أسد 

أخربنا إمساعيل بن أبان عن بن القاسم بن قيس قال حدثين يونس بن يوسف احلمصي حدثين أبو كبشة  - ٢٦٢
  ان من أشر الناس عند اهللا منزلة يوم القيامة عامل ال ينتفع بعلمه : السلويل قال مسعت أبا الدرداء يقول 

كان : " لقاسم هو عبد الغفار بن القاسم بن قيس قال ابن املديين إسناده ضعيف جدا ابن ا: قال حسني سليم أسد 
  " يضع احلديث 

من يزدد علما يزدد وجعا : أخربنا عمرو بن عون انا أبو قدامة عن مالك بن دينار قال قال أبو الدرداء  - ٢٦٣
  ملت وقال أبو الدرداء ما أخاف على نفسي ان يقال يل ما علمت ولكن أخاف ان يقال يل ماذا ع

أبو : األوىل مالك بن دينار مل يدرك أبا الدرداء فاإلسناد منقطع والثانية : يف إسناده علتان : قال حسني سليم أسد 
  احلارث بن عبيد وهو ضعيف : قدامة وهو 

: أخربنا هارون بن معاوية عن حفص بن غياث قال مسعت بن جريج يذكر عمن حدثه عن بن عباس قال  - ٢٦٤
اعة من الليل خري من أحيائها وقال أبو هريرة اين ألجزئ الليل ثالثة أجزاء فثلث أنام وثلث أقوم تدارس العلم س

  وثلث أتذكر أحاديث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

من العلم يبتغي به  من ابتغى شيئا: أخربنا احلسن بن عرفة ثنا جرير عن احلسن بن عمرو عن إبراهيم قال  - ٢٦٥
  وجه اهللا آتاه اهللا منه ما يكفيه 

   ٢٨إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب من هاب الفتيا خمافة السقط



سألت الشعيب عن حديث فحدثنيه فقلت انه يرفع : أخربنا أبو النعمان ثنا ثابت بن يزيد حدثنا عاصم قال  - ٢٦٦
على من دون النيب صلى اهللا عليه و سلم أحب إلينا فإن كان فيه زيادة أو إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال أل

  نقصان كان على من دون النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  إسناده صحيح إىل الشعيب : قال حسني سليم أسد 

ليه و هنى رسول اهللا صلى اهللا ع: أخربنا إسحاق بن عيسى ثنا محاد بن زيد عن أيب هاشم عن إبراهيم قال  - ٢٦٧
سلم عن احملاقلة واملزابنة فقيل له أما حتفظ عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حديثا غري هذا قال بلى ولكن أقول 

  قال عبد اهللا قال علقمة أحب إيل 
  إسناده صحيح وهو مرسل : قال حسني سليم أسد 

كان أبو الدرداء إذا حدث حبديث عن : أخربنا حممد بن كثري عن األوزاعي عن إمساعيل بن عبيد اهللا قال  - ٢٦٨
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال هذا وحنوه أو شبهه أو شكله 

إمساعيل بن عبيد اهللا املخزومي مل يدرك أبا الدرداء وحممد بن كثري : إسناده فيه علتان : قال حسني سليم أسد 
  الثقفي الصنعاين ضعيف 

كان أبو الدرداء إذا حدث حديثا قال اللهم اال : ن ربيعة بن يزيد قال أخربنا أسد بن موسى ثنا معاوية ع - ٢٦٩
  هكذا أو كشكله 

  ربيعة بن يزيد مل يدرك أبا الدرداء : رجاله ثقات غري أنه منقطع : قال حسني سليم أسد 

ميمون  حدثنا عثمان بن عمر انا بن عون عن مسلم أيب عبد اهللا عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن عمرو بن - ٢٧٠
كنت ال تفوتين عشية مخيس اال آتى فيها عبد اهللا بن مسعود فما مسعته يقول لشيء قط قال رسول اهللا حىت : قال 

كانت ذات عشية فقال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال فاغرورقتا عيناه وانتفخت أوداجه فأنا رأيته 
  حملولة أزراره وقال أو مثله أو حنوه أو شبيه به 

  إسناده صحيح : ال حسني سليم أسد ق

كان إن حدث عن رسول : أخربنا يزيد بن هارون أخربنا أشعث عن الشعيب وبن سريين أن بن مسعود  - ٢٧١
  اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف األيام تزبد وجهه وقال هكذا أو حنوه هكذا أو حنوه 

  إسناده ضعيف فيه أشعث بن سوار : قال حسني سليم أسد 

أرأيت فالنا الذي يقول قال رسول اهللا : أخربنا سهل بن محاد ثنا شعبة ثنا توبة العنربي قال قال يل الشعيب  - ٢٧٢
قال رسول اهللا قعدت مع بن عمر سنتني أو سنة ونصفا فما مسعته حيدث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم شيئا 

  أال هذا احلديث 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



جالست بن عمر سنة فلم أمسعه : أخربنا أسد بن موسى ثنا شعبة ثنا عبد اهللا بن أيب السفر عن الشعيب قال  - ٢٧٣
  يذكر حديثا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كان : نصاري قال أخربنا عاصم بن يوسف ثنا أبو بكر عن أيب حصني عن الشعيب عن ثابت بن قطبة األ - ٢٧٤
  عبد اهللا حيدثنا يف الشهر باحلديثني أو الثالثة 

  إسناده حسن من أجل أيب بكر بن عياش : قال حسني سليم أسد 

مر بنا أنس بن مالك فقلنا حدثنا ببعض ما : أخربنا عثمان بن عمر انا يونس عن عبد امللك بن عبيد قال  - ٢٧٥
  فقال وأحتلل  مسعت من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم

  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

كان أنس قليل احلديث عن : أخربنا سليمان بن حرب قال ثنا محاد بن زيد عن بن عون عن حممد قال  - ٢٧٦
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وكان إذا حدث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أو كما قال رسول اهللا 

  سلم  صلى اهللا عليه و
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كان أنس إذا حدث عن رسول اهللا صلى اهللا : أخربنا عثمان بن حممد ثنا إمساعيل عن أيوب عن حممد قال  - ٢٧٧
  عليه و سلم حديثا قال وكما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

خرجت مع : ب ثنا محاد بن زيد عن حيىي بن سعيد حدثين السائب بن يزيد قال حدثنا سليمان بن حر - ٢٧٨
  سعد إىل مكة فما مسعته حيدث حديثا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت رجعنا إيل املدينة 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن عمر شيع األنصار حني خرجوا : عب أخربنا سهل بن محاد ثنا شعبة ثنا بيان عن الشعيب عن قرظه بن ك - ٢٧٩
من املدينة فقال أتدرون مل شيعتكم قلنا حلق األنصار قال انكم تأتون قوما هتتز ألسنتهم بالقرآن اهتزاز النخل فال 

تصدوهم باحلديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأنا شريككم قال فما حدثت بشيء وقد مسعت كما مسع 
  أصحايب 

  إسناده صحيح : يم أسد قال حسني سل

بعث عمر بن اخلطاب : أخربنا يزيد بن هارون انا أشعث بن سوار عن الشعيب عن قرظه بن كعب قال  - ٢٨٠
رهطا من األنصار إىل الكوفة فبعثين معهم فجعل ميشي معنا حىت أتى صرار وصرار ماء يف طريق املدينة فجعل ينفض 

فة فتأتون قوما هلم أزيز بالقرآن فيأتونكم فيقولون قدم أصحاب حممد قدم الغبار عن رجليه مث قال إنكم تأتون الكو
أصحاب حممد فيأتونكم فيسألونكم عن احلديث فاعلموا ان أسبغ الوضوء ثالث وثنتان جتزيان مث قال انكم تأتون 



ونكم عن الكوفة فتأتون قوما هلم أزيز بالقرآن فيقولون قدم أصحاب حممد قدم أصحاب حممد فيأتونكم فيسأل
احلديث فأقلوا الرواية عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأنا شريككم فيه قال قرظه وان كنت ألجلس يف القوم 
فيذكرون احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأين ملن أحفظهم له فإذا ذكرت وصية عمر سكت قال أبو 

   عليه و سلم ليس السنن والفرائض حممد معناه عندي احلديث عن أيام رسول اهللا صلى اهللا
  إسناده ضعيف فيه أشعث بن سوار : قال حسني سليم أسد 

أخربنا جماهد بن موسى حدثنا بن منري عن مالك بن مغول عن الشعيب عن علقمة قال قال عبد اهللا قال  - ٢٨١
  مث ارتعد مث قال حنو ذلك أو فوق ذاك : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده صحيح :  سليم أسد قال حسني

صحبت بن عمر إىل املدينة فلم أمسعه : أخربنا بشر بن احلكم ثنا سفيان عن بن أيب جنيح عن جماهد قال  - ٢٨٢
حيدث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حبديث اال انه قال كنت مع النيب صلى اهللا عليه و سلم فأتى جبمار 

ل املسلم فأردت ان أقول هي النخلة فنظرت فإذا انا أصغر القوم فسكت قال فقال ان من الشجر شجرا مثل الرج
  عمر وددت انك قلت وعلي كذا 

  واحلديث متفق عليه . عبد اهللا : إسناده صحيح وابن أيب جنيح هو : قال حسني سليم أسد 

عت جابر بن زيد يقول قال ما مس: أخربنا بشر بن احلكم ثنا خالد بن يزيد اهلدادي حدثنا صاحل الدهان  - ٢٨٣
  قط قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إعظاما واتقاء ان يكذب عليه 

  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

جاء أبو هريرة رضي : أخربنا حممد بن عبد اهللا انا روح عن كهمس بن احلسن عن عبد اهللا بن شقيق قال  - ٢٨٤
فقال كعب ما تريد منه فقال أما اين ال أعرف ألحد من أصحاب اهللا عنه إىل كعب يسأل عنه وكعب يف القوم 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ان يكون أحفظ حلديثه مين فقال كعب أما انك لن جتد طالب شيء اال سيشبع منه 
  يوما من الدهر اال طالب علم أو طالب دنيا فقال أنت كعب قال نعم قال ملثل هذا جئت 

  إسناده ضعيف النقطاعه : قال حسني سليم أسد 

يا رسول : أخربنا يعقوب بن إبراهيم انا حيىي بن أيب بكري أنا شبل عن عمرو بن دينار عن طاوس قال قيل  - ٢٨٥
  اهللا صلى اهللا عليه و سلم أي الناس أعلم قال من مجع علم الناس إىل علمه وكل طالب علم غرثان إىل علم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كنت يف حلقة فيها املشيخة وهم : أخربنا سعيد بن عامر عن اخلليل بن مرة عن معاوية بن قرة قال  - ٢٨٦
يتراجعون فيهم عابد بن عمرو فقال شاب يف ناحية القوم أفيضوا يف ذكر اهللا بارك اهللا فيكم فنظر القوم بعضهم إىل 

  لنفعلن ولنفعلن بعض يف أي شيء رآنا مث قال بعضهم من أمرك هبذا فمر لئن عدت 
  مل حيكم عليه احملقق : قال حسني سليم أسد 



نعم اجمللس : أخربنا يوسف بن موسى انا أبو عامر نا قرة بن خالد عن عون بن عبد اهللا قال قال عبد اهللا  - ٢٨٧
  جملس ينشر فيه احلكمة وترجى فيه الرمحة 

   ٢٩هللا مل يسمع من عبد اهللا فيما نعلم رجاله ثقات غري أنه منقطع عون بن عبد ا: قال حسني سليم أسد 

  باب من قال العلم اخلشية وتقوى اهللا

أخربنا عبد اهللا بن صاحل حدثين معاوية عن عبد الرمحن بن جبري بن نفري عن أبيه جبري بن نفري عن أيب  - ٢٨٨
ا أو ان خيتلس العلم كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فشخص ببصره إىل السماء مث قال هذ: الدرداء قال 

من الناس حىت ال يقدروا منه على شيء فقال زياد بن لبيد األنصاري يا رسول اهللا وكيف خيتلس منا وقد قرأنا 
القرآن فواهللا لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا فقال ثكلتك أمك يا زياد إن كنت ألعدك من فقهاء أهل املدينة هذه 

والنصارى فماذا يغين عنهم قال جبري فلقيت عبادة بن الصامت قال قلت اال تسمع ما التوراة واإلجنيل عند اليهود 
يقول أخوك أبو الدرداء فأخربته بالذي قال قال صدق أبو الدرداء ان شئت ألحدثنك بأول علم يرفع من الناس 

  اخلشوع يوشك ان تدخل مسجد اجلماعة فال ترى فيه رجال خاشعا 
  ه ضعيف عبد اهللا بن صاحل سيئ احلفظ وفيه غفلة وباقي رجاله ثقات إسناد: قال حسني سليم أسد 

أخربنا يعقوب بن إبراهيم ثنا يزيد بن هارون ثنا الوليد بن مجيل الكتاين ثنا مكحول قال قال رسول اهللا  - ٢٨٩
هللا من عباده إمنا خيشى ا{ فضل العامل على العابد كفضلي على أدناكم مث تال هذه اآلية : صلى اهللا عليه و سلم 

  إن اهللا ومالئكته وأهل مساواته وأرضيه والنون يف البحر يصلون على الذين يعلمون الناس اخلري } العلماء 
  هكذا جاء مرسال : قال حسني سليم أسد 

ال يكون : أخربنا أمحد بن أسد أبو عاصم ثنا حيىي بن ميان عن سفيان عن ليث عن رجل عن بن عمر قال  - ٢٩٠
  ا حىت ال حيسد من فوقه وال حيقر من دونه وال يبتغي بعلمه مثنا الرجل عامل

  يف إسناده ليث بن أيب سليم وهو ضعيف وفيه جهالة الرجل الراوي عن ابن عمر : قال حسني سليم أسد 

من أويت من : أخربنا سعيد بن سليمان عن أيب أسامة عن مسعر قال قال مسعت عبد األعلى التيمي يقول  - ٢٩١
إن الذين أوتوا العلم { ماال يبكيه خلليق ان ال يكون أويت علما ينفعه ألن اهللا تعاىل نعت العلماء مث قرأ القرآن العلم 

  } يبكون { إىل قوله } 
  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

 أخربنا عصمة بن الفضل ثنا زيد بن حباب عن مبارك بن فضالة عن عبيد اهللا بن عمر العمري عن أيب - ٢٩٢
ال تكون عاملا حىت يكون فيك ثالث خصال ال تبغي على من فوقك وال حتتقر من دونك وال تأخذ على : حازم قال 

  علمك دنيا 
  فاإلسناد ضعيف . مبارك بن فضال يدلس تدليس تسوية وقد عنعن : قال حسني سليم أسد 



ال : لدمشقي عن أيب الدرداء قال أخربنا أمحد بن أسد ثنا عبثر عن برد بن سنان عن سليمان بن موسى ا - ٢٩٣
تكون عاملا حىت تكون متعلما وال تكون بالعلم عاملا حىت تكون به عامال وكفى بك إمثا ان ال تزال خماصما وكفى 

  بك إمثا ان ال تزال مماريا وكفى بك كاذبا أن ال تزال حمدثا يف غري ذات اهللا 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

قلت : سن بن عرفة ثنا املبارك بن سعيد عن أخيه سفيان الثوري عن عمران املنقري قال أخربنا احل - ٢٩٤
للحسن يوما يف شيء قاله يا أبا سعيد ليس هكذا يقول الفقهاء فقال وحيك ورأيت أنت فقيها قط إمنا الفقيه الزاهد 

  يف الدنيا الراغب يف اآلخرة البصري بأمر دينه املداوم على عبادة ربه 
  إسناده صحيح : سني سليم أسد قال ح

قيل له من أفقه : أخربنا احلسن بن عرفه ثنا النضر بن إمساعيل البجلي عن مسعر عن سعد بن إبراهيم قال  - ٢٩٥
  أهل املدينة قال أتقاهم لربه 

  إسناده فيه النضر بن إمساعيل وليس بالقوي وهذا إسناد ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  إمنا الفقيه من خياف اهللا : ن عرفة ثنا احلسني بن علي عن ليث بن أيب سليم عن جماهد قال أخربنا احلسن ب - ٢٩٦
  إسناده ضعيف لضعف ليث بن أيب سليم : قال حسني سليم أسد 

أخربنا إمساعيل بن أبان عن يعقوب القمي حدثين ليث بن أيب سليم عن حيىي هو بن عباد عن علي بن أيب  - ٢٩٧
يه حق الفقيه من مل يقنط الناس من رمحة اهللا ومل يرخص هلم يف معاصي اهللا ومل يؤمنهم من عذاب ان الفق: طالب قال 

  اهللا ومل يدع القرآن رغبة عنه إىل غريه انه ال خري يف عبادة ال علم فيها وال علم ال فهم فيه وال قراءة ال تدبر فيها 
االنقطاع حيىي بن عباد : ف ليث بن أيب سليم والثانية ضع: األوىل : يف هذا اإلسناد علتان : قال حسني سليم أسد 

  بن شيبان مل يدرك عليا فيما نعلم 

حق الفقيه : حدثنا احلسن بن عرفة ثنا إمساعيل بن إبراهيم عن ليث عن حيىي بن عباد قال قال علي الفقيه  - ٢٩٨
اصي اهللا انه ال خري يف عبادة ألعلم فيها ال يقنط الناس من رمحة اهللا وال يؤمنهم من عذاب اهللا وال يرخص هلم يف مع

  وال خري يف علم ال فهم فيه وال خري يف قراءة ال تدبر فيها 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

أخربنا أبو النعمان ثنا محاد بن زيد عن يزيد بن حازم حدثين عمي جرير بن زيد انه مسع تبيعا حيدث عن  - ٢٩٩
م يتعلمون بغري العمل ويتفقهون لغري العبادة ويطلبون الدنيا بعمل اآلخرة ويلبسون اين ألجد نعت قو: كعب قال 

جلود الضان وقلوهبم أمر من الصرب فيب يغترون أو إياي خيادعون فحلفت يب ألتيحن هلم فتنة تترك احلليم فيها 
  حريانا 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



عزيز بن عبد الصمد العمي ثنا أبو عمران اجلوين عن هرم بن حيان انه قال أخربنا بشر بن احلكم ثنا عبد ال - ٣٠٠
إياكم والعامل الفاسق فبلغ عمر بن اخلطاب فكتب إليه وأشفق منها ما العامل الفاسق قال فكتب إليه هرم يا أمري : 

  الناس فيضلون املؤمنني واهللا ما أردت به اال اخلري يكون إمام يتكلم بالعلم ويعمل بالفسق فيشبه على 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أخربنا سعيد بن املغرية ثنا الوليد بن مسلم عن حممد بن مطرف وعبد العزيز بن إمساعيل بن عبيد اهللا بن  - ٣٠١
من أراد ان يكرم دينه فال يدخل على السلطان وال خيلون بالنسوان وال : أيب املهاجر عن عبد اهللا بن مسعود قال 

  اصمن أصحاب األهواء خي
رجاله ثقات غري أن الوليد بن مسلم قد عنعن وهو مدلس واإلسناد منقطع ورمبا كان : قال حسني سليم أسد 

  معضال 

كتب يل ميمون بن مهران إياك واخلصومة : أخربنا سعيد بن عامر عن إمساعيل بن إبراهيم عن يونس قال  - ٣٠٢
 جاهال أما العامل فإنه حيزن عنك علمه وال يبايل ما صنعت وأما اجلاهل فإنه واجلدال يف الدين وال جتادلن عاملا وال

  خيشن بصدرك وال يطيعك 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

دع : أخربنا أبو املغرية ثنا األوزاعي عن حيىي بن أيب كثري قال قال سليمان بن داود عليه السالم البنه  - ٣٠٣
  يهيج العداوة بني األخوان  املراء فإن نفعه قليل وهو

  إسناده معضل : قال حسني سليم أسد 

أخربنا حيىي بن حسان ثنا عبد اهللا بن إدريس عن إمساعيل بن أيب حكيم قال مسعت عمر بن عبد العزيز  - ٣٠٤
  من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل : يقول 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كتب عمر بن عبد العزيز إىل أهل املدينة انه من تعبد : بن حممد ثنا سعيد بن عبد العزيز قال أخربنا مروان  - ٣٠٥
بغري علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح ومن عد كالمه من عمله قل كالمه اال فيما يعنيه ومن جعل دينه غرضا 

  للخصومة كثر تنقله 
  عبد العزيز مل يدرك عمر بن عبد العزيز فيما نعلم  رجاله ثقات غري أنه منقطع سعيد بن: قال حسني سليم أسد 

سأله رجل عن شيء : أخربنا حممد بن يوسف عن سفيان عن جعفر بن برقان عن عمر بن عبد العزيز قال  - ٣٠٦
من األهواء فقال عليك بدين األعرايب والغالم يف الكتاب وإله عما سوى ذلك قال أبو حممد كثر تنقله أي ينتقل من 

  رأي  رأي إىل
   ٣٠إسناده منقطع جعفر بن برقان مل يدرك عمر بن عبد العزيز : قال حسني سليم أسد 

  باب يف اجتناب األهواء



إذا رأيت قوما ينتجون بأمر دون : أخربنا حممد بن كثري عن األوزاعي قال قال عمر بن عبد العزيز  - ٣٠٧
  عامتهم فهم على تأسيس الضاللة 

  ه منقطع األوزاعي مل يدرك ابن عبد العزيز إسناد: قال حسني سليم أسد 

من أي شيء تأتون بين : أخربنا إبراهيم بن إسحاق عن بن املبارك عن األوزاعي قال قال إبليس ألوليائه  - ٣٠٨
آدم فقالوا من كل شيء قال فهل تأتوهنم من قبل االستغفار فقالوا هيهات ذاك شيء قرن التوحيد قال ألبثن فيهم 

  فرون اهللا منه قال فبث فيهم األهواء شيئا ال يستغ
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ما يدري أي النعمتني علي أعظم ان : أخربنا إبراهيم بن إسحاق عن احملاريب عن األعمش عن جماهد قال  - ٣٠٩
  هداين لإلسالم أو عافاين من هذه األهواء 

  ن حممد احملاريب مدلس وقد عنعن رجاله ثقات ولكن عبد الرمحن ب: قال حسني سليم أسد 

أخربنا موسى بن خالد ثنا عيسى بن يونس عن األعمش عن مسلم األعور عن حبة بن جوين قال مسعت  - ٣١٠
لو ان رجال صام الدهر كله وقام الدهر كله مث قتل بني الركن واملقام حلشره اهللا يوم القيامة : عليا أو قال قال علي 

  دى مع من يرى انه كان على ه
  مسلم بن كيسان املالئي : إسناده ضعيف لضعف مسلم األعور وهو : قال حسني سليم أسد 

أخربنا عبد بن محيد عن هارون هو بن املغرية عن شعيب عن سلمة بن كهيل عن أيب صادق قال قال  - ٣١١
  يامة مع هواه لو وضع رجل رأسه على احلجر األسود فصام النهار وقام الليل لبعثه اهللا يوم الق: سلمان 

  إسناده ضعيف لضعف حممد بن محيد : قال حسني سليم أسد 

أخربنا حممد بن الصلت ثنا منصور هو بن أيب األسود عن احلارث بن حصرية عن أيب صادق األزدي عن  - ٣١٢
لو يعلم كونوا يف الناس كالنحلة يف طريانه ليس من الطري شيء اال وهو يستضعفها و: ربيعة بن ناجذ قال قال علي 

الطري ما يف أجوافها من الربكة مل يفعلوا ذلك هبا خالطوا الناس بألسنتكم وأجسادكم وزايلوهم بأعمالكم وقلوبكم 
  فإن للمرء ما اكتسب وهو يوم القيامة مع من أحب 

  إسناده صحيح وهو موقوف على علي : قال حسني سليم أسد 

  نعم وزير العامل الرأي احلسن : زاعي عن الزهري قال أخربنا الوليد بن شجاع حدثين بقية عن األو - ٣١٣
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كفى باملرء علما ان خيشى اهللا : أخربنا أمحد بن عبد اهللا ثنا زائدة عن األعمش عن مسلم عن مسروق قال  - ٣١٤
لس خيلو فيها فيذكر ذنوبه وكفى باملرء جهال ان يعجب بعلمه قال وقال مسروق املرء حقيق ان يكون له جما

  فيستغفر اهللا 
   ٣١إسناده صحيح موقوفا : قال حسني سليم أسد 



  باب من رخص يف احلديث إذا أصاب املعىن

أخربنا حممد بن أمحد بن أيب خلف حدثين معن عن معاوية بن صاحل عن العالء بن احلارث عن مكحول عن  - ٣١٥
  ث على معناه فحسبكم إذا حدثناكم باحلدي: واثلة بن األسقع قال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

انه كان إذا حدث مل يقدم ومل : أخربنا عاصم بن يوسف ثنا فضيل بن عياض عن هشام عن بن سريين  - ٣١٦
  يؤخر وكان احلسن إذا حدث قدم وأخر 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كان احلسن حيدث باحلديث األصل واحد والكالم : حازم قال  أخربنا مسلم بن إبراهيم أخربنا جرير بن - ٣١٧
  خمتلف 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أخربنا حممد بن أمحد ثنا سفيان عن حممد بن سوقه عن حممد بن علي بن احلسني قال حدث عبيد بن عمري  - ٣١٨
افق مثل الشاة بني الربضني أو بني الغنمني فقال مثل املن: عبد اهللا بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

بن عمر ال إمنا قال كذا وكذا قال وكان بن عمر إذا مسع النيب صلى اهللا عليه و سلم مل يزد فيه ومل ينقص منه ومل 
  جياوزه ومل يقصر عنه 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كان الشعيب والنخعي واحلسن حيدثون باحلديث : ن قال أخربنا عبد اهللا بن سعيد ثنا بن علية عن بن عو - ٣١٩
  مرة هكذا ومرة هكذا فذكرت ذلك حملمد بن سريين فقال أما اهنم لو حدثوا به كما مسعوه كان خريا هلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

اين ألمسع احلديث : أخربنا حممد بن العالء ثنا عثام عن األعمش عن عمارة بن عمري عن أيب معمر قال  - ٣٢٠
  حلنا فأحلن أتباعا ملا مسعت 

   ٣٢إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف فضل العلم والعامل

رأى جماهد طاوسا يف املنام كأنه يف الكعبة : أخربنا بشر بن احلكم ثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة قال  - ٣٢١
ب الكعبة فقال له يا عبد اهللا اكشف قناعك وأظهر قراءتك قال يصلي متقنعا والنيب صلى اهللا عليه و سلم على با

  فكأنه عربه على العلم فانبسط بعد ذلك يف احلديث 
  إسناده صحيح غري أنه مرسل : قال حسني سليم أسد 



الدنيا : أخربنا عبد اهللا بن حممد ثنا بن ميان عن بن ثوبان عن أبيه عن عبد اهللا بن ضمرة عن كعب قال  - ٣٢٢
  نة ملعون ما فيها اال متعلم خريا ومعلمه ملعو

  إسناده حسن حيىي بن ميان حسن احلديث فيما مل خيالف فيه : قال حسني سليم أسد 

الناس عامل ومتعلم وما بني ذلك : أخربنا حممد بن كثري عن األوزاعي عن حبري عن خالد بن معدان قال  - ٣٢٣
  مهج ال خري فيه 

  ضعيف لضعف حممد بن كثري بن أيب عطاء إسناده : قال حسني سليم أسد 

كانوا يقولون موت العامل ثلمة يف : أخربنا بشر بن احلكم ثنا عبد اهللا بن رجاء عن هشام عن احلسن قال  - ٣٢٤
  اإلسالم ال يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

موسى انا حممد بن احلسن الصنعاين ثنا منذر هو بن النعمان عن  أخربنا يوسف بن موسى ثنا إبراهيم بن - ٣٢٥
جملس يتنازع فيه العلم أحب إيل من قدره صالة لعل أحدهم يسمع الكلمة فينتفع هبا سنة أو ما : وهب بن منبه قال 

  بقي من عمره 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

سفيان ما أعلم عمال أفضل من طلب العلم وحفظه ملن أراد أخربنا يعقوب بن إبراهيم انا وكيع قال قال  - ٣٢٦
ان الناس حيتاجون إىل هذا العلم يف دينهم كما حيتاجون إىل الطعام والشراب : اهللا به خريا قال قال احلسن بن صاحل 

  يف دنياهم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عمرو بن مرة عن سامل بن أيب اجلعد قال قال أبو أخربنا أبو نعيم وجعفر بن عون قاال ثنا مسعر عن  - ٣٢٧
  تعلموا قبل ان يقبض العلم فإن قبض العلم قبض العلماء وان العامل واملتعلم يف األجر سواء : الدرداء 

  إسناده ضعيف النقطاعه : قال حسني سليم أسد 

ولكن كونوا { : لضحاك أخربنا هارون بن معاوية عن حفص بن غياث عن أيب عبد اهللا اخلرساين عن ا - ٣٢٨
  قال حق على كل من قرأ القرآن أن يكون فقيها } ربانيني مبا كنتم تعلمون الكتاب 

  مل حيكم عليه احملقق : قال حسني سليم أسد 

} لوال ينهاهم الربانيون واألحبار { : أخربنا هارون بن معاوية عن حفص عن أشعث بن سوار عن احلسن  - ٣٢٩
  قال احلكماء العلماء 

  إسناده ضعيف لضعف أشعث بن سوار : قال حسني سليم أسد 

كونوا : أخربنا حممد بن عيينة عن أيب إسحاق الفزاري عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبري قال  - ٣٣٠
ربانيني قال علماء فقهاء أخربنا عبد اهللا بن سعيد قال مسعت سفيان بن عيينة يقول يراد للعلم احلفظ والعمل 



واإلنصات والنشر قال وأخربين أمحد بن حممد أبو عبد اهللا عن سفيان بن عيينة قال أجهل الناس من ترك  واالستماع
  ما يعلم واعلم الناس من عمل مبا يعلم وأفضل الناس أخشعهم هللا 

إىل قوله عليه الصالة و السالم علماء فقهاء رجاله ثقات غري أن أبا إسحاق إبراهيم بن : قال حسني سليم أسد 
" والنشر " وإىل قوله عليه الصالة و السالم . حممد ابن احلارث ليس مذكورا فيمن مسعوا من عطاء قبل اختالطه 

  إسناده صحيح " أخشعهم هللا عز و جل " وإىل هناية احلديث الشريف . اسناده صحيح 

عن يسار عن احلسن قال  أخربنا عبد اهللا بن جعفر الرقي عن عبيد اهللا بن عمرو عن زيد هو بن أيب أنيسة - ٣٣١
منهومان ال يشبعان منهوم يف العلم ال يشبع منه ومنهوم يف الدنيا ال يشبع منها فمن تكن اآلخرة مهه وبثه وسدمه : 

يكفي اهللا ضيعته وجيعل غناه يف قلبه ومن يكن الدنيا مهه وبثه وسدمه يفشي اهللا عليه ضيعته وجيعل فقره بني عينيه 
  وال ميسي اال فقريا  مث ال يصبح اال فقريا

  إسناده صحيح إىل احلسن : قال حسني سليم أسد 

منهومان ال يشبعان صاحب العلم : أخربنا جعفر بن عون أخربنا أبو عميس عن عون قال قال عبد اهللا  - ٣٣٢
قرأ  وصاحب الدنيا وال يستويان أما صاحب العلم فيزداد رضى للرمحن واما صاحب الدنيا فيتمادى يف الطغيان مث

  } إمنا خيشى اهللا من عباده العلماء { قال وقال اآلخر } كال إن اإلنسان ليطغى أن رآه استغىن { عبد اهللا 
  عون بن عبد اهللا بن عتبة أرسل عن ابن مسعود وهو مرسل : إسناده منقطع : قال حسني سليم أسد 

أخربنا حممد بن محيد ثنا إبراهيم بن خمتار ثنا عنبسة بن األزهر عن مساك بن حرب عن عكرمة عن بن  - ٣٣٣
  قال من خيشى اهللا فهو عامل } إمنا خيشى اهللا من عباده العلماء { : عباس 

  مة ضعف حممد بن محيد واضطراب رواية مساك عن عكر: يف إسناد هذا األثر علتان : قال حسني سليم أسد 

منهومان ال يشبعان : أخربنا إمساعيل بن أبان ثنا عبد اهللا بن إدريس عن ليث عن طاوس عن بن عباس قال  - ٣٣٤
  طالب علم وطالب دنيا 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

ع يقول أخربنا مروان بن حممد ثنا يزيد بن ربيعة الصنعاين حدثنا ربيعة بن يزيد قال مسعت واثلة بن األسق - ٣٣٥
من طلب العلم فأدركه كان له كفالن من األجر فإن مل يدركه كان له كفل : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  من األجر 
  منكر احلديث واهي احلديث : يزيد بن ربيعة الصنعاين قال أبو حامت : قال حسني سليم أسد 

معاوية عن عون عن بن عباس العمي قال بلغين أن داود  أخربنا عبد اهللا بن حممد بن أيب شيبة ثنا مروان بن - ٣٣٦
سبحانك اللهم أنت ريب تعاليت فوق عرشك وجعلت خشيتك : النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يقول يف دعائه 

على من يف السماوات واألرض فأقرب خلقك منك منزلة أشدهم لك خشية وما علم من مل خيشك وما حكمة من 
  مل يطع أمرك 

  عباس العمي جمهول وباقي رجاله ثقات : ني سليم أسد قال حس



أخربنا املعلى بن أسد ثنا سالم هو بن أيب مطيع قال مسعت أبا اهلزهاز حيدث عن الضحاك قال قال عبد اهللا  - ٣٣٧
  اغد عاملا أو متعلما وال خري فيما سوامها : بن مسعود 

أبو اهلزهاز هو : مزاحم من ابن مسعود ورجاله ثقات إسناده منقطع مل يسمع الضحاك بن : قال حسني سليم أسد 
  نصر بن زياد العجلي 

أخربنا احلكم بن املبارك انا الوليد بن مسلم انا الوليد بن سليمان عن علي بن يزيد عن القاسم أيب عبد  - ٣٣٨
ا وميسي كافرا اال ستكون فنت يصبح الرجل فيها مؤمن: الرمحن عن أيب أمامة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  من أحياه اهللا بالعلم 
  إسناده ضعيف لضعف علي بن يزيد : قال حسني سليم أسد 

انه كان يقول اغد عاملا : أخربنا أبو املغرية ثنا األوزاعي حدثين هارون بن رباب عن عبد اهللا بن مسعود  - ٣٣٩
ة تبسط أجنحتها للرجل غدا يبتغي العلم من أو متعلما وال تغد فيما بني ذلك فإن ما بني ذلك جاهل وان املالئك

  الرضا مبا يصنع 
  رجاله ثقات غري أنه منقطع هارون بن رئاب مل يدرك ابن مسعود : قال حسني سليم أسد 

سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن رجلني كانا يف : أخربنا أبو املغرية ثنا األوزاعي عن احلسن قال  - ٣٤٠
كان عاملا يصلي املكتوبة مث جيلس فيعلم الناس اخلري واألخر يصوم النهار ويقوم الليل أيهما  بين إسرائيل أحدمها

أفضل قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فضل هذا العامل الذي يصلي املكتوبة مث جيلس فيعلم الناس اخلري على 
  العابد الذي يصوم النهار ويقوم الليل كفضلي على أدناكم رجال 

  ما عرفنا لألوزاعي رواية عن احلسن وهو مرسل أيضا : رجاله ثقات غري أنه منقطع : ني سليم أسد قال حس

دخلت : أخربنا احلسن بن الربيع عن عبد اهللا بن عبيد اهللا عن احلسن بن ذكوان عن بن سريين قال  - ٣٤١
ية املسجد فميلت إىل أيهما أجلس املسجد فإذا مسري بن عبد الرمحن يقص ومحيد بن عبد الرمحن يذكر العلم يف ناح

  فنعست فأتاين آت فقال ميلت إىل أيهما جتلس ان شئت أريتك مكان جربائيل من محيد بن عبد الرمحن 
  إسناده ضعيف احلسن بن ذكوان متهم بالتدليس وقد عنعن وباقي رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

عاصم بن رجاء بن حيوة عن داود بن مجيل عن كثري بن  أخربنا نصر بن علي ثنا عبد اهللا بن داود عن - ٣٤٢
كنت جالسا مع أيب الدرداء يف مسجد دمشق فاتاه رجل فقال يا أبا الدرداء اين أتيتك من املدينة مدينة : قيس قال 

الرسول صلى اهللا عليه و سلم حلديث بلغين عنك انك حتدثه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال فما جاء بك 
ارة قال ال قال وال بغاء لك غريه قال ال قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من سلك طريقا جت

يلتمس به علما سهل اهللا به طريقا من طرق اجلنة فإن املالئكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم وان طالب يف العلم 
ن فضل العامل على العابد كفضل القمر على سائر النجوم ليستغفر له من يف السماء واألرض حىت احليتان يف املاء وا

ان العلماء هم ورثة األنبياء ان األنبياء مل يورثوا دينارا وال درمها وإمنا ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ حبظه أو حبظ 
  وافر 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



عمش عن مشر بن عطية عن سعيد بن جبري عن بن أخربنا حممد بن عيينة عن أيب إسحاق الفزاري عن األ - ٣٤٣
  معلم اخلري يستغفر له كل شيء حىت احلوت يف البحر : عباس قال 

  إسناده جيد وهو موقوف على ابن عباس : قال حسني سليم أسد 

أخربنا أمحد بن عبد اهللا بن يونس ثنا زائدة عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا  - ٣٤٤
ما من رجل يسلك طريقا يطلب فيه علما اال سهل اهللا له به طريقا إىل اجلنة ومن أبطأ به : صلى اهللا عليه و سلم 

  عمله مل يسرع به نسبه 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ما سلك : أخربنا إمساعيل بن أبان عن يعقوب هو القمي عن هارون بن عنترة عن أبيه عن بن عباس قال  - ٣٤٥
  رجل طريقا يبتغي فيه العلم اال سهل اهللا له به طريقا إىل اجلنة ومن يبطئ به عمله مل يسرع به نسبه 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال هل } ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر { : أخربنا حممد بن كثري عن بن شوذب عن مطرف  - ٣٤٦
  من طالب خري فيعان عليه و 

  إسناده ضعيف لضعف حممد بن كثري بن أيب عطاء : سليم أسد  قال حسني

  طالب علم : أخربنا مروان عن ضمرة قال  - ٣٤٧
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

كان أبو الدرداء إذا رأى طلبة : أخربنا إمساعيل بن أبان ثنا يعقوب هو القمي عن عامر بن إبراهيم قال  - ٣٤٨
  علم وكان يقول ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أوصى بكم العلم قال مرحبا بطلبة ال

  رجاله ثقات غري أنه معضل : قال حسني سليم أسد 

: أخربنا عبد اهللا بن يزيد ثنا عبد الرمحن بن زياد بن أنعم عن عبد الرمحن بن رافع عن عبد اهللا بن عمرو  - ٣٤٩
جده فقال كالمها على خري وأحدمها أفضل من صاحبه أما ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مر مبجلسني يف مس

هؤالء فيدعون اهللا ويرغبون إليه فإن شاء أعطاهم وان شاء منعهم واما هؤالء فيتعلمون الفقه والعلم ويعلمون 
  اجلاهل فهم أفضل وإمنا بعثت معلما قال مث جلس فيهم 

  اد وعبد الرمحن بن رافع عبد الرمحن بن زي: يف إسناده ضعيفان : قال حسني سليم أسد 

أخربنا عبد اهللا بن يزيد ثنا املسعودي عن عون بن عبد اهللا عن مطرف بن عبد اهللا بن الشخري انه قال البنه  - ٣٥٠
  يا بين ان العلم خري من العمل بال علم : 

ون بن عبد اهللا ال ضعف عبد الرمحن بن عبد اهللا املسعودي واالنقطاع ع: إسناده فيه علتان : قال حسني سليم أسد 
  نعلم له رواية عن مطرف 



ليس : أخربنا عبد اهللا بن يزيد ثنا حيوة أخربنا شرحبيل بن شريك انه مسع أبا عبد الرمحن احلبلي يقول  - ٣٥١
  هدية أفضل من كلمة حكمة هتديها ألخيك 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن الزهري قال فضل العامل على اجملتهد : ميان ثنا حممد بن عجالن أخربنا عبد اهللا بن عمران ثنا حيىي بن  - ٣٥٢
  مائة درجة ما بني الدرجتني مخس مائة سنة حضر الفرس املضمر السريع 

  إسناده إىل الزهري ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عباس عن بن عباس أخربنا عبد اهللا بن يزيد ثنا حيوة قال أخربين السكن بن أيب كرمية عن عكرمة موىل بن  - ٣٥٣
قال يرفع اهللا الذين أوتوا العلم على الذين آمنوا } يرفع اهللا الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات { : 

  بدرجات 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال  أخربنا بشر بن ثابت البزار ثنا نصر بن القاسم عن حممد بن إمساعيل عن عمرو بن كثري عن احلسن - ٣٥٤
من جاءه املوت وهو يطلب العلم ليحيي به اإلسالم فبينه وبني النبيني درجة : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  واحدة يف اجلنة 
  إسناده مسلسل باجملاهيل : قال حسني سليم أسد 

ذهب عمر بثلثي : أخربنا حممد بن محيد ثنا مهران ثنا أبو سنان عن أيب إسحاق عن عمرو بن ميمون قال  - ٣٥٥
  العلم فذكر إلبراهيم فقال ذهب عمر بتسعة أعشار العلم 

ضعف حممد بن محيد وأبو سنان سعيد بن سنان متأخر السماع من أيب : يف إسناده علتان : قال حسني سليم أسد 
  إسحاق السبيعي 

ما اجتمع قوم : عباس قال أخربنا بشر بن ثابت انا شعبة عن يزيد بن أيب خالد عن هارون عن أبيه عن بن  - ٣٥٦
يف بيت من بيوت اهللا يتذاكرون كتاب اهللا ويتدارسونه بينهم اال أظلتهم املالئكة بأجنحتها حىت خيوضوا يف حديث 

  غريه ومن سلك طريقا يبتغي به العلم سهل اهللا طريقه من اجلنة ومن أبطأ به عمله مل يسرع به نسبه 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أخربنا عمرو بن عاصم ثنا محاد هو بن سلمة عن عاصم عن زر قال غدوت على صفوان بن عسال  - ٣٥٧
املرادي وأنا أريد ان أسأله عن املسح على اخلفني فقال ما جاء بك قلت ابتغاء العلم قال اال أبشرك قلت بلى فقال 

  جنحتها لطالب العلم رضا مبا يطلب إن املالئكة لتضع أ: رفع احلديث إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم وقال 
   ٣٣إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  باب من طلب العلم بغري نية فرده العلم إىل النية



ما كان طلب : أخربنا عبد اهللا بن عمران حدثنا حيىي بن ميان قال مسعت سفيان منذ أربعني سنة قال  - ٣٥٨
  ونه بغري نية قال طلبهم إياه نية احلديث أفضل منه اليوم قالوا لسفيان اهنم يطلب

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

طلبنا هذا العلم وما لنا فيه : أخربنا عبد اهللا بن سعيد ثنا عبد اهللا بن األجلح حدثين أيب عن جماهد قال  - ٣٥٩
  كبري نية مث رزق اهللا بعد فيه نية 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

لقد طلب أقوام العلم : ثابت البزار ثنا حسان بن صاحل عن يونس بن عبيد عن احلسن قال  أخربنا بشر بن - ٣٦٠
  ما أرادوا به اهللا وال ما عنده قال فما زال هبم العلم حىت أرادوا به اهللا وما عنده 

ا وما وجدته مسندا يف غري هذ. حسان بن مسلم ما وجدت له ترمجة وباقي رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 
   ٣٤املوضع 

  باب التوبيخ ملن يطلب العلم لغري اهللا

العلماء : أخربنا سليمان بن حرب ثنا محاد بن زيد عن أيوب عن أيب قالبة قال قال أبو مسلم اخلوالين  - ٣٦١
ثالثة فرجل عاش يف علمه وعاش معه الناس فيه ورجل عاش يف علمه ومل يعش معه فيه أحد ورجل عاش الناس يف 

  وباال عليه  علمه وكان
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال موسى يا رب أي عبادك أحكم قال : أخربنا عبد اهللا بن موسى عن عثمان بن األسود عن عطاء قال  - ٣٦٢
الذي حيكم للناس كما حيكم لنفسه قال يا رب أي عبادك أغىن قال أرضاهم مبا قسمت له قال يا رب أي عبادك 

  م يب أخشى لك قال أعلمه
  إسناده صحيح إىل عطاء وهو منقطع : قال حسني سليم أسد 

كان يقال العلماء ثالثة عامل باهللا خيشى اهللا ليس بعامل بأمر اهللا : أخربنا حممد بن يوسف عن سفيان قال  - ٣٦٣
  شى اهللا فذلك العامل الفاجر وعامل باهللا عامل بأمر اهللا خيشى اهللا فذاك العامل الكامل وعامل بأمر اهللا ليس بعامل باهللا ال خي

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

العلم علمان فعلم يف القلب فذلك العلم النافع وعلم : أخربنا مكي بن إبراهيم ثنا هشام عن احلسن قال  - ٣٦٤
  على اللسان فذلك حجة اهللا على بن آدم 

  إسناده صحيح إىل احلسن وهو موقوف عليه : قال حسني سليم أسد 

مثل : أخربنا عاصم بن يوسف عن فضيل بن عياض عن هشام عن احلسن عن النيب صلى اهللا عليه و سلم  - ٣٦٥
  ذلك 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



: أخربنا عمرو بن عون انا خالد بن عبد اهللا عن يزيد بن أيب زياد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اهللا قال  - ٣٦٦
  علمتم فاعملوا تعلموا تعلموا فإذا 

  إسناده ضعيف لضعف يزيد بن أيب زياد : قال حسني سليم أسد 

أخربنا أبو عبيد القاسم بن سالم ثنا أبو إمساعيل هو بن إبراهيم بن سليمان املؤدب عن عاصم األحول  - ٣٦٧
يباهي به العلماء من طلب العلم ألربع دخل النار أو حنو هذه الكلمة ل: عمن حدثه عن أيب وائل عن عبد اهللا قال 

  أو ليماري هبا السفهاء أو ليصرف به وجوه الناس إليه أو ليأخذ به من األمراء 
  إسناده ضعيف فيه جهالة وهو موقوف على عبد اهللا : قال حسني سليم أسد 

قرأت يف كتاب بلغين انه من كالم عيسى تعملون : أخربنا سعيد بن عامر عن هشام صاحب االستواء قال  - ٣٦٨
دنيا وأنتم ترزقون فيها بغري عمل وال تعملون لآلخرة وأنتم ال ترزقون فيها إال بالعمل وإنكم علماء السوء األجر لل

تأخذون والعمل تضيعون يوشك رب العمل ان يطلب عمله وتوشكون ان خترجوا من الدنيا العريضة إىل ظلمة القرب 
يام كيف يكون من أهل العلم من سخط رزقه واحتقر وضيقه اهللا ينهاكم عن اخلطايا كما أمركم بالصالة والص

منزلته وقد علم ان ذلك من علم اهللا وقدرته كيف يكون من أهل العلم من أهتم اهللا فيما قضى له فليس يرضى شيئا 
أصابه كيف يكون من أهل العلم من دنياه آثر عنده من آخرته وهو يف الدنيا أفضل رغبة كيف يكون من أهل 

ه إىل أخرته وهو مقبل على دنياه وما يضره أشهى إليه أو قال أحب إليه مما ينفعه كيف يكون من العلم من مصري
  أهل العلم من يطلب الكالم ليخرب به وال يطلبه ليعمل به 

  إسناده معضل : قال حسني سليم أسد 

وا العلم وانتفعوا به وال كان يقال تعلم: أخربنا عبيد اهللا بن عبد اجمليد ثنا جرير عن حبيب بن عبيد قال  - ٣٦٩
  تعلموه لتتجملوا به فإنه يوشك ان طال بكم عمران يتجمل ذو العلم بعلمه كما يتجمل ذو البزة ببزته 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

سأل رجل النيب صلى اهللا عليه و سلم : أخربنا نعيم بن محاد ثنا بقية عن األحوص بن حكيم عن أبيه قال  - ٣٧٠
لشر فقال ال تسألوين عن الشر واسألوين عن اخلري يقوهلا ثالثا مث قال اال ان شر الشر شرار العلماء وان خري عن ا

  اخلري خيار العلماء 
األحوص ضعيف احلفظ وبقية مدلس وقد عنعن وحكيم بن عمري تابعي فاحلديث مرسل : قال حسني سليم أسد 

  أيضا 

إمنا كان يطلب هذا : بن األسود عن عيسى قال مسعت الشعيب يقول أخربنا سعيد بن عامر أنابه محيد  - ٣٧١
العلم من اجتمعت فيه خصلتان العقل والنسك فإن كان ناسكا ومل يكن عاقال قال هذا أمر ال يناله اال العقالء فلم 

رهبت ان يكون  يطلبه وان كان عاقال ومل يكن ناسكا قال هذا أمر ال يناله اال النساك فلم يطلبه فقال الشعيب ولقد
  يطلبه اليوم من ليست فيه واحدة منهما ألعقل وال نسك 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



  كان الرجل ال يطلب العلم حىت يتعبد قبل ذلك أربعني سنة : أخربنا أبو عاصم قال زعم يل سفيان قال  - ٣٧٢
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

من طلب العلم ليماري : عن سفيان عن برد بن سنان أيب العالء عن مكحول قال أخربنا حممد بن يوسف  - ٣٧٣
  به السفهاء وليباهي به العلماء أو ليصرف به وجوه الناس إليه فهو يف نار جهنم 

  رجاله ثقات وهذا إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حول قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و أخربنا حيىي بن بسطام عن حيىي بن محزة حدثين النعمان عن مك - ٣٧٤
  من طلب العلم ليباهي به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يريد ان يقبل بوجوه الناس إليه أدخله اهللا جهنم : سلم 

  رجاله ثقات غري أنه مرسل : قال حسني سليم أسد 

عن مطر الوراق عن شهر بن حوشب عن بن  أخربنا إمساعيل بن أبان ثنا حيىي بن ميان عن املنهال بن خليفة - ٣٧٥
  إمنا حيفظ حديث الرجل على قدر نيته : عباس قال 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

اين ألحسب الرجل ينسى العلم كان يعلمه : أخربنا يعلى ثنا املسعودي عن القاسم قال قال يل عبد اهللا  - ٣٧٦
  للخطيئة كان يعملها 

  سناده ضعيف إ: قال حسني سليم أسد 

أخربنا احلكم بن نافع أنا شعيب بن أيب محزة عن بن أيب حسني عن شهر بن حوشب قال بلغين ان لقمان  - ٣٧٧
يا بين ال تعلم العلم لتباهي به العلماء أو لتماري به السفهاء أو ترائي به يف اجملالس وال : احلكيم كان يقول البنه 

يا بين اختر اجملالس على عينك وإذا رأيت قوما يذكرون اهللا فاجلس معهم  تترك العلم زهدا فيه ورغبة يف اجلهالة
فإنك ان تكن عاملا ينفعك علمك وان تكن جاهال يعلموك ولعل اهللا ان يطلع عليهم برمحة فيصيبك هبا معهم وإذا 

دوك غيا أو عيا رأيت قوما ال يذكرون اهللا فال جتلس معهم فإنك إن تكن عاملا ال ينفعك علمك وان تكن جاهال زا
  ولعل اهللا يطلع عليهم بعذاب فيصيبك معهم 

  إسناده حسن إىل شهر بن حوشب : قال حسني سليم أسد 

ال : أخربنا يوسف بن موسى ثنا إسحاق بن سليمان ثنا جرير عن سلمان بن مسري عن كثري بن مرة قال  - ٣٧٨
وك وال متنع العلم أهله فتأمث وال تضعه يف غري حتدث الباطل للحكماء فيمقتوك وال حتدث احلكمة للسفهاء فيكذب
  أهله فتجهل ان عليك يف علمك حقا كما إن عليك يف مالك حقا 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ال متنع العلم من : أخربنا عبد اهللا بن صاحل حدثين معاوية أن أبا فروة حدثه أن عيسى بن مرمي كان يقول  - ٣٧٩
  ره عند غري أهله فتجهل وكن طبيبا رفيقا يضع دواءه حيث يعلم انه ينفع أهله فتأمث وال تنش

  إسناده ضعيف فيه عبد اهللا بن صاحل كاتب الليث وهو ضعيف ويف اإلسناد إعضال : قال حسني سليم أسد 



  ال تطعم طعامك من ال يشتهيه : أخربنا أبو النعمان ثنا مهدي عن غيالن عن مطرف قال  - ٣٨٠
  إسناده صحيح : م أسد قال حسني سلي

يا بين ال : أخربنا حممد بن أمحد ثنا سفيان عن داود بن شابور مسع شهر بن حوشب يقول قال لقمان البنه  - ٣٨١
تعلم العلم لتباهي به العلماء أو متاري به السفهاء أو ترائي به يف اجمللس وال تترك العلم زهادة فيه ورغبة يف اجلهالة 

ن اهللا فاجلس معهم ان تكن عاملا ينفعك علمك وان تكن جاهال علموك ولعل اهللا ان يطلع وإذا رأيت قوما يذكرو
عليهم برمحته فيصيبك هبا معهم وإذا رأيت قوما ال يذكرون اهللا فال جتلس معهم ان تكن عاملا مل ينفعك علمك وان 

  تكن جاهال زادوك غيا أو عيا ولعل اهللا ان يطلع عليهم بسخط فيصيبك به معهم 
  إسناده صحيح إىل شهر بن حوشب ولكنه معضل : قال حسني سليم أسد 

يا محلة العلم : أخربنا احلسن بن بشر قال حدثين أيب عن سفيان عن ثوير عن حيىي بن جعدة عن علي قال  - ٣٨٢
خيالف  اعملوا به فإمنا العامل من عمل مبا علم ووافق علمه عمله وسيكون أقوام حيملون العلم ال جياوز تراقيهم

عملهم علمهم وختالف سريرهتم عالنيتهم جيلسون حلقا فيباهي بعضهم بعضا حىت ان الرجل ليغضب على جليسه 
  ان جيلس إىل غريه ويدعه أولئك ال تصعد أعماهلم يف جمالسهم تلك إىل اهللا 

عرفنا له رواية بشر بن سلم منكر احلديث وثوير بن أيب فاخته ضعيف وحيىي بن جعدة ما : قال حسني سليم أسد 
  عن علي فيما نعلم 

كفى باملرء علما ان : أخربنا أمحد بن عبد اهللا بن يونس ثنا زائدة عن األعمش عن مسلم عن مسروق قال  - ٣٨٣
  خيشى اهللا وكفى باملرء جهال ان يعجب بعمله 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

لو ان أدىن هذه : ن عبد اهللا بن جبري عن معاوية بن قرة قال أخربنا احلكم بن املبارك انا حيىي بن سعيد ع - ٣٨٤
  األمة علما أخذت أمة من األمم بعلمه لرشدت تلك األمة 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

إذا كان الرجل ليصيب الباب من العلم : أخربنا أمحد بن عبد اهللا ثنا زائدة عن هشام عن احلسن قال  - ٣٨٥
ا له من الدنيا وما فيها لو كانت له فجعلها يف اآلخرة قال قال احلسن كان الرجل إذا طلب فيعمل به فيكون خري

العلم مل يلبث ان يرى ذلك يف بصره وختشعه ولسانه ويده وصالته وزهده قال وقال حممد انظروا عمن تأخذون 
  هذا احلديث فإمنا هو دينكم 

  و إسناد صحيح ثالثة أحاديث بإسناد واحد وه: قال حسني سليم أسد 

ما ازداد عبد علما فازداد يف الدنيا رغبة اال ازداد من اهللا : أخربنا بشر بن احلكم قال مسعت سفيان يقول  - ٣٨٦
  بعدا 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



ربا من رمحة ما ازداد عبد باهللا علما اال ازداد الناس منه ق: أخربنا أبو املغرية ثنا األوزاعي عن حسان قال  - ٣٨٧
  اهللا وقال يف حديث آخر ما ازداد عبد علما اال ازداد قصدا وال قلد اهللا عبدا قالدة خريا من سكينة 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أخربنا القاسم بن كثري قال مسعت عبد الرمحن بن شريح حيدث عن عمرية أنه مسعه يقول أن رجال قال  - ٣٨٨
علم فخرج فغاب عنه ما غاب مث جاءه فحدثه بأحاديث فقال له أبوه يا بين اذهب فاطلب اذهب فاطلب ال: البنه 

العلم فغاب عنه أيضا زمانا مث جاءه بقراطيس فيها من كتب فقرأها عليه فقال له هذا سواد يف بياض فاذهب اطلب 
رأيت لو انك مررت برجل العلم فخرج فغاب عنه ما غاب مث جاءه فقال ألبيه سلين عما بدا لك فقال له أبوه أ

ميدحك ومررت بآخر يعيبك قال إذا مل أمل الذي يعيبين ومل أمحد الذي ميدحين قال أرأيت لو مررت بصفحة قال أبو 
  شريح ال أدري أمن ذهب أو ورق فقال إذا مل أهيجها ومل أقرهبا فقال اذهب فقد علمت 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

يا بين عليك : ن املبارك انا بقية عن السكن بن عمري قال مسعت وهب بن منبه يقول أخربنا احلكم ب - ٣٨٩
باحلكمة فإن اخلري يف احلكمة كله وتشرف الصغري على الكبري والعبد على احلر وتزيد السيد سؤددا وجتلس الفقري 

  جمالس امللوك 
  بالتحديث إىل هناية اإلسناد إسناده ضعيف بقية مدلس تدليس تسوية ومل يصرح : قال حسني سليم أسد 

أخربنا احلكم بن املبارك قال أخربين بقية عن السكن بن عمري مسعت عتبة بن أيب حكيم عن أيب الدرداء  - ٣٩٠
  وما حنن لوال كلمات العلماء : قال 

   ٣٥إسناده ضعيف بسبب االنقطاع فإن عتبة مل يدرك أبا الدرداء : قال حسني سليم أسد 

  األهواء والبدع واخلصومةباب اجتناب أهل 

ال جتالسوا أهل األهواء وال : أخربنا سليمان بن حرب عن محاد بن زيد عن أيوب قال قال أبو قالبة  - ٣٩١
  جتادلوهم فإين ال آمن ان يغمسوكم يف ضاللتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

رآين سعيد بن جبري جلست إىل طلق بن حبيب : ثنا محاد بن زيد عن أيوب قال أخربنا سليمان بن حرب  - ٣٩٢
  فقال يل أمل أرك جلست إىل طلق بن حبيب ال جتالسنه 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

انه جاءه رجل فقال ان فالنا : أخربنا أبو عاصم انا حيوة بن شريح حدثين أبو صخر عن نافع عن بن عمر  - ٣٩٣
  عليك السالم قال بلغين انه قد أحدث فإن كان أحدث فال تقرأ عليه السالم يقرأ 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



  كان إبراهيم ال يرى غيبة للمبتدع : أخربنا خملد بن مالك ثنا عبد الرمحن بن مغراء حدثنا األعمش قال  - ٣٩٤
  رجاله ثقات وهذا إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  إمنا مسى اهلوى ألنه يهوي بصاحبه : أخربنا حممد بن محيد ثنا جرير عن بن شربمة عن الشعيب قال  - ٣٩٥
  إسناده ضعيف لضعف حممد بن محيد : قال حسني سليم أسد 

إياكم واملراء فإهنا : أخربنا عفان ثنا محاد بن زيد حدثنا حممد بن واسع قال كان مسلم بن يسار يقول  - ٣٩٦
  عامل وهبا يبتغي الشيطان زلته ساعة جهل ال

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

دخل رجالن من أصحاب األهواء على بن سريين فقاال يا : أخربنا سعيد بن عامر عن أمساء بن عبيد قال  - ٣٩٧
رجا فقال أبا بكر حندثك حبديث قال ال قاال فنقرأ عليك آية من كتاب اهللا قال ال لتقومان عين أو ألقومن قال فخ

بعض القوم يا أبا بكر وما كان عليك ان يقرأ عليك آية من كتاب اهللا تعاىل قال اين خشيت ان يقرأ علي آية 
  فيحرفاهنا فيقر ذلك يف قليب 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

لك عن كلمة ان رجال من أهل األهواء قال أليوب يا أبا بكر أسأ: أخربنا سعيد عن سالم بن أيب مطيع  - ٣٩٨
  قال فوىل وهو يشري بأصبعه وال نصف كلمة وأشار لنا سعيد خبنصره اليمىن 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن رجال سأل سعيد بن جبري عن شيء فلم : أخربنا سليمان بن حرب عن محاد بن زيد عن كلثوم بن جرب  - ٣٩٩
  جيبه فقيل له فقال ازا يشان 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ال جتالسوا أصحاب : أخربنا أمحد بن عبد اهللا ثنا فضيل عن ليث عن أيب جعفر حممد بن علي قال  - ٤٠٠
  اخلصومات فإهنم الذين خيوضون يف آيات اهللا 

  ابن أيب سليم : إسناده ضعيف لضعف الليث هو : قال حسني سليم أسد 

ال جتالسوا أصحاب األهواء وال : بن سريين اهنما قاال أخربنا أمحد ثنا زائدة عن هشام عن احلسن و - ٤٠١
  جتادلوهم وال تسمعوا منهم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  إمنا مسوا أصحاب األهواء ألهنم يهوون يف النار : أخربنا أمحد ثنا شريك عن أمي عن الشعيب قال  - ٤٠٢
   ٣٦إسناده حسن من أجل شريك : قال حسني سليم أسد 

  التسوية يف العلم باب



ما رأيت أحدا من الناس الشريف والوضيع عنده : أخربنا بشر بن احلكم ثنا سفيان عن أيب ميسرة قال  - ٤٠٣
  سواء غري طاوس وهو حيلف عليه 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

رهنا عليه السلطان كنا نكره كتابة العلم حىت أك: أخربنا بشر بن احلكم ثنا سفيان عن الزهري قال  - ٤٠٤
  فكرهنا أن مننعه أحدا 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كلموا حممدا يف رجل يعين حيدثه فقال لو : أخربنا يوسف بن موسى ثنا معاذ بن معاذ حدثنا بن عون قال  - ٤٠٥
  كان رجال من الزنج لكان عندي وعبد اهللا بن حممد يف هذا سواء 

  ده صحيح إسنا: قال حسني سليم أسد 

انه سأل سلم بن قتيبة طاوسا عن مسألة : أخربنا حيىي بن حسان عن محاد بن زيد عن الصلت بن راشد  - ٤٠٦
  فلم جيبه فقيل له هذا سلم بن قتيبة قال ذلك أهون له علي 

   ٣٧إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف توقري العلماء

ما خفت أحدا من الناس خمافيت خالد بن : دثين حبيب بن صاحل قال أخربنا إبراهيم بن إسحاق عن بقية ح - ٤٠٧
  معدان 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  كنا هناب إبراهيم هيبة األمري : أخربنا أبو نعيم ثنا سفيان عن مغرية قال  - ٤٠٨
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدث سعيد بن جبري يوما حبديث فقمت إليه : أيوب قال أخربنا سليمان بن حرب ثنا محاد بن زيد عن  - ٤٠٩
  فاستعدته فقال يل ما كل ساعة أحلب فأشرب 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ان أبا : أخربنا حممد بن محيد ثنا هارون هو بن املغرية وحيىي بن ضريس عن عمرو بن أيب قيس عن عطاء  - ٤١٠
  عبد الرمحن كره احلديث يف الطريق 

  ضعف حممد بن محيد ومساع عمرو بن أيب قيس متأخر من عطاء : يف إسناده علتان : ال حسني سليم أسد ق

كنا عند سعيد بن : أخربنا عبد اهللا بن عمران ثنا حيىي بن ضريس ثنا أبو سنان عن حبيب بن أيب ثابت قال  - ٤١١
  منعنا حديثه حىت قام جبري فحدث حبديث فقال له رجل من حدثك هذا أو ممن مسعت هذا فغضب و

  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 



لو رفقت بابن عباس : أخربنا أبو معمر ثنا إمساعيل بن إبراهيم عن سفيان عن الزهري عن أيب سلمة قال  - ٤١٢
  ألصبت منه علما كثريا 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  ما رأيت أحدا أكرم للعلم من أيب : اهللا بنت خالد قالت  أخربنا احلكم بن املبارك انا بقية عن أم عبد - ٤١٣
   ٣٨إسناده ضعيف بقية بن الوليد مدلس وقد عنعن : قال حسني سليم أسد 

  باب يف احلديث عن الثقات

قلت لطاوس إن : أخربنا حممد بن املبارك عن عيسى بن يونس عن األوزاعي عن سليمان بن موسى قال  - ٤١٤
  ذا قال إن كان صاحبك مليا فخذ عنه فالنا حدثين بكذا وك

  إسناده حسن من أجل سليمان بن موسى األموي : قال حسني سليم أسد 

  ال حيدث عن رسول اهللا إال الثقات : أخربنا حممد بن أمحد ثنا سفيان عن مسعر قال قال سعد بن إبراهيم  - ٤١٥
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كانوا ال يسألون عن اإلسناد مث سألوا بعد : ثنا جرير عن عاصم عن بن سريين قال أخربنا حممد بن محيد  - ٤١٦
ليعرفوا من كان صاحب سنة أخذوا عنه ومن مل يكن صاحب سنة مل يأخذوا عنه قال أبو حممد ما أظنه مسعه من 

  عاصم 
  ر وبني عاصم وفيه شبهة انقطاع بني جري. إسناده ضعيف من أجل حممد بن محيد : قال حسني سليم أسد 

ما حدثتين فال حتدثين عن رجلني : أخربنا حممد بن محيد ثنا جرير عن عاصم قال قال حممد بن سريين  - ٤١٧
  فإهنما ال يباليان عمن أخذا حديثهما قال أبو حممد عبد اهللا ال أظنه مسعه 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

إذا حدثتين فحدثين عن أيب زرعة فإنه : عقاع قال قال إبراهيم أخربنا حممد ثنا جرير عن عمارة بن الق - ٤١٨
  حدثين حبديث مث سألته بعد ذلك بسنة فما خرم منها حرفا 

  إسناده ضعيف من أجل حممد بن محيد : قال حسني سليم أسد 

  يأخذ دينه ان هذا العلم دين فلينظر الرجل عمن : أخربنا عفان ثنا محاد بن زيد عن بن عون عن حممد قال  - ٤١٩
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كانوا إذا آتوا الرجل ليأخذوا عنه : أخربنا إمساعيل بن إبراهيم عن هشيم عن مغرية عن إبراهيم قال  - ٤٢٠
  نظروا إىل صالته وإىل سنته وايل هيأته مث يأخذون عنه 

  يق التايل إسناده صحيح فقد صرح هشيم بالتحديث يف الطر: قال حسني سليم أسد 



كانوا إذا آتوا الرجل يأخذون عنه العلم : أخربنا عمران بن زرارة انا هشيم انا مغرية عن إبراهيم قال  - ٤٢١
  نظروا إىل صالته وإىل سنته وإىل هيأته مث يأخذون عنه 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  حنو حديث إبراهيم : احلسن  أخربنا أبو معمر إمساعيل بن إبراهيم عن روح عن هشام عن - ٤٢٢
  إسناده صحيح إىل احلسن : قال حسني سليم أسد 

أخربنا أبو معمر إمساعيل بن إبراهيم انا عبد اهللا بن أيب جعفر الرازي عن أبيه عن الربيع عن أيب العالية قال  - ٤٢٣
ها أحسن وان أساءها قمنا عنه كنا نأيت الرجل لنأخذ عنه فننظر إذا صلى فإن أحسنها جلسنا إليه وقلنا هو لغري: 

  وقلنا هو لغريها أسوأ قال أبو معمر لفظه حنو هذا 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

ان هذا العلم دين فانظروا عمن : أخربنا أبو عاصم قال ال أدري مسعته منه أو البن عون عن حممد  - ٤٢٤
  تأخذون دينكم 

  أثر صحيح : قال حسني سليم أسد 

قلت لطاوس ان فالنا حدثين : نا مروان بن حممد ثنا سعيد عن عبد العزيز عن سليمان بن موسى قال أخرب - ٤٢٥
  بكذا وكذا قال فإن كان صاحبك مليا فخذ عنه 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

س جاء بشري بن كعب إىل بن عبا: أخربنا حممد بن أمحد ثنا سفيان عن هشام بن حجري عن طاوس قال  - ٤٢٦
فجعل حيدثه فقال بن عباس أعد علي احلديث األول قال له بشري ما أدري عرفت حديثي كله وأنكرت هذا أو 
عرفت هذا وأنكرت حديثي كله فقال بن عباس انا كنا حندث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا مل يكن 

  يكذب عليه فلما ركب الناس الصعب والذلول تركنا احلديث عنه 
  إسناده قوي :  سليم أسد قال حسني

: أخربنا إمساعيل بن أبان قال حدثنا عبد اهللا بن املبارك عن معمر عن بن طاوس عن أبيه عن بن عباس قال  - ٤٢٧
  كنا حنفظ احلديث واحلديث حيفظ عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت ركبتم الصعب والذلول 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

يوشك ان يظهر : ربنا حممد بن يوسف عن سفيان عن ليث عن طاوس عن عبد اهللا بن عمرو قال أخ - ٤٢٨
  شياطني قد أوثقها سليمان يفقهون الناس يف الدين 

  وهو موقوف . إسناده ضعيف لضعف ليث بن أيب سليم : قال حسني سليم أسد 

  انظروا عمن تأخذون هذا احلديث فإنه دينكم : أخربنا أمحد بن عبد اهللا ثنا زائدة عن هشام عن حممد قال  - ٤٢٩
باب ما يتقى من تفسري حديث النيب صلى اهللا عليه و سلم وقول غريه  ٣٩إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



ليتقى من تفسري : أخربنا موسى بن خالد حدثنا معتمر عن أبيه قال  - ٤٣٠عند قوله صلى اهللا عليه و سلم 
   عليه و سلم كما يتقى من تفسري القرآن حديث رسول اهللا صلى اهللا

  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

أما ختافون ان تعذبوا أو خيسف بكم ان : أخربنا صدقة بن الفضل حدثنا معتمر عن أبيه قال قال بن عباس  - ٤٣١
  تقولوا قال رسول اهللا وقال فالن 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كتب عمر بن عبد العزيز انه ال رأي ألحد يف كتاب : بن بشر ثنا املعاىف عن األوزاعي قال أخربنا احلسن  - ٤٣٢
وإمنا رأي األئمة فيما مل ينزل فيه كتاب ومل متض به سنة من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وال رأى ألحد يف سنة 

  سنها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  ح إسناده صحي: قال حسني سليم أسد 

يا : حدثنا موسى بن خالد ثنا معتمر بن سليمان عن عبيد اهللا بن عمر ان عمر بن عبد العزيز خطب فقال  - ٤٣٣
أيها الناس ان اهللا مل يبعث بعد نبيكم نبيا ومل ينزل بعد هذا الكتاب الذي أنزله عليه كتابا فما أحل اهللا على لسان 

سان نبيه فهو حرام إىل يوم القيامة اال وأين لست بقاض ولكين منفذ نبيه فهو حالل إىل يوم القيامة وما حرم على ل
ولست مببتدع ولكين متبع ولست خبري منكم غري اين أثقلكم محال اال وانه ليس ألحد من خلق اهللا ان يطاع يف 

  معصية اهللا األهل أمسعت 
  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

كان طاوس يصلي ركعتني بعد : ن بن عيينة عن هشام بن جحري قال أخربنا عبد اهللا بن سعيد ثنا سفيا - ٤٣٤
العصر فقال له بن العباس اتركها قال إمنا هني عنها أن تتخذ سلما قال بن عباس فإنه قد هني عن صالة بعد العصر 

أن يكون هلم وما كان ملؤمن وال مؤمنة إذا قضى اهللا ورسوله أمرا { فال أدري أتعذب عليها أم تؤجر ألن اهللا يقول 
  قال سفيان تتخذ سلما يقول يصلي بعد العصر إىل الليل } اخلرية من أمرهم 

  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

ان عمر بن اخلطاب أتى رسول اهللا صلى : أخربنا حممد بن العالء ثنا بن منري عن جمالد عن عامر عن جابر  - ٤٣٥
رسول اهللا هذه نسخة من التوراة فسكت فجعل يقرأ ووجه رسول اهللا اهللا عليه و سلم بنسخة من التوراة فقال يا 

يتغري فقال أبو بكر ثكلتك الثواكل ما ترى بوجه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فنظر عمر إىل وجه رسول اهللا 
مبحمد نبيا صلى اهللا عليه و سلم فقال أعوذ باهللا من غضب اهللا ومن غضب رسوله رضينا باهللا ربا وباإلسالم دينا و

فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم والذي نفس حممد بيده لو بدا لكم موسى فاتبعتموه وتركتموين لضللتم عن 
  سواء السبيل ولو كان حيا وأدرك نبويت التبعين 

  إسناده ضعيف لضعف جمالد ولكن احلديث حسن : قال حسني سليم أسد 



رأى سعيد بن املسيب رجال يصلي بعد : شيخ من آل عمر قال  حدثنا قبيصة انا سفيان عن أيب رباح - ٤٣٦
  العصر الركعتني يكثر فقال له يا أبا حممد أيعذبين اهللا على الصالة قال ال ولكن يعذبك اهللا خبالف السنة 

باب تعجيل عقوبة من بلغه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم حديث فلم  ٤٠إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 
أخربنا عبد اهللا بن صاحل حدثين الليث حدثين بن عجالن عن العجالن عن أيب هريرة عن  - ٤٣٧ومل يوقره يعظمه 

بينما رجل يتبختر يف بردين خسف اهللا به األرض فهو يتجلجل فيها إىل يوم : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
كان ميشي ذلك الفىت الذي خسف به مث ضرب بيده القيامة فقال له فىت قد مساه وهو يف حلة يا أبا هريرة أهكذا 
  } إنا كفيناك املستهزئني { فعثر عثرة كاد يتكسر منها فقال أبو هريرة للمنخرين وللفم 

  إسناده ضعيف غري أن احلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

زبري بن عدي عن خراش بن أخربنا حممد بن محيد ثنا هارون هو بن املغرية عن عمرو بن أيب قيس عن ال - ٤٣٨
رأيت يف املسجد فىت خيذف فقال له شيخ ال ختذف فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن : جبري قال 

اخلذف فغفل الفىت فظن ان الشيخ ال يفطن له فخذف فقال له الشيخ أحدثك اين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
 ال أشهد لك جنازة وال أعودك يف مرض وال أكلمك أبدا فقلت لصاحب يل سلم ينهى عن اخلذف مث ختذف واهللا

  يقال له مهاجر انطلق إىل خراش فاسأله فاتاه فسأله عنه فحدثه 
ولكنه . ضعف حممد بن محيد وجهالة خراش بن جبري إن كان حمفوظا : يف إسناده علتان : قال حسني سليم أسد 

  صحيح مبا بعده 

هنى : بن حرب ثنا محاد بن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبري عن عبد اهللا بن مغفل قال أخربنا سليمان  - ٤٣٩
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن اخلذف وقال إهنا ال تصطاد صيدا وال تنكي عدوا ولكنها تكسر السن وتفقأ 

يد اال أراين أحدثك عن العني فرفع رجل بينه وبني سعيد قرابة شيئا من األرض فقال هذه وما يكون هذه فقال سع
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث هتاون به ال أكلمك أبدا 

  وهكذا جاءت عند البخاري ومسلم إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

رأى عبد اهللا بن مغفل رجال من : أخربنا عبد اهللا بن يزيد انا كهمس بن احلسن عن عبد اهللا بن بريدة قال  - ٤٤٠
فقال ال ختذف فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان ينهى عن اخلذف أو كان يكره وانه ال ينكأ  أصحابه خيذف

به عدو وال يصاد به صيد ولكنه قد يفقأ العني ويكسر السن مث رآه بعد ذلك خيذف فقال له أمل أخربك ان رسول 
  أبدا  اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان ينهى عنه مث أراك ختذف واهللا ال أكلمك

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدث بن سريين رجال حبديث عن النيب صلى : أخربنا مروان بن حممد ثنا سعيد بن بشري عن قتادة قال  - ٤٤١
اهللا عليه و سلم فقال رجل قال فالن كذا وكذا فقال بن سريين أحدثك عن النيب صلى اهللا عليه و سلم وتقول قال 

  ا ال أكلمك أبدا فالن وفالن كذا وكذ
  إسناده حسن من أجل سعيد بن بشري : قال حسني سليم أسد 



أخربنا حممد بن كثري عن األوزاعي عن الزهري عن سامل عن بن عمر ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  - ٤٤٢
عها فأقبل عليه بن عمر إذا استأذنت أحدكم امرأته إىل املسجد فال مينعها فقال فالن بن عبد اهللا إذا واهللا امن: قال 

  فشتمه شتمة مل أره شتمها أحدا قبله مث قال أحدثك عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وتقول إذا واهللا امنعها 
  إسناده ضعيف لضعف حممد بن كثري وهو الثقفي الصنعاين لكن احلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

ان : املغرية عن معروف عن أيب املخارق قال ذكر عبادة بن الصامت  أخربنا حممد بن محيد ثنا هارون بن - ٤٤٣
النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى عن درمهني بدرهم فقال فالن ما أرى هبذا بأسا يدا بيد فقال عبادة أقول قال النيب 

  صلى اهللا عليه و سلم وتقول ال أرى به بأسا واهللا ال يظلين وإياك سقف أبدا 
  مل حيكم عليه احملقق : سد قال حسني سليم أ

أخربنا حممد بن يزيد الرفاعي ثنا أبو عامر العقدي عن زمعة عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن بن عباس  - ٤٤٤
ال تطرقوا النساء ليال قال وأقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قافال : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 
  مها وجد مع امرأته رجال فانساق رجالن إىل أهليهما وكال

  إسناده ضعيف لضعف زمعة : قال حسني سليم أسد 

كان رسول : أخربنا أبو املغرية ثنا األوزاعي عن عبد الرمحن بن حرملة األسلمي عن سعيد بن املسيب قال  - ٤٤٥
جالن ممن مسع مقالته اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا قدم من سفر نزل املعرس مث قال ال تطرقوا النساء ليال فخرج ر

  فطرقا أهلهما فوجد كل واحد منهما مع امرأته رجال 
  مرسل وإسناده حسن من أجل عبد الرمحن بن حرملة : قال حسني سليم أسد 

جاء رجل إىل سعيد بن املسيب يودعه : أخربنا أبو املغرية ثنا األوزاعي حدثنا عبد الرمحن بن حرملة قال  - ٤٤٦
ال تربح حىت تصلي فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ال خيرج بعد النداء من املسجد حبج أو عمرة فقال له 

اال منافق إال رجل أخرجته حاجة وهو يريد الرجعة إىل املسجد فقال ان أصحايب باحلرة قال فخرج قال فلم يزل 
  سعيد يولع بذكره حىت أخرب انه وقع من راحلته فانكسرت فخذه 

   ٤١إسناده حسن : سد قال حسني سليم أ

  باب من كره ان ميل الناس

  ال متلوا الناس : أخربنا عبد الصمد بن الوارث ثنا شعبة عن أيب إسحاق عن أيب األحوص عن عبد اهللا قال  - ٤٤٧
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

اطا وإقباال وان هلا تولية ان للقلوب لنش: أخربنا يزيد بن هارون انا شعيب عن كردوس عن عبد اهللا قال  - ٤٤٨
  وإدبارا فحدثوا الناس ما أقبلوا عليكم 

  إسناده ضعيف من أجل أشعث بن سوار : قال حسني سليم أسد 



كان يقال حدث القوم ما أقبلوا عليك : أخربنا سلمان بن حرب حدثنا أبو هالل قال مسعت احلسن يقول  - ٤٤٩
  بوجوههم فإذا التفتوا فاعلم ان هلم حاجات 

   ٤٢إسناده إىل احلسن حسن : ال حسني سليم أسد ق

  باب من مل ير كتابة احلديث

أخربنا يزيد بن هارون انا هشام عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أيب سعيد اخلدري ان النيب صلى  - ٤٥٠
  ال تكتبوا عين شيئا اال القرآن فمن كتب عين شيئا غري القرآن فليمحه : اهللا عليه و سلم قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: أخربنا أبو معمر عن سفيان بن عيينة قال حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أيب سعيد اخلدري  - ٤٥١
  اهنم استأذنوا النيب صلى اهللا عليه و سلم يف ان يكتبوا عنه فلم يأذن هلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

انه كان يقول يا شباك أرد عليك : احلكم عن سفيان بن عيينة عن بن شربمة عن الشعيب  أخربنا بشر بن - ٤٥٢
  يعين احلديث ما أردت ان يرد علي حديث قط 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: أخربنا حممد بن أمحد بن أيب خلف قال مسعت عبد الرمحن بن مهدي يقول مسعت مالك بن أنس يقول  - ٤٥٣
حبديث فلقيته يف بعض الطريق فأخذت بلجامه فقلت يا أبا بكر أعد علي احلديث الذي حدثتناه قال  جاء الزهري

  وتستعيد احلديث قال قلت وما كنت تستعيد احلديث قال ال قلت وال تكتب قال ال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كتابة فإذا مسع وقع الكتاب أنكره والتمسه كان قتادة يكره ال: أخربنا حممد بن كثري عن األوزاعي قال  - ٤٥٤
  بيده 

  إسناده ضعيف لضعف حممد بن كثري بن أيب عطاء : قال حسني سليم أسد 

  كان األوزاعي يكرهه : أخربنا أبو املغرية قال  - ٤٥٥
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  ره الكتاب يعين العلم ان إبراهيم كان يك: أخربنا حممد بن يوسف عن سفيان عن منصور  - ٤٥٦
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

لو كنت متخذا كتابا الختذت رسائل : أخربنا يوسف بن موسى انا أزهر عن بن عون عن بن سريين قال  - ٤٥٧
  النيب صلى اهللا عليه و سلم 



راهيم فقال له إبراهيم أمل رأيت محادا يكتب عن إب: أخربنا إمساعيل بن أبان ثنا بن إدريس عن بن عون قال  - ٤٥٨
  أهنك قال إمنا هي أطراف 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ال جتلدن عين : أخربنا إمساعيل بن أبان ثنا بن إدريس عن شعبة عن احلكم عن إبراهيم قال قال يل عبيدة  - ٤٥٩
  كتابا 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  ما كتبت عن حممد اال حديث األعماق فلما حفظته حموته : ام قال أخربنا سعيد بن عامر عن هش - ٤٦٠
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  ما كتبت حديثا قط : أخربنا مروان بن حممد قال مسعت سعيد بن عبد العزيز يقول  - ٤٦١
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

سألت عبيدة قطعة : بة عن إمساعيل بن رجاء عن إبراهيم قال أخربنا عبد اهللا بن عمران ثنا أبو داود ثنا شع - ٤٦٢
  جلد أكتب فيه فقال يا إبراهيم ال جتلدن عين كتابا 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  مثله : أخربنا عبد اهللا ثنا أبو داود ثنا شعبة عن احلكم عن إبراهيم عن عبيدة  - ٤٦٣
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

انه كان يكره ان : أخربنا حيىي بن محاد ثنا أبو عوانة عن سليمان بن عتيك عن أيب معشر عن إبراهيم  - ٤٦٤
يكتب احلديث يف الكراريس ويقول يشبه باملصاحف قال حيىي ووجدت يف كتايب عن زياد الكاتب عن أيب معشر 

  فاكتب كيف شئت 
إسناده جيد وإىل هناية احلديث " يث يف الكراريس احلد" إىل قوله يف احلديث الشريف : قال حسني سليم أسد 

  إسناده صحيح وهو وجادة " كيف شئت " الشريف 

ان عبيدة دعا بكتبه فمحاها عند املوت : أخربنا حممد بن يوسف وعبيد اهللا بن سفيان عن نعمان بن قيس  - ٤٦٥
  وقال اين أخاف ان يليها قوم فال يضعوهنا مواضعها 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

انه كره ان يكتب : أخربنا احلكم بن املبارك وزكريا بن عدي عن عبد الواحد بن زياد عن ليث عن جماهد  - ٤٦٦
  العلم يف الكراريس 

  ابن أيب سليم : إسناده ضعيف لضعف ليث وهو : قال حسني سليم أسد 



ما زال هذا العلم عزيزا يتلقاه الرجال حىت : أخربنا عبد الرمحن بن صاحل ثنا بن املبارك عن األوزاعي قال  - ٤٦٧
  وقع يف الصحف جممله أو دخل فيه غري أهله 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كان احلسن يكتب ويكتب : أخربنا يوسف بن موسى ثنا أبو داود الطيالسي انا شعبة عن يونس قال  - ٤٦٨
  وكان بن سريين ال يكتب وال يكتب 

  إسناده صحيح : د قال حسني سليم أس

أن عند ناس كتابا يعجبون به فلم يزل هبم : أخربنا يزيد انا العوام عن إبراهيم التيمي قال بلغ بن مسعود  - ٤٦٩
  حىت أتوه به فمحاه مث قال إمنا هلك أهل الكتاب قبلكم أهنم أقبلوا على كتب علمائهم وتركوا كتاب رهبم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قلت لعبيدة اكتب ما أمسع منك قال ال : أخربنا أبو النعمان ثنا محاد بن زيد عن بن عون عن حممد قال  - ٤٧٠
  قلت فإن وجدت كتابا اقرؤه قال ال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ال حنفظ قلت أليب سعيد اخلدري اال تكتبنا فإنا : أخربنا يزيد بن هارون انا اجلريري عن أيب نضرة قال  - ٤٧١
  فقال ال أنا لن نكتبكم ولن جنعله قرآنا ولكن احفظوا عنا كما حفظنا حنن عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  ال يكتب وال يكتب : حدثنا حممد بن كثري عن األوزاعي قال مسعت أبا كثري يقول مسعت أبا هريرة يقول  - ٤٧٢
إسناده ضعيف لضعف حممد بن كثري الصنعاين ولكنه مل ينفرد به بل تابعه عليه املعاىف بن : أسد  قال حسني سليم

  عمران وهو ثقة فيصح اإلسناد 

انه كان يكتب حديث أبيه : أخربنا أسد بن موسى ثنا شعبة عن أيب موسى عن محيد بن هالل عن أيب بردة  - ٤٧٣
  فرآه أبو موسى فمحاه 
  إسناده ضعيف جلهالة أيب موسى  :قال حسني سليم أسد 

واهللا ما كتبت حديثا قط قال بن : أخربنا الوليد بن شجاع حدثين قريش بن أنس قال قال يل بن عون  - ٤٧٤
عون قال بن سريين ال واهللا ما كتبت حديثا قط قال بن عون قال يل بن سريين عن زيد بن ثابت أرادين مروان بن 

أكتبه شيئا قال فلم أفعل قال فجعل سترا بني جملسه وبني بقية داره قال وكان  احلكم وهو أمري على املدينة ان
أصحابه يدخلون عليه ويتحدثون يف ذلك املوضع فأقبل مروان على أصحابه فقال ما أرانا اال قد خناه مث اقبل علي 

خلف هذا الستر فيكتب ما  قال قلت وما ذاك قال ما أرانا اال قد خناك قال قلت وما ذاك قال انا أمرنا رجال يقعد
  تفيت هؤالء وما تقول 



أسناده فيه قريش بن أنس وقد " ما كتبت حديث قط " إىل قوله يف احلديث الشريف : قال حسني سليم أسد 
  إسناده صحيح " هؤالء وما تقول " وإىل هناية احلديث الشريف . اختلط وهو من رجال البخاري يف صحيحه 

قلت إلبراهيم ان ساملا أمت منك حديثا : ىي بن سعيد القطان ثنا سفيان عن منصور قال أخربنا عفان ثنا حي - ٤٧٥
  قال ان ساملا كان يكتب 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

وفدت مع أيب إىل يزيد بن : أخربنا الوليد بن هشام ثنا احلارث بن يزيد احلمصي عن عمرو بن قيس قال  - ٤٧٦
 معاوية نعزيه وهننيه باخلالفة فإذا رجل يف مسجدها يقول اال ان من أشراط الساعة ان معاوية حبوارين حني تويف

ترفع األشرار وتوضع األخيار اال ان من أشراط الساعة ان يظهر القول وحيزن العمل اال ان من أشراط الساعة ان 
غري القرآن فعليكم بالقرآن فبه هديتم تتلى املثناة فال يوجد من يغريها قيل له وما املثناة قال ما استكتب من كتاب 

وبه جتزون وعنه تسألون فلم أدر من الرجل فحدثت هذا احلديث بعد ذلك حبمص فقال يل رجل من القوم أو ما 
  تعرفه قلت ال قال ذلك عبد اهللا بن عمرو 

  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

جاء أبو مرة الكندي : حصني عن مرة اهلمداين قال  أخربنا أمحد بن عبد اهللا بن يونس ثنا أبو زيد ثنا - ٤٧٧
بكتاب من الشام فحمله فدفعه إىل عبد اهللا بن مسعود فنظر فيه فدعا بطست مث دعا مباء فمرسه فيه وقال إمنا هلك 

من كان قبلكم باتباعهم الكتب وتركهم كتاهبم قال حصني فقال مرة أما إنه لو كان من القرآن أو السنة مل ميحه 
  ن كان من كتب أهل الكتاب ولك

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أيت النيب صلى اهللا عليه و سلم بكتف : أخربنا حممد بن أمحد ثنا سفيان عن عمر عن حيىي بن جعدة قال  - ٤٧٨
اهبم فيه كتاب فقال كفى بقوم ضالال ان يرغبوا عما جاء به نبيهم إىل ما جاء به نيب غري نبيهم أو كتاب غري كت

  اآلية } أو مل يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب { فأنزل اهللا عز و جل 
  إسناده صحيح وهو مرسل : قال حسني سليم أسد 

رأيت مع رجل : أخربنا سهل بن محاد ثنا شعبة عن األشعث عن أبيه وكان من أصحاب عبد اهللا قال  - ٤٧٩
اهللا أكرب فقلت له أنسخنيها فكأنه خبل هبا مث وعدين ان يعطينيها صحيفة فيها سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله اال اهللا و

فأتيت عبد اهللا فإذا هي بني يديه فقال ان ما يف هذا الكتاب بدعة وفتنة وضاللة وإمنا أهلك من كان قبلكم هذا 
إال دل عليه وأشباه هذا اهنم كتبوها فاستلذهتا ألسنتهم وأشربتها قلوهبم فأعزم على كل امرئ يعلم مبكان كتاب 

وأقسم باهللا قال شعبة فأقسم باهللا قال أحسبه أقسم لو اهنا ذكرت له بدار اهلنداريه يعين مكانا بالكوفة بعيدا اال أتيته 
  ولو مشيا 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



ان : أيب موسى أخربنا زكريا بن عدي ثنا عبيد اهللا هو بن عمرو عن عبد امللك بن عمري عن أيب بردة عن  - ٤٨٠
  بين إسرائيل كتبوا كتابا فتبعوه وتركوا التوراة 

  إسناده صحيح وهو موقوف : قال حسني سليم أسد 

أخربنا أبو النعمان ثنا إسرائيل عن عثمان بن أيب املغرية عن عفان احملاريب عن أبيه قال مسعت بن مسعود  - ٤٨١
  وأين ال أحل ألحد ان يكتب اال كتاب اهللا ان ناسا يسمعون كالمي مث ينطلقون فيكتبونه : يقول 

ما كتبت سوداء يف : أخربنا مالك بن إمساعيل حدثنا حممد بن فضيل عن شربمة قال مسعت الشعيب يقول  - ٤٨٢
  بيضاء وال استعدت حديثا من إنسان 

   ٤٣إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب من رخص يف كتابة العلم

ليس أحد من : د ثنا سفيان عن عمرو عن وهب بن منبه عن أخيه مسع أبا هريرة يقول أخربنا حممد بن أمح - ٤٨٣
أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أكثر حديثا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم مين اال ما كان من عبد اهللا 

  بن عمرو فإنه كان يكتب وال اكتب 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

مسدد ثنا حيىي عن عبيد اهللا بن األخنس قال حدثين الوليد بن عبد اهللا عن يوسف بن ماهك عن أخربنا  - ٤٨٤
كنت اكتب كل شيء أمسعه من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أريد حفظه فنهتين قريش : عبد اهللا بن عمرو قال 

ى اهللا عليه و سلم بشر يتكلم يف وقالوا تكتب كل شيء مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ورسول اهللا صل
الغضب والرضاء فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأومأ بأصبعه إىل فيه وقال 

  اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج منه اال حق 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

بن يزيد عن سعيد بن أيب هالل عن عبد الواحد بن أخربنا عبد اهللا بن صاحل حدثين الليث حدثين خالد  - ٤٨٥
أنه أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول اهللا إين أريد : قيس قال أخربين خمرب عن عبد اهللا بن عمرو 

أن أروي من حديثك فأردت أن استعني بكتاب يدي مع قليب إن رأيت ذلك فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  حديثي مث استعن بيدك مع قلبك  إن كان

ضعف عبد اهللا بن صاحل كاتب الليث وجهالة املخرب عن عبد اهللا بن : إسناده فيه علتان : قال حسني سليم أسد 
  عمرو 

أخربنا عثمان بن حممد ثنا حيىي بن إسحاق ثنا حيىي بن أيوب عن أيب قبيل قال مسعت عبد اهللا بن عمرو قال  - ٤٨٦
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نكتب إذ سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أي املدينتني تفتح بينما حنن حول : 



  أوال قسطنطينية أو رومية فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم ال بل مدينة هرقل أوال 
  إسناده قوي : قال حسني سليم أسد 

كتب : حيىي بن سعيد عن عبد اهللا بن دينار قال أخربنا إمساعيل بن إبراهيم أبو معمر عن أيب ضمرة عن  - ٤٨٧
عمر بن عبد العزيز إىل أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم ان اكتب إيل مبا ثبت عندك من احلديث عن رسول اهللا 

  صلى اهللا عليه و سلم وحبديث عمر فإين قد خشيت درس العلم وذهابه 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كتب عمر بن عبد العزيز : بن حسان حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد اهللا بن دينار قال  حدثنا حيىي - ٤٨٨
  إىل أهل املدينة ان انظروا حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فاكتبوه فإين قد خفت دروس العلم وذهاب أهله 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

يعيبون علينا الكتاب وقد قال اهللا : بن زيد عن أيوب عن أيب املليح قال أخربنا سليمان بن حرب ثنا محاد  - ٤٨٩
  } علمها عند ريب يف كتاب { تعاىل 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كان يقال : أخربنا عبيد اهللا بن عبد اجمليد حدثنا سوادة بن حيان قال مسعت معاوية بن قرة أبا إياس يقول  - ٤٩٠
   يعد علمه علما من مل يكتب علمه مل

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

يا : أخربنا مسلم بن إبراهيم ثنا عبد اهللا بن املثىن حدثين مثامة بن عبد اهللا بن أنس أن أنسا كان يقول لبنيه  - ٤٩١
  بين قيدوا هذا العلم 

  إسناده حسن من أجل عبد اهللا بن املثىن : قال حسني سليم أسد 

رأيت أبان يكتب عند : اعيل بن أبان ثنا بن إدريس عن مهدي بن ميمون عن سلم العلوي قال أخربنا إمس - ٤٩٢
  أنس يف سبورة 

  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

انه سأل أبا أمامة الباهلي عن كتاب : أخربنا أمحد بن عيسى ثنا بن وهب عن معاوية عن احلسن بن جابر  - ٤٩٣
  العلم فقال ال بأس بذلك 

  إسناده جيد : حسني سليم أسد قال 

كنت اكتب ما : أخربنا خملد بن مالك ثنا معاذ ثنا عمران بن حدير عن أيب جملز عن بشري بن هنيك قال  - ٤٩٤
  أمسع من أيب هريرة فلما أردت ان أفارقه أتيته بكتابه فقرأته عليه وقلت له هذا ما مسعت منك قال نعم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



كنت أمسع من بن : أخربنا حممد بن سعيد انا شريك عن طارق بن عبد الرمحن عن سعيد بن جبري قال  - ٤٩٥
  عمر وبن عباس احلديث بالليل فاكتبه يف واسطة الرحل 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

يرغبين يف احلياة اال ما : أخربنا حممد بن سعيد انا شريك عن ليث عن جماهد عن عبد اهللا بن عمرو قال  - ٤٩٦
الصادقة والوهط فأما الصادقة فصحيفة كتبتها من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم واما الوهط فأرض تصدق هبا 

  عمرو بن العاص كان يقوم عليها 
  إسناده ضعيف من أجل ليث بن أيب سليم : قال حسني سليم أسد 

بن عبد اهللا بن أيب سفيان عن عمه عمرو بن أيب سفيان  أخربنا أبو عاصم أخربين بن جريج عن عبد امللك - ٤٩٧
  قيدوا العلم بالكتاب : انه مسع عمر بن اخلطاب يقول 

  إسناده ضعيف فيه عنعنة ابن جريج : قال حسني سليم أسد 

أخربنا خملد بن مالك ثنا حيىي بن سعيد ثنا بن جريح قال أخربين عبد امللك بن عبد اهللا بن أيب سفيان  - ٤٩٨
  قيدوا هذا العلم بالكتاب : ثقفي عن بن عمر انه قال ال

. رجاله ثقات غري أنه منقطع عبد امللك بن عبد اهللا بن أيب سفيان مل يدرك عبد اهللا بن عمر : قال حسني سليم أسد 
  ولكن األثر صحيح لغريه 

كنت أسري مع بن : ري يقول أخربنا أبو النعمان ثنا عبد الواحد ثنا عثمان بن حكيم قال مسعت سعيد بن جب - ٤٩٩
  عباس يف طريق مكة ليال وكان حيدثين باحلديث فاكتبه يف واسطة الرحل حىت أصبح فاكتبه 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كنت اكتب : أخربنا إمساعيل بن أبان عن يعقوب القمي عن جعفر بن أيب املغرية عن سعيد بن جبري قال  - ٥٠٠
  ة واكتب يف نعلي عند بن عباس يف صحيف
  " جعفر بن أيب املغرية ليس بالقوي يف سعيد بن جبري : " رجاله ثقات غري أن ابن مندة قال : قال حسني سليم أسد 

: أخربنا مالك بن إمساعيل ثنا مندل بن علي العنزي حدثين جعفر بن أيب املغرية عن سعيد بن جبري قال  - ٥٠١
  يفة حىت متتلئ مث أقلب نعلي فاكتب يف ظهورمها كنت أجلس إىل بن عباس فاكتب يف الصح

  إسناده ضعيف لضعف علي بن مندل العنزي : قال حسني سليم أسد 

  رأيتهم يكتبون التفسري عن جماهد : أخربنا عمرو بن عون انا فضيل عن عبيد املكتب قال  - ٥٠٢
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

رأيتهم يكتبون عند الرباء بأطراف القصب : عن عبد اهللا بن حنش قال  أخربنا حممد بن سعيد انا وكيع - ٥٠٣
  على أكفهم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



حدثين بن عباس حبديث فقلت : أخربنا إمساعيل بن أبان عن بن إدريس عن هارون بن عنترة عن أبيه  - ٥٠٤
  أكتبه عنك قال فرخص يل ومل يكد 

  اده صحيح إسن: قال حسني سليم أسد 

أخربنا الوليد بن شجاع حدثين حممد بن شعيب بن شابور انا الوليد بن سليمان بن أيب السائب عن رجاء  - ٥٠٥
كتب هاشم بن عبد امللك إىل عاملة انه يسألوين عن حديث قال رجاء فكنت قد نسيته : بن حيوة انه حدثه قال 

  لوال انه كان عندي مكتوبا 
  اده صحيح إسن: قال حسني سليم أسد 

كان يسأل عطاء بن أيب رباح : أخربنا الوليد بن شجاع أخربين حممد بن شعيب أخربنا هشام بن الغاز قال  - ٥٠٦
  ويكتب ما جييب فيه بني يديه 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

السائب عن  أخربنا الوليد بن شجاع أخربنا حممد بن شعيب بن شابور ثنا الوليد بن سليمان بن أيب - ٥٠٧
  انه رأى نافعا موىل بن عمر ميلي علمه ويكتب بني يديه : سليمان بن موسى 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كان سفيان يكتب احلديث بالليل يف احلائط فإذا : أخربنا الوليد بن شجاع حدثنا املبارك بن سعيد قال  - ٥٠٨
  أصبح نسخة مث حكة 
  ه صحيح إسناد: قال حسني سليم أسد 

أخربنا احلسني بن منصور ثنا أبو أسامة ثنا أبو غفار املثىن بن سعيد الطائي حدثين عون بن عبد اهللا قال  - ٥٠٩
قلت لعمر بن عبد العزيز حدثين فالن رجل من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فعرفه عمر قلت حدثين 

ء والعفاف والعي عي اللسان ال عي القلب والفقه من اإلميان إن احليا: أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
وهن مما يزدن يف اآلخرة وينقصن من الدنيا وما يزدن يف اآلخرة أكثر وإن البذاء واجلفاء والشح من النفاق وهن مما 

  يزدن يف الدنيا وينقصن يف اآلخرة وما ينقصن يف اآلخرة أكثر 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

خرج علينا عمر بن : أخربنا احلسني بن منصور ثنا أبو أسامة حدثين سليمان بن املغرية قال قال أبو قالبة  - ٥١٠
عبد العزيز لصالة الظهر ومعه قرطاس مث خرج علينا لصالة العصر وهو معه فقلت له يا أمري املؤمنني ما هذا 

  فإذا فيه هذا احلديث  الكتاب قال حديث حدثين به عون بن عبد اهللا فأعجبين فكتبته
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

دعا : أخربنا إمساعيل بن أبان ثنا مسعود عن يونس بن عبد اهللا بن أيب فروه عن شرحبيل بن سعيد قال  - ٥١١
 احلسن بنيه وبين أخيه فقال يا بين وبين أخي انكم صغار قوم يوشك ان تكونوا كبار آخرين فتعلموا العلم فمن مل



  يستطع منكم ان يرويه أو قال حيفظه فليكتبه وليضعه يف بيته 
   ٤٤إسناده ضعيف لضعف شرحبيل بن سعد : قال حسني سليم أسد 

  باب من سن سنة حسنة أو سيئة

أخربنا الوليد بن شجاع ثنا سفيان بن عيينة ثنا عاصم عن شقيق عن جرير قال قال رسول اهللا صلى اهللا  - ٥١٢
ن سنة حسنة عمل هبا بعده كان له مثل أجر من عمل هبا من غري ان ينقص من أجره شيء ومن من س: عليه و سلم 

  سن سنة سيئة كان عليه مثل وزر من عمل هبا من غري ان ينقص من أوزارهم شيء 
  إسناده حسن من أجل عاصم ولكن احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

جعفر عن العالء بن عبد الرمحن بن يعقوب موىل احلرقة عن أبيه أخربنا الوليد بن شجاع ثنا إمساعيل بن  - ٥١٣
من دعا إىل هدى كان له من األجر مثل أجور من اتبعه ال : عن أيب هريرة ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

ثامهم ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إىل ضاللة كان عليه من اإلمث مثل آثام من اتبعه ال ينقص ذلك من آ
  شيئا 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أخربنا الوليد بن شجاع ثنا أبو معاوية ثنا األعمش عن مسلم يعين بن صبيح عن عبد الرمحن بن هالل  - ٥١٤
خطبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فحث الناس على الصدقة فأبطئوا حىت : العبسي عن جرير بن عبد اهللا قال 

الغضب مث ان رجال من األنصار جاء بصره فتتابع الناس حىت رئي يف وجهه السرور فقال من سن سنة بان يف وجهه 
حسنة كان له أجره ومثل أجر من عمل هبا من غري ان ينقص من أجورهم شيء ومن سن سنة سيئة كان عليه وزره 

  ومثل وزر من عمل هبا من غري ان ينقص من أوزارهم شيء 
  سناده صحيح إ: قال حسني سليم أسد 

أخربنا عبد الوهاب بن سعيد ثنا شعيب هو بن إسحاق ثنا األوزاعي حدثين حسان بن عطية ان رسول اهللا  - ٥١٥
  أنا أعظمكم أجرا يوم القيامة ألن يل أجري ومثل أجر من اتبعين : صلى اهللا عليه و سلم قال 

  مرسل وإسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

إمساعيل ثنا عبد السالم عن ليث عن بشر عن أنس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و أخربنا مالك بن  - ٥١٦
  وقفوهم إهنم مسؤولون { من دعا إىل أمر ولو دعا رجل رجال كان يوم القيامة موقوفا به الزما بغاربه مث قرأ : سلم 

  إسناده ضعيف لضعف ليث بن أيب سليم : قال حسني سليم أسد 

أربع يعطاها الرجل : بن عاصم ثنا محاد بن سلمة عن عاصم عن الشعيب أن بن مسعود قال  أخربنا عمرو - ٥١٧
بعد موته ثلث ماله إذا كان فيه قبل ذلك هللا مطيعا والولد الصاحل يدعو له من بعد موته والسنة احلسنة يسنها 

  الرجل فيعمل هبا بعد موته واملائة إذا شفعوا للرجل شفعوا فيه 
   ٤٥إسناده صحيح إىل عبد اهللا ولكن مثله ال يقال بالرأي : أسد قال حسني سليم 



  باب من كره الشهرة واملعرفة

جهدنا بإبراهيم ان حىت جنلسه إىل سارية : أخربنا أمحد بن احلجاج ثنا سفيان بن عيينة عن األعمش قال  - ٥١٨
  فأىب 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  انه كان يكره ان يستند إىل السارية : نة عن املغرية عن إبراهيم أخربنا عفان ثنا أبو عوا - ٥١٩
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  كان إبراهيم ال يبتدئ احلديث حىت يسأل : أخربنا احلكم بن املبارك ثنا أبو عوانة عن املغرية قال  - ٥٢٠
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كان احلارث بن قيس اجلعفي : ثنا يونس بن بكري ثنا األعمش عن خيثمة قال  أخربنا عبد اهللا بن سعيد - ٥٢١
  وكان من أصحاب عبد اهللا وكانوا معجبني به فكان جيلس إليه الرجل والرجالن فيحدثهما فإذا كثروا قام وتركهم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ن األعمش عن إبراهيم عن علقمة قال قيل له حني مات أخربنا أمحد بن عبد اهللا بن يونس ثنا أبو شهاب ع - ٥٢٢
  لو قعدت فعلمت الناس السنة فقال أتريدون ان يوطأ عقيب : عبد اهللا 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أتينا أيب بن : أخربنا حممد بن العالء ثنا بن إدريس قال مسعت هارون بن عنترة عن سليمان بن حنظلة قال  - ٥٢٣
ث إليه فلما قام قمنا وحنن منشي خلفه فرهقنا عمر فتبعه فضربه عمر بالدرة قال فاتقاه بذراعيه فقال يا كعب لنحد

  أمري املؤمنني ما نصنع قال أو ما ترى فتنة للمتبوع مذلة للتابع 
  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

  ا يكرهون ان توطأ أعقاهبم كانو: أخربنا حممد بن عيسى ثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال  - ٥٢٤
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كان حممد بن سريين إذا مشى معه : أخربنا سعيد بن عامر عن محيد بن أسود عن بسطام بن مسلم قال  - ٥٢٥
  الرجل قام فقال ألك حاجة فإن كانت له حاجة قضاها وان عاد ميشي معه قام فقال ألك حاجة 

  إسناده صحيح  :قال حسني سليم أسد 

  إياكم ان توطأ أعقابكم : أخربنا أبو نعيم ثنا حسن بن صاحل عن محزة عن إبراهيم قال  - ٥٢٦
  إسناده ضعيف لضعف أيب محزة ميمون األعور : قال حسني سليم أسد 



بعون انه رأى أناسا يت: أخربنا خملد بن مالك ثنا حجاج بن حممد ثنا شعبة عن اهليثم عن عاصم بن ضمرة  - ٥٢٧
  سعيد بن جبري قال فأراه قال هناهم وقال ان صنعكم هذا أو مشيكم هذا مذلة للتابع وفتنة للمتبوع 

  إسناده حسن من أجل عاصم بن ضمرة واهليثم بن حبيب الصرييف : قال حسني سليم أسد 

ابنيه يف الكالء  أخربنا سعيد بن عامر ثنا محيد بن أسود عن بن عون قال شاورت حممدا يف بناء أردت ان - ٥٢٨
إذا أردت أساس البناء فآذين حىت أجيء معك قال فأتيته قال فبينما حنن منشي إذ جاء رجل : قال فأشار علي وقال 

فمشى معه فقام فقال ألك حاجة قال ال قال أما ال فاذهب مث أقبل علي فقال أنت أيضا فاذهب قال فذهبت حىت 
  خالفت الطريق 

  ده صحيح إسنا: قال حسني سليم أسد 

أن الربيع كان إذا أتوه يقول : أخربنا أمحد بن احلجاج ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن سفيان عن نسري  - ٥٢٩
  أعوذ باهللا من شركم يعين أصحابه 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: بن بشر قال أخربنا خملد بن مالك ثنا حيىي بن سعيد عن األعمش عن رجاء األنصاري عن عبد الرمحن  - ٥٣٠
كنا عند خباب بن األرت فاجتمع عليه أصحابه وهو ساكت فقيل له أال حتدث أصحابك قال أخاف ان أقول هلم 

  ما ال أفعل 
  يف إسناده رجاء األنصاري وهذا إسناد ضعيف : قال حسني سليم أسد 

وت من علمي كفافا وددت اين جن: أخربنا حممد بن يوسف عن سفيان عن صاحل قال مسعت الشعيب قال  - ٥٣١
  ال يل وال علي 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ان بن مسعود كان ميشي والناس يطئون عقبه فقال ال : أخربنا يزيد بن هارون ثنا بن عون عن احلسن  - ٥٣٢
  تطؤوا عقيب فواهللا لو تعلمون ما أغلق عليه بايب ما تبعين رجل منكم 

  عبد اهللا : وابن عون هو . ت غري أنه منقطع احلسن مل يدرك ابن مسعود رجاله ثقا: قال حسني سليم أسد 

  فتنة للمتبوع مذلة للتابع : أخربنا حممد بن محيد ثنا جرير عن مغرية عن سعيد بن جبري قال  - ٥٣٣
  إسناده ضعيف لضعف حممد بن محيد : قال حسني سليم أسد 

مشوا خلف علي فقال عين خفق نعالكم فإهنا مفسدة : أخربنا شهاب بن عباد ثنا سفيان عن أمي قال  - ٥٣٤
  لقلوب نوكي الرجال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



ان خفق النعال حول : أخربنا أبو النعمان ثنا محاد بن زيد عن يزيد بن حازم قال مسعت احلسن يقول  - ٥٣٥
  الرجال قل ما يلبث احلمقى 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كان إذا جلس إليه الرجل أو : أخربنا حممد بن حامت املكتب ثنا قاسم هو بن مالك ثنا ليث عن طاوس قال  - ٥٣٦
  الرجالن قام فتنحى 

  ابن أيب سليم : إسناده ضعيف لضعف ليث وهو : قال حسني سليم أسد 

عن أيب برزة األسلمي قال أخربنا أسود بن عامر ثنا أبو بكر عن األعمش عن سعيد بن عبد اهللا بن جريج  - ٥٣٧
ال تزول قدما عبد يوم القيامة حىت يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه ما : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  فعل به وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أباله 
  يح إسناده حسن من أجل أيب بكر بن عياش واحلديث صح: قال حسني سليم أسد 

أخربنا سعيد بن منصور ثنا عبد العزيز بن حممد عن عمارة بن غزية عن حيىي بن راشد حدثين فالن العرين  - ٥٣٨
ال يدع اهللا العباد يوم القيامة يوم يقوم الناس لرب العاملني حىت يسأهلم عن أربع عما أفنوا : عن معاذ بن جبل قال 

  بوا وفيما أنفقوا أمواهلم وعما عملوا فيما علموا فيه أعمارهم وعما أبلوا فيه أجسادهم وعما كس
  إسناده ضعيف فيه جهالة : قال حسني سليم أسد 

أخربنا حممد بن يوسف عن سفيان عن ليث عن عدي بن عدي عن أيب عبد اهللا الصناحبي عن معاذ بن  - ٥٣٩
ه وعن جسده فيما أباله وعن ماله ال تزول قدما عبد يوم القيامة حىت يسأل عن أربع عن عمره فيما أفنا: جبل قال 

  من أين اكتسبه وفيما وضعه وعن علمه ماذا عمل فيه 
  إسناده ضعيف وهوموقوف : قال حسني سليم أسد 

ما تعلمته فتعلم لنفسك فإن الناس قد : أخربنا حممد بن يوسف عن سفيان عن ليث قال قال يل طاوس  - ٥٤٠
  ذهبت منهم األمانات 
  إسناده ضعيف لضعف ليث بن أيب سليم : قال حسني سليم أسد 

أدركت الناس والناسك إذا نسك مل : أخربنا سليمان بن حرب عن عمارة بن مهران عن احلسن قال  - ٥٤١
  يعرف من قبل منطقه ولكن يعرف من قبل علمه فذلك العلم النافع 

 ٥٤٢و سلم وتعليم السنن  باب البالغ عن رسول اهللا صلى اهللا عليه ٤٦إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 
أخربنا أبو املغرية ثنا األوزاعي عن حسان عن أيب كبشة قال مسعت عبد اهللا بن عمرو وقال مسعت رسول اهللا  -

بلغوا عين ولو آية وحدثوا عن بين إسرائيل وال حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ : صلى اهللا عليه و سلم يقول 
  مقعده من النار 

  إسناده صحيح : أسد قال حسني سليم 



أخربنا علي بن حجر السعدي انا يزيد بن هارون انا العوام بن حوشب أبو عيسى الشيباين ثنا القاسم بن  - ٥٤٣
أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ان ال يغلبونا على ثالث ان نأمر باملعروف : عوف الشيباين عن أيب ذر قال 

  ن وننهى عن املنكر ونعلم الناس السن
  إسناده ضعيف النقطاعه القاسم بن عوف مل يدرك أبا ذر : قال حسني سليم أسد 

كان أبو أمامة إذا قعدنا إليه جييئنا من احلديث : أخربنا أبو املغرية ثنا صفوان حدثين سليم بن عامر قال  - ٥٤٤
  ذي يشهد على ما علم بأمر عظيم ويقول للناس امسعوا واعقلوا وبلغوا عنا ما تسمعون قال سليم مبنزله ال

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: أخربنا عبد الوهاب بن سعيد ثنا شعيب هو بن إسحاق ثنا األوزاعي حدثين أبو كثري حدثين أيب قال  - ٥٤٥
أتيت أبا ذر وهو جالس عند اجلمرة الوسطى وقد اجتمع الناس عليه يستفتونه فاتاه رجل فوقف عليه مث قال أمل تنه 

الفتيا فرفع رأسه إليه فقال أرقيب أنت علي لو وضعتم الصمصامة على هذه وأشار إىل قفاه مث ظننت أين أنفذ  عن
  كلمة مسعتها من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قبل أن جتيزوا علي ألنفذهتا 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

سألت بن عباس عن شيء : وف عن أيب العالية قال أخربنا حممد بن عيسى ثنا عباد هو بن عوام عن ع - ٥٤٦
  فقال يا أبا العالية أتريد أن تكون مفتيا فقلت ال ولكن ال آمن أن تذهبوا ونبقى فقال صدق أبو عالية 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كل مخيس فيسأله عن  كان عبيدة يأيت عبد اهللا: أخربنا حممد بن عيسى ثنا عباد بن حصني عن إبراهيم قال  - ٥٤٧
  أشياء غاب عنها فكان عامة ما حيفظ عن عبد اهللا مما يسأله عبيدة عنه 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ما لكم ال : أخربنا احلكم بن املبارك ثنا غسان هو بن مضر عن سعيد بن يزيد قال مسعت عكرمة يقول  - ٥٤٨
  تسألوين أفشلتم 

  ه صحيح إسناد: قال حسني سليم أسد 

العلم خزائن ويفتحها : أخربنا حممد بن حامت املكتب ثنا عامر بن صاحل ثنا يونس عن بن شهاب قال  - ٥٤٩
  املسألة 

  عامر بن صاحل هو ابن عبد اهللا بن عروة متروك احلديث : قال حسني سليم أسد 

قال وكيع عن أبيه عن  أخربنا إبراهيم بن إسحاق عن جرير قال قال إبراهيم من رق وجهه رق علمه - ٥٥٠
من رق وجهه رق : الشعيب قال من رق وجهه رق علمه وعن ضمرة عن حفص بن عمر قال قال عمر بن اخلطاب 

  علمه 



إسناد احلديث األول صحيح واسناد أثر الشعيب صحيح أما اسناد حديث عمر فهو اسناد : قال حسني سليم أسد 
  ضعيف حفص ابن عمر الشامي جمهول 

  ال يتعلم من استحىي واستكرب : ا إبراهيم بن إسحاق عن جرير عن رجل عن جماهد قال أخربن - ٥٥١
  إسناده ضعيف فيه جهالة : قال حسني سليم أسد 

انه كان جيمع بنيه : أخربنا حممد بن أمحد بن أيب خلف ثنا أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه  - ٥٥٢
  فعسى ان تكونوا كبار آخرين وما أقبح على شيخ يسأل ليس عنده علم  فيقول يا بين تعلموا فإن تكونوا صغار قوم

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كان بن عباس يضع يف رجلي : أخربنا أبو النعمان ثنا محاد بن زيد عن الزبري بن اخلريت عن عكرمة قال  - ٥٥٣
  الكبل ويعلمين القرآن والسنن 

   إسناده صحيح: قال حسني سليم أسد 

من ترأس سريعا أضر بكثري من العلم : أخربنا حممد بن محيد ثنا حيىي بن الضريس قال مسعت سفيان يقول  - ٥٥٤
  ومن مل يترأس طلب وطلب حىت يبلغ 

  إسناده ضعيف لضعف حممد بن محيد : قال حسني سليم أسد 

: عقبة عن سلمان قال  أخربنا حممد بن يوسف عن سفيان عن األعمش عن صاحل بن خباب عن حسني بن - ٥٥٥
  علم ال يقال به ككنز ال ينفق منه 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أخربنا أمحد بن عبد اهللا ثنا أبو شهاب حدثين إبراهيم عن أيب عياض عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا  - ٥٥٦
  ل اهللا مثل علم ال ينتفع به كمثل كنز ال ينفق منه يف سبي: صلى اهللا عليه و سلم 
  إسناده ضعيف لضعف إبراهيم بن مسلم اهلجري : قال حسني سليم أسد 

أخربنا يعلى ثنا حممد هو بن إسحاق عن موسى بن يسار عن عمه قال بلغين أن سلمان كتب إىل أيب  - ٥٥٧
يتكلم هبا إن العلم كالينابيع يغشاهن الناس فيختلجه هذا وهذا فينفع اهللا به غري واحد وإن حكمة ال : الدرداء 

كجسد ال روح فيه وإن علما ال خيرج ككنز ال ينفق منه وإمنا مثل العامل كمثل رجل محل سراجا يف طريق مظلم 
  يستضيء به من مر به وكل يدعو له باخلري 

  إسناده ضعيف ابن إسحاق قد عنعن وهو مدلس : قال حسني سليم أسد 

يتبع : ود عن أيب إسحاق الشيباين عن محاد عن إبراهيم قال أخربنا حممد بن الصلت ثنا منصور بن أيب األس - ٥٥٨
  الرجل بعد موته ثالث خالل صدقة جتري بعده وصالة ولده عليه وعلم أفشاه يعمل به بعده 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



ه عن أيب هريرة حدثنا موسى بن إمساعيل حدثين إمساعيل بن جعفر املدين عن العالء بن عبد الرمحن عن أبي - ٥٥٩
إذا مات اإلنسان انقطع عمله اال من ثالث علم ينتفع به أو صدقة جتري له : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  أو ولد صاحل يدعو له 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ال حني قدم أخربنا عبيد بن يعيش ثنا يونس عن صاحل بن رستم املزين عن احلسن عن أيب موسى انه ق - ٥٦٠
  بعثين إليكم عمر بن اخلطاب أعلمكم كتاب ربكم وسنتكم وأنظف طرقكم : البصرة 

  إسناده ضعيف لعنعنة احلسن البصري : قال حسني سليم أسد 

أخربنا حممد بن محيد ثنا حممد بن املعلى ثنا زياد بن خيثمة عن أيب داود عن عبد اهللا بن سخربة عن سخربة  - ٥٦١
  من طلب العلم كان كفارة ملا مضى :  عليه و سلم قال عن النيب صلى اهللا

   ٤٧هذا إسناد فيه حممد بن محيد وهو ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  باب الرحلة يف طلب العلم واحتمال العناء فيه

اجة لقد أقمت يف املدينة ثالثا مايل ح: أخربنا حممد بن عيسى ثنا محاد بن زيد عن أيوب عن أيب قالبة قال  - ٥٦٢
  اال وقد فرغت منها اال ان رجال كانوا يتوقعونه كان يروي حديثا فأقمت حىت قدم فسألته 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ان كنت ألركب : أخربنا احلكم بن املبارك ثنا الوليد بن جابر عن جابر قال مسعت بسر بن عبيد اهللا يقول  - ٥٦٣
  د ألمسعه إىل مصر من األمصار يف احلديث الواح

  إسناده ضعيف الوليد بن مسلم قد عنعن وهو مشهور بالتدليس : قال حسني سليم أسد 

كنا نسمع الرواية : أخربنا عمرو بن زرارة انا أبو قطن عمرو بن اهليثم عن أيب خلدة عن أيب العالية قال  - ٥٦٤
   املدينة فسمعناها من أفواههم بالبصرة عن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلم نرض حىت ركبنا إىل

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال داود النيب صلى اهللا عليه و : أخربنا نعيم بن محاد ثنا بقية عن عبد اهللا بن عبد الرمحن القشريي قال  - ٥٦٥
  النعالن سلم قل لصاحب العلم يتخذ عصا من حديد ونعلني من حديد ويطلب العلم حىت تنكسر العصا وتنخرق 

  إسناده مظلم : قال حسني سليم أسد 

أخربنا خملد بن مالك ثنا حيىي بن سعيد األموي ثنا احلجاج عن حصني بن عبد الرمحن من آل سعد بن  - ٥٦٦
طلبت العلم فلم أجده أكثر منه يف األنصار فكنت آيت الرجل فأسأل عنه فيقال يل نائم : معاذ قال قال بن عباس 

اضطجع حىت خيرج إىل الظهر فيقول مىت كنت ها هنا يا بن عم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأتوسد ردائي مث 
  فأقول منذ طويل فيقول بئس ما صنعت هال أعلمتين فأقول أردت ان خترج إيل وقد قضيت حاجتك 

  ابن أرطاة وهو ضعيف : يف إسناده احلجاج وهو : قال حسني سليم أسد 



اهللا بن يونس ثنا أبو بكر عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن بن  أخربنا أمحد بن عبد - ٥٦٧
وجد أكثر حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عند هذا احلي من األنصار واهللا إن كنت آليت : عباس قال 

  الرجل منهم فيقال هو نائم فلو شئت أن يوقظ يل فأدعه حىت خيرج ألستطيب بذلك حديثه 
  إسناده حسن : ني سليم أسد قال حس

لو رفقت بابن : أخربنا أبو معمر إمساعيل بن إبراهيم عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن أيب سلمة قال  - ٥٦٨
  عباس ألصبت منه علما كثريا 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

آيت باب عروة فاجلس بالباب ولو كنت : أخربنا بشر بن احلكم ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري قال  - ٥٦٩
  شئت ان أدخل لدخلت ولكن إجالال له 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ملا تويف : أخربنا يزيد بن هارون ثنا جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم عن عكرمة عن بن عباس قال  - ٥٧٠
نسأل أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قلت لرجل من األنصار يا فالن هلم فل

فإهنم اليوم كثري فقال واعجبا لك يا بن عباس أترى الناس حيتاجون إليك ويف الناس من أصحاب النيب صلى اهللا 
عليه و سلم من ترى فترك ذلك وأقبلت على املسألة فإن كان ليبلغين احلديث عن الرجل فآتيه وهو قائل فأتوسد 

في الريح على وجهي التراب فيخرج فرياين فيقول يا بن عم رسول اهللا ما جاء بك اال أرسلت ردائي على بابه فتس
إيل فآتيك فأقول انا أحق ان آتيك فاسأله عن احلديث قال فبقي الرجل حىت رآين وقد اجتمع الناس علي فقال كان 

  هذا الفىت أعقل مين 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن رجال من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و : بن هارون ثنا اجلريري عن عبد اهللا بن بريدة أخربنا يزيد  - ٥٧١
سلم رحل إىل فضالة بن عبيد وهو مبصر فقدم عليه وهو ميد لناقة له فقال مرحبا قال أما اين مل آتك زائرا ولكن 

منه علم قال ما هو قال كذا  مسعت انا وأنت حديثا من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رجوت ان يكون عندك
  وكذا 

   ٤٨إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب صيانة العلم

انه دخل السوق فساوم : أخربنا حممد بن سعيد ثنا عبد السالم بن حرب عن عبد األعلى عن احلسن  - ٥٧٢
ئي بعدها مشتريا من رجال بثوب فقال هو لك بكذا وكذا واهللا لو كان غريك ما أعطيته فقال فعلتموها فما ر

  السوق وال بائعا حىت حلق باهللا 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



  انه كان ال يشتري ممن يعرفه : أخربنا اهليثم بن مجيل عن حسام عن أيب معشر عن إبراهيم  - ٥٧٣
  إسناده ضعيف جدا حسام بن مصك كاد أن يترك : قال حسني سليم أسد 

قسم مصعب : يد انا عبد السالم عن عبد اهللا بن الوليد املزين عن عبيد بن احلسن قال أخربنا حممد بن سع - ٥٧٤
بن الزبري ماال يف قراء أهل الكوفة حني دخل شهر رمضان فبعث إىل عبد الرمحن بن معقل بألفي درهم فقال له 

  استعن هبا يف شهرك هذا فردها عبد الرمحن بن معقل وقال مل نقرأ القرآن هلذا 
  إسناده صحيح : سني سليم أسد قال ح

أخربنا حممد بن أمحد بن أيب خلف ثنا أنس بن عياض حدثين عبيد اهللا بن عمر أن عمر بن اخلطاب قال  - ٥٧٥
من أرباب العلم قال الذين يعملون مبا يعلمون قال فما ينفي العلم من صدور الرجال قال : لعبد اهللا بن سالم 

  الطمع 
  له ثقات وإسناده صحيح رجا: قال حسني سليم أسد 

ما آوى شيء إىل شيء أزين من حلم إىل : أخربنا حممد بن أمحد ثنا سفيان بن عيينة عن زيد عن عطاء قال  - ٥٧٦
  علم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  العلم حلم أهله : أخربنا عفان ثنا محاد بن سلمة انا عاصم األحول عن عامر الشعيب قال زين  - ٥٧٧
  إسناده صحيح : حسني سليم أسد  قال

ما محل : أخربنا يعقوب بن إبراهيم ثنا عبد الرمحن ثنا زمعة بن صاحل عن سلمة بن وهرام عن طاوس قال  - ٥٧٨
  العلم يف مثل جراب حلم 

  إسناده ضعيف من أجل زمعة بن صاحل : قال حسني سليم أسد 

  العلم حلم أهله : الشعيب قال زين أخربنا حممد بن محيد ثنا جرير عن بن شربمة عن  - ٥٧٩
  إسناده ضعيف من أجل حممد بن محيد : قال حسني سليم أسد 

ان احلكمة : أخربنا احلكم بن املبارك انا مطرف بن مازن عن يعلى بن مقسم عن وهب بن منبه قال  - ٥٨٠
  تسكن القلب الوادع الساكن 

  ن إسناده ضعيف من أجل مطرف بن ماز: قال حسني سليم أسد 

أشنتم العلم وأذهبتم نوره ولو أدركين : أخربنا حممد بن أمحد قال مسعت سفيان يقول قال عبيد اهللا  - ٥٨١
  وإياكم عمر ألوجعنا 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



تعلموا العلم فإذا علمتم : أخربنا شهاب بن عباد ثنا سفيان بن عيينة عن أمي املرادي قال قال علي  - ٥٨٢
  موا عليه وال تشوبوه بضحك وال بلعب فتمجه القلوب فاكظ

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

من ضحك ضحكة مج : أخربنا حممد بن محيد ثنا جرير عن الفضيل بن غزوان عن علي بن حسني قال  - ٥٨٣
  جمة من العلم 

  إسناده ضعيف من أجل حممد بن محيد : قال حسني سليم أسد 

من أرباب العلم قال الذين يعملون مبا يعلمون : بن يوسف عن سفيان ان عمر قال لكعب أخربنا حممد  - ٥٨٤
  قال فما أخرج العلم من قلوب العلماء قال الطمع 

  إسناده معضل : قال حسني سليم أسد 

نت ك: أخربنا أمحد بن محيد ثنا حممد بن بشر ثنا عبد اهللا بن الوليد عن عمر عن أيوب عن أيب إياس قال  - ٥٨٥
نازال على عمرو بن النعمان فاتاه رسول مصعب بن الزبري حني حضره رمضان بألفي درهم فقال ان األمري يقرئك 
السالم وقال انا مل ندع قارئا شريفا اال وقد وصل إليه منا معروف فاستعن هبذين على نفقة شهرك هذا فقال اقرأ 

  نيا ودرمهها األمري السالم وقل له انا واهللا ما قرأنا نريد به الد
   ٤٩حممد بن محيد ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  باب السنة قاضية على كتاب اهللا

ان رسول اهللا : أخربنا أسد بن موسى ثنا معاوية ثنا احلسن بن جابر عن املقدام بن معد يكرب الكندي  - ٥٨٦
تكئا على أريكته حيدث حبديثي صلى اهللا عليه و سلم حرم أشياء يوم خيرب احلمار وغريه مث قال ليوشك الرجل م

فيقول بيننا وبينكم كتاب اهللا ما وجدنا فيه من حالل استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه أال وإن ما حرم 
  رسول اهللا فهو مثل ما حرم اهللا 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

السنة قاضية على : عن حيىي بن أيب كثري قال أخربنا حممد بن عيينة عن أيب إسحاق الفزاري عن األوزاعي  - ٥٨٧
  القرآن وليس القرآن بقاض على السنة 

  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

كان جربيل ينزل على النيب صلى اهللا عليه و سلم : أخربنا حممد بن كثري عن األوزاعي عن حسان قال  - ٥٨٨
  بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن 

  إسناده ضعيف لضعف حممد بن كثري : قال حسني سليم أسد 



السنة سنتان سنة األخذ هبا فريضة وتركها كفر : أخربنا حممد بن كثري عن األوزاعي عن مكحول قال  - ٥٨٩
  وسنة األخذ هبا فضيلة وتركها إىل غريه حرج 

  إسناده ضعيف لضعف حممد بن كثري الصنعاين : قال حسني سليم أسد 

انه حدث يوما حبديث : ثنا محاد بن سلمة عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبري أخربنا سليمان بن حرب  - ٥٩٠
عن النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال رجل يف كتاب اهللا ما خيالف هذا قال اال أراين أحدثك عن رسول اهللا صلى اهللا 

   منك عليه و سلم وتعرض فيه بكتاب اهللا كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أعلم بكتاب اهللا
أخربنا  - ٥٩١باب تأويل حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  ٥٠إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

إذا حدثتم : نعيم بن محاد ثنا عبد العزيز بن حممد عن بن عجالن عن عون بن عبد اهللا عن بن مسعود انه قال 
  أهيأ والذي هو أهدى والذي هو اتقى  باحلديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فظنوا به الذي هو

  رجاله ثقات غري أنه منقطع عون بن عبد اهللا مل يدرك ابن مسعود : قال حسني سليم أسد 

: أخربنا أبو نعيم ثنا مسعر عن عمرو بن مرة عن أيب البختري عن أيب عبد الرمحن السلمي عن علي قال  - ٥٩٢
  و سلم فظنوا به الذي هو أهدى والذي هو اتقى والذي هو أهيأ إذا حدثتم شيئا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أخربنا أبو معمر إمساعيل بن إبراهيم عن صاحل بن عمر عن عاصم بن كليب عن أبيه عن أيب هريرة قال  - ٥٩٣
من كذب علي : هللا عليه و سلم كان إذا حدث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول قال رسول اهللا صلى ا

متعمدا فليتبوأ مقعده من النار فكان بن عباس إذا حدث قال إذا مسعتموين أحدث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  سلم فلم جتدوه يف كتاب اهللا أو حسنا عند الناس فاعلموا اين قد كذبت عليه 

وإىل هناية احلديث . إسناده صحيح " مقعده من النار  فليتبوأ" إىل قوله يف احلديث الشريف : قال حسني سليم أسد 
  اسناده منقطع " فاعلموا أين قد كذبت عليه " الشريف 

إن أزهد الناس يف : أخربنا عبد اهللا بن عمران ثنا سفيان بن عيينة عن سليمان األحول عن عكرمة قال  - ٥٩٤
  عامل أهله 

   ٥١إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  العلم باب مذاكرة

: أخربنا أسد بن موسى ثنا شعبة عن اجلريري وأيب سلمة عن أيب نضرة عن أيب سعيد اخلدري قال  - ٥٩٥
  تذاكروا احلديث فإن احلديث يهيج احلديث 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



ذاكروا احلديث فإن ت: أخربنا أبو نعيم ثنا أبو عوانة عن أيب بشر عن أيب نضرة عن أيب سعيد اخلدري قال  - ٥٩٦
  احلديث يهيج احلديث 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

تذاكروا احلديث فإن : أخربنا أبو معمر عن هشيم عن أيب بشر عن أيب نضرة عن أيب سعيد اخلدري قال  - ٥٩٧
  احلديث يهيج احلديث 
  إسناده رجاله ثقات غري أن هشيما قد عنعن وهو مدلس : قال حسني سليم أسد 

أخربنا أبو معمر عن أيب معاوية عن األعمش عن أيب بشر عن أيب نضرة عن أيب سعيد وبن علية عن  - ٥٩٨
  وفيه كالم أكثر من هذا : اجلريري عن أيب نضرة عن أيب سعيد وأبو سلمة يعين عن أيب نضرة عن أيب سعيد 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  اذهب بنا جنالس الناس : ان عن عمرو قال قال يل طاوس أخربنا حممد بن أمحد ثنا سفي - ٥٩٩
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

أخربنا إمساعيل بن أبان ثنا يعقوب بن عبد اهللا القمي ثنا جعفر بن أيب املغرية عن سعيد بن جبري عن بن  - ٦٠٠
حمفوظ وإنكم ان مل تذاكروا هذا تذاكروا هذا احلديث ال ينفلت منكم فإنه ليس مثل القرآن جمموع : عباس قال 

احلديث ينفلت منكم وال يقولن أحدكم حدثت أمس فال أحدث اليوم بل حدث أمس ولتحدث اليوم ولتحدث 
  غدا 

  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

 أخربنا مالك بن إمساعيل ثنا مندل بن علي حدثين جعفر بن أيب املغرية حدثين سعيد بن جبري قال قال بن - ٦٠١
ردوا احلديث واستذكروه فإنه إن مل تذكروه ذهب وال يقولن رجل حلديث قد حدثه قد حدثته مرة فإنه من : عباس 

  كان مسعه يزداد به علما ويسمع من مل يسمع 
  إسناده ضعيف لضعف مندل بن علي : قال حسني سليم أسد 

تذاكروا فإن : عن عبد الرمحن بن أيب ليلى قال أخربنا احلكم بن املبارك انا أبو عوانة عن يزيد بن أيب زياد  - ٦٠٢
  أحياء احلديث مذاكرته 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

تذاكروا احلديث : أخربنا قبيصة وحممد بن يوسف قاال ثنا سفيان عن األعمش عن إبراهيم عن علقمة قال  - ٦٠٣
  فإن ذكره حياته 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  كان بن شهاب حيدث األعراب : نا حممد بن قدامة عن سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد قال أخرب - ٦٠٤
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



كان إمساعيل بن رجاء جيمع صبيان الكتاب : أخربنا حممد بن سعيد أنبانا حممد بن فضيل عن األعمش قال  - ٦٠٥
  حيدثهم يتحفظ بذاك 

  سناده صحيح إ: قال حسني سليم أسد 

حدث حديثك من يشتهيه : أخربنا أبو النعمان ثنا محاد بن زيد عن أيب عبد اهللا الشقري عن إبراهيم قال  - ٦٠٦
  ومن ال يشتهيه فإنه يصري عندك كأنه إمام تقرأه 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

إذا مسعتم منا : ء عن بن عباس قال أخربنا أبو معمر وحممد بن سعيد عن عبد السالم عن حجاج عن عطا - ٦٠٧
  حديثا فتذاكروه بينكم 
  حجاج بن أرطاة ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  كنا نأيت احلسن فإذا خرجنا من عنده تذاكرنا بيننا : أخربنا أبو معمر عن هشيم أخربنا يونس قال  - ٦٠٨
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عبد اهللا بن وهب عن عمرو بن احلارث عن حنني بن أيب حكيم عن نافع عن أخربنا صدقة بن الفضل ثنا  - ٦٠٩
  إذا أراد أحدكم ان يروي حديثا فلريدده ثالثا : بن عمرو قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

إحياء احلديث : أخربنا حممد بن سعيد ثنا حممد بن فضيل عن يزيد عن عبد الرمحن بن أيب ليلى قال  - ٦١٠
  رته فقال له عبد اهللا بن شداد يرمحك اهللا كم من حديث أحييته يف صدري كان قد مات مذاك

  إسناده ضعيف لضعف يزيد بن أيب زياد : قال حسني سليم أسد 

كان احلارث بن يزيد العكلي وبن شربمة : أخربنا عبد اهللا بن سعيد ثنا حممد بن فضيل عن أبيه قال  - ٦١١
  ا صلوا العشاء اآلخرة جلسوا يف الفقه فلم يفرق بينهم اال أذان الصبح والقعقاع بن يزيد ومغرية إذ

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: أخربنا مالك بن إمساعيل قال مسعت شريكا ذكر عن ليث عن عطاء وطاوس وجماهد قال عن اثنني منهم  - ٦١٢
  ال بأس بالسمر يف الفقه 
  ابن أيب سليم : ليث وهو  إسناده ضعيف لضعف: قال حسني سليم أسد 

  ال بأس بالسمر يف الفقه : أخربنا حممد بن سعيد ثنا عبد السالم عن ليث عن جماهد قال  - ٦١٣
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



تدارس العلم ساعة من الليل خري من : أخربنا حممد بن سعيد ثنا حفص عن بن جريج قال قال بن عباس  - ٦١٤
  أحيائها 
  إسناده ضعيف ابن جريج مل يدرك ابن عباس : ني سليم أسد قال حس

كنا نأيت جابر بن عبد اهللا فإذا : أخربنا أبو معمر وحممد بن عيسى عن هشيم انا حجاج عن عطاء قال  - ٦١٥
  خرجنا من عنده تذاكرنا فكان أبو الزبري أحفظنا حلديثه 

  أيب أرطاة ابن : إسناده ضعيف لضعف حجاج وهو : قال حسني سليم أسد 

تذاكر بن شهاب ليلة بعد العشاء حديثا وهو : أخربنا مروان بن حممد قال مسعت الليث بن سعد يقول  - ٦١٦
  جالس متوضأ قال فما زال ذلك جملسه حىت أصبح قال مروان جعل يتذاكر احلديث 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كنت إذا سألت عبيد اهللا بن : مد بن إسحاق عن الزهري قال أخربنا عبد اهللا بن حممد ثنا إدريس عن حم - ٦١٧
  عبد اهللا فكأمنا أفجر به حبرا 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كان احلارث العكلي وأصحابه يتجالسون : أخربنا حممد بن محيد ثنا جرير عن عثمان بن عبد اهللا قال  - ٦١٨
  بالليل ويذكرون الفقه 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

: أخربنا أبو نعيم ثنا أبو إسرائيل عن عطاء بن السائب عن أبيه روى عن أيب األحوص عن عبد اهللا قال  - ٦١٩
  تذاكروا هذا احلديث فإن حياته مذاكرته 

  إمساعيل بن خليفة لكن األثر صحيح بشواهده : إسناده ضعيف لضعف أيب إسرائيل وهو : قال حسني سليم أسد 

قال عبد اهللا ألصحابه حني قدموا عليه هل جتالسون قالوا : نا أبو نعيم حدثنا املسعودي عن عون قال أخرب - ٦٢٠
ليس نترك ذاك قال فهل تزاورون قالوا نعم يا أبا عبد الرمحن ان الرجل منا ليفقد أخاه فيمشي يف طلبه إىل أقصى 

  الكوفة حىت يلقاه قال فإنكم لن تزالوا خبري ما فعلتم ذلك 
  ضعف عبد الرمحن بن عبد اهللا املسعودي واإلنقطاع : يف إسناده علتان : ل حسني سليم أسد قا

  آفة العلم النسيان وترك املذاكرة : أخربنا حممد بن املبارك ثنا الوليد عن األوزاعي عن الزهري قال  - ٦٢١
  ابن مسلم مدلس وقد عنعن : إسناده ضعيف الوليد هو : قال حسني سليم أسد 

  آفة احلديث النسيان : أخربنا جعفر بن عون أنبانا أبو عميس عن القاسم قال قال عبد اهللا  - ٦٢٢
  إسناده ضعيف النقطاعه القاسم بن عبد الرمحن املسعودي مل يسمع عبد اهللا بن مسعود : قال حسني سليم أسد 



ان لكل شيء آفة : هللا أخربنا حممد بن يوسف عن سفيان عن طارق عن حكيم بن جابر قال قال عبد ا - ٦٢٣
  وآفة العلم النسيان 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

آفة العلم : أخربنا عبد اهللا بن سعيد ثنا أبو أسامة عن األعمش قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  - ٦٢٤
  النسيان وإضاعته ان حتدث به غري أهله 

  إسناده معضل : قال حسني سليم أسد 

  غائلة العلم النسيان : ربنا عفان ثنا محاد بن سلمة أنبانا أبو محزة التمار عن احلسن قال أخ - ٦٢٥
  األثر صحيح بشواهده : قال حسني سليم أسد 

تذاكروا هذا احلديث وتزاوروا فإنكم ان : أخربنا عثمان بن عمر انا كهمس عن بن بريدة قال قال علي  - ٦٢٦
  مل تفعلوا يدرس 

  إسناده صحيح : د قال حسني سليم أس

كنت أحسب بأين أصبت من العلم فجالست : أخربنا بشر بن احلكم قال مسعت سفيان يقول قال الزهري  - ٦٢٧
  عبيد اهللا فكأين كنت يف شعب من الشعاب 

   ٥٢إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب اختالف الفقهاء

قلت لعمر بن عبد العزيز لو مجعت الناس على : ال أخربنا يزيد بن هارون عن محاد بن سلمة عن محيد ق - ٦٢٨
  شيء فقال ما يسرين اهنم مل خيتلفوا قال مث كتب إىل اآلفاق أو إىل األمصار ليقضي كل قوم مبا اجتمع عليه فقهاؤهم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ب النيب صلى اهللا عليه و سلم مل ما أحب ان أصحا: أخربنا يزيد عن املسعودي عن عون بن عبد اهللا قال  - ٦٢٩
  خيتلفوا فإهنم لو اجتمعوا على شيء فتركه رجل ترك السنة ولو اختلفوا فأخذ رجل بقول أحد أخذ بالسنة 

  إسناده ضعيف لضعف عبد الرمحن بن عبد اهللا بن عتبة املسعودي : قال حسني سليم أسد 

  مبا رأى بن عباس الرأي مث تركه ر: أخربنا أبو نعيم ثنا حسن عن ليث عن طاوس قال  - ٦٣٠
  إسناده ضعيف لضعف الليث وهو ابن أيب سليم : قال حسني سليم أسد 

أخربنا احلجاج بن املنهال ثنا محاد بن سلمة أنبانا هشام بن عروة عن عروة عن مروان بن احلكم قال قال  - ٦٣١
رأيتم ان تتبعوه فاتبعوه قال عثمان ان نتبع رأيك اين قد رأيت يف اجلد رأيا فإن : يل عثمان بن عفان ان عمر قال يل 

  فإنه رشد وان نتبع رأي الشيخ قبلك فنعم ذو الرأي كان قال وكان أبو بكر جيعله أبا 
   ٥٣إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 



  باب يف العرض

عرضت على :  أخربنا إبراهيم بن املنذر احلزامي حدثنا مروان بن معاوية حدثنا عاصم األحول قال - ٦٣٢
  الشعيب أحاديث الفقه فأجازها يل 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أخربنا إبراهيم بن املنذر ثنا سفيان بن عيينة قال قلت لعمرو بن دينار أمسعت جابر بن عبد اهللا يقول قال  - ٦٣٣
  عم أمسك بنصاهلا قال ن: رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لرجل مر يف املسجد بسهام 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن : أخربنا إبراهيم بن املنذر ثنا سفيان قال قلت لعبد الرمحن بن القاسم أمسعت أباك حيدث عن عائشة  - ٦٣٤
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يقبلها وهو صائم قال نعم 

  إسناده صحيح واحلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

كتب إيل منصور حبديث فلقيته فقلت أحدث : ربنا احلسن بن أمحد ثنا مسكني بن بكري حدثنا شعبة قال أخ - ٦٣٥
  به عنك قال أو ليس إذا كتبت إليك فقد حدثتك قال وسألت أيوب السختياين فقال مثل ذلك 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عرضت عليه كتابا فقلت أرويه : ن معمر عن الزهري قال أخربنا زكريا بن عدي انا عبد اهللا بن املبارك ع - ٦٣٦
  عنك قال ومن حدثك به غريي 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: أخربنا إبراهيم بن املنذر احلزامي حدثنا داود بن عطاء موىل املزنيني حدثنا هشام بن عروة عن أبيه قال  - ٦٣٧
  عرض الكتاب واحلديث سواء 

  إسناده ضعيف لضعف داود بن عطاء :  قال حسني سليم أسد

عرض الكتاب واحلديث : أخربنا إبراهيم بن املنذر ثنا داود بن عطاء عن جعفر بن حممد عن أبيه قال  - ٦٣٨
  سواء 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

واحلديث سواء  كان زيد بن أسلم يرى عرض الكتاب: أخربنا إبراهيم بن املنذر حدثنا داود بن عطاء قال  - ٦٣٩
  وكان بن أيب ذئب يرى ذلك 

  إسناده ضعيف لضعف داود بن عطاء : قال حسني سليم أسد 

  انه كان يرى العرض واحلديث سواء : أخربنا إبراهيم ثنا مطرف عن مالك بن أنس  - ٦٤٠
و سلم فريجع باب الرجل يفيت بشيء مث يبلغه عن النيب صلى اهللا عليه  ٥٤إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



أخربنا قبيصة ثنا سفيان عن األعمش قال كان إبراهيم يقول يقوم عن  - ٦٤١إىل قول النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  ان النيب صلى اهللا عليه و سلم أقامه عن ميينه فأخذ به : يساره فحدثته عن مسيع الزيات عن بن عباس 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

مد بن محيد ثنا هارون بن املغرية عن عنبسة بن سعيد عن خالد بن زيد األنصاري عن عقار بن أخربنا حم - ٦٤٢
نشد عمر الناس أمسع من النيب صلى اهللا عليه و سلم أحد منكم يف : املغرية بن شعبة عن أبيه املغرية بن شعبة قال 

ضا فقام املقضي له فقال قضى النيب صلى اهللا اجلنني فقام املغرية بن شعبة فقال قضى فيه عبدا أو أمة فنشد الناس أي
عليه و سلم يل به عبدا أو أمة فنشد الناس أيضا فقام املقضي عليه فقال قضى النيب صلى اهللا عليه و سلم علي غرة 

عبدا أو أمة فقلت أتقضي علي فيه فيما ال أكل وال شرب وال استهل وال نطق ان تطله فهو أحق ما يطل فهوى 
 عليه و سلم إليه بشيء معه فقال أشعر فقال عمر لوال ما بلغين من قضاء النيب صلى اهللا عليه و سلم النيب صلى اهللا

  جلعلته دية بني ديتني 
  احلديث صحيح متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

إذا أردت ان تعرف خطأ معلمك فجالس : أخربنا سعيد بن عامر قال كان سالم يذكر عن أيوب قال  - ٦٤٣
  غريه 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

تذاكرنا مبكة الرجل ميوت فقلت عدهتا من يوم يأتيها اخلرب : أخربنا عفان ثنا محاد بن زيد حدثنا أيوب قال  - ٦٤٤
لقول احلسن وقتادة وأصحابنا قال فلقيين طلق بن حبيب العنزي فقال انك علي كرمي وإنك من أهل بلد العني 

ت آمن عليك وإنك قلت قوال ها هنا خالف قول أهل البلد ولست آمن بغريه فقلت ويف ذا إليهم سريعة وأين لس
اختالف قال نعم عدهتا من يوم ميوت فلقيت سعيد بن جبري فسألته فقال عدهتا من يوم تويف وسألت جماهدا فقال 

من يوم تويف وسألت حممد  عدهتا من يوم تويف وسألت عطاء بن أيب رباح فقال من يوم تويف وسألت أبا قالبة فقال
بن سريين فقال من يوم تويف قال وحدثين نافع ان بن عمر رضي اهللا عنهما قال من يوم تويف ومسعت عكرمة يقول 

من يوم تويف قال وقال جابر بن زيد من يوم تويف قال وكان بن عباس يقول من يوم تويف قال محاد ومسعت ليثا 
د قال من يوم تويف قال وقال علي من يوم يأتيها اخلرب قال عبد اهللا بن عبد حيدث عن احلكم ان عبد اهللا بن مسعو

  الرمحن أقول من يوم تويف 
   ٥٥إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب الرجل يفيت بالشيء مث غريه

سعود أخربنا أمحد بن محيد ثنا بن املبارك عن معمر عن مساك بن الفضل عن وهب بن منبه عن احلكم بن م - ٦٤٥
أتينا عمر يف املشركة فلم يشرك مث أتيناه العام املقبل فشرك فقلنا له فقال تلك على ما قضيناه وهذه على ما : قال 

  قضينا 
   ٥٦إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 



  باب يف إعظام العلم

علم فيما مضى يضنون كان أهل ال: أخربنا يعقوب بن إبراهيم ثنا روح ثنا حجاج األسود قال قال بن منبه  - ٦٤٦
بعلمهم عن أهل الدنيا فريغب أهل الدنيا يف علمهم فيبذلون هلم دنياهم وان أهل العلم اليوم بذلوا علمهم ألهل 

  الدنيا فزهد أهل الدنيا يف علمهم فضنوا عليهم بدنياهم 
   أعلم حجاج األسود مل يدرك وهبا فيما نعلم واهللا: إسناده ضعيف النقطاعه : قال حسني سليم أسد 

أخربنا يعقوب بن إبراهيم ثنا حممد بن عمر بن الكميت ثنا علي بن وهب اهلمداين حدثنا الضحاك بن  - ٦٤٧
مر سليمان بن عبد امللك باملدينة وهو يريد مكة فأقام هبا أياما فقال هل باملدينة أحد أدرك أحدا من : موسى قال 

حازم فأرسل إليه فلما دخل عليه قال له يا أبا حازم ما هذا اجلفاء  أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم فقالوا له أبو
قال أبو حازم يا أمري املؤمنني وأي جفاء رأيت مين قال أتاين وجوه أهل املدينة ومل تأتين قال يا أمري املؤمنني أعيذك 

إىل حممد بن شهاب الزهري باهللا ان تقول ما مل يكن ما عرفتين قبل هذا اليوم وال أنا رأيتك قال فالتفت سليمان 
فقال أصاب الشيخ وأخطأت قال سليمان يا أبا حازم مالنا نكره املوت قال ألنكم أخربتم اآلخرة وعمرمت الدنيا 

فكرهتم ان تنتقلوا من العمران إىل اخلراب قال أصبت يا أبا حازم فكيف القدوم غدا على اهللا قال أما احملسن 
سيء فكاآلبق يقدم على مواله فبكى سليمان وقال ليت شعري مالنا عند اهللا قال فكالغائب يقدم على أهله واما امل

قال } إن األبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم { اعرض عملك على كتاب اهللا قال وأي مكان أجده قال 
ا أبا حازم فأي عباد اهللا سليمان فأين رمحة اهللا يا أبا حازم قال أبو حازم رمحة اهللا قريب من احملسنني قال له سليمان ي

أكرم قال أو لو املروءة والنهى قال له سليمان فأي األعمال أفضل قال أبو حازم أداء الفرائض مع اجتناب احملارم 
قال سليمان فأي الدعاء أمسع قال أبو حازم دعاء احملسن إليه للمحسن قال فأي الصدقة أفضل قال للسائل البائس 

ترجوه قال ]  ١٦٤ص [ ال أذى قال فأي القول أعدل قال قول احلق عند من ختافه أو وجهد املقل ليس فيها من و
فأي املؤمنني أكيس قال رجل عمل بطاعة اهللا ودل الناس عليها قال فأي املؤمنني أمحق قال رجل احنط يف هوى أخيه 

ا أمري املؤمنني أو تعفين قال له وهو ظامل فباع آخرته بدنيا غريه قال له سليمان أصبت فما تقول فيما حنن فيه قال ي
سليمان ال ولكن نصيحة تلقيها إيل قال يا أمري املؤمنني ان آباءك قهروا الناس بالسيف وأخذوا هذا امللك عنوة على 

غري مشورة من املسلمني وال رضا هلم حىت قتلوا منهم مقتله عظيمة فقد ارحتلوا عنها فلو شعرت ما قالوه وما قيل 
جل من جلسائه بئس ما قلت يا أبا حازم قال أبو حازم كذبت ان اهللا أخذ ميثاق العلماء ليبيننه للناس هلم فقال له ر

وال يكتمونه قال له سليمان فكيف لنا ان نصلح قال تدعون التصلف ومتسكون باملروءة وتقسمون بالسوية قال له 
هله قال له سليمان هل لك يا أبا حازم ان سليمان كيف لنا باملأخذ به قال أبو حازم تأخذه من حله وتضعه يف أ

تصحبنا فتصيب منا ونصيب منك قال أعوذ باهللا قال له سليمان ومل ذاك قال أخشى أن أركن إليكم شيئا قليال 
فيذيقين اهللا ضعف احلياة وضعف املمات قال له سليمان أرفع إلينا حوائجك قال تنجيين من النار وتدخلين اجلنة قال 

ك إيل قال أبو حازم فمايل إليك حاجة غريها قال فادع يل قال أبو حازم اللهم ان كان سليمان سليمان ليس ذا
وليك فيسره خلري الدنيا واآلخرة وان كان عدوك فخذ بناصيته إىل ما حتب وترضى قال له سليمان قط قال أبو 

ي عن قوس ليس هلا وتر قال له حازم قد أوجزت وأكثرت ان كنت من أهله وان مل تكن من أهله فما ينفعين ان أرم
سليمان أوصين قال سأوصيك وأوجز عظم ربك ونزهه ان يراك حيث هناك أو يفقدك حيث أمرك فلما خرج من 

عندي مثلها كثري قال فردها عليه وكتب إليه ]  ١٦٥ص [ عنده بعث إليه مبائة دينار وكتب إليه ان أنفقها ولك 



سؤالك إياي هزال أو ردي عليك بذل وما أرضاها لك فكيف أرضاها لنفسي  يا أمري املؤمنني أعيذك باهللا ان يكون
جاريتني } يسقون ووجد من دوهنم { عليها رعاء } ورد ماء مدين وجد { وكتب إليه ان موسى بن عمران ملا 

رب إين ملا ال نسقي حىت يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبري فسقى هلما مث توىل إىل الظل فقال { تزودان فسأهلما فقالتا 
وذلك انه كان جائعا خائفا ال يأمن فسأل ربه ومل يسأل الناس فلم يفطن الرعاء وفطنت } أنزلت إيل من خري فقري 

اجلاريتان فلما رجعتا إىل أبيهما أخربتاه بالقصة وبقوله فقال أبومها وهو شعيب هذا رجل جائع فقال إلحدامها 
فشق على موسى حني } إن أيب يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا { فادعيه فلما أتته عظمته وغطت وجهها وقالت 

ومل جيد بدا من ان يتبعها انه كان بني اجلبال جائعا مستوحشا فلما تبعها هبت الريح } أجر ما سقيت لنا { ذكرت 
فجعلت تصفق ثياهبا على ظهرها فتصف له عجيزهتا وكانت ذات عجز وجعل موسى يعرض مرة ويغض أخرى فلما 

صربه ناداها يا أمة اهللا كوين خلفي وأريين السمت بقولك ذا فلما دخل على شعيب إذ هو بالعشاء مهيأ فقال  عيل
له شعيب اجلس يا شاب فتعش فقال له موسى أعوذ باهللا فقال له شعيب مل أما أنت جائع قال بلى ولكين أخاف ان 

من ديننا مبلء األرض ذهبا فقال له شعيب ال يا يكون هذا عوضا ملا سقيت هلما وأنا من أهل بيت ال نبيع شيئا 
شاب ولكنها عاديت وعادة آبائي نقريء الضيف ونطعم الطعام فجلس موسى فأكل ان كانت هذه املائة دينار عوضا 
ملا حدثت فامليتة والدم وحلم اخلنزير يف حال االضطرار أحل من هذه وان كان حلق يف بيت املال فلي فيها نظراء فإن 

  بيننا وإال فليس يل فيها حاجة ساويت 
  إسناده مسلسل باجملاهيل : قال حسني سليم أسد 

يا : أخربنا أبو عثمان البصري عن عبد العزيز بن مسلم القسملي انا زيد العمي عن بعض الفقهاء انه قال  - ٦٤٨
عند ربك يا  صاحب العلم اعمل بعلمك وأعط فضل مالك واحبس الفضل من قولك اال بشيء من احلديث ينفعك

صاحب العلم ان الذي علمت مث مل تعمل به قاطع حجتك ومعذرتك عند ربك إذا لقيته يا صاحب العلم ان الذي 
أمرت به من طاعة اهللا ليشغلك عما هنيت عنه من معصية اهللا يا صاحب العلم ال تكونن قويا يف عمل غريك ضعيفا 

عن الذي لك يا صاحب العلم عظم العلماء وزامحهم يف عمل نفسك يا صاحب العلم ال يشغلنك الذي لغريك 
واستمع منهم ودع منازعتهم يا صاحب العلم عظم العلماء لعلمهم وصغر اجلهال جلهلهم وال تباعدهم وقرهبم 
وعلمهم يا صاحب العلم ال حتدث حبديث يف جملس حىت تفهمه وال جتب امرأ يف قوله حىت تعلم ما قال لك يا 

باهللا وال تغتر بالناس فإن الغرة باهللا ترك أمره والغرة بالناس اتباع هواهم واحذر من اهللا ما صاحب العلم ال تغتر 
حذرك من نفسه واحذر من الناس فتنتهم يا صاحب العلم انه ال يكمل ضوء النهار اال بالشمس كذلك ال تكمل 

اب كذلك ال يصلح اإلميان اال بالعلم احلكمة اال بطاعة اهللا يا صاحب العلم انه ال يصلح الزرع اال باملاء والتر
والعمل يا صاحب العلم كل مسافر متزود وسيجد إذا احتاج إىل زاده ما تزود وكذلك سيجد كل عامل إذا احتاج 
إىل عمله يف اآلخرة ما عمل يف الدنيا يا صاحب العلم إذا أراد اهللا ان حيضك على عبادته فاعلم انه إمنا أراد ان يبني 

يه فال حتولن إىل غريه فترجع من كرامته إىل هوانه يا صاحب العلم انك ان تنقل احلجارة واحلديد لك كرامتك عل
أهون عليك من ان حتدث من ال يقبل حديثك ومثل الذي حيدث من ال يقبل حديثه كمثل الذي ينادي امليت ويضع 

  املائدة ألهل القبور 
   ٥٧إسناده مظلم : قال حسني سليم أسد 

  اد بن عباد اخلواص الشاميباب رسالة عب



: أخربنا عبد امللك بن سليمان أبو عبد الرمحن األنطاكي عن عباد بن عباد اخلواص الشامي أبو عتبة قال  - ٦٤٩
فرب ذي عقل قد شغل قلبه بالتعمق فيما هو عليه ضرر عن االنتفاع مبا ]  ١٦٧ص [ أما بعد اعقلوا والعقل نعمة 

هيا ومن فضل عقل املرء ترك النظر فيما ألنظر فيه حىت يكون فضل عقله وباال حيتاج إليه حىت صار عن ذلك سا
عليه يف ترك مناقشة من هو دونه يف األعمال الصاحلة أو رجل شغل قلبه ببدعة قلد فيها دينه رجاال دون أصحاب 

لة اال تركها بزعم انه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أو اكتفى برأيه فيما ال يرى اهلدى اال فيها وال يرى الضال
أخذها من القرآن وهو يدعو إىل فراق القرآن أفما كان للقرآن محلة قبله وقبل أصحابه يعملون مبحكمه ويؤمنون 
مبتشاهبه وكانوا منه على منار أوضح الطريق وكان القرآن إمام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وكان رسول اهللا 

حابه وكان أصحابه أئمة ملن بعدهم رجال معروفون منسوبون يف البلدان متفقون يف صلى اهللا عليه و سلم إماما ألص
الرد على أصحاب األهواء مع ما كان بينهم من االختالف وتسكع أصحاب األهواء برأيهم يف سبل خمتلفة جائرة 

يف هيآهتم كلما  عن القصد مفارقة للصراط املستقيم فتوهت هبم أدالؤهم يف مهامة مضلة فأمعنوا فيها متعسفني
أحدث هلم الشيطان بدعة يف ضاللتهم انتقلوا منها إىل غريها ألهنم مل يطلبوا أثر السالفني ومل يقتدوا باملهاجرين وقد 
ذكر عن عمر انه قال لزياد هل تدري ما يهدم اإلسالم زلة عامل وجدال منافق بالقرآن وأئمة مضلون اتقوا اهللا وما 

كم من الغيبة والنميمة واملشي بني الناس بوجهني ولسانني وقد ذكر ان من كان ذا حدث يف قرائكم وأهل مساجد
وجهني يف الدنيا كان ذا وجهني يف النار يلقاك صاحب الغيبة فيغتاب عندك من يرى انك حتب غيبته وخيالفك إىل 

منكما ما يأيت عند صاحبك فيأتيه عنك مبثله فإذا هو قد أصاب عند كل واحد منكما حاجته وخفي على كل واحد 
صاحبه حضوره عند من حضره حضور األخوان وغيبته عن من غاب عنه غيبة األعداء من حضر منهم كانت له 
األثرة ومن غاب منهم مل تكن له حرمة يغنب من حضره بالتزكية ويغتاب من غاب عنه بالغيبة فيا لعباد اهللا أما يف 

ته ويرده عن عرض أخيه املسلم بل عرف هواهم فيما مشى به القوم من رشيد وال مصلح به يقمع هذا عن مكيد
حاجته فأكل بدينه مع أدياهنم فاهللا اهللا ذبوا عن حرم أعيانكم ]  ١٦٨ص [ إليهم فاستمكن منهم وأمكنوه من 

وكفوا ألسنتكم عنهم اال من خري وناصحوا اهللا يف أمتكم إذ كنتم محلة الكتاب والسنة فإن الكتاب ال ينطق حىت 
طق به وان السنة ال تعمل حىت يعمل هبا فمىت يتعلم اجلاهل إذا سكت العامل فلم ينكر ما ظهر ومل يأمر مبا ترك وقد ين
اتقوا اهللا فإنكم يف زمان رق فيه الورع وقل فيه } أخذ اهللا ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس وال تكتمونه { 

وا حبمله وكرهوا ان يعرفوا بإضاعته فنطقوا فيه باهلوى ملا ادخلوا فيه اخلشوع ومحل العلم مفسدوه فأحبوا ان يعرف
من اخلطأ وحرفوا الكلم عما تركوا من احلق إىل ما عملوا به من باطل فذنوهبم ذنوب ال يستغفر منها وتقصريهم 

زلة أهلها تقصري ال يعترف به كيف يهتدي املستدل املسترشد إذا كان الدليل حائرا أحبوا الدنيا وكرهوا من
فشاركوهم يف العيش وزايلوهم بالقول ودافعوا بالقول عن أنفسهم ان ينسبوا إىل عملهم فلم يتربءوا مما انتفوا منه 
ومل يدخلوا فيما نسبوا إليه أنفسهم ألن العامل باحلق متكلم وان سكت وقد ذكر ان اهللا تعاىل يقول اين لست كل 

وهواه فإن كان مهه وهواه يل جعلت صمته محدا ووقارا وان مل يتكلم وقال كالم احلكيم أتقبل ولكين انظر إىل مهه 
خذوا { كتبا وقال } كمثل احلمار حيمل أسفارا { مل يعملوا هبا } مثل الذين محلوا التوراة مث مل حيملوها { اهللا تعاىل 

العمل هبا فإن انتحال السنة دون قال العمل مبا فيه وال تكتفوا من السنة بانتحاهلا بالقول دون } ما آتيناكم بقوة 
العمل هبا كذب بالقول مع إضاعة العلم وال تعيبوا بالبدع تزينا بعيبها فإن فساد أهل البدع ليس بزائد يف صالحكم 
وال تعيبوها بغيا على أهلها فإن البغي من فساد أنفسكم وليس ينبغي للمطبب ان يداوي املرضى مبا يربئهم وميرضه 

تغل مبرضه عن مداواهتم ولكن ينبغي ان يلتمس لنفسه الصحة ليقوى به على عالج املرضى فليكن فإنه إذا مرض اش



منكم ألنفسكم ونصيحة منكم لربكم وشفقة منكم على ]  ١٦٩ص [ أمركم فيما تنكرون على إخوانكم نظرا 
ضا النصيحة وان إخوانكم وان تكونوا مع ذلك بعيوب أنفسكم أعنا منكم بعيوب غريكم وان يستفطم بعضكم بع

حيظى عندكم من بذهلا لكم وقبلها منكم وقد قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه رحم اهللا من أهدى إيل عيويب 
حتبون ان تقولوا فيحتمل لكم وان قيل لكم مثل الذي قلتم غضبتم جتدون على الناس فيما تنكرون من أمورهم 

رأيكم ورأي أهل زمانكم وتثبتوا قبل ان تكلموا وتعلموا قبل  وتأتون مثل ذلك أفال حتبون أن يؤخذ عليكم اهتموا
ان تعملوا فإنه يأيت زمان يشتبه فيه احلق والباطل ويكون املعروف فيه منكرا واملنكر فيه معروفا فمنكم مقترب إىل 

اآلية فعليكم  }أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا { اهللا مبا يباعده ومتحبب إليه مبا يبغضه عليه قال اهللا تعاىل 
بالوقوف عند الشبهات حىت يربز لكم واضح احلق بالبينة فإن الداخل فيما ال يعلم بغري علم آمث ومن نظر هللا نظر 

اهللا له عليكم بالقرآن فأمتوا به وأموا به وعليكم بطلب أثر املاضني فيه ولو ان األحبار والرهبان مل يتقوا زوال 
كتاب وتبيانه ما حرفوه وال كتموه ولكنهم ملا خالفوا الكتاب بأعماهلم التمسوا ان مراتبهم وفساد منزلتهم بإقامة ال

خيدعوا قومهم عما صنعوا خمافة ان تفسد منازهلم وان يتبني للناس فسادهم فحرفوا الكتاب بالتفسري وما مل 
م مصانعة هلم وقد يستطيعوا حتريفه كتموه فسكتوا عن صنيع أنفسهم إبقاء على منازهلم وسكتوا عما صنع قومه

ورققوا ]  ١٧٠ص [ أخذ اهللا ميثاق الذين أوتوا الكتاب ليبيننه للناس وال يكتمونه بل مالوا عليه ورفقوا هلم فيه 
  هلم فيه 
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  كتاب الطهارة

 )١   

  باب فرض الوضوء والصالة

ملا هنينا أن نبتدئ النيب : علي بن عبد احلميد ثنا سليمان بن املغرية عن ثابت عن أنس بن مالك قال أخربنا  - ٦٥٠
صلى اهللا عليه و سلم كان يعجبنا ان يقدم البدوي واألعرايب العاقل فيسأل النيب صلى اهللا عليه و سلم وحنن عنده 

هللا عليه و سلم فقال يا حممد ان رسولك أتانا فزعم فبينا حنن كذلك إذ جاء أعرايب فجثا بني يدي رسول اهللا صلى ا
لنا انك تزعم ان اهللا أرسلك فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم صدق قال فبالذي رفع السماء وبسط األرض 

ونصب اجلبال آهللا أرسلك فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم نعم قال فإن رسولك زعم لنا انك تزعم ان علينا مخس 
يوم والليلة فقال النيب صدق قال فبالذي أرسلك آهللا أمرك هبذا فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم نعم صلوات يف ال

قال فإن رسولك زعم لنا انك تزعم ان علينا صوم شهر يف السنة فقال النيب صدق قال فبالذي أرسلك آهللا أمرك 
الزكاة فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم صدق  هبذا قال نعم قال فإن رسولك زعم لنا انك تزعم ان علينا يف أموالنا

قال فبالذي أرسلك آهللا أمرك هبذا فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم نعم قال فإن رسولك زعم لنا انك تزعم إن 
علينا احلج إىل البيت من استطاع إليه سبيال فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم صدق قال فبالذي أرسلك آهللا أمرك 

النيب صلى اهللا عليه و سلم نعم قال فوالذي بعثك باحلق ال أدع منهن شيئا وال أجاوزهن قال مث وثب  هبذا قال
  األعرايب فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم إن صدق األعرايب دخل اجلنة 

  إسناده صحيح واحلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 



جاء : ء بن السائب عن سامل بن أيب اجلعد عن بن عباس قال أخربنا حممد بن يزيد ثنا بن فضيل ثنا عطا - ٦٥١
أعرايب إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال السالم عليك يا غالم بين عبد املطلب فقال عليك وقال اين رجل من 

أخوالك من بين سعد بن بكر وأنا رسول قومي إليك ووافدهم وأين سائلك فمشدد مسأليت إليك ومناشدك فمشدد 
شديت إياك قال خذ عنك يا أخا بين سعد قال من خلقك وخلق من قبلك ومن هو خالق من بعدك قال اهللا قال منا

فنشدتك بذلك أهو أرسلك قال نعم قال من خلق السماوات السبع واألرضني السبع وأجرى بينهن الرزق قال اهللا 
رسلك ان نصلي يف اليوم والليلة مخس قال فنشدتك بذلك هو أرسلك قال نعم قال انا وجدنا يف كتابك وأمرتنا 

صلوات ملواقيتها فنشدتك بذلك أهو أمرك قال نعم قال فإنا وجدنا يف كتابك وأمرتنا رسلك أن نأخذ من حواشي 
أموالنا فنردها على فقرائنا فنشدتك بذلك أهو أمرك بذلك قال نعم مث قال أما اخلامسة فلست بسائلك عنها وال 

والذي بعثك باحلق ألعملن هبا ومن أطاعين من قومي مث رجع فضحك النيب صلى اهللا عليه  أرب يل فيها مث قال أما
  و سلم حىت بدت نواجذه مث قال والذي نفسي بيده لئن صدق ليدخلن اجلنة 

  إسناده ضعيف حممد بن فضيل متأخر السماع من عطاء : قال حسني سليم أسد 

مد بن إسحاق حدثين سلمة بن كهيل وحممد بن الوليد بن نويفع أخربنا حممد بن محيد ثنا سلمة حدثين حم - ٦٥٢
بعث بنو سعد بن بكر ضمام بن ثعلبة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و : عن كريب موىل بن عباس عن بن عباس قال 

يف سلم فقدم عليه فأناخ بعريه على باب املسجد مث عقله مث دخل املسجد ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جالس 
أصحابه وكان ضمام رجال جلدا أشعر ذا غديرتني حىت وقف على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال أيكم بن 

املطلب فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنا بن عبد املطلب قال حممد قال نعم قال يا بن ]  ١٧٣ص [ عبد 
قال ال أجد يف نفسي فسل عما بدا لك قال إين  عبد املطلب إين سائلك ومغلظ يف املسألة فال جتدن يف نفسك

أنشدك باهللا إهلك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك آهللا بعثك إلينا رسوال قال اللهم نعم قال فأنشدك باهللا 
إهلك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك اهللا أمرك أن نعبده وحده ال نشرك به شيئا وأن خنلع هذه األنداد 

ليت كانت آباؤنا تعبدها من دونه قال اللهم نعم قال فأنشدك باهللا إهلك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك ا
آهللا أمرك أن نصلي هذه الصلوات اخلمس قال اللهم نعم مث جعل يذكر فرائض اإلسالم فريضة فريضة الزكاة 

ما ناشده يف اليت قبلها حىت إذا فرغ قال فإين والصيام واحلج وشرائع اإلسالم كلها ويناشده عند كل فريضة ك
أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا عبده ورسوله وسأؤدي هذه الفريضة واجتنب ما هنيتين عنه مث قال ال أزيد 

وال أنقص مث انصرف إىل بعريه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حني وىل إن يصدق ذو العقيصتني يدخل اجلنة 
ى إىل بعريه فأطلق عقاله مث خرج حىت قدم على قومه فاجتمعوا إليه فكان أول ما تكلم أن قال بأست الالت فأت

والعزى قالوا مه يا ضمام اتق الربص واتق اجلنون واتق اجلذام قال ويلكم إهنما واهللا ال تضران وال تنفعان إن اهللا قد 
فيه وأين أشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا عبده ورسوله وقد بعث رسوال وأنزل عليه كتابا استنقذكم به مما كنتم 

جئتكم من عنده مبا أمركم به وهناكم عنه قال فواهللا ما أمسى من ذلك اليوم ويف حاضره رجل وال امرأة إال مسلما 
  قال يقول بن عباس فما مسعنا بوافد قوم كان أفضل من ضمام بن ثعلبة 

   ٢يف ولكن احلديث صحيح إسناده ضع: قال حسني سليم أسد 

  باب ما جاء يف الطهور



أخربنا مسلم بن إبراهيم ثنا أبان هو بن يزيد ثنا حيىي بن أيب كثري عن زيد عن أيب سالم عن أيب مالك  - ٦٥٣
 الطهور شطر اإلميان واحلمد هللا ميأل امليزان وال إله اال اهللا واهللا: األشعري ان نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

أكرب ميأل ما بني السماوات واألرض والصالة نور والصدقة برهان والوضوء ضياء والقرآن حجة لك أو عليك 
  وكل الناس يغدوا فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عقدهن : ل حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن أيب إسحاق عن جري النهدي عن رجل من بين سليم قا - ٦٥٤
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف يدي أو قال عقدهن يف يده ويده يف يدي سبحان اهللا نصف امليزان واحلمد هللا 

  ميأل امليزان واهللا أكرب ميأل ما بني السماء واألرض والوضوء نصف اإلميان والصوم نصف الصرب 
  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

ف ثنا سفيان عن منصور واألعمش عن سامل بن أيب اجلعد عن ثوبان موىل رسول اهللا حدثنا حممد بن يوس - ٦٥٥
استقيموا ولن حتصوا واعلموا ان خري أعمالكم : صلى اهللا عليه و سلم قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  الصالة وقال اآلخر ان من خري أعمالكم الصالة ولن حيافظ على الوضوء اال مؤمن 
  إسناده صحيح : ني سليم أسد قال حس

حدثنا حيىي بن بشر ثنا الوليد بن مسلم ثنا أبو ثوبان قال حدثين حسان بن عطية ان أبا كبشة السلويل  - ٦٥٦
سددوا : حدثه انه مسع ثوبان موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  ولن حيافظ على الوضوء اال مؤمن وقاربوا وخري أعمالكم الصالة 
باب قوله  ٣إسناده حسن من أجل عبد الرمحن بن ثابت بن ثوبان ولكن احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ثنا شعبة ثنا  - ٦٥٧اآلية } إذا قمتم إىل الصالة فاغسلوا وجوهكم { تعاىل 
كان يصلي الصلوات كلها بوضوء واحد وان عليا كان يتوضأ لكل صالة  ان سعدا: مسعود بن علي عن عكرمة 

  وأيديكم } إذا قمتم إىل الصالة فاغسلوا وجوهكم { وتال هذه اآلية 
  " عكرمة مل يسمع من سعد بن أيب وقاص : " رجاله ثقات ولكنه منقطع قال أبو حامت : قال حسني سليم أسد 

هو بن إسحاق عن حممد بن حيىي بن حبان عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عمر أخربنا أمحد بن خالد ثنا حممد  - ٦٥٨
قال قلت أرأيت توضأ بن عمر لكل صالة طاهرا أو غري طاهر عم ذلك قال حدثته أمساء بنت زيد بن اخلطاب ان 

طاهرا أو غري  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمر بالوضوء لكل صالة: عبد اهللا بن حنظلة بن أيب عامر حدثها أن 
طاهر فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صالة وكان بن عمر يرى ان به على ذلك قوة فكان ال يدع الوضوء 

  لكل صالة 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كان رسول اهللا : أخربنا عبيد اهللا بن موسى عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن بن بريدة عن أبيه قال  - ٦٥٩
 عليه و سلم يتوضأ لكل صالة حىت كان يوم فتح مكة صلى الصلوات بوضوء واحد ومسح على خفيه صلى اهللا

فقال له عمر رأيتك صنعت شيئا مل تكن تصنعه قال إين عمدا صنعت يا عمر قال أبو حممد فدل فعل رسول اهللا 



اآلية لكل حمدث ليس } وجوهكم إذا قمتم إىل الصالة فاغسلوا { صلى اهللا عليه و سلم ان معىن قول اهللا تعاىل 
  للطاهر ومنه قول النيب صلى اهللا عليه و سلم ال وضوء اال من حدث واهللا أعلم 

   ٤إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف الذهاب إىل احلاجة

 صلى كنت مع رسول اهللا: أخربنا يعلى بن عبيد ثنا حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن املغرية بن شعبة قال  - ٦٦٠
  اهللا عليه و سلم يف بعض أسفاره وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا ذهب إىل احلاجة أبعد 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

كان النيب : أخربنا أبو نعيم ثنا جرير بن حازم عن بن سريين عن عمرو بن وهب عن املغرية بن شعبة قال  - ٦٦١
  ز تباعد قال أبو حممد هو األدب صلى اهللا عليه و سلم إذا ترب

   ٥إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب التستر عند احلاجة

أخربنا أبو عاصم ثنا ثور بن يزيد ثنا حصني احلمريي أخربنا أبو سعيد اخلري عن أيب هريرة قال قال رسول  - ٦٦٢
ن ال فال حرج من استجمر فليوتر من من اكتحل فليوتر من فعل ذلك فقد أحسن وم: اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

فعل فقد أحسن ومن ال فال حرج من أكل فليتخلل فما ختلل فليلفظ وما الك بلسانه فليبتلع من أتى الغائط فليستتر 
  فإن مل جيد إال كثيب رمل فليستدبره فإن الشياطني يتالعبون مبقاعد بين آدم من فعل فقد أحسن ومن ال فال حرج 

  إسناده حسن : د قال حسني سليم أس

أخربنا حجاج بن منهال ثنا مهدي ثنا حممد بن عبد اهللا بن أيب يعقوب عن احلسن بن سعد موىل احلسن بن  - ٦٦٣
  كان أحب ما استتر به النيب صلى اهللا عليه و سلم حلاجة هدف أو حائش خنل : علي عن عبد اهللا بن جعفر قال 

   ٦إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  نهي عن استقبال القبلة بغائط أو بولباب ال

أخربنا أبو عاصم عن بن جريج عن عبد الكرمي عن الوليد بن مالك عن عبد القيس عن حممد بن قيس  - ٦٦٤
أنت رسويل إىل أهل مكة فقال : موىل سهل بن حنيف عن سهل بن حنيف ان النيب صلى اهللا عليه و سلم قال له 

  قرأ عليكم السالم ويأمركم إذا خرجتم فال تستقبلوا القبلة وال تستدبروها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ي
  إسناده ضعيف ولكن احلديث صحيح بشواهده : قال حسني سليم أسد 

أخربنا أبو نعيم ثنا بن عيينة عن الزهري عن عطاء بن زيد عن أيب أيوب عن النيب صلى اهللا عليه و سلم  - ٦٦٥
تستقبلوا القبلة بغائط وال بول وال تستدبروها قال مث قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا إذا أتيتم الغائط فال : قال 

مراحيض قد بنيت عند القبلة فننحرف ونستغفر اهللا قال أبو حممد وهذا أصح من حديث عبد الكرمي وعبد الكرمي 



  شبه املتروك 
   ٧إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب حدثنا عمرو بن عون

ان النيب صلى اهللا عليه و سلم : حدثنا عمرو بن عون عن عبد السالم بن حرب عن األعمش عن أنس  - ٦٦٦
  كان ال يرفع ثوبه حىت يدنو من األرض قال أبو حممد هو أدب وهو أشبه من حديث املغرية 

   ٨إسناده ضعيف مل يسمعه األعمش من أنس : قال حسني سليم أسد 

  ةباب الرخصة يف استقبال القبل

أخربنا يزيد بن هارون ثنا حيىي بن سعيد ان حممد بن حيىي بن حبان أخربه أن عمه واسع بن حبان أخربه  - ٦٦٧
رأيت النيب صلى اهللا عليه و سلم على ظهر بيتنا فرأيت النيب صلى اهللا عليه و سلم جالسا على : عن بن عمر قال 

  لبنتني مستقبل بيت املقدس 
   ٩ه صحيح إسناد: قال حسني سليم أسد 

  باب يف البول قائما

جاء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل : أخربنا جعفر بن عون انا األعمش عن أيب وائل عن حذيفة قال  - ٦٦٨
  سباطة قوم فبال وهو قائم قال أبو حممد ال أعلم فيه كراهية 

   ١٠إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب ما يقول إذا دخل املخرج

كان رسول اهللا : أخربنا أبو النعمان ثنا محاد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال  - ٦٦٩
  صلى اهللا عليه و سلم إذا دخل اخلالء قال اللهم إين أعوذ بك من اخلبث واخلبائث 

   ١١إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب االستطابة

عبد الرمحن عن أيب حازم عن مسلم بن قرط عن عروة عن عائشة  حدثنا سعيد بن منصور ثنا يعقوب بن - ٦٧٠
إذا ذهب أحدكم إىل الغائط فليذهب معه بثالثة أحجار يستطيب هبن : قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  فإهنا جتزئ عنه 
  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 



شام بن عروة عن عمرو بن خزمية عن عمارة بن خزمية أخربنا حممد بن عيينة أنبأ علي هو بن مسهر عن ه - ٦٧١
  ثالثة أحجار ليس هبن رجيع يعين االستطابة : بن ثابت األنصاري عن أبيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

   ١٢إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

  باب النهي عن االستنجاء بعظم أو روث

عن عبد الكرمي هو بن أيب املخارق عن الوليد بن مالك من عبد القيس عن أخربنا أبو عاصم عن بن جريج  - ٦٧٢
أنت رسويل إىل : حممد بن قيس موىل سهل بن حنيف عن سهل بن حنيف ان النيب صلى اهللا عليه و سلم قال له 

ببعرة قال أهل مكة فقل ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقرأ عليكم السالم ويأمركم ان ال تستنجوا بعظم وال 
  أبو عاصم مرة وينهاكم أو يأمركم 

   ١٣إسناده ضعيف واحلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب النهي عن االستنجاء باليمني

أخربنا وهب بن جرير ويزيد بن هارون وأبو نعيم عن هشام عن حيىي عن عبد اهللا بن أيب قتادة عن أبيه ان  - ٦٧٣
  ال ميس أحدكم ذكره بيمينه وال يستنجي بيمينه : النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

   ١٤إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب االستنجاء باألحجار

حدثنا زكريا بن عدي ثنا بن املبارك عن بن عجالن عن القعقاع عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال  - ٦٧٤
لولد أعلمكم فال تستقبلوا القبلة وال تستدبروها وإذا إمنا أنا لكم مثل الوالد ل: رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  استطبت فال تستطب بيمينك وكان يأمرنا بثالثة أحجار وينهى عن الروث والرمة فقال زكريا يعين العظام البالية 
   ١٥إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  باب االستنجاء باملاء

ان النيب صلى اهللا عليه و : أيب ميمونة عن أنس بن مالك أخربنا يزيد بن هارون عن شعبة عن عطاء بن  - ٦٧٥
  سلم كان إذا ذهب حلاجته أتيته انا وغالم بعنزة وإداوة فيتوضأ 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان إذا خرج : أخربنا أبو الوليد الطيالسي ثنا شعبة عن أيب معاذ عن أنس  - ٦٧٦
  الء جاء الغالم بإداوة من ماء كان يستنجي به قال أبو حممد أبو معاذ امسه عطاء بن منيع أيب ميمونة من اخل

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



أخربنا سعيد بن سليمان عن عباد بن العوام عن حصني بن عبد الرمحن عن ذرعن املسيب بن جنبة قال  - ٦٧٧
  حذيفة كان يستنجي باملاء ان : حدثتين عميت وكانت حتت حذيفة 

   ١٦إسناده ضعيف فيه جهالة : قال حسني سليم أسد 

  باب فيمن ميسح يده بالتراب بعد االستنجاء

أخربنا حممد بن يوسف عن أبان بن عبد اهللا بن أيب حازم عن موىل أليب هريرة عن أيب هريرة قال قال  - ٦٧٨
دخل غيضة فأتيته مباء فاستنجى مث مسح يده بالتراب مث غسل إيتين بوضوء مث : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  يده 
  إسناده ضعيف جلهالة موىل أيب هريرة : قال حسني سليم أسد 

أخربنا حممد بن يوسف ثنا أبان بن عبد اهللا حدثين إبراهيم بن جرير بن عبد اهللا عن أبيه عن النيب صلى اهللا  - ٦٧٩
  مثله : عليه و سلم 

   ١٧رجاله ثقات غري أنه منقطع إبراهيم بن جرير مل يسمع من أبيه : سد قال حسني سليم أ

  باب ما يقول إذا خرج من اخلالء

ان النيب صلى اهللا : أخربنا مالك بن إمساعيل ثنا إسرائيل عن يوسف بن أيب بردة عن أبيه ان عائشة حدثته  - ٦٨٠
  عليه و سلم كان إذا خرج من اخلالء قال غفرانك 

   ١٨إسناده صحيح : يم أسد قال حسني سل

  باب يف السواك

أخربنا حيىي بن حسان ثنا سعيد بن زيد عن شعيب بن احلبحاب عن أنس ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و  - ٦٨١
  أكثرت عليكم يف السواك : سلم قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

بحاب عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا أخربنا حممد بن عيسى ثنا عبد الوارث عن شعيب بن احل - ٦٨٢
  أكثرت عليكم يف السواك : صلى اهللا عليه و سلم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أخربنا حممد بن أمحد ثنا سفيان عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم  - ٦٨٣
  عند كل صالة قال أبو حممد يعين السواك  لوال ان أشق على أميت ألمرهتم به: قال 

   ١٩إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب السواك مطهرة للفم



أخربنا خالد بن خملد هو القطواين حدثنا إبراهيم بن إمساعيل بن أيب حبيبة أخربين داود بن احلصني عن  - ٦٨٤
  السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب : سلم  القاسم بن حممد عن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و

   ٢٠إسناده ضعيف لضعف إبراهيم بن إمساعيل ولكن احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب السواك عند التهجد

كان رسول اهللا صلى اهللا : أخربنا سعيد بن الربيع ثنا شعبة عن حصني قال مسعت أبا وائل عن حذيفة قال  - ٦٨٥
  إىل التهجد يشوص فاه بالسواك  عليه و سلم إذا قام

   ٢١إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب ال تقبل الصالة بغري طهور

ال : أخربنا سهل بن محاد ثنا شعبة عن قتادة عن أيب املليح عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال  - ٦٨٦
  يقبل اهللا صالة بغري طهور وال صدقة من غلول 

   ٢٢إسناده صحيح : سد قال حسني سليم أ

  باب مفتاح الصالة طهور

أخربنا حممد بن يوسف عن سفيان عن عبد اهللا بن حممد بن عقيل عن حممد بن احلنفية عن علي قال قال  - ٦٨٧
  مفتاح الصالة الطهور وحترميها التكبري وحتليلها التسليم : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

   ٢٣ن إسناده حس: قال حسني سليم أسد 

  باب كم يكفي يف الوضوء من املاء

كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يتوضأ : أخربنا حممد بن عيسى ثنا بن علية ثنا أبو رحيانة عن سفينة قال  - ٦٨٨
  ويغتسل بالصاع 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كان :  بن جرب قال مسعت أنسا يقول أخربنا أبو الوليد الطيالسي ثنا شعبة أخربين عبد اهللا بن عبد اهللا - ٦٨٩
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يتوضأ باملكوك ويغتسل خبمس مكاكيك 

   ٢٤إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب الوضوء من امليضأة

أخربنا زكريا بن عدي ثنا عبيد اهللا بن عمرو عن عبد اهللا بن حممد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن  - ٦٩٠
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يأتينا يف منزلنا فأخذ ميضأة لنا تكون مدا وثلث مد أو ربع مد : فراء قالت ع



  فأسكب عليه فيتوضأ ثالثا ثالثا 
   ٢٥إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  باب التسمية يف الوضوء

زيد حدثين ربيح بن عبد الرمحن بن أيب سعيد أخربنا عبيد اهللا بن سعيد ثنا أبو عامر العقدي ثنا كثري بن  - ٦٩١
  ال وضوء ملن مل يذكر اسم اهللا عليه : اخلدري عن أبيه عن جده عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

   ٢٦إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  باب فيمن يدخل يديه يف اإلناء قبل ان يغسلهما

النعمان بن سامل قال مسعت بن عمرو بن أوس حيدث عن جده أخربنا هاشم بن القاسم أنا شعبة أخربين  - ٦٩٢
رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم توضأ فاستوكف ثالثا فقلت أنا له أي شيء استوكف : أوس بن أيب أوس أنه 

  ثالثا قال غسل يديه ثالثا 
   ٢٧إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب الوضوء ثالثا

جلهضمي ثنا عبد األعلى عن معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن محران بن أبان أخربنا نصر بن علي ا - ٦٩٣
ان عثمان توضأ فمضمض واستنشق وغسل وجهه ثالثا ويديه ثالثا ومسح برأسه وغسل : موىل عثمان بن عفان 

هذا مث صلى رجليه ثالثا مث قال رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم توضأ كما توضأت مث قال من توضأ وضوئي 
  ركعتني ال حيدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه 

   ٢٨إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب الوضوء مرتني مرتني

ان : حدثنا حيىي بن حسان ثنا عبد العزيز بن حممد وخالد بن عبد اهللا عن عمرو بن حيىي املازين عن أبيه  - ٦٩٤
أكفأ على يديه فغسلهما ثالث مرات وغسل وجهه ثالثا ويديه إىل املرفقني مرتني عبد اهللا بن زيد دعا بتور من ماء ف

  مرتني مث قال هكذا رأيت رسول اهللا يتوضأ 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أخربنا حيىي ثنا عبد العزيز بن أيب سلمة عن عمرو بن حيىي عن أبيه عن عبد اهللا بن زيد عن النيب صلى اهللا  - ٦٩٥
  حنوا منه : و سلم  عليه

   ٢٩إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب الوضوء مرة مرة



اال أنبئكم : أخربنا أب وعاصم ثنا سفيان الثوري ثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن بن عباس قال  - ٦٩٦
  أو اال أخربكم بوضوء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فتوضأ مرة مرة أو قال مرة مرة 

  إسناده صحيح : حسني سليم أسد  قال

أخربنا أبو الوليد حدثين عبد العزيز بن حممد الدراوردي ثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن بن عباس  - ٦٩٧
  أن النيب صلى اهللا عليه و سلم توضأ مرة مرة ومجع بني املضمضة واالستنشاق : 

   ٣٠إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  سباغ الوضوءباب ما جاء يف إ

حدثنا زكريا بن عدي ثنا عبيد اهللا بن عمرو عن بن عقيل عن سعيد بن املسيب عن أيب سعيد اخلدري عن  - ٦٩٨
أال أدلكم على ما يكفر اهللا به اخلطايا ويزيد به يف احلسنات قالوا بلى : النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه مسعه يقول 
  اخلطا إىل املساجد وانتظار الصالة بعد الصالة  قال إسباغ الوضوء على املكروهات وكثرة

  إسناده حسن واحلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا موسى بن مسعود ثنا زهري بن حممد عن عبد اهللا هو بن حممد بن عقيل عن سعيد بن املسيب عن أيب  - ٦٩٩
  فذكر بنحوه : سعيد اخلدري أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده حسن : ل حسني سليم أسد قا

حدثنا مسدد ثنا محاد بن زيد عن أيب اجلهضم عن عبيد اهللا عن بن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم  - ٧٠٠
  أمرنا بإسباغ الوضوء : قال 

   ٣١إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف املضمضة

دخل علي الرحبة : الد بن علقمة اهلمداين حدثين عبد خري قال أخربنا أبو الوليد الطيالسي ثنا زائدة ثنا خ - ٧٠١
بعد ما صلى الفجر فجلس يف الرحبة مث قال لغالم له ايتين بطهور قال فاتاه الغالم بإناء فيه ماء وطست قال عبد 

خري وحنن جلوس ننظر إليه فأدخل يده اليمىن فمأل فمه فمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى فعل هذا ثالث 
  رات مث قال من سره ان ينظر إىل طهور رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فهذا طهوره م

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  بإسناده حنوه : أخربنا أبو نعيم ثنا حسن بن عقبة املرادي أخربين عبد خري  - ٧٠٢
   ٣٢إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف االستنشاق واالستجمار



أخربنا أمحد بن خالد ثنا حممد بن إسحاق عن الزهري عن عائذ اهللا بن عبد اهللا قال مسعت أبا هريرة يقول  - ٧٠٣
  من استنشق فليستنثر ومن استجمر فليوتر : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

   ٣٣حيح ولكن احلديث ص. إسناده ضعيف حممد بن إسحاق قد عنعن وهو مدلس : قال حسني سليم أسد 

  باب يف ختليل اللحية

رأيت عثمان توضأ : أخربنا مالك بن إمساعيل ثنا إسرائيل عن عامر بن شقيق عن شقيق بن سلمة قال  - ٧٠٤
  فخلل حليته وقال هكذا رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم توضأ 

   ٣٤إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  باب يف ختليل األصابع

و عاصم أنبأ بن جريج أخربين إمساعيل بن كثري عن عاصم بن لقيط بن صربة عن أبيه وافد بين أخربنا أب - ٧٠٥
  إذا توضأت فأسبغ وضوءك وخلل بني أصابعك : املنتفق عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

   ٣٥إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب ويل لألعقاب من النار

ا جعفر هو بن احلارث عن منصور بن هالل بن يساف عن أيب حيىي عن عبد اهللا أخربنا يزيد بن هارون ان - ٧٠٦
  ويل لألعقاب من النار أسبغوا الوضوء : بن عمرو قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

قال كان مير بنا والناس يتوضؤون  أخربنا هاشم بن القاسم انا شعبة عن حممد بن زياد قال مسعت أبا هريرة - ٧٠٧
ويل لألعقاب من النار قال أبو حممد هذا أعجب إيل من : من املطهرة ويقول أسبغوا الوضوء قال أبو القاسم 

  حديث عبد اهللا بن عمرو 
   ٣٦إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف مسح الرأس واألذنني

رأيت عثمان توضأ : عن عامر بن شقيق عن شقيق بن سلمة قال أخربنا مالك بن إمساعيل ثنا إسرائيل  - ٧٠٨
فمسح برأسه وأذنيه ظاهرمها وباطنهما مث قال رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صنع كما صنعت أو كالذي 

  صنعت 
باب كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يأخذ لرأسه ماءا جديدا  ٣٧إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

أخربنا حيىي بن حسان ثنا بن هليعة ثنا حبان بن واسع عن أبيه عن عبد اهللا بن زيد املازين عن عمه عاصم  - ٧٠٩
رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم باجلحفة فمضمض واستنشق مث غسل وجهه ثالثا مث غسل يديه : املازين قال 

اء غري فضل يديه قال أبو حممد يريد به تفسري مسح ثالثا مث مسح رأسه وغسل رجليه حىت أنقامها مث مسح رأسه مب



  األول 
   ٣٨إسناده ضعيف فيه ابن هليعة : قال حسني سليم أسد 

  باب املسح على العمامة

أنه : أخربنا أبو املغرية ثنا األوزاعي عن حيىي عن أيب سلمة عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه  - ٧١٠
  و سلم مسح على اخلفني والعمامة قيل أليب حممد تأخذ به قال إي واهللا  رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه

   ٣٩إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف نضح الفرج قبل الوضوء

أن النيب صلى اهللا عليه و : أخربنا قبيصة أنبأ سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن بن عباس  - ٧١١
   سلم توضأ مرة مرة ونضح فرجه

   ٤٠إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب املنديل بعد الوضوء

سألت : أخربنا عبيد اهللا بن موسى عن بن أيب ليلى عن سلمة بن كهيل عن كريب عن بن عباس قال  - ٧١٢
ميمونة خاليت عن غسل النيب صلى اهللا عليه و سلم من اجلنابة فقالت كان يؤتى باإلناء فيفرغ بيمينة على مشاله 
فيغسل فرجه وما أصابه مث يتوضأ وضوءه للصالة مث يغسل رأسه وسائر جسده مث يتحول فيغسل رجليه مث يؤيت 

  باملنديل فيضعه بني يديه فينفض أصابعه وال ميسه 
   ٤١إسناده ضعيف لضعف حممد بن أيب ليلى لكن احلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

  باب يف املسح على اخلفني

كنت مع رسول : نا أبو نعيم ثنا زكريا هو بن أيب زائدة عن عامر عن عروة بن املغرية عن أبيه قال أخرب - ٧١٣
اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذات ليلة يف سفر فقال أمعك ماء فقلت نعم فنزل عن راحلته فمشى حىت توارى عين يف 

بة من صوف فلم يستطع ان خيرج ذراعيه سواد الليل مث جاء فأفرغت عليه من اإلداوة فغسل يديه ووجهه وعليه ج
منها حىت أخرجهما من أسفل اجلبة فغسل ذراعيه ومسح برأسه مث أهويت ألنزع خفية فقال دعهما فإين أدخلتهما 

  طاهرتني فمسح عليهما 
   ٤٢إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب التوقيت يف املسح

بن قيس عن احلكم بن عتيبة عن القاسم بن خميمرة عن شريح  أخربنا حممد بن يوسف ثنا سفيان ثنا عمرو - ٧١٤
جعل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثالثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما : بن هانئ عن علي بن أيب طالب قال 



  وليلة للمقيم يعىن املسح علي اخلفني 
   ٤٣إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب املسح على النعلني

رأيت عليا توضأ ومسح على نعلني فوسع مث : خربنا أبو نعيم ثنا يونس عن أيب إسحاق عن عبد خري قال أ - ٧١٥
قال لوال اين رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فعل كما رأيتموين فعلت لرأيت ان باطن القدمني أحق باملسح 

  سكم وأرجلكم إىل الكعبني وامسحوا برؤو{ من ظاهرمها قال أبو حممد هذا احلديث منسوخ بقوله 
   ٤٤إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب القول بعد الوضوء

خرج : أخربنا عبد اهللا بن يزيد ثنا حيوة أنبأ أبو عقيل زهرة بن معبد عن بن عمه عن عقبة بن عامر انه  - ٧١٦
يه و سلم يوما حيدث أصحابه مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف غزوة تبوك فجلس رسول اهللا صلى اهللا عل

فقال من قام إذا استقلت الشمس فتوضأ فأحسن الوضوء مث صلى ركعتني خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه فقال 
عقبة فقلت احلمد هللا الذي رزقين ان أمسع هذا من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال عمر بن اخلطاب وكان 

ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أعجب من هذا قبل ان تأيت فقلت وما ذلك جتاهي جالسا أتعجب من هذا فقد قال رس
بأيب أنت وأمي فقال عمر قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من توضأ فأحسن الوضوء مث رفع بصره إىل السماء 

سوله فتحت له أو قال نظره إىل السماء فقال أشهد ان ال إله اال اهللا وحده ال شريك له وأشهد ان حممدا عبده ور
  مثانية أبواب اجلنة يدخل من أيهن شاء 

   ٤٥يف إسناده جهالة : قال حسني سليم أسد 

  باب فضل الوضوء

اهنم : أخربنا أمحد بن عبد اهللا ثنا ليث بن سعد عن أيب الزبري عن سفيان بن عبد اهللا عن عاصم بن سفيان  - ٧١٧
يوب وعقبة بن عامر فقال أبو أيوب مسعت رسول اهللا صلى اهللا غزوا غزوة السالسل فرجعوا إىل معاوية وعنده أبو أ

  عليه و سلم يقول من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من عمل أكذاك يا عقبة قال نعم 
  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

ة ان رسول اهللا صلى اهللا أخربنا احلكم بن املبارك ثنا مالك عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هرير - ٧١٨
إذا توضأ العبد املسلم أو املؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع : عليه و سلم قال 

املاء أو مع آخر قطر املاء فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع املاء أو مع آخر قطر املاء 
  حىت خيرج نقيا من الذنوب 

  إسناده صحيح : حسني سليم أسد قال 



كنت مع سليمان حتت : أخربنا حيىي بن حسان ثنا محاد بن سلمة عن علي بن زيد عن أيب عثمان قال  - ٧١٩
شجرة فأخذ منها غصنا يابسا فهزه حىت حتات ورقه قال أما تسألين مل أفعل هذا قلت له مل فعلته قال هكذا فعل يب 

مث قال إن املسلم إذا توضأ فأحسن الوضوء وصلى اخلمس حتاتت ذنوبه كما حتات  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم
  ذلك ذكرى للذاكرين { إىل قوله } وأقم الصالة طريف النهار وزلفا من الليل { هذا الورق مث قال 

   ٤٦إسناده ضعيف ولكن يتقوى بشواهده : قال حسني سليم أسد 

  باب الوضوء لكل صالة

كان رسول اهللا : ن يوسف عن سفيان عن عمرو بن عامر األنصاري عن أنس بن مالك قال أخربنا حممد ب - ٧٢٠
  صلى اهللا عليه و سلم يتوضأ لكل صالة وكان أحدنا يكفيه الوضوء ما مل حيدث 

   ٤٧إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب ال وضوء اال من حدث

بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة ان رسول اهللا صلى  أخربنا حيىي بن حسان ثنا محاد بن سلمة عن سهيل - ٧٢١
إذا وجد أحدكم يف صالته حركة يف دبره فأشكل عليه أحدث أو مل حيدث فال ينصرفن حىت : اهللا عليه و سلم قال 

  يسمع صوتا أو جيد رحيا 
   ٤٨إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب الوضوء من النوم

رك أنبأ بقية بن الوليد عن أيب بكر بن أيب مرمي حدثين عطية بن قيس الكالعي عن أخربنا حممد بن املبا - ٧٢٢
إمنا العينان وكاء السه فإذا نامت العني استطلق الوكاء : معاوية بن أيب سفيان أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  قيل أليب حممد عبد اهللا تقول به قال ال إذا نام قائما ليس عليه الوضوء 
   ٤٩إسناده ضعيف : حسني سليم أسد قال 

  باب يف املذي

أخربنا يزيد بن هارون أنبأ حممد بن إسحاق عن سعيد بن عبيد بن السباق عن أبيه عن سهل بن حنيف  - ٧٢٣
كنت ألقى من املذي شده فكنت أكثر الغسل منه فذكرت ذلك للنيب صلى اهللا عليه و سلم وسألته عنه فقال : قال 

  ك الوضوء قال قلت فكيف مبا يصيب ثويب منه قال خذ كفا من ماء فانضحه حيث ترى أنه أصابه إمنا جيزئك من ذل
   ٥٠إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب الوضوء من مس الذكر



أخربنا أبو املغرية ثنا األوزاعي عن الزهري حدثين بن حزم عن عروة عن بسرة بنت صفوان اهنا مسعت  - ٧٢٤
  يتوضأ الرجل من مس الذكر :  عليه و سلم يقول رسول اهللا صلى اهللا

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أخربنا أمحد بن خالد الوهيب عن حممد بن إسحاق عن عبد اهللا بن أيب بكر عن عروة عن مروان بن احلكم  - ٧٢٥
أ فقال أبو حممد هذا من مس فرجه فليتوض: عن بسرة بنت صفوان اهنا مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول 

  أوثق يف مس الفرج 
   ٥١إسناده ضعيف ولكن احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب الوضوء مما مست النار

أخربنا عبد اهللا بن صاحل حدثين الليث حدثين عقيل عن بن شهاب أخربين عبد امللك بن أيب بكر بن  - ٧٢٦
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و : ان أباه زيد بن ثابت قال  احلارث بن هشام ان خارجة بن زيد األنصاري أخربه

  سلم الوضوء مما مست النار قيل أليب حممد تأخذ به قال ال 
   ٥٢إسناده ضعيف لضعف عبد اهللا بن صاحل كاتب الليث : قال حسني سليم أسد 

  باب الرخصة يف ترك الوضوء

قيل عن بن شهاب حدثين جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه أخربنا عبد اهللا بن صاحل حدثين الليث حدثين ع - ٧٢٧
رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حيتز من كتف شاة يف يده مث دعي إىل الصالة فألقى : عمرو بن أمية أخربه انه 

  السكني اليت كان حيتز هبا مث قام فصلى ومل يتوضأ 
   ٥٣حيح إسناده ضعيف كسابقه ولكن احلديث ص: قال حسني سليم أسد 

  باب الوضوء من ماء البحر

أخربنا احلسن بن أمحد احلراين ثنا حممد بن سلمة عن حممد بن إسحاق عن يزيد بن أيب حبيب عن اجلالح  - ٧٢٨
أتى رجال من بين مدجل إىل : عن عبد اهللا بن سعيد املخزومي عن املغرية بن أيب بردة عن أبيه عن أيب هريرة قال 

يه و سلم فقالوا يا رسول اهللا انا أصحاب هذا البحر نعاجل الصيد على رمث فنعزب فيه رسول اهللا صلى اهللا عل
الليلة والليلتني والثالث واألربع وحنمل معنا من العذب أشفاهنا فإن حنن توضأنا به خشينا على أنفسنا وان حنن 

هورا فقال رسول اهللا صلى اهللا آثرنا بأنفسنا وتوضأنا من البحر وجدنا يف أنفسنا من ذلك فخشينا ان ال يكون ط
  عليه و سلم توضؤوا منه فإنه الطاهر ماؤه احلالل ميتتة 

  رجاله ثقات لكن حممد بن إسحاق قد عنعن وهو مدلس : قال حسني سليم أسد 

أخربنا حممد بن املبارك عن مالك قراءة عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل األزرق ان املغرية  - ٧٢٩
سأل رجل رسول اهللا صلى اهللا عليه و : بردة وهو رجل من بين عبد الدار أخربه انه مسع أبا هريرة يقول بن أيب 

سلم فقال انا نركب البحر ومعنا القليل من املاء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر فقال رسول اهللا صلى 



  اهللا عليه و سلم هو الطهور ماؤه احلل ميتتة 
   ٥٤إسناده صحيح : م أسد قال حسني سلي

  باب الوضوء من املاء الراكد

: أخربنا أمحد بن عبد اهللا ثنا زائدة عن هشام عن حممد عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال  - ٧٣٠
  ال يبول أحدكم يف املاء الدائم مث يغتسل منه 

   ٥٥إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  ينجس باب قدر املاء الذي ال

أخربنا يزيد بن هارون انا حممد بن إسحاق عن حممد بن جعفر بن الزبري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عمر  - ٧٣١
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو يسأل عن املاء يكون بالفالة من األرض وما ينوبه من : عن أبيه قال 

  جسه شيء الدواب والسباع فقال إذا بلغ املاء قلتني مل ين
  إسناده ضعيف فيه عنعنة ابن إسحاق ولكن احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا حيىي بن حسان ثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثري عن حممد بن جعفر بن الزبري عن عبيد اهللا بن عبد  - ٧٣٢
ن الدواب والسباع فقال رسول اهللا ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سئل عن املاء وما ينوبه م: اهللا عن بن عمر 

  صلى اهللا عليه و سلم إذا كان املاء قلتني مل حيمل اخلبث 
   ٥٦إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب الوضوء باملاء املستعمل

أخربنا أبو الوليد الطيالسي وأبو زيد سعيد بن الربيع قاال حدثنا شعبة عن حممد بن املنكدر قال مسعت  - ٧٣٣
  جاءين النيب صلى اهللا عليه و سلم يعودين وأنا مريض ال أعقل فتوضأ وصب من وضوئه علي فعقلت : يقول  جابرا

   ٥٧إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب الوضوء بفضل وضوء املرأة

قامت امرأة من نساء : أخربنا حيىي بن حسان ثنا يزيد بن عطاء عن مساك عن عكرمة عن بن عباس قال  - ٧٣٤
لنيب صلى اهللا عليه و سلم فاغتسلت يف جفنة من جنابة فقام النيب صلى اهللا عليه و سلم إىل فضلها يستحم فقالت ا

  اين قد اغتسلت فيه قبلك فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم انه ليس على املاء جنابة 
  احلديث صحيح بشواهده : قال حسني سليم أسد 



: ن مساك بن حرب عن عكرمة عن بن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أخربنا عبيد اهللا عن سفيان ع - ٧٣٥
  حنوه 

   ٥٨إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  باب اهلرة إذا ولغت يف اإلناء

أخربنا احلكم بن املبارك انا مالك عن إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة عن محيدة بنت عبيد بن رفاعة عن  - ٧٣٦
ان أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا فجاءت هرة : لك وكانت حتت بن أيب قتادة كبشة بنت كعب بن ما

تشرب منه فأصغى هلا أبو قتادة اإلناء حىت شربت قالت كبشة فرآين انظر فقال أتعجبني يا بنت أخي قلت نعم قال 
  أو الطوافات ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إهنا ليست بنجس إمنا هي من الطوافني عليكم 

   ٥٩إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

  باب يف ولوغ الكلب

أخربنا وهب بن جرير ثنا شعبة عن أيب التياح عن مطرف عن عبد اهللا بن مغفل ان النيب صلى اهللا عليه و  - ٧٣٧
  إذا ولغ الكلب يف اإلناء فاغسلوه سبع مرات والثامنة عفروه يف التراب : سلم قال 

   ٦٠إسناده صحيح : م أسد قال حسني سلي

  باب الفأرة تقع يف السمن

ان فأرة وقعت : أخربنا حممد بن يوسف عن بن عيينة عن الزهري عن عبيد اهللا عن بن عباس عن ميمونة  - ٧٣٨
  يف مسن فماتت فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم القوها وما حوهلا وكلوه 

   ٦١إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  االتقاء من البول باب

مر : أخربنا املعلى بن أسد ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا األعمش عن جماهد عن طاوس عن بن عباس قال  - ٧٣٩
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بقربين فقال اهنما ليعذبان يف قبورمها وما يعذبان يف كبري كان أحدمها ميشي 

أو من البول قال مث أخذ جريدة رطبة فكسرها فغرز عند رأس كل قرب  بالنميمة وكان اآلخر ال يستنزه عن البول
  منهما قطعة مث قال عسى ان خيفف عنهما حىت ييبسا 

   ٦٢إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب البول يف املسجد

سلم فلما  جاء أعرايب إىل النيب صلى اهللا عليه و: حدثنا جعفر بن عون أنبأ حيىي بن سعيد عن أنس قال  - ٧٤٠
قام بال يف ناحية املسجد قال فصاح به أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فكفهم عنه مث دعا بدلو من ماء 



  فصبه على بوله 
   ٦٣إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب بول الغالم الذي مل يطعم

الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن أخربنا عثمان بن عمر ثنا مالك بن أنس وحدثناه عن يونس أيضا عن  - ٧٤١
اهنا أتت النيب صلى اهللا عليه و سلم بابن هلا مل يبلغ ان يأكل الطعام فأجلسه يف : عتبة عن أم قيس بنت حمصن 

  حجره فبال عليه قالت فدعا مباء فنضحه ومل يغسله 
   ٦٤إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب األرض يطهر بعضها بعضا

نا حيىي بن حسان ثنا مالك بن أنس عن حممد بن عمارة عن حممد بن إبراهيم التيمي عن أم ولد أخرب - ٧٤٢
اهنا سألت أم سلمة فقالت اين امرأة أطيل ذيلي فأمشي يف املكان القذر قالت أم : إلبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف 

  مد تأخذ هبذا قال ال أدري سلمة قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يطهره ما بعده قلت أليب حم
   ٦٥يف إسناده جهالة ولكنه صحيح بشواهده : قال حسني سليم أسد 

  باب التيمم

كنا : أخربنا حممد بن العالء ثنا أبو أسامة ثنا عوف حدثين أبو رجاء العطاردي عن عمران بن حصني قال  - ٧٤٣
توضأ مث نودي بالصالة فصلى بالناس فلما انفتل مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف سفر مث نزل فدعا بوضوء ف

من صالته إذا هو برجل معتزل مل يصل يف القوم فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما منعك يا فالن ان 
تصلي يف القوم فقال يا رسول اهللا أصابتين اجلنابة وال ماء فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عليك بالصعيد فإنه 

  يك يكف
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا حممد بن إسحاق حدثين عبد اهللا بن نافع عن الليث بن سعد عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار  - ٧٤٤
خرج رجالن يف سفر فحضرهتما الصالة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا مث : عن أيب سعيد اخلدري قال 

ت فأعاد أحدمها الصالة بوضوء ومل يعد اآلخر مث أتيا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فذكرا وجدا املاء بعد يف الوق
  ذلك فقال للذي مل يعد أصبت السنة وأجزتك صالتك وقال للذي توضأ وأعاد لك األجر مرتني 

   ٦٦إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  باب التيمم مرة



ار ثنا قتادة عن سعيد بن عبد الرمحن بن أبزى عن أبيه عن عمار بن ياسر حدثنا عفان ثنا أبان بن يزيد العط - ٧٤٥
  يف التيمم ضربة للوجه والكفني قال عبد اهللا صح إسناده : ان النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يقول 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

استعارت قالدة من : أبيه عن عائشة اهنا أخربنا عبد اهللا بن سعيد ثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن  - ٧٤٦
أمساء فهلكت فأرسل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ناسا من أصحابه يف طلبها فأدركتهم الصالة فصلوا من غري 

وضوء فلما آتوا النيب صلى اهللا عليه و سلم شكوا ذلك إليه فنزلت آية التيمم فقال أسيد بن حضري جزاك اهللا خريا 
  ل بك أمر قط اال جعل اهللا لك منه خمرجا وجعل للمسلمني فيه بركة فواهللا ما نز

   ٦٧إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف الغسل من اجلنابة

: أخربنا أبو الوليد ثنا زائدة عن سليمان عن سامل بن أيب اجلعد عن كريب عن بن عباس عن ميمونة قالت  - ٧٤٧
ء فافرغ على يديه فجعل يغسل هبا فرجه فلما فرغ مسحها باألرض أو حبائط وضعت للنيب صلى اهللا عليه و سلم ما

شك سليمان مث متضمض واستنشق فغسل وجهه وذراعه وصب على رأسه وجسده فلما فرغ تنحى فغسل رجليه 
فأعطيته ملحفة فأىب وجعل ينفض بيده قالت فسترته حىت اغتسل قال سليمان فذكر سامل ان غسل النيب صلى اهللا 

  يه و سلم هكذا كان من اجلنابة عل
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : أخربنا جعفر بن عون ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت  - ٧٤٨
أنه قد  يبدأ فيغسل يديه فيتوضأ وضوءه للصالة مث يدخل كفه يف املاء فيخلل هبا أصول شعره حىت إذا خيل إليه

استبل البشرة غرف بيده ثالث غرفات فصبها على رأسه مث اغتسل قال أبو حممد هذا أحب إيل من حديث سامل بن 
  أيب اجلعد 

   ٦٨إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب الرجل واملرأة يغتسالن من أناء واحد

كنت اغتسل انا ورسول اهللا : قالت  أخربنا حممد بن كثري عن األوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة - ٧٤٩
  صلى اهللا عليه و سلم من أناء واحد من اجلنابة 

  احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

كنت اغتسل انا : أخربنا جعفر بن عون أنبأ جعفر بن برقان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت  - ٧٥٠
   ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من أناء واحد وهو الفرق

   ٦٩إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب من ترك موضع شعره من اجلنابة



أخربنا حممد بن الفضل ثنا محاد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن زاذان عن علي ان رسول اهللا صلى اهللا  - ٧٥١
ل علي فمن مث من ترك موضع شعره من جنابة مل يصبها املاء فعل هبا كذا وكذا من النار قا: عليه و سلم قال 

  عاديت رأسي وكان جيز شعره 
   ٧٠مل حيكم عليه احملقق : قال حسني سليم أسد 

  باب اجملروح تصيبه اجلنابة

ان رجال أصابه : أخربنا أبو املغرية ثنا األوزاعي قال بلغين ان عطاء بن أيب رباح قال انه مسع بن عباس خيرب  - ٧٥٢
 أصابه احتالم فأمر باالغتسال فمات فبلغ ذلك النيب صلى اهللا عليه و جرح يف عهد النيب صلى اهللا عليه و سلم مث

سلم فقال قتلوه قتلهم اهللا أمل يكن شفاء العي السؤال وقال عطاء بلغين ان النيب صلى اهللا عليه و سلم سئل بعد 
  ذلك فقال لو غسل جسده وترك رأسه حيث أصابه اجلرح 

   ٧١احلديث صحيح إسناده منقطع ولكن : قال حسني سليم أسد 

  باب الذي يطوف على نسائه يف غسل واحد

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم طاف : حدثنا سليمان بن حرب ثنا محاد بن سلمة عن ثابت عن أنس  - ٧٥٣
  على نسائه يف يوم واحد 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم طاف على نسائه  :حدثنا عفان ثنا محاد بن سلمة ثنا ثابت عن أنس  - ٧٥٤
  يف ليلة واحدة مجع 

   ٧٢إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب ما يستحب أن يستتر به

أخربنا حجاج بن منهال ثنا مهدي بن ميمون ثنا حممد بن عبد اهللا بن أيب يعقوب عن احلسن بن سعد موىل  - ٧٥٥
أردفين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذات يوم خلفه فأسر إيل حديثا : جعفر قال احلسن بن علي عن عبد اهللا بن 

  ال أحدث به أحدا من الناس وكان أحب ما استتر النيب صلى اهللا عليه و سلم حلاجته هدف أو حائش خنل 
   ٧٣إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب اجلنب إذا أراد ان ينام

سأل عمر رسول اهللا صلى : ن موسى عن سفيان عن عبد اهللا بن دينار عن بن عمر قال أخربنا عبيد اهللا ب - ٧٥٦
  اهللا عليه و سلم فقال تصيبين اجلنابة من الليل فأمره ان يغسل ذكره ويتوضأ مث يرقد 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



سألت عائشة كيف : عن أبيه قال أخربنا أمحد بن خالد ثنا حممد بن إسحاق عن عبد الرمحن بن األسود  - ٧٥٧
  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصنع إذا أراد ان ينام وهو جنب فقالت كان يتوضأ وضوءه للصالة مث ينام 

  حممد بن إسحاق مدلس وقد عنعن ولكن احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

ISLAM ICBOOK.WS  ©ين|  ٢٠١٠ لم مس ل احة لجميع ا مت ق  الحقو ع    جمي

  



لدارمي: كتاب    سنن ا
لدارمي : املؤلف  و حممد ا أب لرمحن  عبدا  عبداهللا بن 

٧٤   

  باب املاء من املاء

أخربنا حيىي بن موسى ثنا عبد الرزاق أنبأ بن جريج أخربين عمرو بن دينار عن عبد الرمحن بن السائب عن  - ٧٥٨
املاء : ي ان النيب صلى اهللا عليه و سلم قال عبد الرمحن بن سعاد وكان مرضيا من أهل املدينة عن أيب أيوب األنصار

  من املاء 
  إسناده ليس بذاك ولكن احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

أخربنا عبد اهللا بن صاحل حدثين الليث حدثين عقيل عن بن شهاب عن سهل بن سعد الساعدي وكان قد  - ٧٥٩
سنة حني تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  أدرك النيب صلى اهللا عليه و سلم ومسع منه وهو بن مخسة عشر

ان الفتيا اليت كانوا يفتون هبا يف قوله املاء من املاء رخصة كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و : حدثين أيب بن كعب 
سلم رخص فيها يف أول اإلسالم مث أمر باالغتسال بعد قال عبد اهللا وقال غريه قال الزهري حدثين بعض من أرضى 

  سهل بن سعد عن 
  إسناده ضعيف ولكن احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

أخربنا أبو جعفر حممد بن مهران اجلمال ثنا مبشر احلليب عن حممد بن أيب غسان عن أيب حازم عن سهل  - ٧٦٠
هللا عليه و ان الفتيا اليت كانوا يفتون هبا املاء من املاء كانت رخصة رخصها رسول اهللا صلى ا: بن سعد حدثين أيب 

  سلم يف أول اإلسالم أو الزمان مث اغتسل بعد 
   ٧٥إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف مس اخلتان اخلتان

أخربنا أبو نعيم ثنا هشام عن قتادة عن احلسن عن أيب رافع عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم  - ٧٦١
  فقد وجب الغسل  إذا جلس بني شعبها األربع مث جهدها: قال 

   ٧٦إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف املرأة ترى يف منامها ما يرى الرجل

سألت خاليت : أخربنا أبو الوليد الطيالسي ثنا شعبة عن عطاء اخلرساين قال مسعت سعيد بن املسيب يقول  - ٧٦٢
  حتتلم فأمرها ان تغتسل خولة بنت حكيم السلمية رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن املرأة 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



أخربنا عبد اهللا بن صاحل حدثين الليث حدثين عقيل عن بن شهاب حدثين عروة بن الزبري عن عائشة زوج  - ٧٦٣
سلم ان أم سليم أم بين أيب طلحة دخلت على رسول اهللا صلى اهللا عليه و : النيب صلى اهللا عليه و سلم اهنا أخربته 

فقالت يا رسول اهللا ان اهللا ال يستحي من احلق أرأيت املرأة ترى يف النوم ما يرى الرجل أتغتسل قال نعم فقالت 
عائشة فقلت أف لك أترى املرأة ذلك فالتفت إليها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال تربت ميينك فمن أين 

  يكون الشبه 
  عبد اهللا بن صاحل كاتب الليث ولكن احلديث صحيح  إسناده ضعيف لضعف: قال حسني سليم أسد 

دخلت على : أخربنا حممد بن كثري عن األوزاعي عن إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة عن أنس قال  - ٧٦٤
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أم سليم وعنده أم سلمة فقالت املرأة ترى يف منامها ما يرى الرجل فقالت أم 

يا أم سليم فضحت النساء فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم منتصرا ألم سليم بل أنت تربت سلمة تربت يداك 
يداك ان خريكن اليت تسأل عما يعنيها إذا رأت املاء فلتغتسل قالت أم سلمة وللنساء ماء يا رسول اهللا صلى اهللا 

  عليه و سلم قال نعم فأين يشبههن الولد إمنا هن شقائق الرجال 
   ٧٧ولكن احلديث صحيح . الصنعاين وهو ضعيف : إسناده ضعيف حممد بن كثري هو : يم أسد قال حسني سل

  باب من يرى بلال ومل يذكر احتالما

أخربنا حيىي بن موسى ثنا عبد الرزاق عن عبد اهللا بن عمر عن عبيد اهللا بن عمر عن القاسم عن عائشة  - ٧٦٥
قظ فريى بلال ومل يذكر احتالما قال ليغتسل فإن رأى احتالما ومل يف الرجل يستي: عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  ير بلال فال غسل عليه 
   ٧٨إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  باب إذا استيقظ أحدكم من منامه

أخربنا أبو نعيم ثنا بن عيينة عن الزهري عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و  - ٧٦٦
  إذا استيقظ أحدكم من نومه فال يدخل يده يف الوضوء حىت يغسلها ثالثا : سلم 

   ٧٩إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب الرجل خيرج من اخلالء فيأكل

كنا : أخربنا أبو نعيم ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن احلويرث عن بن عباس قال  - ٧٦٧
  و سلم فدخل الغائط مث خرج فأيت بطعام فقيل أال تتوضأ فقال أصلي فأتوضأ  عند النيب صلى اهللا عليه
   ٨٠إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب املستحاضة



أخربنا أبو املغرية عن األوزاعي عن الزهري عن عروة بن الزبري وعمرة بنت عبد الرمحن بن سعد بن زرارة  - ٧٦٨
استحيضت أم حبيبة بنت جحش وهي حتت عبد الرمحن بن : سلم قالت  عن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و

عوف سبع سنني فشكت ذلك إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم إن هذه ليست 
ل باحليضة وإمنا هي عرق فإذا أقبلت احليضة فدعي الصالة وإذا أدبرت فاغتسلي مث صلي قالت عائشة فكانت تغتس

  لكل صالة مث تصلي وكانت تقعد يف مركن إلختها زينب بنت جحش حىت أن محرة الدم لتعلو املاء 
   ٨١إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب املباشرة للصائم

كان : أخربنا أبو عاصم عن هشام صاحب الدستوائي عن محاد عن إبراهيم عن األسود عن عائشة قالت  - ٧٦٩
  ه و سلم يباشرها وهو صائم النيب صلى اهللا علي

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن : أخربنا أبو حامت البصري روح بن أسلم ثنا زائدة عن سليمان عن إبراهيم عن األسود عن عائشة  - ٧٧٠
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يباشرهن وهو صائم 

   ٨٢إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  سط اخلمرةباب احلائض تب

ان : أخربنا أبو الوليد الطيالسي ثنا شعبة قال سليمان أخربين عن ثابت بن عبيد عن القاسم عن عائشة  - ٧٧١
  النيب صلى اهللا عليه و سلم قال هلا ناوليين اخلمرة قالت اين حائض قال إهنا ليست يف يدك 

   ٨٣إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  بباب يف دم احليض يصيب الثو

: أخربنا أمحد بن خالد ثنا حممد بن إسحاق عن فاطمة بنت املنذر عن جدهتا أمساء بنت أيب بكر قالت  - ٧٧٢
مسعت امرأة وهي تسأل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كيف تصنع بثوهبا إذا طهرت من حميضها قال ان رأيت فيه 

  دما فحكيه مث أقرصيه مث انضحي يف سائر ثوبك مث صلي فيه 
   ٨٤إسناده صحيح : ال حسني سليم أسد ق

  باب يف غسل املستحاضة

حدثنا حممد بن يوسف ثنا إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن صفية بنت شيبة بن عثمان عن عائشة أم  - ٧٧٣
سألت امرأة من األنصار رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن احليض قال خذي ماءك وسدرك مث : املؤمنني قالت 

وأنقي مث صيب على رأسك حىت تبلغي شؤون الرأس مث خذي فرصة ممسكة قالت كيف اصنع هبا يا رسول  اغتسلي
اهللا فسكت فكيف اصنع يا رسول اهللا فسكت فقالت عائشة خذي فرصة ممسكة فتتبعي هبا آثار الدم ورسول اهللا 



  صلى اهللا عليه و سلم يسمع فما أنكر عليها 
  ح إسناده صحي: قال حسني سليم أسد 

جاءت فاطمة بنت أيب حبيش إىل : أخربنا جعفر بن عون ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت  - ٧٧٤
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالت يا رسول اهللا اين امرأة استحاض فال أطهر فادع الصالة قال ال إمنا ذلك 

  الدم وصلي عرق فإذا أقبلت احليضة فدعي الصالة وإذا أدبرت فاغسلي عنك 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن ابنة جحش : أخربنا يزيد بن هارون أنبأ حممد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة  - ٧٧٥
استحيضت على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأمرها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بالغسل لكل صالة 

  ململوء ماء فتنغمس فيه مث خترج منه وإن الدم فوقه لعاليه فتصلي  فإن كانت لتدخل املركن وإنه
  إسناده ضعيف فيه عنعنة حممد بن إسحاق : قال حسني سليم أسد 

إمنا هي : أخربنا يزيد بن هارون انا حممد بن إسحاق عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت  - ٧٧٦
سلم كان أمرها بالغسل لكل صالة فلما شق ذلك عليها أمرها ان جتمع بني فالنة إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

الظهر والعصر بغسل واحد وبني املغرب والعشاء بغسل واحد وتغتسل الفجر قال أبو حممد الناس يقولون سهلة 
  بنت سهيل قال يزيد بن هارون سهيلة بنت سهل 

   إسناده ضعيف فيه عنعنة ابن إسحاق: قال حسني سليم أسد 

أخربنا هاشم بن القاسم ثنا شعبة قال سألت عبد الرمحن بن القاسم عن املستحاضة فأخربين عن أبيه عن  - ٧٧٧
ان امرأة استحيضت على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأمرت قال قلت لعبد الرمحن النيب صلى : عائشة 

ه و سلم شيئا فأمرت ان تؤخر الظهر وتعجل العصر اهللا عليه و سلم أمرها قال ال أحدثك عن النيب صلى اهللا علي
  وتغتسل هلما غسال وتؤخر املغرب وتعجل العشاء وتغتسل هلما غسال وتغتسل للصبح غسال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

استحيضت أم حبيبة : حدثنا حممد بن يوسف ثنا األوزاعي حدثين الزهري عن عروة عن عائشة قالت  - ٧٧٨
سبع سنني وهي حتت عبد الرمحن بن عوف فاشتكت ذلك إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال هلا  بنت جحش

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إهنا ليست حبيضة إمنا هو عرق فإذا أقبلت احليضة فدعي الصالة وإذا أدبرت 
د يف مركن إلختها زينب بنت فاغتسلي وصلي قالت عائشة فكانت تغتسل لكل صالة مث تصلي قالت وكانت تقع

  جحش حىت ان محرة الدم لتعلو املاء 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ان فاطمة بنت أيب : أخربنا حجاج بن منهال ثنا محاد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة  - ٧٧٩
لك عرق وليست باحليضة فإذا أقبلت حبيش قالت يا رسول اهللا إين امرأة استحاض أفأترك الصالة قال ال إمنا ذ

احليضة فاتركي الصالة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وتوضئي وصلي قال هشام فكان أيب يقول تغتسل 



  غسل األول مث ما يكون بعد ذلك فإهنا تطهر وتصلي 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

سعد عن نافع عن سليمان بن يسار أن رجال أخربه عن أم أخربنا أمحد بن عبد اهللا بن يونس ثنا الليث بن  - ٧٨٠
أن امرأة كانت هتراق الدم على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : سلمة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم 

 فاستفتت أم سلمة هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لتنظر عدد الليايل
واأليام اليت كانت حتيضهن قبل أن يكون هبا الذي كان وقدرهن من الشهر فتترك الصالة لذلك فإذا خلفت ذلك 

  وحضرت الصالة فلتغتسل ولتستثفر بثوب مث تصلي 
  إسناده فيه جهالة ولكن احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

يا : ري عن عروة عن عائشة عن أم حبيبة قالت حدثنا عبيد اهللا بن عبد اجمليد ثنا بن أيب ذئب عن الزه - ٧٨١
  رسول اهللا غلبين قال اغتسلي وصلي 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أخربنا سليمان بن داود اهلامشي ثنا إبراهيم يعين بن سعد عن الزهري عن عمرة بنت سعد بن زرارة اهنا  - ٧٨٢
جاءت أم حبيبة بنت جحش إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و : مسعت عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم تقول 

سلم وكانت استحيضت سبع سنني فاشتكت ذلك إليه واستفتته فيه فقال هلا إن هذا ليس باحليضة إمنا هذا عرق 
فاغتسلي مث صلي قالت عائشة وكانت أم حبيبة تغتسل لكل صالة وتصلي وكانت جتلس يف املركن فتعلو محرة الدم 

  تصلي  املاء مث
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

إن أم حبيبة بنت جحش : أخربنا أمحد بن خالد عن حممد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة  - ٧٨٣
كانت استحيضت يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأمرها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بالغسل لكل 

  ركن وإنه ململوء ماء مث خترج منه وإن الدم لعاليه فتصلي صالة فإن كانت لتنغمس يف امل
  يف إسناده عنعنة ابن إسحاق : قال حسني سليم أسد 

  أهنا كانت بادية بنت غيالن الثقفية : أخربنا أمحد بن خالد ثنا حممد بن إسحاق عن الزهري عن القاسم  - ٧٨٤
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

إمنا هي سهلة بنت سهيل بن عمرو استحيضت وإن : ن بن القاسم عن أبيه عن عائشة وعن عبد الرمح - ٧٨٥
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان أمرها بالغسل عند كل صالة فلما جهدها ذلك أمر ان جتمع بني الظهر 

  والعصر يف غسل واحد واملغرب والعشاء يف غسل واحد وتغتسل للصبح 
  ضعيف غري أن احلديث صحيح  إسناده: قال حسني سليم أسد 



إمنا جاء اختالفهم أهنن ثالثتهن عند عبد الرمحن : أخربنا أمحد بن خالد ثنا حممد عن سعد بن إبراهيم قال  - ٧٨٦
  بن عوف فقال بعضهم هي أم حبيبة وقال بعضهم هي بادية وقال بعضهم هي سهلة بنت سهيل 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

انه سأل سعيد عن املستحاضة فقال يا بن : يزيد بن هارون أخربنا حيىي ان القعقاع بن حكيم أخربه أخربنا  - ٧٨٧
  أخي ما بقي أحد أعلم هبذا مين إذا أقبلت احليضة فلتدع الصالة وإذا أدبرت فلتغتسل ولتصل 

  إسناده صحيح إىل سعيد : قال حسني سليم أسد 

يف املستحاضة تدع الصالة أيام : مار موىل بين هاشم عن بن عباس أخربنا أسود بن عامر ثان شعبة عن ع - ٧٨٨
  إقرائها مث تغتسل مث حتتشي وتستثفر مث تصلي فقال الرجل وان كانت تسيل قال وان كانت تسيل مثل هذا املثعب 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كان بن عباس من أشد الناس قوال يف : أخربنا يزيد بن هارون ثنا محيد عن عمار بن أيب عمار قال  - ٧٨٩
املستحاضة مث رخص بعد أتته امرأة فقالت أدخل الكعبة وأنا حائض قال نعم وإن كنت تثجينه ثجا استدخلي مث 

  استثفري مث ادخلي 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: عن قمري عن عائشة قالت  أخربنا موسى بن خالد ثنا معمر عن إمساعيل بن أيب خالد عن جمالد عن عامر - ٧٩٠
سألتها عن املستحاضة قالت تنتظر إقراءها اليت كانت تترك فيها الصالة قبل ذلك فإذا كان يوم طهرها الذي كانت 

  تطهر فيه اغتسلت مث توضأت عند كل صالة وصلت 
  إسناده ضعيق لضعف جمالد بن سعيد : قال حسني سليم أسد 

  مثل ما قالت عائشة : ر عن إمساعيل عن رجل من حيه عن أيب جعفر أخربنا موسى بن خالد عن معتم - ٧٩١
  إسناده ضعيف فيه جهالة : قال حسني سليم أسد 

يف املستحاضة تنتظر أيامها اليت كانت : أخربنا جعفر بن عون ثنا إمساعيل عن عامر عن قمري عن عائشة  - ٧٩٢
  ه اغتسلت مث توضأت عند كل صالة وصلت تترك الصالة فيها فإذا كان يوم طهرها الذي كانت تطهر في

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أخربنا حممد بن عيسى ثنا شريك عن أيب اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النيب صلى اهللا  - ٧٩٣
صلت املستحاضة تدع الصالة أيام حيضها يف كل شهر فإذا كان عند انقضائها اغتسلت و: عليه و سلم قال 

  وصامت وتوضأت عند كل صالة 
  إسناده ضعيف ولكن احلديث صحيح بشواهده : قال حسني سليم أسد 

يف املستحاضة اليت تعرف أيام : حدثنا حممد بن عيسى ثنا محاد بن زيد عن كثري وحفص عن احلسن  - ٧٩٤
ذا جاء وقت احليض يف كل شهر حيضتها إذا طلقت فيطول هبا الدم فإهنا تعتد قدر إقرائها ثالث حيض ويف الصالة إ



  أمسكت عن الصالة 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قلت لقتادة امرأة كانت حيضها معلوما فزادت عليه مخسة : أخربنا حممد بن عيسى ثنا معتمر عن أبيه قال  - ٧٩٥
سريين قال النساء أعلم أيام أو أربعة أيام أو ثالثة أيام قال تصلي قلت يومني قال ذلك من حيضها وسألت بن 

  بذلك 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

يف املرأة ترى الدم أيام طهرها قال أرى ان تغتسل : أخربنا حممد بن عيسى ثنا معتمر عن أبيه عن احلسن  - ٧٩٦
  وتصلي 

  إسناده صحيح إىل احلسن : قال حسني سليم أسد 

سئل بن عباس عن املرأة : هبرام عن شهر بن حوشب قال  أخربنا حممد بن يوسف ثنا عبد احلميد بن - ٧٩٧
تستحاض قال تنتظر قدر ما كانت حتيض فلتحرم الصالة مث لتغتسل ولتصل حىت إذا كان أواهنا الذي حتيض فيه 

  فلتحرم الصالة مث لتغتسل فإمنا ذاك من الشيطان يريد ان يكفر إحداهن 
  ن حوشب إسناده حسن من أجل شهر ب: قال حسني سليم أسد 

يف املستحاضة تدع : أخربنا حممد بن يوسف انا إسرائيل ثنا أبو إسحاق عن حممد بن أيب جعفر انه قال  - ٧٩٨
  الصالة أيام إقرائها مث تغتسل وحتتشي كرسفا وتوضأ لكل صالة 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: مري امرأة مسروق عن عائشة قالت أخربنا حممد بن يوسف ثنا سفيان عن فراس عن الشعيب عن ق - ٧٩٩
  املستحاضة جتلس أيام إقرائها مث تغتسل غسال واحدا وتتوضأ لكل صالة 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

استحيضت امرأة من آل أنس : أخربنا حممد بن عيسى ثنا بن علية انا خالد عن أنس بن سريين قال  - ٨٠٠
رأت الدم البحراين فال تصلي فإذا رأت الطهر ولو ساعة من هنار فلتغتسل  فأمروين فسألت بن عباس فقال أما ما

  ولتصل 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كانت أم ولد ألنس بن : أخربنا النعمان ثنا أبو النعمان ثنا يزيد بن ذريع ثنا خالد عن أنس بن سريين قال  - ٨٠١
ته فقال إذا رأت الدم البحراين فال تصل فإذا رأت الطهر مالك استحيضت فأمروين ان استفيت بن عباس فسأل

  فلتغتسل ولتصل 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



ان امرأة سألته فقالت اين امرأة استحاض فقال إذا رأيت : حدثنا حجاج بن نصري ثنا قرة عن الضحاك  - ٨٠٢
  دما عبيطا فأمسكي أيام إقرائك 

  عيف لضعف حجاج بن نصري إسناده ض: قال حسني سليم أسد 

املستحاضة جتلس أيام إقرائها مث تغتسل : أخربنا حممد بن يوسف ثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال  - ٨٠٣
للظهر والعصر غسال واحدا أو تؤخر املغرب وتعجل العشاء وذلك يف وقت العشاء وللفجر غسال واحدا وال 

  تصوم وال ياتيها زوجها وال متس املصحف 
  إسناده صحيح : حسني سليم أسد  قال

كان بن عباس يقول يف : أخربنا احلسن بن الربيع ثنا األحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء قال  - ٨٠٤
املستحاضة تغتسل غسال واحدا للظهر والعصر وغسال للمغرب والعشاء وكان يقول تؤخر الظهر وتعجل العصر 

  وتؤخر املغرب وتعجل العشاء 
  إسناده صحيح : سليم أسد قال حسني 

يف املستحاضة إذا خلفت قرؤها فإذا كان : أخربنا عبيد اهللا بن موسى عن عثمان بن األسود عن جماهد  - ٨٠٥
عند العصر توضأت وضوءا سابغا مث لتأخذ ثوبا فلتستثفر به مث لتصل الظهر والعصر مجيعا مث لتفعل مثل ذلك مث 

  ل مثل ذلك مث لتصل الصبح لتصل املغرب والعشاء مجيعا مث لتفع
  إسناده صحيح إىل جماهد : قال حسني سليم أسد 

يف : حدثنا زكريا بن عدي عن عبيد اهللا بن عمرو عن عبد الكرمي عن عطاء وسعيد وعكرمة قالوا  - ٨٠٦
املستحاضة تغتسل كل يوم لصالة األوىل والعصر فتصليهما وتغتسل للمغرب والعشاء فتصليهما وتغتسل لصالة 

  الغداة 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

املستحاضة تغتسل مث : أخربنا أمحد بن عبد اهللا بن يونس ثنا أبو زبيد ثنا حصني عن عبد اهللا بن شداد قال  - ٨٠٧
  جتمع بني الظهر والعصر فإن رأت شيئا اغتسلت ومجعت بني املغرب والعشاء 

   ٨٥إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  قال تغتسل من الظهر إىل الظهر وجتامع وتصوم باب من

سألت سعيد بن املسيب عن املستحاضة فقال جتلس أيام : أخربنا حممد بن يوسف ثنا سفيان عن مسي قال  - ٨٠٨
  إقرائها وتغتسل من الظهر إىل الظهر وتستذفر بثوب ويأتيها زوجها وتصوم فقلت عمن هذا فأخذ احلصا 

  ده صحيح إسنا: قال حسني سليم أسد 



تغتسل من ظهر إىل ظهر : أخربنا أبو املغرية ثنا األوزاعي ثنا حيىي بن سعيد عن سعيد بن املسيب قال  - ٨٠٩
  وتتوضأ لكل صالة فإن غلبها الدم استثفرت وكان احلسن يقول ذلك 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ان : بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام أخربه  أخربنا يزيد بن هارون حدثنا حيىي ان مسيا موىل أيب - ٨١٠
القعقاع بن حكيم وزيد بن أسلم أرساله إىل سعيد بن املسيب يسأله كيف تغتسل املستحاضة فقال سعيد تغتسل 

  من الظهر إىل مثلها من الغد لصالة الظهر فإن غلبها الدم استثفرت وتوضأت لكل صالة وصلت 
  صحيح إسناده : قال حسني سليم أسد 

يف املستحاضة تغتسل من صالة الظهر إىل صالة : حدثنا موسى بن خالد عن معتمر عن أبيه عن احلسن  - ٨١١
  الظهر من الغد 

  إسناده جيد إىل احلسن : قال حسني سليم أسد 

املستحاضة تدع الصالة أيام حيضها من : حدثنا حجاج بن منهال ثنا محاد عن محيد عن احلسن قال  - ٨١٢
  مث تغتسل من الظهر إىل الظهر وتوضأ عند كل صالة وتصوم وتصلي ويأتيها زوجها  الشهر

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  مثل ذلك : حدثنا حجاج بن منهال ثنا محاد عن عباد بن منصور عن احلسن وعطاء  - ٨١٣
  إسناده ضعيف لضعف عباد بن منصور : قال حسني سليم أسد 

يف املستحاضة : نا محاد عن داود عن الشعيب عن قمري امرأة مسروق ان عائشة قالت أخربنا حجاج ث - ٨١٤
  تغتسل كل يوم مرة 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

املستحاضة : أخربنا مروان عن بكري بن معروف عن مقاتل بن حيان عن نافع عن بن عمر انه كان يقول  - ٨١٥
  قول األوزاعي  تغتسل من ظهر إىل ظهر قال مروان وهو

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

املستحاضة : حدثنا زكريا بن عدي عن عبيد اهللا بن عمرو عن عبد الكرمي عن سعيد بن املسيب قال  - ٨١٦
  تغتسل كل يوم عند صالة األوىل ليس هذا مبعمول 

   ٨٦إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب من قال املستحاضة جيامعها زوجها



يف : أخربنا حممد بن عيسى ثنا عتاب وهو بن بشري اجلزري عن خصيف عن عكرمة عن بن عباس  - ٨١٧
  املستحاضة مل ير بأسا ان يأتيها زوجها 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

سئل سعيد بن جبري أجتامع املستحاضة فقال : أخربنا حممد بن يوسف ثنا سفيان عن سامل األفطس قال  - ٨١٨
  لصالة أعظم من اجلماع ا

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  يأتيها زوجها : أخربنا حممد بن يوسف ثنا سفيان عن مسي عن سعيد بن املسيب قال  - ٨١٩
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  يف املستحاضة قال يغشاها زوجها : أخربنا أبو النعمان ثنا وهيب ثنا يونس عن احلسن  - ٨٢٠
  إسناده صحيح : ل حسني سليم أسد قا

يف املستحاضة يغشاها زوجها وان قطر : أخربنا أبو عاصم عن عبد اهللا بن مسلم عن سعيد بن جبري قال  - ٨٢١
  الدم على احلصري 

  إسناده ضعيف لضعف عبد اهللا بن مسلم : قال حسني سليم أسد 

ر بن عبد اهللا ان احلجاج بن يوسف يقول ان أخربنا حجاج بن منهال ثنا محاد عن محيد قال قيل لبك - ٨٢٢
  الصالة أعظم حرمة يغشاها زوجها : املستحاضة ال يغشاها زوجها قال بكر بن عبد اهللا املزين 

  إسناده منقطع : قال حسني سليم أسد 

  ياتيها زوجها : أخربنا حجاج بن منهال ثنا محاد بن زيد عن محيد عن احلسن قال  - ٨٢٣
  إسناده صحيح : د قال حسني سليم أس

يف املستحاضة جيامعها : أخربنا عمرو بن عون عن خالد بن عبد اهللا عن عطاء بن السائب عن عطاء قال  - ٨٢٤
  زوجها تدع الصالة أيام حيضها فإذا حلت هلا الصالة فليطأها 

  إسناده ضعيف خالد بن عبد اهللا متأخر السماع من عطاء : قال حسني سليم أسد 

املستحاضة جيامعها : أبو نعيم ثنا عمرو بن زرعة اخلاريف عن حممد بن سامل عن الشعيب عن علي قال أخربنا  - ٨٢٥
  زوجها 

اهلمداين وهو ضعيف وعمر بن زرعة اخلاريف قال : إسناده ضعيف حممد بن سامل هو : قال حسني سليم أسد 
  " فيه نظر : "  ٦/  ١٥٧البخاري يف الكبري 



يف املستحاضة : ثنا أبو عوانة عن قتادة عن سعيد بن املسيب واحلسن وعطاء قالوا  أخربنا أبو النعمان - ٨٢٦
  تغتسل وتصلي وتصوم رمضان ويغشاها زوجها 

   ٨٧إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب من قال ال جيامع املستحاضة زوجها

املستحاضة ال يغشاها زوجها :  أخربنا أبو النعمان ثنا محاد بن زيد عن حفص عن احلسن قال كان يقول - ٨٢٧
  قال أبو النعمان قال يل حيىي بن سعيد القطان ال أعلم أحدا قال هذا عن احلسن 

  إسناده صحيح ولكنه شاذ : قال حسني سليم أسد 

  كان حممد يكره ان يغشى الرجل امرأته وهي مستحاضة : أخربنا عفان حدثنا وهيب عن خالد قال  - ٨٢٨
  إسناده صحيح  :قال حسني سليم أسد 

املستحاضة ال يأتيها زوجها وال تصوم وال : أخربنا حممد بن يوسف ثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال  - ٨٢٩
  متس املصحف 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

 أخربنا احلكم بن املبارك ثنا حجاج األعور عن شعبة عن عبد امللك بن ميسرة عن الشعيب عن قمري عن - ٨٣٠
  املستحاضة ال يأتيها زوجها : عائشة قالت 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

املستحاضة ال جتامع : أخربنا يزيد بن هارون عن جعفر بن احلارث عن منصور عن إبراهيم قال كان يقال  - ٨٣١
  حيل للطاهر وال تصوم وال متس املصحف إمنا أرخص هلا يف الصالة قال يزيد جيامعها زوجها وحيل هلا ما 

   ٨٨إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  باب ما جاء يف أكثر احليض

متسك املرأة عن الصالة يف حيضها سبعا فإن : أخربنا حممد بن عيسى ثنا هشيم ثنا يونس عن احلسن قال  - ٨٣٢
  طهرت فذاك وإال أمسكت مابينها وبني العشرة فإن طهرت فذاك وإال اغتسلت وصلت وهي مستحاضة 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

احليض عشرة فما زاد فهي مستحاضة وقال : أخربنا حممد بن يوسف ثنا سفيان عن الربيع عن احلسن قال  - ٨٣٣
  عطاء احليض مخسة عشر 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 



ن قرة عن أنس بن مالك قال أخربنا حممد بن يوسف عن سفيان عن اخلالد بن أيوب عن أيب إياس معاوية ب - ٨٣٤
  احليض عشرة فما زاد فهي مستحاضة : 

حديث اجللد بن أيوب يف احليض حديث : " إسناده ضعيف جدا قال سفيان بن عيينة : قال حسني سليم أسد 
  " حمدث ال أصل له 

احليض إىل : ل أخربنا أبو نعيم ثنا محاد بن سلمة عن علي بن ثابت عن حممد بن زيد عن سعيد بن جبري قا - ٨٣٥
  ثالث عشرة فما زاد فهي مستحاضة 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: أخربنا حجاج بن منهال ثنا محاد بن سلمة عن خالد بن أيوب عن معاوية بن قرة عن أنس بن مالك قال  - ٨٣٦
  احليض عشرة أيام مث هي مستحاضة 

  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

احليض إىل : حجاج ثنا محاد بن سلمة عن علي بن ثابت عن حممد بن زيد عن سعيد بن جبري قال  أخربنا - ٨٣٧
  ثالثة عشر يوما فما سوى ذلك فهي مستحاضة 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

 إذا رأت الدم فإهنا متسك عن الصالة تعد أيام حيضها: أخربنا حجاج ثنا محاد عن يونس عن احلسن قال  - ٨٣٨
  يوما أو يومني مث هي بعد ذلك مستحاضة 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

املستحاضة تنتظر : أخربنا أبو النعمان ثنا محاد بن زيد عن خالد بن أيوب عن معاوية بن قرة عن أنس قال  - ٨٣٩
  ثالثا أربعا مخسا ستا سبعا مثانيا تسعا عشرا 

  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

  بلغنا ان املستحاضة تنتظر على إقرائها بيوم : أخربنا جعفر بن عون عن بن جريج عن عطاء قال  - ٨٤٠
  إسناده ضعيف ابن جريج مدلس وقد عنعن : قال حسني سليم أسد 

ما زاد على العشرة فهي : أخربنا جعفر بن عون حدثنا الربيع بن صبيح عمن مسع أنس بن مالك يقول  - ٨٤١
  مستحاضة 

  إسناده ضعيف النقطاعه : حسني سليم أسد قال 

أخربنا احلكم بن املبارك ثنا عبد اهللا بن إدريس عن مفضل بن مهلهل عن سفيان عن بن جريج عن عطاء  - ٨٤٢
  أقصى احليض مخس عشرة : قال 

   ٨٩إسناده ضعيف فيه عنعنة ابن جريج : قال حسني سليم أسد 



  باب يف أقل احليض

أدىن احليض ثالثة أيام سئل عبد اهللا : وسف قال قال سفيان بلغين عن أنس انه قال أخربنا حممد بن ي - ٨٤٣
  الدارمي تأخذ هبذا قال نعم إذا كان عادهتا وسألته أيضا عن هذا قال أقل احليض يوم وليلة وأكثره مخس عشرة 

  إسناده ضعيف النقطاعه : قال حسني سليم أسد 

د بن أيب زكريا قال أبو حممد هو أبو سعد الصنعاين عن سفيان عن الربيع أخربنا احلكم بن املبارك انا حمم - ٨٤٤
  أدىن احليض ثالث : عن احلسن قال 

  إسناده ضعيف لضعف حممد بن أيب زكريا : قال حسني سليم أسد 

  أدىن احليض يوم : أخربنا احلكم بن املبارك انا خملد بن يزيد عن معقل بن عبيد اهللا عن عطاء قال  - ٨٤٥
  إسناده صحيح : حسني سليم أسد  قال

إذا رأت الدم قبل حيضها يوما أو : أخربنا حممد بن عبد اهللا الرقاشي ثنا وهيب ثنا يونسعن احلسن قال  - ٨٤٦
  يومني فهو من احليض 
   ٩٠إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف البكر يستمر هبا الدم

يف البكر إذا نفست : ادة وقيس بن سعد عن عطاء اهنما قاال أخربنا حجاج بن منهال ثنا محاد عن قت - ٨٤٧
  فاستحيضت قاال متسك عن الصالة مثل ما متسك املرأة من نسائها 

  األثران إسنادمها صحيح : قال حسني سليم أسد 

إذا كانت املرأة أول ما حتيض جتلس يف احليض من حنو نسائها : أخربنا حممد بن يوسف قال قال سفيان  - ٨٤٨
  ئل عبد اهللا عن هذا فقال هو أشبه األشياء س

   ٩١إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف الكبرية ترى الدم

  يف الكبرية ترى الدم قال ال تراه حيضا : أخربنا حممد بن يوسف ثنا سفيان عن ليث عن عطاء  - ٨٤٩
  ابن أيب سليم وهو ضعيف : إسناده ضعيف وليث هو : قال حسني سليم أسد 

يف امرأة تركها احليض ثالثني : أخربنا حممد بن عيسى ثنا عبد اهللا بن املبارك أخربنيه بن جريج عن عطاء  - ٨٥٠
  سنة مث رأت الدم فأمر فيها بشأن املستحاضة 

  إسناده ضعيف فيه عنعنة ابن جريج : قال حسني سليم أسد 



يف الكبرية ترى الدم قال هي مبنزلة : أخربنا حممد بن يوسف ثنا سفيان عن بن جريج عن عطاء  - ٨٥١
  املستحاضة تفعل كما تفعل املستحاضة 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

يف اليت قعدت من احمليض إذا رأت الدم : حدثنا حجاج ثنا محاد عن حجاج عن عطاء واحلكم بن عتيبه  - ٨٥٢
  لي وإذا طلقت تعتد باألشهر توضأت وصلت وال تغتسل سئل عبد اهللا عن الكبرية فقال توضأ وتص

   ٩٢إسناده ضعيف فيه حجاج بن أرطاة وما وقعت عليه هبذا اللفظ : قال حسني سليم أسد 

  باب يف أقل الطهر

  الطهر مخس عشرة : أخربنا حممد بن يوسف قال قال سفيان  - ٨٥٣
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

إذا حاضت املرأة يف شهر أو يف أربعني : ن املغرية عن إبراهيم قال أخربنا املعلي بن أسد ثنا أبو عوانة ع - ٨٥٤
ليلة ثالث حيض فإذا شهد هلا الشهود العدول من النساء اهنا رأت ما حترم عليها الصالة من طموث النساء الذي 

  هو الطمث املعروف فقد خال أجلها قال أبو حممد مسعت يزيد بن هارون يقول استحب الطهر مخس عشرة 
  إسناده صحيح : ل حسني سليم أسد قا

جاءت امرأة إىل علي ختاصم زوجها طلقها فقالت قد حضت يف : أخربنا يعلى ثنا إمساعيل عن عامر قال  - ٨٥٥
شهر ثالث حيض فقال علي لشريح اقض بينهما قال يا أمري املؤمنني وأنت ها هنا قال اقض بينهما قال يا أمري 

بينهما فقال ان جاءت من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته تزعم اهنا حاضت املؤمنني وأنت ها هنا قال اقض 
  ثالث حيض تطهر عند كل قرء وتصلي جاز هلا وإال فال فقال علي قالون وقالون بلسان الروم أحسنت 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

وال حيل هلن أن يكتمن ما { : عكرمة  أخربنا عمرو بن عون عن خالد بن عبد اهللا عن خالد احلذاء عن - ٨٥٦
قال احليض قيل أليب حممد أتقول هبذا قال ال وسئل عبد اهللا عن حديث شريح تقول به قال } خلق اهللا يف أرحامهن 

  ال وقال ثالث حيض يف الشهر كيف يكون 
   ٩٣إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب الطهر كيف هو

: بن علية عن عبد الرمحن بن إسحاق عن عبد اهللا بن أيب بكر عن عمرة قالت  أخربنا حممد بن عيسى ثنا - ٨٥٧
  كانت عائشة تنهى النساء أن ينظرن ليال يف احمليض وتقول إنه قد يكون الصفرة والكدرة 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



كانت عمرة تأمر النساء : قالت أخربنا حممد بن عيسى ثنا محاد بن زيد عن حيىي بن سعيد عن موالة عمرة  - ٨٥٨
  أن ال يغسلن حىت خترج القطنة بيضاء 

  إسناده ضعيف فيه جهالة : قال حسني سليم أسد 

الكدرة والصفرة يف أيام احليض حيض وكل شيء رأته بعد أيام : أخربنا حممد بن يوسف قال قال سفيان  - ٨٥٩
  تأخذ بقول سفيان قال نعم  احليض من دم أو كدرة أو صفرة فهي مستحاضة سئل عبد اهللا

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أخربنا يعلى عن حممد بن إسحاق عن عبد اهللا بن أيب بكر عن صاحبته فاطمة بنت حممد وكانت يف حجر  - ٨٦٠
أرسلت امرأة من قريش إىل عمرة بكرسفة قطن فيها كالصفرة تسأهلا هل ترى إذا مل تر املرأة من : عمرة قالت 

  يضة اال هذا ان قد طهرت فقالت ال حىت ترى البياض خالصا احل
  إسناده ضعيف حممد بن إسحاق قد عنعن وهو مدلس : قال حسني سليم أسد 

أخربنا حممد بن عبد اهللا الرقاشي عن يزيد بن زريع ثنا حممد بن إسحاق قال حدثتين فاطمة عن أمساء قالت  - ٨٦١
يض مث تطهر فتغتسل وتصلي مث تنكسها الصفرة اليسرية فتأمرنا ان نعتزل كنا نكون يف حجرها فكانت أحدتنا حت: 

  الصالة حىت ال نرى اال البياض خالصا 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

الكدرة والصفرة والدم يف أيام احليض : أخربنا عبيد اهللا بن موسى عن سفيان عن بن جريج عن عطاء قال  - ٨٦٢
  مبنزلة احليض 

  إسناده ضعيف ابن جريج قد عنعن : ني سليم أسد قال حس

أخربنا زيد بن حيىي بن عبيد الدمشقي عن حممد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عطاء بن أيب رباح  - ٨٦٣
  إذا رأت الدم فلتمسك عن الصالة حىت ترى الطهر أبيض كالفضة مث تغتسل وتصلي : عن عائشة اهنا قالت 

  ده حسن من أجل سليمان بن موسى إسنا: قال حسني سليم أسد 

كان احلسن ال يعد الصفرة والكدرة وال مثل : أخربنا أبو النعمان ثنا محاد بن زيد عن عامر األحول قال  - ٨٦٤
  غسالة اللحم شيئا 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

نا ال نعد الصفرة والكدرة ك: أخربنا حممد بن عيسى ثنا بن علية عن أيوب عن حممد عن أم عطية قالت  - ٨٦٥
  شيئا 

   ٩٤إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب الكدرة إذا كانت بعد احليض



يف املرأة ترى الدم يف أيام طهرها قال أرى ان : أخربنا حممد بن عيسى ثنا معتمر عن أبيه عن احلسن  - ٨٦٦
  ا تغتسل وتصلي وقال بن سريين مل يكونوا يرون بالكدرة والصفرة بأس

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

يف املرأة ترى الصفرة بعد الطهر : أخربنا حممد بن يوسف ثنا إسرائيل عن عبد األعلى عن حممد بن احلنفية  - ٨٦٧
  قال تلك الترية تغسله وتوضأ وتصلي 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

ليس يف الترية شيء بعد : نس ومحيد عن احلسن قال أخربنا أبو نعيم وحجاج عن محاد بن سلمة عن يو - ٨٦٨
  الغسل اال الطهور قال عبد اهللا الترية الصفرة والكدرة 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

إذا رأت : حدثنا حجاج وعفان قاال ثنا محاد عن احلجاج عن أيب إسحاق عن احلارث عن علي انه قال  - ٨٦٩
  أو يومني فإهنا تطهر وتصلي املرأة الترية بعد الغسل بيوم 

  ابن أرطاة وهو ضعيف : إسناده ضعيف حجاج هو : قال حسني سليم أسد 

  ليس يف الترية بعد الغسل اال الطهور : أخربنا حجاج ثنا محاد بن سلمة عن قيس عن عطاء قال  - ٨٧٠
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

اهلذيل عن أم عطية وكانت قد بايعت النيب صلى اهللا عليه و سلم أخربنا حجاج ثنا محاد عن قتادة عن أم  - ٨٧١
  كنا ال نعتد بالكدرة والصفرة بعد الغسل شيئا : اهنا قالت 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

إذا رأت احلائض نزيا غليظا دما عبيطا بعد الغسل بيوم : أخربنا حجاج ثنا محاد عن يونس عن احلسن قال  - ٨٧٢
   فإهنا متسك عن الصالة يوما مث هي بعد ذلك مستحاضة أو يومني

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

إذا طهرت املرأة من : أخربنا عبيد اهللا بن موسى عن إسرائيل عن أيب إسحاق عن احلارث عن علي قال  - ٨٧٣
ت مثل الرعاف أو قطرة الدم أو احمليض مث رأت بعد الطهر ما يريبها فإمنا هي ركضة من الشيطان يف الرحم فإذا رأ

غسالة اللحم توضأت وضوءها للصالة مث تصلي فإن كان دما عبيطا الذي ال خفاء به فلتدع الصالة قال أبو حممد 
مسعت يزيد بن هارون يقول إذا كان أيام املرأة سبعة فرأت الطهر بياضا فتزوجت مث رأت الدم ما بينها وبني العشر 

رأت الطهر دون السبع فتزوجت مث رأت الدم فال جيوز وهو حيض وسئل عبد اهللا تقول فالنكاح جائز صحيح فإن 
  به قال نعم 

  إسناده حسن من أجل احلارث األعور : قال حسني سليم أسد 



أخربنا يزيد بن هارون عن شريك عن أيب إسحاق عن احلارث عن علي يف املرأة تكون حيضها ستة أيام أو  - ٨٧٤
  : درة أو صفرة أو ترى القطرة أو القطرتني من الدم ان ذلك باطل وال يضرها شيئا سبعة أيام مث ترى ك

  إسناده ضعيف شريك متأخر السماع من أيب إسحاق : قال حسني سليم أسد 

سألت عطاء عن املرأة تغتسل من احليض فترى الصفرة : حدثنا أبو نعيم ثنا شريك عن عبد الكرمي قال  - ٨٧٥
  قال توضأ وتنضح 

  إسناده حسن من أجل شريك : حسني سليم أسد  قال

يف املستحاضة قال تدع الصالة يف قروئها ذلك يوما أو يومني مث : أخربنا يعلى ثنا عبد امللك عن عطاء  - ٨٧٦
تغتسل فإذا كان عند األوىل نظرت فإن كانت ترية توضأت وصلت وان كان دما أخرت الظهر وعجلت العصر مث 

ا غابت الشمس نظرت فإن كانت ترية توضأت وصلت وان كان دما أخرت املغرب صلتهما بغسل واحد فإذ
وعجلت العشاء مث صلتهما بغسل واحد فإذا طلع الفجر نظرت فإن كانت ترية توضأت وصلت وان كان دما 

  اغتسلت وصلت الغداة يف كل يوم وليلة ثالث مرات قال أبو حممد اإلقراء عندي احليض 
  سناده صحيح إ: قال حسني سليم أسد 

ان النيب صلى اهللا عليه : أخربنا حيىي بن حيىي ثنا خالد بن عبد اهللا عن خالد احلذاء عن عكرمة عن عائشة  - ٨٧٧
و سلم اعتكف واعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم فرمبا وضعت الطست حتتها من الدم وزعم ان 

  النة جتده عائشة رأت ماء العصفر فقالت كأن هذا شيئا كانت ف
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أخربنا أبو النعمان ثنا عبد الواحد عن احلجاج قال سألت عطاء عن املرأة تطهر من احمليض مث ترى الصفرة  - ٨٧٨
سألته عن املرأة كان حيضها سبعة أيام : قال توضأ قال أبو حممد قرأت على زيد بن حيىي عن مالك هو بن أنس قال 

  حيضتها قال تستطهر بثالثة أيام فزادت 
ابن أرطاة : إسناده ضعيف لضعف احلجاج وهو " توضأ : قال " إىل هناية احلديث الشريف : قال حسني سليم أسد 

   ٩٥إسناده صحيح " تستطهر بثالثة أيام " وإىل هناية احلديث الشريف . 

  باب املرأة تطهر عند الصالة أو حتيض

إذا طهرت املرأة يف وقت صالة فلم : ثنا عباد بن عوام عن هشام عن احلسن قال  أخربنا حممد بن عيسى - ٨٧٩
  تغتسل وهي قادرة على ان تغتسل قضت تلك الصالة 

  إسناده صحيح إىل احلسن : قال حسني سليم أسد 

ال إذا صلت املرأة ركعتني مث حاضت ف: أخربنا حممد بن عيسى ثنا عبد الوارث عن عمرو عن احلسن قال  - ٨٨٠
  تقضي إذا طهرت 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



أخربنا حممد بن عيسى ثنا املعمري أبو سفيان حممد بن محيد عن معمر عن قتادة قال وثنا أبو معاوية ثنا  - ٨٨١
  يف املرأة تطهر عند الظهر فتؤخر غسلها حىت يدخل وقت العصر قاال تقضي الظهر : احلجاج عن عطاء 
يف إسناده أثر عطاء " تقضي الظهر " أما احلديث الذي هنايته . أثر قتادة إسناده صحيح : أسد  قال حسني سليم

  احلجاج بن أرطاة وهو ضعيف ولكن األثر صحيح بسابقه 

يف املرأة : أخربنا حممد بن عيسى ثنا هشيم انا يونس عن احلسن ومغرية عن عامر وعبيدة عن إبراهيم  - ٨٨٢
  ركها احليض قالوا تعيد تلك الصالة تفرط يف الصالة حىت يد
احلديث األول حممد بن عيسى حدثنا هشيم أنبأنا يونس عن احلسن إسناده صحيح إىل : قال حسني سليم أسد 

  واحلديث الثالث عبيدة إسناده صحيح . واحلديث الثاين مغرية عن عامر إسناده صحيح . احلسن 

يف امرأة حضرت الصالة ففرطت حىت : سليمان ويونس عن احلسن أخربنا حجاج ثنا محاد ثنا محاد بن أيب  - ٨٨٣
  حاضت قاال تقضي تلك الصالة إذا اغتسلت 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

إذا ضيعت املرأة : أخربنا سليمان بن داود الزهراين ثنا أبو شهاب عن هشام عن احلسن وقتادة قاال  - ٨٨٤
  طهرت  الصالة حىت حتيض فعليها القضاء إذا

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  إذا فرطت مث حاضت قضت : أخربنا أبو نعيم ثنا احلسن عن مغرية عن الشعيب قال  - ٨٨٥
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

إذا : حدثنا سعيد بن املغرية قال بن املبارك حدثنا عن يعقوب عن أيب يوسف عن سعيد بن جبري قال  - ٨٨٦
رأة يف وقت الصالة فليس عليها القضاء قال أبو حممد يعقوب هو بن القعقاع قاضي مرو وأبو يوسف حاضت امل
  شيخ مكي 

  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

إذا طهرت قبل املغرب صلت الظهر والعصر : أخربنا حجاج ثنا محاد عن حجاج وقيس عن عطاء قال  - ٨٨٧
  اء وإذا طهرت قبل الفجر صلت املغرب والعش

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  مثله : أخربنا حجاج ثنا محاد عن علي بن زيد عن سعيد بن املسيب  - ٨٨٨
  إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد : قال حسني سليم أسد 

  مثله : أخربنا عبد اهللا بن حممد عن أيب بكر بن عياش عن يزيد بن أيب زياد عن مقسم عن بن عباس  - ٨٨٩
  إسناده ضعيف :  سليم أسد قال حسني



  يف احلائض تصلي الصالة اليت طهرت يف وقتها : أخربنا حممد بن عيسى ثنا هشيم ثنا يونس عن احلسن  - ٨٩٠
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

إذا طهرت احلائض : أخربنا حممد بن يوسف ثنا بن عيينة عن بن أيب جنيح عن عطاء وطاوس وجماهد قالوا  - ٨٩١
  بل الفجر صلت املغرب والعشاء وإذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر ق

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

يف احلائض إذا رأت الطهر آخر النهار صلت : أخربنا حممد بن يوسف ثنا سفيان عن منصور عن احلكم  - ٨٩٢
  الظهر والعصر وإذا طهرت آخر الليل صلت املغرب والعشاء 

  إسناده صحيح : حسني سليم أسد قال 

  مثله : أخربنا حممد بن يوسف عن سفيان عن ليث عن طاوس  - ٨٩٣
  ابن أيب سليم : إسناده ضعيف لضعف ليث وهو : قال حسني سليم أسد 

كان إبراهيم يقول إذا طهرت عند العصر صلت : أخربنا أبو زيد سعيد بن الربيع ثنا شعبة عن مغرية قال  - ٨٩٤
  لعصر الظهر وا

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  إذا طهرت يف وقت صالة صلت : أخربنا أبو زيد قال قال شعبة سألت محادا قال  - ٨٩٥
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أخربنا حجاج ثنا محاد عن يونس ومحيد عن احلسن عن أنس قال إذا طهرت يف وقت صالة صلت تلك  - ٨٩٦
سألته عن املرأة تطهر بعد العصر : ريها قال أبو حممد قرأت على زيد بن حيىي عن مالك قال الصالة وال تصلي غ

قال تصلي الظهر والعصر قلت فإن كان طهرها قريبا من مغيب الشمس قال تصلي العصر وال تصلي الظهر ولو 
  اهنا مل تطهر حىت تغيب الشمس مل يكن عليها شيء سئل عبد اهللا تأخذ به قال ال 

   ٩٦إسناده صحيح : حسني سليم أسد قال 

  باب إذا اختلطت على املرأة أيام حيضها يف أيام استحاضتها

: أخربنا حممد بن يوسف ثنا سفيان عن أشعث بن أيب الشعثاء احملاريب عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال  - ٨٩٧
عند كل صالة قال بن عباس ما جند كتبت إليه امرأة اين قد استحضت منذ كذا وكذا فبلغين ان عليا قال تغتسل 

  هلا غري ما قال علي 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



كانت زينب : أخربنا حممد بن يوسف ثنا األوزاعي عن حيىي بن أيب كثري حدثين أبو سلمة أو عكرمة قال  - ٨٩٨
  الة تعتكف مع النيب صلى اهللا عليه و سلم وهي تريق الدم فأمرها ان تغتسل عند كل ص

  إسناده منقطع : قال حسني سليم أسد 

ان عليا وبن مسعود كانا يقوالن املستحاضة : أخربنا حممد بن يوسف ثنا األوزاعي عن حيىي بن أيب كثري  - ٨٩٩
  تغتسل عند كل صالة 
  إسناده منقطع : قال حسني سليم أسد 

تغتسل من كل صالتني غسال : ح يقول أخربنا حممد بن يوسف ثنا األوزاعي قال مسعت عطاء بن أيب ربا - ٩٠٠
  واحدا وللفجر غسال واحدا قال األوزاعي وكان الزهري ومكحول يقوالن تغتسل عند كل صالة 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أخربنا يزيد بن هارون ووهب بن جرير عن هشام صاحب الدستوائي عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة  - ٩٠١
سألت النيب صلى اهللا عليه و سلم عن ذاك : ال وهب أم حبيبة بنت جحش كانت هتراق الدم وإهنا ان أم حبيبة ق

  فأمرها ان تغتسل عند كل صالة وتصلي 
  إسناده ضعيف النقطاعه : قال حسني سليم أسد 

امرأة  كتبت: أخربنا عبد الصمد بن عبد الوارث ثنا شعبة حدثنا أبو بشر قال مسعت سعيد بن جبري يقول  - ٩٠٢
إىل بن عباس وبن الزبري أين استحاض فال أطهر وإين أذكركما اهللا اال أفتيتماين وإين سألت عن ذلك فقالوا كان 

علي يقول تغتسل لكل صالة فقرأت وكتبت اجلواب بيدي ما أجد هلا إال ما قال علي فقيل إن الكوفة أرض باردة 
  فقال لو شاء اهللا البتالها بأشد من ذلك 

  إسناده صحيح : سليم أسد  قال حسني

إن أرضها أرض باردة فقال : أخربنا حجاج بن منهال ثنا محاد عن قيس عن جماهد قال قيل البن عباس  - ٩٠٣
  تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل غسال وتؤخر املغرب وتعجل العشاء وتغتسل غسال وتغتسل للفجر غسال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن ابنة جحش كانت حتت : نا حجاج ثنا محاد عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة أخرب - ٩٠٤
  عبد الرمحن بن عوف وكانت تستحاض فكانت خترج من مركنها وإنه لعاليه الدم فتصلي 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ي قال مسعت الزهري وحيىي بن أيب أخربنا وهب بن سعيد الدمشقي عن شعيب بن إسحاق حدثنا األوزاع - ٩٠٥
  تفرد لكل صالة اغتساله قال األوزاعي وبلغين عن مكحول مثل ذلك : كثري يقوالن 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



لكل صالتني : أخربنا وهب بن سعيد عن شعيب حدثنا األوزاعي أخربين عطاء أن بن عباس كان يقول  - ٩٠٦
  اغتسالة  اغتسالة وتفرد لصالة الصبح

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن امرأة سألت إبراهيم فقالت إين استحاض فقال عليك باملاء : أخربنا حجاج ثنا محاد عن محاد الكويف  - ٩٠٧
  فانضحيه فإنه يقطع الدم عنك 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

يف املطلقة اليت ارتيب هبا تربص سنة فإن : عن احلسن  أخربنا عفان بن مسلم ثنا حممد بن دينار ثنا يونس - ٩٠٨
  حاضت وإال تربصت بعد انقضاء السنة ثالثة أشهر فإن حاضت وإال فقد انقضت عدهتا 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

سئل مالك عن عدة املستحاضة إذا طلقت فحدثنا مالك عن بن شهاب : أخربنا عبد اهللا بن مسلمة قال  - ٩٠٩
  سعيد بن املسيب أنه قال عدهتا سنة قال أبو حممد هو قول مالك عن 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

سئل جابر بن زيد عن املرأة تطلق وهي : أخربنا أبو النعمان ثنا محاد بن زيد حدثنا عمرو بن دينار قال  - ٩١٠
  ثالثة أشهر الشابة وترتفع حيضتها من غري كرب قال من غري حيض حتيض وقال طاوس 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

إذا طلق الرجل امرأته فحاضت حيضة : أخربنا نصر بن علي ثنا عبد األعلى عن معمر عن الزهري قال  - ٩١١
أو حيضتني مث ارتفعت حيضتها إن كان ذلك من كرب اعتدت ثالثة أشهر وإن كانت شابة وارتابت اعتدت سنة بعد 

  الريبة 
  إسناده صحيح : ليم أسد قال حسني س

املستحاضة واليت ال يستقيم هلا : أخربنا خليفة بن خياط ثنا غندر ثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة قال  - ٩١٢
  حيض فتحيض يف شهر مرة ويف الشهر مرتني عدهتا ثالثة أشهر 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  تعتد باإلقراء : م عن محاد قال أخربنا خليفة بن خياط ثنا أبو داود عن هشا - ٩١٣
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  عدة املستحاضة سنة : حدثنا خالد بن خملد ثنا مالك عن بن شهاب عن سعيد بن املسيب قال  - ٩١٤
  أثر صحيح : قال حسني سليم أسد 



  باإلقراء املستحاضة تعتد : أخربنا إسحاق بن عيسى انا هشيم عن يونس عن احلسن قال  - ٩١٥
  إسناده ضعيف فيه هشيم وقد عنعن : قال حسني سليم أسد 

أهل احلجاز يقولون : أخربنا خليفة ثنا عبد األعلى عن معمر عن الزهري قال باإلقراء قال أبو حممد  - ٩١٦
  اإلقراء األطهار وقال أهل العراق هو احليض قال عبد اهللا وأنا أقول هو احليض 

  اده صحيح إسن: قال حسني سليم أسد 

  املستحاضة تعتد باإلقراء : أخربنا أبو النعمان ثنا وهيب ثنا يونس عن احلسن قال  - ٩١٧
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

سألت الزهري عن رجل طلق امرأته وهي : حدثنا موسى بن خالد عن اهلقل بن زياد عن األوزاعي قال  - ٩١٨
ها فلم تر دما كم تعتد قال ثالثة أشهر قال وسألت الزهري عن رجل طلق شابة حتيض فانقطع عنها احمليض حني طلق

امرأته فحاضت حيضتني مث ارتفعت حيضتها كم تربص قال عدهتا سنة قال وسألت الزهري عن رجل طلق امرأته 
 وهي حتيض متكث ثالثة أشهر مث حتيض حيضة مث يتأخر عنها احليض مث متكث السبعة األشهر والثمانية مث حتيض

أخرى فتستعجل إليها مرة وتتأخر أخرى كيف تعتد قال إذا اختلف حيضها عن إقرائها فعدهتا سنة قلت وكيف ان 
كان طلق وهي حتيض يف كل سنة مرة كم تعتد قال ان كانت حتيض إقراؤها معلومة هي إقراؤها فإنا نرى ان تعتد 

  إقراءها 
  أسانيدها جيده : قال حسني سليم أسد 

سألت الزهري عن الرجل يبتاع : مد بن املبارك ثنا عمرو بن عبد الواحد عن األوزاعي قال أخربنا حم - ٩١٩
  اجلارية مل تبلغ احمليض وال حتمل مثلها بكم يستربئها قال بثالثة أشهر وقال حيىي بن أيب كثري خبمسة وأربعني يوما 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

انه كان يقول يف : شام الدستوائي عن محاد عن سعيد بن جبري عن بن عباس أخربنا يزيد بن هارون عن ه - ٩٢٠
املستحاضة تغتسل عند كل صالة وتصلي وقال محاد لو كان مستحاضة جهلت فتركت الصالة أشهرا فإهنا تقضي 

   الصلوات قيل له وكيف تقضيها قال تقضيها يف يوم واحد ان استطاعت قيل لعبد اهللا تقول به قال أي واهللا
   ٩٧أسانيدها صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف احلبلى إذا رأت الدم

  سألت الزهري عن احلامل ترى الدم فقال تدع الصالة : أخربنا خالد بن خملد حدثنا مالك بن أنس قال  - ٩٢١
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

لت جماهدا عن امرأيت رأت دما وأنا أراها حامال سأ: أخربنا عبيد اهللا بن موسى عن عثمان بن األسود قال  - ٩٢٢
فما غاضت من شيء زادت } اهللا يعلم ما حتمل كل أنثى وما تغيض األرحام وما تزداد { قال ذلك غيض األرحام 



  مثله يف األرحام احلمل 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

اهللا يعلم ما حتمل كل { يف هذه اآلية : ة أخربنا حجاج ثنا محاد بن سلمة عن عاصم األحول عن عكرم - ٩٢٣
قال ذلك احليض على احلبل ال حتيض يوما يف احلبل اال } أنثى وما تغيض األرحام وما تزداد وكل شيء عنده مبقدار 

  زادته طاهرا يف حبلها 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

املرأة احلبلى : قال أمر ال خيتلف فيه عندنا عن عائشة أخربنا أبو النعمان ثنا محاد بن زيد عن حيىي بن سعيد  - ٩٢٤
  إذا رأت الدم اهنا ال تصلي حىت تطهر 

  إسناده ضعيف النقطاعه ورمبا كان معضال : قال حسني سليم أسد 

قال هو احليض على } وما تغيض األرحام { : أخربنا أبو النعمان ثنا ثابت بن يزيد ثنا عاصم عن عكرمة  - ٩٢٥
  قال فلها بكل يوم حاضت يف محلها يوما تزداد يف طهرها حىت تستكمل تسعة أشهر طهرا } ا تزداد وم{ احلبل 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال إذا حاضت املرأة } وما تغيض األرحام { : أخربنا أبو النعمان ثنا أبو عوانة عن أيب بشر عن جماهد  - ٩٢٦
  لولد فإذا زادت على تسعة أشهر كان متاما ملا نقص من ولدها وهي حامل قال يكون ذلك نقصانا من ا

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أخربنا حجاج ثنا محاد بن سلمة عن محيد عن بكر بن عبد اهللا املزين انه قال امرأيت حتيض وهي حبلى قال  - ٩٢٧
  امرأيت حتيض وهي حبلى : أبو حممد مسعت سليمان بن حرب يقول 

  إسناده صحيح :  سليم أسد قال حسني

إذا رأت احلبلى الدم فلتمسك عن الصالة : أخربنا حجاج ثنا محاد عن حيىي بن سعيد عن عائشة اهنا قالت  - ٩٢٨
  فإنه حيض 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  مثل ذلك : أخربنا عبد اهللا بن مسلمة ثنا مالك انه بلغه عن عائشة  - ٩٢٩
  إسناده معضل :  قال حسني سليم أسد

يف احلامل ترى الدم ان كان الدم عبيطا اغتسلت : أخربنا إمساعيل بن أبان ثنا إدريس عن ليث عن الشعيب  - ٩٣٠
  وصلت وان كانت ترية توضأت وصلت 

  ابن أيب سليم : إسناده ضعيف لضعف الليث وهو : قال حسني سليم أسد 



  مثله : أخربنا أبو املغرية عن األوزاعي  - ٩٣١
  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

ان كانت ترية كما كانت ترية : أخربنا حممد بن عبد اهللا ثنا عباد هو بن العوام عن هشام عن احلسن قال  - ٩٣٢
  قبل ذلك يف إقرائها تركت الصالة وان كان إمنا هو يف اليوم أو اليومني مل تدع الصالة 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أخربنا عبد اهللا بن حممد هو بن أيب شيبة حدثنا خالد بن احلارث وعبده بن سليمان عن سعيد عن مطر عن  - ٩٣٣
  يف احلامل ترى الدم قالت ال مينعها ذلك من صالة : عطاء عن عائشة 

  مل حيكم عليه احملقق : قال حسني سليم أسد 

يف احلامل ترى الدم قال تغتسل وتصلي : ة أخربنا يزيد بن هارون ثنا مهام عن مطر عن عطاء عن عائش - ٩٣٤
  قال يزيد ال تغتسل قال عبد اهللا أقول بقول يزيد 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

يف احلامل ترى الدم قال هي مبنزلة : أخربنا حممد بن عيسى ثنا يزيد بن زريع عن يونس عن احلسن  - ٩٣٥
  املستحاضة غري اهنا ال تدع الصالة 

  إسناده صحيح : سليم أسد  قال حسني

يف احلامل ترى الدم قال تغسل عنها الدم : أخربنا حممد بن عيسى ثنا أبو عوانة عن مغرية عن إبراهيم  - ٩٣٦
  وتتوضأ وتصلي 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  م توضأت وصلت إذا رأت احلامل الد: أخربنا حممد بن عيسى ثنا هشام ثنا حجاج عن عطاء واحلكم قاال  - ٩٣٧
  ابن أرطاة : إسناده ضعيف لضعف حجاج وهو : قال حسني سليم أسد 

يف احلامل ترى الدم قال توضأ : أخربنا حممد بن يوسف ثنا سفيان عن جامع هو بن أيب راشد عن عطاء  - ٩٣٨
  وتصلي 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  هي مبنزلة املستحاضة : احلسن قال  أخربنا حممد بن يوسف ثنا سفيان عن يونس عن - ٩٣٩
  أثر صحيح : قال حسني سليم أسد 

  ال يكون حيض على محل : حدثنا أبو الوليد الطيالسي عن جرير عن مغرية عن إبراهيم قال  - ٩٤٠
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



  نزلة املستحاضة يف احلامل ترى الدم قال هي مب: أخربنا سعيد بن عامر عن هشام عن احلسن  - ٩٤١
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  إذا رأت احلامل الدم مل تدع الصالة : أخربنا أبو الوليد ثنا أبو عوانة عن مغرية عن إبراهيم  - ٩٤٢
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

يف احلبلى واليت قعدت :  أخربنا حجاج ثنا محاد بن سلمة عن احلجاج عن عطاء واحلكم بن عتيبة اهنما قاال - ٩٤٣
  عن احمليض إذا رأت الدم توضأتا وصلتا وال تغتسالن 

  إسناده ضعيف لضعف حجاج بن أرطاة : قال حسني سليم أسد 

  تغتسالن وتصليان : أخربنا حجاج عن محاد عن مطر عن عطاء قال  - ٩٤٤
  إسناده ضعيف رواية مطر عن عطاء ضعيفة : قال حسني سليم أسد 

نا زيد بن حيىي الدمشقي عن حممد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عطاء بن أيب رباح عن عائشة أخرب - ٩٤٥
  ان احلبلى ال حتيض فإذا رأت الدم فلتغتسل ولتصل : قالت 

  إسناده حسن من أجل سليمان بن موسى : قال حسني سليم أسد 

يف املرأة إذا رأت : عن احلكم عن إبراهيم  أخربنا حيىي بن حسان ثنا حممد بن الفضل عن احلسن بن احلكم - ٩٤٦
  الدم وهي متحض قال هو حيض تترك الصالة 

  إسناده قوي : قال حسني سليم أسد 

يف املرأة احلامل إذا ضرهبا الطلق ورأت الدم على : أخربنا حيىي بن حسان ثنا هشيم ثنا يونس عن احلسن  - ٩٤٧
  ا مل تضع الولد فلتمسك عن الصالة وقال عبد اهللا تصلي م

   ٩٨إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب وقت النفساء وما قيل فيه

  يف النفساء كطهر امرأة من نسائها : أخربنا حممد بن عيسى ثنا أبو سفيان عن معمر عن قتادة  - ٩٤٨
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

النفساء متسك عن الصالة أربعني يوما فإن  يف: أخربنا حممد بن عيسى ثنا هشيم ثنا يونس عن احلسن  - ٩٤٩
رأت الطهر فذاك وان مل تر الطهر أمسكت عن الصالة أياما مخسا ستا فإن طهرت فذاك وإال أمسكت عن الصالة 

  ما بينها وبني اخلمسني فإن طهرت فذاك وإال فهي مستحاضة 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



انه كان ال : يان عن يونس بن عبيد عن احلسن عن عثمان بن أيب العاص أخربنا حممد بن يوسف ثنا سف - ٩٥٠
  يقرب النفساء أربعني يوما وقال احلسن النفساء مخس وأربعون إىل مخسني فما زاد فهي مستحاضة 

  إسناده منقطع احلسن مل يسمع من عثمان شيئا : قال حسني سليم أسد 

وقت النفساء : م عن احلسن عن عثمان بن أيب العاص قال أخربنا جعفر بن عون انا إمساعيل بن مسل - ٩٥١
  أربعني يوما فإن طهرت وإال فال جتاوزه حىت تصلي 

  إسناده ضعيف لضعف إمساعيل بن مسلم واحلسن مل يسمع من عثمان شيئا : قال حسني سليم أسد 

دة وإال جلست أربعني ان كان للنفساء عا: أخربنا حممد بن يوسف ثنا سفيان عن أشعث عن عطاء قال  - ٩٥٢
  ليلة 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  النفاس حيض : أخربنا حممد بن يوسف ثنا سفيان عن بن جريج عن عطاء قال  - ٩٥٣
  إسناده ضعيف وابن جريج قد عنعن وهو مدلس : قال حسني سليم أسد 

تنتظر : ف بن ماهك عن بن عباس قال أخربنا أبو الوليد الطيالسي ثنا أبو عوانة عن أيب بشر عن يوس - ٩٥٤
  النفساء أربعني يوما أو حنوها 

   ٩٩إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف املرأة احلائض تصلي يف ثوهبا إذا طهرت

أخربنا أبو الوليد ثنا أبو خيثمة حدثنا علي بن عبد األعلى عن أيب سهل البصري عن مسة عن أم سلمة  - ٩٥٥
فساء جتلس على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أربعني يوما أو أربعني ليلة وكانت إحدانا كانت الن: قالت 

  تطلى الورس على وجهها من الكلف 
  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

أخربنا سعيد بن عامر عن هشام عن خالد عن معاوية بن قرة عن امرأة لعائذ بن عمرو نفست فجاءت بعد  - ٩٥٦
من هذه قالت انا فالنة اين قد طهرت فركضها برجله فقال ال : شرون ليلة فدخلت يف حلافه فقال ما مضت ع

  تغريين عن ديين حىت متضي أربعون ليلة 
  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

وا من النفساء تنتظر حن: أخربنا أبو نعيم ثنا أبو عوانة عن أيب بشر عن يوسف بن ماهك عن بن عباس قال  - ٩٥٧
  أربعني يوما 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



  حنوه : أخربنا عمرو بن عون بإسناده عن عبد اهللا بن عباس  - ٩٥٨
  إسناده صحيح وهو مكرر سابقه : قال حسني سليم أسد 

عني ليلة ان احلسن قال يف النفساء اليت ترى الدم تربص أرب: أخربنا موسى بن خالد حدثنا معتمر عن أبيه  - ٩٥٩
  مث تصلي وقال الشعيب شهرين مث هي مبنزلة املستحاضة 

  أثران بإسناد واحد وهو أسناد جيد : قال حسني سليم أسد 

أخربنا مروان بن حممد ثنا حممد بن شعيب ثنا إبراهيم بن سليمان األفطس قال مسعت العالء بن احلارث  - ٩٦٠
يوما ومن اجلارية أربعني يوما يعين النفساء قال مروان هو قول املرأة تنتظر من الغالم ثالثني : عن مكحول قال 

  سعيد بن عبد العزيز وقال األوزاعي مها سواء 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

إذا رأت الدم عند الطلق يوما : أخربنا حممد بن عبد اهللا الرقاشي ثنا وهيب حدثين يونس عن احلسن قال  - ٩٦١
  اس أو يومني فهو من النف

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

يف احلامل ترى الدم وهي تطلق : أخربنا عبد اهللا بن حممد ثنا عبد اهللا بن املبارك عن بن جريج عن عطاء  - ٩٦٢
  قال تصنع ما تصنع املستحاضة 

   ١٠٠إسناده ضعيف فيه عنعنة ابن جريج : قال حسني سليم أسد 

  باب املرأة جتنب مث حتيض

  يف املرأة جتنب مث حتيض قال تغتسل : ربنا حممد بن يوسف ثنا سفيان عن مغرية عن إبراهيم أخ - ٩٦٣
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  مثله : أخربنا حممد بن يوسف ثنا سفيان عن هشام عن احلسن  - ٩٦٤
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  احليض أكرب : بن املسيب عن عطاء قال قال  أخربنا حممد بن يوسف ثنا سفيان عن العالء - ٩٦٥
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

يف رجل غشي امرأته فحاضت فقال تغتسل أحب : أخربنا سعيد بن عامر عن شعبة عن مغرية عن إبراهيم  - ٩٦٦
  إيل 

  أثر صحيح : قال حسني سليم أسد 



  لتغتسل من اجلنابة : اال أخربنا حجاج ثنا محاد عن حجاج عن عطاء والنخعي ق - ٩٦٧
ابن أرطاة وهو : ابن سلمة وحجاج هو : ابن املنهال ومحاد هو : إسناده ضعيف حجاج هو : قال حسني سليم أسد 

  سبب ضعف هذا اإلسناد 

  مثل ذلك : حدثنا حجاج عن محاد عن عامر األحول عن احلسن  - ٩٦٨
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

سئل عنها محاد فقال قال : ى بن أسد ثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا العالء بن املسيب قال أخربنا املعل - ٩٦٩
  إبراهيم تغتسل 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  تغتسل : حدثنا إبراهيم بن موسى عن فضيل عن حممد بن سامل عن الشعيب قال  - ٩٧٠
   ١٠١ال يسوى شيئا  إسناده ضعيف حديث حممد بن سامل: قال حسني سليم أسد 

  باب احلائض توضأ عند وقت الصالة

كان يعجبهم يف املرأة : أخربنا حممد بن يوسف حدثنا حيىي بن أيوب قال مسعت احلكم بن عتيبة يقول  - ٩٧١
  احلائض ان تتوضأ وضوءها للصالة مث تسبح اهللا وتكربه يف وقت الصالة 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قلت أليب قالبة احلائض تتوضأ عند وقت كل : ا حممد بن يوسف ثنا سفيان عن سليمان التيمي قال أخربن - ٩٧٢
  صالة وتذكر اهللا فقال ما وجدت هلذا أصال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

بن  أخربنا عبد اهللا بن يزيد ثنا سعيد بن أيب أيوب قال حدثين خالد بن يزيد الصديف عن أبيه عن عقبة - ٩٧٣
  انه كان يأمر املرأة احلائض عند أوان الصالة ان توضأ وجتلس بفناء مسجدها فتذكر اهللا وتسبح : عامر اجلهين 

  مل حيكم عليه احملقق : قال حسني سليم أسد 

يف املرأة احلائض أتقرأ قال ال اال طرف اآلية ولكن توضأ عند كل : حدثنا يعلى ثنا عبد امللك عن عطاء  - ٩٧٤
  تستقبل القبلة وتسبح وتكرب وتدعو اهللا  صالة مث

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: أخربنا حممد بن يزيد ثنا محزة ثنا الشيباين وهو حيىي بن أيب عمرو من أهل الرملة حدثنا مكحول قال  - ٩٧٥
  تؤمر احلائض تتوضأ عند مواقيت الصالة وتستقبل القبلة وتذكر اهللا 

   ١٠٢إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



  باب يف احلائض تقضي الصوم وال تقضي الصالة

إذا مسع احلائض واجلنب السجدة يغتسل : أخربنا حممد بن يوسف ثنا سفيان عن محاد عن إبراهيم قال  - ٩٧٦
  اجلنب ويسجد وال تقضي احلائض ألهنا تصلي 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  يف احلائض تسمع السجدة قال ال تقضي : سفيان عن مغرية عن إبراهيم  أخربنا حممد بن يوسف ثنا - ٩٧٧
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  ليس عليها شيء : أخربنا سعيد بن عامر وجعفر بن عون عن سعيد عن أيب معشر عن إبراهيم قال  - ٩٧٨
  بة متأخر رجاله ثقات غري أن مساع جعفر وسعيد من ابن أيب عرو: قال حسني سليم أسد 

كنا حنيض عند رسول اهللا : أخربنا يعلى ثنا عبيدة بن معتب عن إبراهيم عن األسود عن عائشة قالت  - ٩٧٩
  صلى اهللا عليه و سلم فما يأمر امرأة منا برد الصالة 

  إسناده ضعيف لضعف عبيدة بن معتب : قال حسني سليم أسد 

ان امرأة سألت عائشة أتقضي إحدانا صالة :  قالبة عن معاذة أخربنا أبو النعمان ثنا محاد عن أيوب عن أيب - ٩٨٠
أيام حيضها فقالت أحرورية أنت قد كانت إحدانا حتيض على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فال تؤمر 

  بقضاء 
  حديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

كان محادا فرق حديث أيوب : النعمان أخربنا أبو النعمان ثنا محاد عن يزيد الرشك عن معاذة قال أبو  - ٩٨١
  فجاء هبذا 

  مل حيكم عليه احملقق : قال حسني سليم أسد 

إذا مسعت احلائض فال : أخربنا عمرو بن عون عن خالد بن عبد اهللا عن عطاء بن السائب عن عامر قال  - ٩٨٢
  تسجد 

  اء إسناده ضعيف خالد بن عبد اهللا متأخر السماع من عط: قال حسني سليم أسد 

ال تسجد املرأة احلائض : أخربنا عمرو بن عون عن خالد بن عبد اهللا عن خالد احلذاء عن أيب قالبة قال  - ٩٨٣
  إذا مسعت السجدة 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

انه كان يكره للحائض ان تسجد : أخربنا عمرو بن عون عن خالد عن احلسن بن عبيد اهللا عن إبراهيم  - ٩٨٤
  عت السجدة إذا مس

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



سألت بن عباس عن النفساء واحلائض هل هي : أخربنا يعلى عن حممد بن عون عن أيب غالب عجالن قال  - ٩٨٥
  تقضيان الصالة إذا تطهرن قال هو ذا أزواج النيب صلى اهللا عليه و سلم فلو فعلن ذلك أمرنا نساءنا بذلك 

  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

أتت امرأة إىل عائشة : أخربنا عمرو بن عون انا خالد عن ليث عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه قال  - ٩٨٦
فقالت اقضي ما تركت من صاليت يف احليض عند الطهر فقالت عائشة أحرورية أنت كنا مع رسول اهللا صلى اهللا 

  بالقضاء عليه و سلم فكانت إحدانا حتيض وتطهر فال يأمرنا 
  إسناده ضعيف لضعف الليث بن أيب سليم ولكن احلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

قلت لفاطمة يعين بنت علي أتقضني : أخربنا إسحاق بن عيسى ثنا شريك عن كثري بن إمساعيل قال  - ٩٨٧
  الصالة أيام حيضك قالت ال 

  إسناده ضعيف لضعف كثري : قال حسني سليم أسد 

سألتها امرأة أتقضي : ربنا سعيد بن الربيع ثنا شعبة عن يزيد الرشك قال مسعت معاذة عن عائشة أخ - ٩٨٨
احلائض الصالة قالت أحرورية أنت قد حضن نساء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأمرهن أن جيزين قال عبد اهللا 

  معناه أهنن ال يقضني 
   ١٠٣إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  ئض تذكر اهللا وال تقرأ القرآنباب احلا

  احلائض واجلنب يذكران اهللا ويسميان : أخربنا حممد بن يوسف ثنا سفيان عن مغرية عن إبراهيم قال  - ٩٨٩
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

نب ال يقرأ اجل: أخربنا حممد بن يوسف حدثنا سفيان قال بلغين عن إبراهيم وسعيد بن جبري اهنما قاال  - ٩٩٠
  واحلائض آية تامة يقرآن احلرف 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  اجلنب واحلائض ال يقرآن القرآن : أخربنا حممد بن يزيد البزار ثنا شريك عن فراس عن عامر  - ٩٩١
  إسناده حسن من أجل شريك : قال حسني سليم أسد 

كان عمر يكره أو ينهى أن يقرأ اجلنب واحلائض : ال أخربنا أبو الوليد ثنا شعبة ثنا احلكم عن إبراهيم ق - ٩٩٢
  قال شعبة وجدت يف الكتاب واحلائض 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



أربعة ال يقرؤون القرآن عند : أخربنا يزيد بن هارون عن هشام الدستوائي عن محاد عن إبراهيم قال  - ٩٩٣
  وها للجنب واحلائض اخلالء ويف احلمام واجلنب واحلائض اال اآلية وحن

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أخربنا عبد اهللا بن سعيد ثنا أبو خالد األمحر عن حجاج عن عطاء ومحاد عن إبراهيم وسعيد بن جبري قالوا  - ٩٩٤
  احلائض واجلنب يستفتحون اآلية وال يتمون آخرها : 

  أرطاة ابن : إسناده ضعيف لضعف حجاج وهو : قال حسني سليم أسد 

  يف احلائض قال ال تقرأ القرآن : أخربنا حجاج عن محاد بن سلمة عن عاصم األحول عن أيب العالية  - ٩٩٥
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ان عائشة كانت ترقي : أخربنا عبيد اهللا بن موسى وأبو نعيم قاال انا السائب بن عمر عن بن أيب ملكية  - ٩٩٦
  أمساء وهي عارك 

  إسناده صحيح : حسني سليم أسد  قال

  اجلنب يذكر اسم اهللا : أخربنا مسلم ثنا هشام حدثنا قتادة قال  - ٩٩٧
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كان يقال ال يقرأ اجلنب وال احلائض وال يقرأ : أخربنا سهل بن محاد ثنا شعبة عن سيار عن أيب وائل قال  - ٩٩٨
  العبد فيهما اهللا عند اخلالء وعند اجلماع اال ان الرجل إذا أتى أهله بدأ فسمى اهللا  يف احلمام وحاالن ال يذكر

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  يف املرأة احلائض تقرأ قال ال اال طرف اآلية : أخربنا يعلى ثنا عبد امللك عن عطاء  - ٩٩٩
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أربع ال حيرمن : بن سعيد ثنا أبو أسامة عن اجلريري عن أيب عطاف عن أيب هريرة قال  أخربنا عبد اهللا - ١٠٠٠
  على جنب وال حائض سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله اال اهللا واهللا أكرب 

   ١٠٤إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

  باب احلائض تسمع السجدة فال تسجد

بن سليمان ثنا احلسن بن عبيد اهللا عن مسلم بن صبيح عن بن  أخربنا أمحد بن محيد ثنا عبد الرحيم - ١٠٠١
  انه سئل عن احلائض تسمع السجدة قال ال تسجد ألهنا صالة : عباس 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



ال : أخربنا أمحد بن محيد ثنا حفص بن غياث عن احلسن بن عبيد اهللا عن إبراهيم وأيب الضحى قاال  - ١٠٠٢
  تسجد 
  إسناده صحيح : حسني سليم أسد  قال

ليس عليها ذاك : أخربنا أمحد بن محيد ثنا بن منري عن حجاج عن محاد عن إبراهيم وسعيد بن جبري قاال  - ١٠٠٣
  الصالة أكرب من ذلك 
  ابن أرطاة وهو ضعيف : إسناده ضعيف فيه حجاج وهو : قال حسني سليم أسد 

  منعت خريا من ذلك الصالة املكتوبة : ارك عن بن جريج عن عطاء قال أخربنا أمحد بن محيد ثنا بن املب - ١٠٠٤
  إسناده ضعيف ابن جريج قد عنعن وهو مدلس : قال حسني سليم أسد 

  ال تسجد : أخربنا أمحد بن محيد ثنا غندر عن أشعث عن احلسن قال  - ١٠٠٥
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

يف املرأة ترى الطهر فتسمع السجدة قال ال تسجد : عن يونس عن الزهري  أخربنا أمحد ثنا بن املبارك - ١٠٠٦
  حىت تغتسل 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أخربنا أبو زيد سعيد بن الربيع ثنا شعبة عن احلكم قال مسعت ذرا عن وائل بن مهانة عن عبد اهللا عن  - ١٠٠٧
إنكن أكثر أهل النار فقالت امرأة ليست من أشراف النساء مل أو تصدقن ف: النيب صلى اهللا عليه و سلم قال للنساء 

مب أو فيم قال إنكن تكثرن اللعنة وتكفرن العشري قال وقال عبد اهللا ما من ناقصي الدين والعقل أغلب للرجال 
قال  ذوي األمر على أمرهم من النساء قال رجل لعبد اهللا ما نقصان عقلها قال جعلت شهادة امرأتني بشهادة رجل

  سئل ما نقصان دينها قال متكث كذا وكذا من يوم وليلة ال تصلي هللا صالة 
   ١٠٥إسناده حسن من أجل وائل بن مهانة : قال حسني سليم أسد 

  باب املرأة احلائض تصلي يف ثوهبا إذا طهرت

إذا طهرت :  أخربنا حممد بن يوسف ثنا األوزاعي عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت - ١٠٠٨
  املرأة من احليض فلتتبع ثوهبا الذي يلي جلدها فلتغسل ما أصابه من األذى مث تصلي فيه 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كان يكون إلحدانا : أخربنا حممد بن يوسف ثنا بن عيينة عن بن أيب جنيح عن عطاء عن عائشة قالت  - ١٠٠٩
  يه القطرة من دم حيضها فتقصعه بريقها الدرع فيه حتيض وفيه جتنب مث ترى ف

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



ان إحداكن تسبقها القطرة من : أخربنا سهل بن محاد ثنا أبو بكر اهلذيل عن احلسن عن أمه عن أم سلمة  - ١٠١٠
  الدم فإذا أصابت إحداكن ذلك فلتقصعه بريقها 

  مل حيكم عليه احملقق : قال حسني سليم أسد 

إذا غسلت املرأة : أخربنا أبو النعمان ثنا ثابت بن يزيد ثنا عاصم عن معاذة العدوية عن عائشة قالت  - ١٠١١
  الدم فلم يذهب فلتغريه بصفرة ورس أو زعفران 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ئشة قالت هلا امرأة أخربنا سعيد بن الربيع ثنا شعبة عن يزيد الرشك قال مسعت معاذة العدوية عن عا - ١٠١٢
  املاء طهور : الدم يكون يف الثوب فاغسله فال يذهب فأقطعه قالت 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أخربنا أبو الوليد الطيالسي ثنا حيىي بن سعيد القطان حدثين جابر بن صبح قال مسعت خالس بن عمرو  - ١٠١٣
عليه و سلم أبو القاسم يكون معي يف الشعار الواحد وأنا كان رسول اهللا صلى اهللا : قال مسعت عائشة تقول 

حائض طامث ان أصابه مين شيء غسل ما أصابه مل يعده إىل غريه وصلى فيه مث يعود وان أصابه مين شيء فعل مثل 
  ذلك غسل مكانه مل يعده إىل غريه وصلى فيه 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

فيما تلبس املرأة من الثياب وهي : ن هشام الدستوائي عن محاد عن إبراهيم أخربنا يزيد بن هارون ع - ١٠١٤
  حائض ان أصابه دم غسلته وإال فليس عليها غسله وان عرقت فيه فإنه جيزئها ان تنضحه 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

يف ثياهبا اليت حتيض فيها اال املرأة احلائض تصلي : أخربنا عبيد اهللا بن موسى عن عثمان عن جماهد قال  - ١٠١٥
  ان يصيب شيئا منها دم فتغسل موضع الدم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أخربنا عمرو بن عون ثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت املنذر عن أمساء بنت أيب  - ١٠١٦
  يصيب الثوب قال حتيه مث رشيه باملاء سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن دم احليض : بكر قالت 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

احلائض ال تغسل ثوهبا إذا مل : حدثنا معاذ بن هانئ عن إبراهيم بن طهمان عن مغرية عن إبراهيم قال  - ١٠١٧
  يكن فيه دم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

يزيد هو بن زريع حدثنا حممد هو بن إسحاق حدثتين فاطمة بنت  أخربنا حممد بن عبد اهللا الرقاشي ثنا - ١٠١٨
مسعت امرأة تسأل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن ثوهبا إذا طهرت من : املنذر عن أمساء بنت أيب بكر قالت 



  حميضها كيف تصنع به قال إن رأيت فيه دما فحكيه مث أقرصيه مباء مث انضحي يف سائره فصلي فيه 
  إسناده صحيح : سليم أسد قال حسني 

أخربنا أبو عبيد القاسم بن سالم ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن سفيان عن ثابت احلذاء عن عدى بن  - ١٠١٩
سألت النيب صلى اهللا عليه و سلم عن دم احليض يكون يف : دينار موىل أم قيس بنت حمصن عن أم قيس قالت 

  الثوب قال اغسليه مباء وسدر وحكيه بضلع 
  إسناده صحيح : حسني سليم أسد  قال

مسعت عائشة وسألتها امرأة تصيب : أخربنا سعيد بن الربيع عن علي بن املبارك قال مسعت كرمية قالت  - ١٠٢٠
  ثوهبا من دم حيضها قالت لتغسله باملاء قالت فإنا نغسله فيبقى أثره قالت ان املاء طهور 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

كانت عائشة ترى الشيء من احمليض يف ثوهبا فتحته : نا جعفر بن عون ثنا بن جريج عن عطاء قال أخرب - ١٠٢١
  باحلجر وبعودة أو بالقرن مث ترشه 

   ١٠٦إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف عرق اجلنب واحلائض

سألت سعيد بن جبري عن : ال أخربنا أبو نعيم عن عبد الوهاب الثقفي عن عبد اهللا بن عثمان بن خثيم ق - ١٠٢٢
  اجلنب يعرق يف الثوب مث ميسحه به قال ال بأس به 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

انه كان : حدثنا حجاج بن منهال ثنا محاد بن سلمة عن عبد اهللا بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبري  - ١٠٢٣
  ال يرى بعرق اجلنب يف الثوب بأسا 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  انه كان ال يرى به بأسا : أخربنا حجاج ثنا محاد عن عطاء بن السائب عن الشعيب  - ١٠٢٤
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ما كل أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم كانوا : أخربنا حجاج ثنا محاد عن محيد عن احلسن قال  - ١٠٢٥
  ت تلبسه فذاك بذاك جيدون ثوبني فقال إذا اغتسلت ألس

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ان عائشة سئلت عن : أخربنا عمرو بن عون ثنا سفيان بن عيينة عن حيىي بن سعيد عن القاسم بن حممد  - ١٠٢٦
  الرجل يصيب املرأة مث يلبس الثوب فيعرق فيه فلم تر به بأسا 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



ال بأس ان يعرق اجلنب واحلائض : مرو بن عون ثنا حيىي بن سليم عن بن جريج عن عطاء قال أخربنا ع - ١٠٢٧
  يف الثوب يصلي فيه 

  إسناده ضعيف فقد صرح ابن جريج بالتحديث عن عبد الرازق : قال حسني سليم أسد 

ثوبه قال ال يضره  يف اجلنب يعرق يف: أخربنا عمرو بن عون انا أبو األحوص عن أيب محزة عن إبراهيم  - ١٠٢٨
  وال ينضحه باملاء 

  ميمون الراعي األعور : إسناده ضعيف لضعف أيب محزة وهو : قال حسني سليم أسد 

يف احلائض إذا عرقت يف ثياهبا فإنه جيزئها ان : أخربنا يزيد بن هارون عن هشام عن محاد عن إبراهيم  - ١٠٢٩
  تنضحه املاء 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  كان يعرق يف الثوب وهو جنب مث يصلي فيه : أخربنا عبد اهللا بن مسلمة ثنا مالك عن نافع عن بن عمر  - ١٠٣٠
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

انه مل يكن يرى بأسا : أخربنا حيىي بن حيىي ثنا هشيم عن هشام هو بن حسان عن عكرمة عن بن عباس  - ١٠٣١
  بعرق احلائض واجلنب 

   ١٠٧إسناده صحيح : ني سليم أسد قال حس

  باب مباشرة احلائض

سأل رجل رسول اهللا صلى اهللا عليه و : أخربنا خالد بن خملد ثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم قال  - ١٠٣٢
  سلم فقال ما حيل يل من امرأيت وهي حائض قال لتشد عليها إزارها مث شانك بأعالها 

  إسناده معضل : قال حسني سليم أسد 

أرسل عبد اهللا بن عمر إىل عائشة ليسأهلا هل يباشر الرجل امرأته : أخربنا خالد ثنا مالك عن نافع قال  - ١٠٣٣
  وهي حائض فقالت لتشد إزارها على أسفلها مث يباشرها 

  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

احلائض يأتيها : عن إبراهيم قال  حدثنا حممد بن عيسى ثنا بن أيب زائدة عن العالء بن املسيب عن محاد - ١٠٣٤
  زوجها يف مراقها وبني أفخاذها فإذا دفق غسلت ما أصاهبا واغتسل هو 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: أخربنا حممد بن عيسى حدثنا عبيد اهللا بن عدي قال سألت عبد الكرمي عن احلائض فقال قال إبراهيم  - ١٠٣٥
   إليتها يعىن وهي حائض لقد علمت أم عمران اين أطعن يف

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



  سأل رجل عطاء عن احلائض فلم ير مبا دون الدم بأسا : أخربنا حممد بن يوسف ثنا مالك بن مغول قال  - ١٠٣٦
  إسناده منقطع مالك بن مغول مل يسمع من عطاء بن أيب رباح : قال حسني سليم أسد 

كنت إذا : ف ثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن األسود عن عائشة قالت أخربنا حممد بن يوس - ١٠٣٧
  حضت أمرين النيب صلى اهللا عليه و سلم فأتزر وكان يباشرين 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

سئلت عائشة ما حيل للرجل من : أخربنا حممد بن يوسف ثنا األوزاعي حدثين ميمون بن مهران قال  - ١٠٣٨
  وهي حائض قالت ما فوق اإلزار امرأته 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قلت : أخربنا يزيد بن هارون ثنا عيينة بن عبد الرمحن بن جوشن عن مروان األصفر عن مسروق قال  - ١٠٣٩
كانا لعائشة ما حيل للرجل من امرأته إذا كانت حائضا قالت كل شيء غري اجلماع قال قلت فما حيرم عليه منها إذا 

  حمرمني قال كل شيء غري كالمها 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

اجتنب شعار : أخربنا حممد بن يوسف ثنا سفيان عن خالد بن أيوب عن رجل عن عائشة قالت إلنسان  - ١٠٤٠
  الدم 

  إسناده ضعيف واجللد بن أيوب ضعيف والراوي عن عائشة جمهول : قال حسني سليم أسد 

  إذا كف األذى يعين الدم : ا حممد بن يوسف ثنا سفيان عن إمساعيل عن الشعيب قال أخربن - ١٠٤١
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ال بأس ان تؤيت احلائض بني فخذيها أو يف : أخربنا زكريا بن عدي ثنا شريك عن ليث عن جماهد قال  - ١٠٤٢
  سرهتا 

  ابن أيب سليم : و إسناده ضعيف لضعف ليث وه: قال حسني سليم أسد 

  تقبل وتدبر اال الدبر واحمليض : أخربنا أبو نعيم ثنا احلسن بن صاحل عن ليث عن جماهد قال  - ١٠٤٣
  ابن أيب سليم : إسناده ضعيف لضعف ليث وهو : قال حسني سليم أسد 

كنت مع : ت أخربنا يعلى بن عبيد ويزيد بن هارون عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أم سلمة قال - ١٠٤٤
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف حلاف فوجدت ما جتد النساء فقمت فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

مالك أنفست قلت وجدت ما جتد النساء قال ذاك ما كتب اهللا على بنات آدم قالت فقمت فأصلحت من شأين مث 
  اف فدخلت رجعت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ادخلي يف اللح

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 



أخربنا وهب بن جرير عن هشام الدستوائي عن حيىي بن أيب سلمة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة  - ١٠٤٥
بينا انا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مضطجعة يف اخلميلة إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضيت : قالت 

الت فدعاين فاضطجعت معه يف اخلميلة قالت وكانت هي ورسول اهللا صلى اهللا عليه و فقال أنفست قلت نعم ق
  سلم يغتسالن من اإلناء الواحد من اجلنابة وكان يقبلها وهو صائم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ن رسول اهللا كا: أخربنا عمرو بن عون ثنا خالد عن الشيباين عن عبد اهللا بن شداد عن ميمونة قالت  - ١٠٤٦
  صلى اهللا عليه و سلم يباشر املرأة من نسائه فوق اإلزار وهي حائض 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أخربنا بشر بن عمرو الزهراين ثنا أبو األحوص ثنا أبو إسحاق عن أيب ميسرة عمرو بن شرحبيل عن  - ١٠٤٧
  حدانا إذا كانت حائضا ان تشد عليها إزارها مث يباشرها كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يأمر إ: عائشة قالت 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كنت أتزر وأنا حائض : أخربنا عبد الصمد ثنا شعبة عن أيب إسحاق عن أيب ميسرة قال قالت أم املؤمنني  - ١٠٤٨
  مث أدخل مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف حلافه 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

سئل بن جبري ما للرجل من : أخربنا عمرو بن عون عن خالد بن عبد اهللا عن يزيد بن أيب زياد قال  - ١٠٤٩
  امرأته إذا كانت حائضا قال ما فوق اإلزار 

  إسناده ضعيف لضعف يزيد بن أيب زياد : قال حسني سليم أسد 

يف احلائض قال الفراش واحد : سريين عن عبيدة  أخربنا يزيد بن هارون انا بن عون عن حممد بن - ١٠٥٠
  واللحف شىت فإن كانوا ال جيدون رد عليها من حلافه 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  ما فوق السرر أو السرة : أخربنا يزيد بن هارون ثنا بن عون عن حممد بن سريين عن شريح قال له  - ١٠٥١
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا سليمان بن حرب ثنا محاد بن سلمة عن أيب عمران اجلوين عن يزيد بن بابنوس عن عائشة قالت  - ١٠٥٢
  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يتوشحين وأنا حائض ويصيب من رأسي وبيين وبينه ثوب 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن اليهود كانوا إذا حاضت املرأة فيهم : ة عن ثابت عن أنس أخربنا سليمان بن حرب ثنا محاد بن سلم - ١٠٥٣
مل يواكلوها ومل يشاربوها وأخرجوها من البيت ومل تكن معهم يف البيوت فسئل النيب صلى اهللا عليه و سلم عن ذلك 

هن وان فأمرهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ان يواكلو} ويسألونك عن احمليض قل هو أذى { فأنزل اهللا تعاىل 



يشاربوهن وان يكن معهم يف البيوت وان يفعلوا كل شيء ماخال النكاح فقالت اليهود ما يريد هذا ان يدع شيئا 
من أمرنا اال خالفنا فيه فجاء عباد بن بشر وأسيد بن حضري إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأخرباه بذلك 

وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم متعرا شديدا حىت ظننا انه وقاال يا رسول اهللا أفال ننكحهن يف احمليض فتمعر 
وجد عليهما فقاما فخرجا فاستقبلتهما هدية لنب فبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف آثارمها فردمها فساقهما 

  فعلمنا انه مل يغضب عليهما 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

سألت سامل بن عبد اهللا عن الرجل : الل حدثين شيبة بن هالل الراسيب قال أخربنا أبو نعيم ثنا أبو ه - ١٠٥٤
  يضاجع امرأته وهي حائض يف حلاف واحد فقال أما وحنن آل عمر فنهجرهن إذا كن حيضا 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

وضوء املرأة ما مل  ال بأس بفضل: أخربنا أمحد بن خالد عن حممد بن إسحاق عن نافع عن بن عمر قال  - ١٠٥٥
  تكن جنبا أو حائضا 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  تضعه وضعا يعين على الفرج : أخربنا حممد بن يوسف ثنا سفيان عن غيالن عن احلكم قال  - ١٠٥٦
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

بيب موىل عروة عن ندبة موالة أخربنا عبد اهللا بن صاحل قال حدثين الليث حدثين بن شهاب عن ح - ١٠٥٧
ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يباشر املرأة من : ميمونة عن ميمونة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار يبلغ أصناف الفخذين أو الركبتني حمتجرة به 
   ١٠٨إسناده ضعيف ولكن احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب احلائض متشط زوجها

كنت أرجل رأس رسول اهللا : أخربنا خالد بن خملد ثنا مالك عن بن شهاب عن عروة عن عائشة قالت  - ١٠٥٨
  صلى اهللا عليه و سلم وأنا حائض 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أرجل رأس رسول اهللا صلى كنت : أخربنا خالد ثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت  - ١٠٥٩
  اهللا عليه و سلم وأنا حائض 

  حديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

  كن جواري بن عمر يغسلن رجليه وهن حيض ويعطينه اخلمرة : أخربنا خالد ثنا مالك عن نافع قال  - ١٠٦٠
  أثر صحيح : قال حسني سليم أسد 



كنت أوتى : شريح بن هانئ عن أبيه عن عائشة قالت أخربنا حممد بن يوسف ثنا سفيان عن املقدام بن  - ١٠٦١
باإلناء فاضع فمي فاشرب وأنا حائض فيضع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فمه على املكان الذي وضعت 
فيشرب وأويت بالعرق فانتهس فيضع فاه على املكان الذي وضعت فينتهس مث يأمرين فأتزر وأنا حائض وكان 

  يباشرين 
  إسناده صحيح : أسد قال حسني سليم 

كان يقال احلائض ليست احليضة يف يدها : أخربنا حممد بن يوسف ثنا سفيان عن مغرية عن إبراهيم قال  - ١٠٦٢
  تغسل يدها وتعجن وتنبذ 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ليست يف يدها  كان يقول ان احلائض حيضتها: أخربنا أبو زيد ثنا شعبة عن مغرية عن إبراهيم قال  - ١٠٦٣
  وكان يقول احلائض حب احلي 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

سألت إبراهيم عن مصافحة اليهودي والنصراين : أخربنا جعفر بن عون ثنا سفيان عن محاد قال  - ١٠٦٤
  واجملوسي واحلائض فلم ير فيه وضوءا 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ان : الطيالسي ثنا زائدة ثنا إمساعيل السدي عن عبد اهللا البهي قال حدثتين عائشة  أخربنا أبو الوليد - ١٠٦٥
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يف املسجد فقال للجارية ناوليين اخلمرة قالت أراد ان يبسطها ويصلي عليها 

  فقالت اهنا حائض فقال ان حيضتها ليس يف يدها 
   إسناده حسن: قال حسني سليم أسد 

أخربنا عبد اهللا بن مسلمة ثنا فضيل بن عياض عن سليمان عن متيم بن سلمة عن عروة عن عائشة قالت  - ١٠٦٦
  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خيرج إيل رأسه من املسجد فاغسله يعين وهو معتكف : 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  كان ال يرى بأسا ان توضئ احلائض املريض : عن مغرية عن إبراهيم  أخربنا املعلى بن أسد ثنا أبو عوانة - ١٠٦٧
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: أخربنا يزيد بن هارون عن جعفر بن احلارث عن منصور عن إبراهيم عن األسود عن عائشة قالت  - ١٠٦٨
  كنت اغسل رأس النيب صلى اهللا عليه و سلم وأنا حائض 

  إسناده حسن من أجل جعفر بن احلارث الواسطي  :قال حسني سليم أسد 



لقد كنت أغسل رأس : أخربنا يعلى بن عبيد ثنا األعمش عن متيم بن سلمة عن عروة عن عائشة قالت  - ١٠٦٩
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأنا حائض وهو عاكف 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أرسل أبو ظبيان إىل إبراهيم يسأله عن : دثنا شعبة قال مسعت مغرية قال أخربنا أبو الوليد الطيالسي ح - ١٠٧٠
  احلائض توضئ املريض قال نعم وتسنده يعىن يف الصالة قال ال فقلت للمغرية مسعته من إبراهيم قال ال 

  إسناده ضعيف النقطاعه : قال حسني سليم أسد 

ان النيب صلى : ن ثابت بن عبيد عن القاسم عن عائشة أخربنا أبو الوليد ثنا شعبة قال سليمان أخربين ع - ١٠٧١
  اهللا عليه و سلم قال هلا ناوليين اخلمرة قالت اين حائض قال إهنا ليست يف يدك 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

انه سئل عن امرأة حائض : حدثنا سليمان بن حرب ثنا محاد بن زيد عن كثري بن شنظري عن احلسن  - ١٠٧٢
  ن ماء أيتوضأ به فضحك وقال نعم شربت م

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أخربنا أمحد بن احلجاج ثنا عبد الرمحن بن مهدي عن معاوية بن صاحل عن العالء بن احلارث عن حرام  - ١٠٧٣
  لها سألت النيب صلى اهللا عليه و سلم عن مواكله احلائض قال واك: بن معاوية عن عمه عبد اهللا بن سعد قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أنه كان يأمر جاريته أن : أخربنا حممد بن عيينة عن علي بن مسهر عن عبيد اهللا عن نافع عن بن عمر  - ١٠٧٤
  تناوله اخلمرة من املسجد فتقول إين حائض فيقول إن حيضتك ليست يف كفك فتناوله 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

سألت : نا مروان بن حممد ثنا اهليثم بن محيد ثنا العالء بن احلارث عن حزام بن حكيم عن عمه قال أخرب - ١٠٧٥
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن موآكلة احلائض فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن بعض أهلي حلائض 

  وأنا ملتعشون إن شاء اهللا مجيعا 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أهنا كانت ال ترى بأسا أن : أخربنا سهل بن محاد ثنا شعبة عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن عائشة  - ١٠٧٦
  متس احلائض اخلمرة 

   ١٠٩إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب جمامعة احلائض إذا طهرت قبل أن تغتسل



يونس عن احلسن وعبد امللك عن عطاء قاله حدثنا حممد بن عيسى ثنا هشيم ثنا مغرية عن إبراهيم و - ١٠٧٧
يف احلائض إذا طهرت من الدم ال يقرهبا : حممد وحدثين حيىي بن سعيد القطان عن عثمان بن األسود عن جماهد 

  زوجها حىت تغتسل 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  ء مثله سوا: حدثنا عبيد اهللا بن موسى عن عثمان بن األسود عن جماهد  - ١٠٧٨
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

سئل سفيان أجيامع الرجل امرأته إذا انقطع عنها الدم قبل ان تغتسل فقال : حدثنا حممد بن يوسف قال  - ١٠٧٩
  ال فقيل أرأيت ان تركت الغسل يومني أو أياما قال تستتاب 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال حىت ينقطع } وال تقربوهن حىت يطهرن { : فيان عمن حدثه عن جماهد أخربنا حممد بن يوسف ثنا س - ١٠٨٠
  الدم فإذا تطهرن قال إذا اغتسلن 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

قال إذا انقطع الدم } حىت يطهرن { : حدثنا عبيد اهللا بن موسى عن سفيان عن بن أيب جنيح عن جماهد  - ١٠٨١
  قال اغتسلن } فإذا تطهرن { 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

سألت جماهدا عن امرأة رأت الطهر أحيل لزوجها ان : أخربنا عبيد اهللا حدثنا عثمان بن األسود قال  - ١٠٨٢
  يأتيها قبل ان تغتسل قال ال حىت حيل هلا الصالة 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

بن زياد ثنا احلجاج بن أرطاة قال سألت عطاء وميمون بن  أخربنا املعلى بن أسد ثنا عبد الواحد هو - ١٠٨٣
  ال يغشاها حىت تغتسل : مهران وحدثين محاد عن إبراهيم قالوا 

  أثر صحيح : قال حسني سليم أسد 

يف الرجل يطأ امرأته وقد رأت الطهر قبل ان تغتسل قال : أخربنا يزيد بن هارون عن هشام عن احلسن  - ١٠٨٤
  سل وعليه الكفارة وله ان يراجعها ما مل تغتسل هي حائض ما مل تغت

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  ال يغشاها زوجها : أخربنا املعلى بن أسد ثنا عبد الواحد نا يونس عن احلسن قال  - ١٠٨٥
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



بن أيب حبيب يقول قال أبو اخلري مرثد بن أخربنا عبد اهللا بن يزيد ثنا حيوة بن شريح قال مسعت يزيد  - ١٠٨٦
واهللا اين ال أجامع امرأيت يف اليوم الذي تطهر فيه حىت مير : عبد اهللا اليزين قال مسعت عقبة بن عامر اجلهين يقول 

  يوم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أيأتيها زوجها قبل أن تغتسل قال ال  يف املرأة ترى الطهر: أخربنا يعلى بن عبيد ثنا عبد امللك عن عطاء  - ١٠٨٧
  حىت تغتسل 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

يف املرأة ينقطع عنها الدم قال ان : أخربنا أبو النعمان ثنا أبو عوانة عن ليث بن أيب سليم عن عطاء  - ١٠٨٨
  أدركه الشبق غسلت فرجها مث يأتيها 

  بن أيب سليم إسناده ضعيف لضعف ليث : قال حسني سليم أسد 

مسعت شريكا وسأله رجل فقال املرأة ينقطع عنها الدم أيأتيها زوجها : أخربنا فروة بن أيب املغراء قال  - ١٠٨٩
قبل ان تغتسل فقال قال عبد امللك عن عطاء انه رخص يف ذلك للشبق قال أبو حممد أخاف ان يكون أخطأ 

  مللك قال أبو حممد الشبق الذي يشتهي الشهوة وأخاف ان يكون من حديث ليث ال أعرفه من حديث عبد ا
   ١١٠إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  باب يف املرأة احلائض ختتضب واملرأة تصلي يف اخلضاب

رأيت : أخربنا حممد بن عيسى قال زعم لنا هشيم عن أيب حرة واصل بن عبد الرمحن عن احلسن قال  - ١٠٩٠
  ضاب نساء من نساء املدينة يصلني يف اخل

  هشيم قد عنعن وهو مدلس : قال حسني سليم أسد 

مسع عائشة سئلت عن املرأة متسح على اخلضاب : أخربنا سعيد بن عامر عن شعبة عن بن أيب جنيح عمن  - ١٠٩١
  فقالت ألن تقطع يدي بالسكاكني أحب إيل من ذلك 

  يف إسناده جهالة : قال حسني سليم أسد 

ان امرأة سألت عائشة تصلي املرأة يف اخلضاب قالت : بن عون عن أيب سعيد  أخربنا سعيد بن عامر عن - ١٠٩٢
  اسلتيه ورغما قال أبو حممد أبو سعيد هو بن أيب العنبس واسم أيب العنبس سعيد بن كثري بن عبيد 

  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

كن نساءنا خيتضنب بالليل فإذا : قال أخربنا عفان ثنا أبو عوانة عن قتادة عن أيب جملز عن بن عباس  - ١٠٩٣
أصبحن فتحنه فتوضأن وصلني مث خيتضنب بعد الصالة فإذا كان عند الظهر فتحنه فتوضأن وصلني فأحسن خضابا 

  وال مينع من الصالة 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



  ن حيض ان نساء بن عمر كن خيتضنب وه: حدثنا حجاج ثنا محاد عن أيوب عن نافع  - ١٠٩٤
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كن نساءنا إذا صلني العشاء : حدثنا مسلم بن إبراهيم ثنا هشام ثنا قتادة عن أيب جملز عن بن عباس قال  - ١٠٩٥
اآلخرة اختضنب فإذا أصبحن أطلقنه وتوضأن وصلني وإذا صلني الظهر اختضنب فإذا أردن ان يصلني العصر أطلقنه 

  ال حيبسن عن الصالة فأحسن خضابه و
   ١١١إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب إذا أتى الرجل امرأته وهي حائض

فيمن أتى : أخربنا حممد بن عيسى ثنا هشيم انا مغرية عن إبراهيم وأنا إمساعيل بن أيب خالد عن عامر  - ١٠٩٦
  أهله وهي حائض قاال ذنب أتاه يستغفر اهللا ويتوب إليه وال يعود 

  إسناده صحيح : حسني سليم أسد  قال

  مثله : أخربنا حممد بن عيسى ثنا حيىي بن أيب زائدة عن املثىن عن عطاء  - ١٠٩٧
  ابن الصباح : إسناده ضعيف املثىن هو : قال حسني سليم أسد 

بن زيد  حدثنا حممد بن عيسى وأبو النعمان قاال ثنا عبد اهللا بن املبارك عن يعقوب بن القعقاع عن حممد - ١٠٩٨
  ذنب أتاه وليس عليه كفارة : عن سعيد بن جبري قال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

انه : أخربنا حممد بن عيسى ثنا حيىي بن سعيد عن عبيد اهللا بن عمر عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه  - ١٠٩٩
   سئل عن الذي يأيت امرأته وهي حائض قال يعتذر إىل اهللا ويتوب إىل اهللا

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

تستغفر اهللا وليس عليك شيء يعين إذا : حدثنا حممد بن يوسف ثنا سفيان عن بن جريج عن عطاء قال  - ١١٠٠
  وقع على امرأته وهي حائض 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

سئل : عنربي عن بن أيب مليكة قال أخربنا عثمان بن حممد ثنا بشر بن املفضل عن مالك بن اخلطاب ال - ١١٠١
  وأنا أمسع عن الرجل يأيت امرأته وهي حائض قال يستغفر اهللا 

  األثر صحيح بشواهده : قال حسني سليم أسد 

ان رجال أتى أبا بكر فقال رأيت يف : حدثنا سليمان بن حرب ثنا محاد بن زيد عن أيوب عن أيب قالبة  - ١١٠٢
   امرأتك وهي حائض قال نعم قال اتق اهللا وال تعد املنام كأين أبول دما قال تأيت

  إسناده منقطع أبو قالبة مل يدرك عمر بن اخلطاب : قال حسني سليم أسد 



يف الذي يقع على امرأته وهي حائض : أخربنا حممد بن يوسف ثنا سفيان عن هشام عن حممد بن سريين  - ١١٠٣
  قال يستغفر اهللا 

   ١١٢يح إسناده صح: قال حسني سليم أسد 

  باب من قال عليه الكفارة

يف الذي يفطر يوما من : أخربنا مسلم بن إبراهيم حدثنا يزيد بن إبراهيم قال مسعت احلسن يقول  - ١١٠٤
  رمضان قال عليه عتق رقبة أو بدنة أو عشرين صاعا ألربعني مسكينا ويف الذي يغشى امرأته وهي حائض مثل ذلك 

  يح إسناده صح: قال حسني سليم أسد 

يف : أخربنا أبو الوليد ثنا شريك عن خصيف عن مقسم عن بن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم  - ١١٠٥
  الذي يأيت امرأته وهي حائض يتصدق بنصف دينار 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

لذي يأيت امرأته يف ا: حدثنا أبو الوليد ثنا شعبة عن احلكم عن عبد احلميد عن مقسم عن بن عباس  - ١١٠٦
  وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار شك احلكم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

يف الذي يغشى : أخربنا سعيد بن عامر عن شعبة عن احلكم عن عبد احلميد عن مقسم عن بن عباس  - ١١٠٧
واما فالن وفالن فقاال غري امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار قال شعبة أما حفظي فهو مرفوع 

مرفوع قال بعض القوم حدثنا حبفظك ودع ما قال فالن وفالن فقال واهللا ما أحب اين عمرت يف الدنيا عمر نوح 
وأين حدثت هبذا أو سكت عن هذا قال أبو حممد عبد احلميد بن زيد بن عبد الرمحن بن زيد بن اخلطاب وكان وايل 

  عمر بن عبد العزيز على الكوفة 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

إذا أتاها : أخربنا حممد بن يوسف ثنا سفيان عن بن جريج عن عبد الكرمي عن رجل عن بن عباس قال  - ١١٠٨
  يف دم فدينار وإذا أتاها وقد انقطع الدم فنصف دينار 

  يف إسناده جهالة : قال حسني سليم أسد 

خصيف عن مقسم عن بن عباس قال قال النيب صلى اهللا عليه و  أخربنا حممد بن يوسف ثنا سفيان عن - ١١٠٩
  يف الذي يقع على امرأته وهي حائض يتصدق بنصف دينار : سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: أخربنا حممد بن يوسف ثنا األوزاعي عن يزيد بن أيب مالك عن عبد احلميد بن زيد بن اخلطاب قال  - ١١١٠
طاب امرأة تكره اجلماع فكان إذا أراد أن يأتيها اعتلت عليه باحليض فوقع عليها فإذا هي صادقة كان لعمر بن اخل



  فأتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فأمره ان يتصدق خبمس دينار 
  إسناده معضل : قال حسني سليم أسد 

بن عباس عن النيب صلى أخربنا عبيد اهللا بن موسى عن أيب جعفر الرازي عن عبد الكرمي عن مقسم عن  - ١١١١
إذا أتى الرجل امرأته وهي حائض فإن كان الدم عبيطا فليتصدق بدينار وان صفرة فليتصدق : اهللا عليه و سلم قال 

  بنصف دينار 
  مل حيكم عليه احملقق : قال حسني سليم أسد 

انه : بن عباس  أخربنا عبد اهللا بن حممد ثنا حفص هو بن غياث عن األعمش عن احلكم عن مقسم عن - ١١١٢
  سئل عن الذي يأيت امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار وقال إبراهيم يستغفر اهللا 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

إذا وقع على : أخربنا عمرو بن عون عن خالد بن عبد اهللا بن أيب ليلى عن عطاء عن بن عباس قال  - ١١١٣
  ن يتصدق بدينار امرأته وهي حائض فعليه أ

  إسناده ضعيف لضعف حممد بن أيب ليلى : قال حسني سليم أسد 

  يف رجل جامع امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار : أخربنا يعلى بن عبيد ثنا عبد امللك عن عطاء  - ١١١٤
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  يتصدق بدينار أو نصف دينار : عن بن عباس قال أخربنا عبيد اهللا بن موسى عن بن أيب ليلى عن مقسم  - ١١١٥
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

يف رجل يغشى امرأته وهي حائض أو : أخربنا وهب بن سعيد عن شعيب بن إسحاق عن األوزاعي  - ١١١٦
  رأت الطهر ومل تغتسل قال يستغفر اهللا ويتصدق خبمس دينار 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

إذا وقع الرجل على امرأته : أخربنا حممد بن عيينة عن علي بن مسهر عن عبد امللك عن عطاء قال  - ١١١٧
وهي حائض يتصدق بنصف دينار فقال له رجل من القوم فإن احلسن يقول يعتق رقبة قال ما أهناكم ان تقربوا إىل 

  اهللا ما استطعتم 
  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

يف الذي يقع على امرأته وهي : بيد اهللا بن موسى عن بن أيب ليلى عن عطاء عن بن عباس أخربنا ع - ١١١٨
  حائض قال يتصدق بدينار 

   ١١٣إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  باب آتيان النساء يف أدبارهن



حفصة بنت  أخربنا مسلم بن إبراهيم ثنا وهيب ثنا عبد اهللا بن عثمان بن خثيم عن بن سابط قال سألت - ١١١٩
عبد الرمحن هو بن أيب بكر قلت هلا إين أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحيي أن أسألك عنه قالت سل يا بن أخي 

قالت كانت األنصار ال جتيب وكانت : عما بدا لك قال أسألك عن إتيان النساء يف أدبارهن فقالت حدثتين أم سلمة 
ة من األنصار فجباها فأبت األنصارية فأتت أم سلمة فذكرت هلا املهاجرون جتيب فتزوج رجل من املهاجرين امرأ

فلما أن جاء النيب صلى اهللا عليه و سلم استحيت األنصارية وخرجت فذكرت ذلك أم سلمة للنيب صلى اهللا عليه و 
صماما واحدا والصمام } نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أىن شئتم { سلم فقال ادعوها يل فدعيت له فقال هلا 

  السبيل الواحد 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: أخربنا احلكم بن املبارك أخربنا حممد بن سلمة عن حممد بن إسحاق عن أبان بن صاحل عن جماهد قال  - ١١٢٠
لقد عرضت القرآن على بن عباس ثالث عرضات أقف عند كل آية أسأله فيم أنزلت وفيم كانت فقلت يا بن 

  قال من حيث أمركم ان تعتزلوهن } فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم اهللا {  تعاىل عباس أرأيت قول اهللا
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

} فأتوهن من حيث أمركم اهللا { : أخربنا حممد بن يوسف ثنا سفيان عن عثمان بن األسود عن جماهد  - ١١٢١
  قال أمروا أن يأتوا من حيث هنوا 

  إسناده صحيح :  قال حسني سليم أسد

قال من } فأتوهن من حيث أمركم اهللا { : أخربنا حممد بن يوسف ثنا سفيان عن األعمش عن أيب رزين  - ١١٢٢
  قبل الطهر 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

وتذرون ما خلق لكم ربكم { : أخربنا حممد بن يزيد البزار ثنا شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن جماهد  - ١١٢٣
  قال هو واهللا القبل } من أزواجكم 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

} نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أىن شئتم { : أخربنا عثمان بن عمر ثنا خالد بن رباح عن عكرمة  - ١١٢٤
  قال إمنا هو الفرج 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كان اليهود ال تألوا ما شددت على : ي قال مسعت احلسن يقول أخربنا أبو نعيم ثنا علي بن علي الرفاع - ١١٢٥
{ املسلمني كانوا يقولون يا أصحاب حممد انه واهللا ما حيل لكم ان تأتوا نساءكم اال من وجه واحد قال فأنزل اهللا 

  فخلى اهللا بني املؤمنني وبني حاجتهم } نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أىن شئتم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



{ : أخربنا عمرو بن عون عن خالد بن عبد اهللا عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبري عن بن عباس  - ١١٢٦
  قال ائتها من بني يديها ومن خلفها بعد أن يكون يف املأيت } فأتوا حرثكم أىن شئتم 
   إسناده ضعيف خالد بن عبد اهللا متأخر السماع من عطاء: قال حسني سليم أسد 

كان أهل اجلاهلية يصنعون يف : أخربنا خليفة بن خياط ثنا عبد الوهاب ثنا خالد عن عكرمة قال  - ١١٢٧
ويسألونك عن احمليض قل هو أذى { احلائض حنوا من صنيع اجملوس فذكر ذلك للنيب صلى اهللا عليه و سلم فنزلت 

  مر فيهن إال شدة فلم يزدد األ} فاعتزلوا النساء يف احمليض وال تقربوهن حىت يطهرن 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  قال هو الدم } قل هو أذى { : أخربنا خليفة ثنا مؤمل عن سفيان عن بن أيب جنيح عن جماهد  - ١١٢٨
  عبد اهللا : إسناده ضعيف لضعف مؤمل وهو ابن إمساعيل وابن أيب جنيح هو : قال حسني سليم أسد 

  قال قذر } قل هو أذى { : ثنا بن املبارك عن معمر عن قتادة  أخربنا حممد بن الصلت - ١١٢٩
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

{ : أخربنا خليفة بن خياط ثنا املعمر قال مسعت ليثا حدث عن عيسى بن قيس عن سعيد بن املسيب  - ١١٣٠
   قال ان شئت فاعزل وان شئت فال تعزل} نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أىن شئتم 

  ابن أيب سليم وهو ضعيف : إسناده ضعيف ليث هو : قال حسني سليم أسد 

  كيف شئت يعين إتياهنا يف الفرج : أخربنا خليفة ثنا عبد الوهاب عن عوف عن احلسن قال  - ١١٣١
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن : جابر بن عبد اهللا األنصاري  أخربنا أمحد بن عبد اهللا بن يوسف ثنا مالك عن حممد بن املنكدر عن - ١١٣٢
نساؤكم حرث لكم فأتوا { اليهود قالوا للمسلمني من أتى امرأته وهي مدبرة جاء ولده أحول فأنزل اهللا تعاىل 

  } حرثكم أىن شئتم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

} فأتوا حرثكم أىن شئتم { : حدثنا عمرو بن عون عن خالد بن عبد اهللا عن خالد احلذاء عن عكرمة  - ١١٣٣
  قال يأيت أهله كيف شاء هي قائمة أو قاعدة وبني يديها ومن خلفها 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

فأتوهن من { : حدثنا عبد اهللا بن سعيد األشج ثنا بن إدريس عن أبيه عن يزيد بن الوليد عن إبراهيم  - ١١٣٤
  قال يف الفرج } حيث أمركم اهللا 

   ١١٤إسناده صحيح :  سليم أسد قال حسني

  باب من أتى امرأته يف دبرها



من أتى امرأته يف دبرها فهو من املرأة : حدثنا عبيد اهللا بن موسى عن عثمان بن األسود عن جماهد قال  - ١١٣٥
رن فإذا ويسألونك عن احمليض قل هو أذى فاعتزلوا النساء يف احمليض وال تقربوهن حىت يطه{ مثله من الرجل مث تال 

نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أىن { أن تعتزلوهن يف احمليض الفرج مث تال } تطهرن فأتوهن من حيث أمركم اهللا 
  قائمة وقاعدة ومقبلة ومدبرة يف الفرج } شئتم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

جيمي عن أيب هريرة عن النيب صلى أخربنا أبو نعيم عن محاد بن سلمة عن حكيم األثرم عن أيب متيمة اهل - ١١٣٦
  من أتى حائضا أو امرأة يف دبرها أو كاهنا فصدقه مبا يقول فقد كفر مبا أنزل اهللا على حممد : اهللا عليه و سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

جاء رجل إىل عبد : أخربنا أبو نعيم ثنا أبو هالل عن أيب عبد اهللا الشقري عن أيب القعقاع اجلرمي قال  - ١١٣٧
اهللا بن مسعود فقال يا أبا عبد الرمحن آيت امرأيت حيث شئت قال نعم قال ومن أين شئت قال نعم قال وكيف شئت 
قال نعم فقال له رجل يا أبا عبد الرمحن ان هذا يريد السوء قال ال حماش النساء عليكم حرام سئل عبد اهللا تقول به 

  قال نعم 
  اده حسن إسن: قال حسني سليم أسد 

انه كان يكره آتيان الرجل امرأته يف : أخربنا أبو النعمان ثنا وهيب عن داود عن عكرمة عن بن عباس  - ١١٣٨
  دبرها ويعيبه عيبا شديدا 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

لتأتون الفاحشة إنكم { : حدثنا املعلى بن أسد ثنا إمساعيل بن علية ثنا بن أيب جنيح عن عمرو بن دينار  - ١١٣٩
  قال ما نزى ذكر على ذكر حىت كان قوم لوط } ما سبقكم هبا من أحد من العاملني 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أخربنا عبيد اهللا بن موسى عن سفيان عن سهيل بن أيب صاحل عن احلارث بن خملد عن أيب هريرة عن  - ١١٤٠
  امرأته يف دبرها مل ينظر اهللا تعاىل إليه يوم القيامة من أتى : النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

أخربنا عبد اهللا بن حيىي ثنا عبد الواحد بن زياد عن عاصم األحول عن عيسى بن حطان عن مسلم بن  - ١١٤١
أحدكم يف الصالة فلينصرف إذا أحدث : سالم احلنفي عن علي بن طلق قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  وليتوضأ مث يصلي 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



ال تأتوا النساء يف أدبارهن فإن اهللا ال يستحيي من احلق سئل : وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  - ١١٤٢
  عبد اهللا علي بن طلق له صحبة قال نعم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: نا عبد اهللا بن صاحل حدثين الليث حدثين احلارث بن يعقوب عن سعيد بن يسار أيب احلباب قال أخرب - ١١٤٣
قلت البن عمر ما تقول يف اجلواري حني أمحض هلن قال وما التحميض فذكرت الدبر فقال هل يفعل ذلك أحد من 

  املسلمني 
  يئ احلفظ جدا إسناده ضعيف عبد اهللا بن صاحل كاتب الليث س: قال حسني سليم أسد 

أخربنا حممد بن عبد اهللا الرقاشي ثنا يزيد بن زريع ثنا حممد بن إسحاق حدثين عبيد اهللا بن عبد اهللا بن  - ١١٤٤
حصني األنصاري حدثين عبد امللك بن عمرو بن قيس رجل من قومي وكان من أسناين حدثين هرم بن عبد اهللا قال 

يؤتى منهن فقال خزمية بن ثابت مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و  تذاكرنا شأن النساء يف جملس بين واقف وما
  أيها الناس ان اهللا ال يستحيي من احلق ال تأتوا النساء يف أعجازهن : سلم يقول 

  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

يف احمليض ويأتوهنن  كانوا جيتنبون النساء: أخربنا املعلى بن أسد ثنا عبد الواحد ثنا حصني عن جماهد قال  - ١١٤٥
ويسألونك عن احمليض قل هو أذى { يف أدبارهن فسألوا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن ذلك فأنزل اهللا تعاىل 

يف الفرج وال } فاعتزلوا النساء يف احمليض وال تقربوهن حىت يطهرن فإذا تطهرهن فآتوهن من حيث أمركم اهللا 
  تعدوه 

  حسن  إسناده: قال حسني سليم أسد 

أخربنا حممد بن يزيد ثنا يونس بن بكري حدثين بن إسحاق حدثين أبان بن صاحل عن طاوس وسعيد  - ١١٤٦
  إهنم كانوا ينكرون إتيان النساء يف أدبارهن ويقولون هو الكفر : وجماهد وعطاء 

   ١١٥إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  يضباب اغتسال احلائض إذا وجب الغسل عليها قبل ان حت

  الغسل من اجلنابة واحليض واحد : أخربنا حممد بن يوسف ثنا األوزاعي عن عطاء والزهري قاال  - ١١٤٧
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال المرأته خللي شعرك باملاء : أخربنا حممد بن يوسف ثنا شريك عن األعمش عن إبراهيم عن حذيفة  - ١١٤٨
  ء عليه قبل ان ختلله نار قليلة البقيا

  رجاله ثقات غري أنه منقطع إبراهيم مل يدرك حذيفة : قال حسني سليم أسد 

أخربنا أبو الوليد ثنا زائدة عن صدقة بن سعيد احلنفي حدثين مجيع بن عمري أحد بين تيم اهللا بن ثعلبة  - ١١٤٩
كان رسول اهللا صلى  دخلت مع أمي وخاليت على عائشة فسألتها إحدامها كيف تصنعني عند الغسل فقالت: قال 



اهللا عليه و سلم يتطهر طهوره للصالة ويفيض على رأسه ثالث مرات وحنن نفيض على رؤوسنا مخسا من أجل 
  الضفر 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

انه سأل عائشة عن : أخربنا سعيد بن عامر عن شعبة عن يزيد بن محيد عن أيب زرعة عن أيب هريرة  - ١١٥٠
  تسل تنقض شعرها فقالت بخ وان أنفقت فيه أوقية إمنا يكفيها ان تفرغ على رأسها ثالثا املرأة تغ

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عبد اهللا بن سعيد ثنا أبو خالد عن حجاج عن فضيل بن عمرو عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اهللا  - ١١٥١
  ختلله بأصابعها : قال 

  ابن أرطاة : سناده ضعيف فيه حجاج وهو إ: قال حسني سليم أسد 

يف احلائض واجلنب يصبان : أخربنا عبد اهللا بن سعيد ثنا أبو خالد عن حجاج عن أيب الزبري عن جابر  - ١١٥٢
  املاء صبا وال ينقضان شعورمها 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  مثله : ء حدثنا عبد اهللا بن سعيد ثنا أبو خالد عن حجاج عن عطا - ١١٥٣
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  إذا بلت أصوله وأطرافه مل ينقضه : حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن منصور قال قال إبراهيم  - ١١٥٤
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أوالده كن  ان نساء بن عمر وأمهات: حدثنا حجاج بن منهال ثنا محاد عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع  - ١١٥٥
  إذا اغتسلن مل ينقضن عقصهن من حيض وال جنابة 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ال ينقضن عقصهن من : حدثنا حجاج ثنا محاد عن علي بن زيد عن أم حممد عن أم سلمة اهنا قالت  - ١١٥٦
  حيض وال من جنابة 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

يد اهللا عن أسامة بن زيد عن سعيد بن أيب سعيد املقربي عن أم سلمة زوج النيب حدثنا حجاج ثنا عب - ١١٥٧
جاءت امرأة إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقالت اين أشد ضفر رأسي أو عقدة قال : صلى اهللا عليه و سلم قالت 

  احفين على رأسك ثالث حفنات مث اغمزي على أثر كل حفنة غمزة 
  اده صحيح إسن: قال حسني سليم أسد 



انه قال المرأته : أخربنا أبو الوليد ثنا زائدة عن منصور عن إبراهيم عن مهام بن احلارث عن حذيفة  - ١١٥٨
  استأصلي الشعر ال ختلله نار قليل بقياها عليه قال منصور يعين اجلنابة 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

استأصلي الشعر باملاء ال ختلله : عن حذيفة انه قال المرأته  أخربنا يزيد بن هارون عن جعفر بن احلارث - ١١٥٩
  نار قليل بقياها عليه 

  إسناد حسن : قال حسني سليم أسد 

  بإسناده حنوه : أخربنا يزيد بن هارون عن جعفر بن احلارث عن منصور  - ١١٦٠

إذا اغتسلت : عن جابر قال  أخربنا عمرو بن عون عن خالد بن عبد اهللا عن بن أيب ليلى عن أيب الزبري - ١١٦١
  املرأة من اجلنابة فال تنقض شعرها ولكن تصب املاء على أصوله وتبله 

  ابن أرطاة : إسناده ضعيف لضعف حجاج وهو : قال حسني سليم أسد 

يف املرأة تصيبها اجلنابة ورأسها معقوص حتلة قال ال ولكن تصب : أخربنا يعلى ثنا عبد امللك عن عطاء  - ١١٦٢
  رأسها املاء صبا حىت تروي أصول الشعر على 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أخربنا حممد بن املنهال حدثتين حبيبة بنت محاد حدثتين عمرة بنت حيان السهمية قالت قالت يل عائشة  - ١١٦٣
ا من آس فإن مل أما تستطيع إحداكن إذا تطهرت من حيضها ان تدخن شيئا من قسط فإن مل جتد فشيئ: أم املؤمنني 

  جتد فشيئا من نوى فإن مل جتد فشيئا من ملح 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

إذا اغتسلت املرأة : أخربنا أبو النعمان ثنا ثابت بن يزيد ثنا عاصم عن معاذة العدوية عن عائشة قالت  - ١١٦٤
  من احليض فلتمس أثر الدم بطيب 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ان نساءه وأمهات أوالده : أخربنا حممد بن عيينة عن علي بن مسهر عن عبيد اهللا عن نافع عن بن عمر  - ١١٦٥
  كن يغتسلن من احليضة واجلنابة وال ينقضن شعورهن ولكن يبالغن يف بلها 

   ١١٦إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

  باب دخول احلائض املسجد

ال بأس ان تتناول احلائض من املسجد : أبو عوانة عن مغرية عن إبراهيم قال  أخربنا املعلى بن أسد ثنا - ١١٦٦
  الشيء 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



تتناول احلائض الشيء من : أخربنا يزيد بن هارون عن جعفر بن احلارث عن منصور عن إبراهيم قال  - ١١٦٧
  املسجد وال تدخله 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  اجلنب يأخذ من املسجد وال يضع فيه : أخربنا مسلم ثنا هشام عن قتادة قال  - ١١٦٨
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  يف احلائض تناول من املسجد الشيء قال نعم اال املصحف : أخربنا يعلى ثنا عبد امللك عن عطاء  - ١١٦٩
   ١١٧إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  يف املسجد باب مرور اجلنب

قال } وال جنبا إال عابري سبيل { يف قوله : أخربنا مسلم ثنا هشام ثنا قتادة عن أيب جملز عن بن عباس  - ١١٧٠
  هو املسافر 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

سبيل وال جنبا إال عابري { : أخربنا مسلم بن إبراهيم ثنا احلسن بن أيب جعفر ثنا سلم العلوي عن أنس  - ١١٧١
  قال اجلنب جيتاز املسجد وال جيلس فيه } 

  إسناده ضعيف لضعف احلسن بن أيب جعفر : قال حسني سليم أسد 

اجلنب مير يف : أخربنا احلكم بن املبارك وأبو نعيم عن شريك عن عبد الكرمي اجلزري عن أيب عبيدة قال  - ١١٧٢
  } بري سبيل وال جنبا إال عا{ املسجد وال يقعد فيه مث قرأ هذه اآلية 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  مير وال يقعد فيه : أخربنا احلكم بن املبارك ثنا شريك عن مساك عن عكرمة وسامل عن سعيد قاال  - ١١٧٣
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

 املسجد وحنن جنب كنا منشي يف: أخربنا عبد اهللا بن موسى عن بن أيب ليلى عن أيب الزبري عن جابر قال  - ١١٧٤
  ال نرى بذلك بأسا 

   ١١٨إسناده ضعيف لضعف حممد بن أيب ليلى : قال حسني سليم أسد 

  باب التعويذ للحائض

يف املرأة احلائض يف عنقها التعويذ أو الكتاب قال ان كان : أخربنا يعلى بن عبيد ثنا عبد امللك عن عطاء  - ١١٧٥
ة من فضة فال بأس ان شاءت وضعت وان شاءت مل تفعل قيل لعبد اهللا يف أدمي فلتنزعه وان كان يف قصبة مصاغ



  تقول هبذا قال نعم 
   ١١٩إسناده صحيح إىل عطاء : قال حسني سليم أسد 

  باب احلائض إذا تطهرت ومل جتد املاء

ن سألت احلسن وعطاء ع: أخربنا حممد بن يزيد ثنا ضمرة قال ثنا عبد اهللا بن شوذب حدثنا مطر قال  - ١١٧٦
الرجل تكون معه امرأته يف سفر فتحيض مث تطهر وال جتد املاء قاال تتيمم وتصلي قال قلت هلما يطأها زوجها قاال 

  نعم الصالة أعظم من ذلك 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

ال يصيبها يف املرأة تطهر وال جتد املاء ق: حدثنا سعيد بن املغرية عن بن املبارك عن بن جريج عن عطاء  - ١١٧٧
  زوجها إذا تيممت سئل عبد اهللا تقول هبذا قال أي واهللا 

   ١٢٠إسناده ضعيف فيه ابن جريج وقد عنعن : قال حسني سليم أسد 

  باب استرباء األمة

  يف استرباء األمة ان مل تكن حتيض قال مخسة وأربعني : أخربنا يزيد حدثنا شريك عن ليث عن طاوس  - ١١٧٨
  ابن أيب سليم : إسناده ضعيف فيه ليث وهو  :قال حسني سليم أسد 

  ثالثة أشهر : أخربنا يزيد انا شريك عن خالد احلذاء عن أيب قالبة قال  - ١١٧٩
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

سألت الزهري عن الرجل يبتاع : أخربنا حممد بن املبارك عن عمر بن عبد الواحد عن األوزاعي قال  - ١١٨٠
  لغ احمليض وال حتمل مثلها كم يستربئها قال ثالثة أشهر وقال حيىي بن أيب كثري خبمسة وأربعني يوما اجلارية ال تب

  إسنادمها صحيح : قال حسني سليم أسد 

بأيهما تقول : أخربنا اهليثم بن مجيل عن بن املبارك عن حيىي بن بشر عن عكرمة قال بشهر سئل عبد اهللا  - ١١٨١
  يكفي  قال ثالثة أشهر أوثق وشهر

   ٢رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

  كتاب الصالة

 )١   

  باب يف فضل الصلوات



: أخربنا يعلى بن عبيد ثنا األعمش عن أيب سفيان عن جابر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  - ١١٨٢
  مثل الصلوات املكتوبات كمثل هنر جار عذب على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم مخس مرات 

  اسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أخربنا عبد اهللا بن صاحل حدثين الليث حدثين يزيد بن عبد اهللا عن حممد بن إبراهيم عن أيب سلمة عن  - ١١٨٣
أرأيتم لو ان هنرا بباب أحدكم يغتسل كل يوم مخس : أيب هريرة انه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

بقيا من درنه قالوا ال يبقى من درنه قال كذلك مثل الصلوات اخلمس ميحو اهللا هبن مرات ماذا تقولون ذلك م
  اخلطايا 

   ٢إسناده ضعيف لضعف عبد اهللا بن صاحل ولكن احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف مواقيت الصالة

مرو بن احلسن بن علي أخربنا هاشم بن القاسم حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال مسعت حممد بن ع - ١١٨٤
سألنا جابر بن عبد اهللا يف زمن احلجاج وكان يؤخر الصالة عن وقت الصالة فقال جابر كان النيب صلى اهللا : قال 

عليه و سلم يصلي الظهر حني نزول الشمس والعصر وهي حية أو نقية واملغرب حني حتجب الشمس والعشاء رمبا 
  ا تأخروا آخر والصبح رمبا كانوا أو كان يصليها بغلس عجل ورمبا آخر إذا اجتمع الناس عجل وإذ

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ان عمر بن عبد العزيز أخر الصالة يوما : أخربنا عبيد اهللا بن عبد اجمليد احلنفي ثنا مالك عن بن شهاب  - ١١٨٥
دخل عليه أبو مسعود األنصاري فقال ما فدخل عليه عروة بن الزبري فأخربه ان املغرية بن شعبة آخر الصالة يوما ف

هذا يا مغرية أليس قد علمت ان جربيل نزل على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فصلى فصلى رسول اهللا صلى 
اهللا عليه و سلم مث صلى فصلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث صلى فصلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث 

لى اهللا عليه و سلم مث صلى فصلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث قال هبذا أمرت صلى فصلى رسول اهللا ص
قال أعلم ما حتدث يا عروة وان جربيل أقام وقت الصالة لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال كذلك كان بشري 

  بن أيب مسعود حيدث عن أبيه 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يصلي العصر والشمس يف : قد حدثتين عائشة قال عروة ول - ١١٨٦
   ٣حجرهتا قبل ان تظهر 

  باب يف بدء األذان

وقد كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : أخربنا حممد بن محيد ثنا سلمة حدثين حممد بن إسحاق قال  - ١١٨٧
جيتمع إليه بالصالة حلني مواقيتها بغري دعوة فهم رسول اهللا صلى اهللا عليه  حني قدمها قال أبو حممد يعين املدينة إمنا

و سلم ان جيعل بوقا كبوق اليهود الذين يدعون به لصالهتم مث كرهه مث أمر بالناقوس فنحت ليضرب به للمسلمني 



فأتى رسول اهللا صلى  إىل الصالة فبينما هم على ذلك إذ رأى عبد اهللا بن زيد بن عبد ربه أخو احلارث بن اخلزرج
اهللا عليه و سلم فقال يا رسول اهللا انه طاف يب الليلة طائف مر يب رجل عليه ثوبان أخضران حيمل ناقوسا يف يده 

فقلت يا عبد اهللا أتبيع هذا الناقوس فقال وما تصنع به قلت ندعو به إىل الصالة قال أفال أدلك على خري من ذلك 
 اهللا أكرب اهللا أكرب اهللا أكرب أشهد ان ال إله اال اهللا أشهد ان ال إله اال اهللا أشهد ان قلت وما هو قال تقول اهللا أكرب

حممدا رسول اهللا أشهد ان حممدا رسول اهللا حي على الصالة حي على الصالة حي على الفالح حي على الفالح اهللا 
وجعلها وترا إال أنه قال قد قامت الصالة قد  أكرب اهللا أكرب ال إله اال اهللا مث استأخر غري كثري مث قال مثل ما قال

قامت الصالة اهللا أكرب اهللا أكرب ال إله اال اهللا فلما أخرب هبا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال اهنا لرؤيا حق ان 
ته شاء اهللا فقم مع بالل فالقها عليه فإنه أندى صوتا منك فلما أذن بالل مسعها عمر بن اخلطاب فقال وهو يف بي

فخرج إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو جير إزاره وهو يقول يا نيب اهللا والذي بعثك باحلق لقد رأيت مثل 
  ما رأى فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلله احلمد فذاك أثبت 

  اسناد ضعيف ولكن احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال حدثنيه بن إسحاق حدثين هذا احلديث حممد بن إبراهيم بن احلارث قال حممد بن محيد حدثنيه سلمة  - ١١٨٨
  هبذا احلديث : التيمي عن حممد بن عبد اهللا بن زيد بن عبد ربه عن أبيه 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

اهيم بن أخربنا حممد بن حيىي ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ثنا أيب عن بن إسحاق حدثين حممد بن إبر - ١١٨٩
ملا أمر رسول اهللا صلى : احلارث التيمي عن حممد بن عبد اهللا بن زيد بن عبد ربه حدثين أيب عبد اهللا بن زيد قال 

  اهللا عليه و سلم بالناقوس فذكر حنوه 
   ٤إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف وقت أذان الفجر

ان بالال يؤذن : عن سامل عن أبيه هو بن عمر يرفعه قال  أخربنا حممد بن يوسف ثنا بن عيينة عن الزهري - ١١٩٠
  بليل فكلوا واشربوا حىت يؤذن بن أم مكتوم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كان للنيب : أخربنا إسحاق ثنا عبدة أبا عبيد اهللا عن نافع عن بن عمرو عن القاسم عن عائشة قالت  - ١١٩١
وبن أم مكتوم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن بالال يؤذن بليل فكلوا  صلى اهللا عليه و سلم مؤذنان بالل

  واشربوا حىت تسمعوا أذان بن أم مكتوم فقال القاسم وما كان بينهما إال أن ينزل هذا ويرقى هذا 
   ٥حديث ابن عمر متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

  باب التثويب يف أذان الفجر



بن عمر بن فارس ثنا يونس عن الزهري عن حفص بن عمر بن سعد املؤذن ان سعدا كان أخربنا عثمان  - ١١٩٢
ان بالال أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه : يؤذن يف مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال حفص حدثين أهلي 

فأقرت يف أذان صالة  و سلم يؤذنه لصالة الفجر فقالوا انه نائم فنادى بالل بأعلى صوته الصالة خري من النوم
  الفجر قال أبو حممد يقال سعد القرظ 

   ٦إسناده ضعيف فيه جهالة : قال حسني سليم أسد 

  باب األذان مثىن مثىن واإلقامة مرة

كان األذان على : أخربنا سهل بن محاد ثنا شعبة ثنا أبو جعفر عن مسلم أيب املثىن عن بن عمر أنه قال  - ١١٩٣
 عليه و سلم مثىن مثىن واإلقامة مرة مرة غري انه كان إذا قال قد قامت الصالة قاهلا مرتني عهد رسول اهللا صلى اهللا

  فإذا مسعنا اإلقامة توضأ أحدنا وخرج 
  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

الل أمر ب: أخربنا أبو الوليد الطيالسي وعفان قاال ثنا شعبة عن خالد احلذاء عن أيب قالبة عن أنس قال  - ١١٩٤
  ان يشفع األذان ويوتر اإلقامة 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أمر : حدثنا سليمان بن حرب ثنا محاد بن زيد عن مساك بن عطية عن أيوب عن أيب قالبة عن أنس قال  - ١١٩٥
  بالل ان يشفع األذان ويوتر اإلقامة اال اإلقامة 

   ٧إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  ع يف األذانباب الترجي

ان رسول : أخربنا سعيد بن عامر عن مهام عن عامر األحول عن مكحول عن بن حمرييز عن أيب حمذورة  - ١١٩٦
اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمر حنوا من عشرين رجال فأذنوا فأعجبه صوت أيب حمذورة فعلمه األذان اهللا أكرب اهللا 

اهللا أشهد ان ال إله اال اهللا أشهد ان حممدا رسول اهللا أشهد ان حممدا  أكرب اهللا أكرب اهللا أكرب أشهد ان ال إله اال
رسول اهللا أشهد ان ال إله اال اهللا أشهد ان ال إله اال اهللا أشهد ان حممدا رسول اهللا أشهد ان حممدا رسول اهللا حي 

  اال اهللا واإلقامة مثىن مثىن  إىل الصالة حي على الصالة حي على الفالح حي على الفالح اهللا أكرب اهللا أكرب ال إله
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أخربنا أبو الوليد الطيالسي وحجاج بن املنهال قاال حدثنا مهام ثنا عامر األحول قال حجاج يف حديثه  - ١١٩٧
عليه و سلم أن رسول اهللا صلى اهللا : عامر بن عبد الواحد حدثين مكحول أن بن حمرييز حدثه أن أبا حمذورة حدثه 

  علمه األذان تسع عشرة كلمة واإلقامة سبع عشرة كلمة 
   ٨إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف االستدارة يف األذان



انه رأى بالال أذن قال فجعلت : أخربنا حممد بن يوسف ثنا سفيان عن عون بن أيب جحيفة عن أبيه  - ١١٩٨
  أتتبع فاه ها هنا وههنا باألذان 

  إسناده صحيح ولكن احلديث متفق عليه : ني سليم أسد قال حس

ان بالال ركز العنزة مث : أخربنا عبد اهللا بن حممد ثنا عباد عن حجاج عن عون بن أيب جحيفة عن أبيه  - ١١٩٩
  أذن ووضع أصبعيه يف أذنيه فرأيته يدور يف أذانه قال عبد اهللا حديث الثوري أصح 

   ٩ابن أرطاة ولكن احلديث متفق عليه : ف من أجل حجاج وهو إسناده ضعي: قال حسني سليم أسد 

  باب الدعاء عند األذان

أخربنا حممد بن حيىي ثنا سعيد بن أيب مرمي انا موسى هو بن يعقوب الزمعي حدثين أبو حازم بن دينار  - ١٢٠٠
ا ما تردان الدعاء عند النداء اثنتان ال تردان أو قلم: أخربين سهل بن سعد ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  وعند البأس حني يلحم بعضهم بعضا 
   ١٠إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  باب ما يقال يف األذان

أخربنا عثمان بن عمر انا يونس عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أيب سعيد ان رسول اهللا صلى اهللا  - ١٢٠١
  مثل ما يقول إذا مسعتهم املؤذن فقولوا : عليه و سلم قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أخربنا يزيد بن هارون انا هشام الدستوائي عن حيىي عن حممد بن إبراهيم بن احلارث عن عيسى بن  - ١٢٠٢
دخلنا على معاوية فنادى املنادي فقال اهللا أكرب اهللا أكرب فقال معاوية اهللا أكرب اهللا أكرب قال أشهد ان ال : طلحة قال 

له اال اهللا قال وأنا أشهد ان ال إله اال اهللا قال أشهد ان حممدا رسول اهللا قال وأنا أشهد ان حممدا رسول اهللا قال إ
حيىي وأخربين بعض أصحابنا انه ملا قال حي على الصالة قال ال حول والقوة اال باهللا مث قال معاوية مسعت نبيكم 

  يقول هذا 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ان معاوية مسع املؤذن قال اهللا أكرب اهللا أكرب : أخربنا سعيد بن عامر ثنا حممد بن عمرو عن أبيه عن جده  - ١٢٠٣
فقال معاوية اهللا أكرب اهللا أكرب فقال املؤذن أشهد أن ال إله إال اهللا أشهد ان ال إله اال اهللا فقال معاوية أشهد ان ال إله 

 فقال املؤذن أشهد ان حممدا رسول اهللا أشهد ان حممدا رسول اهللا فقال معاوية أشهد اال اهللا أشهد أن ال إله إال اهللا
ان حممدا رسول اهللا أشهد ان حممدا رسول اهللا فقال املؤذن حي على الصالة حي على الصالة فقال ال حول وال 

باهللا فقال املؤذن اهللا أكرب اهللا  قوة اال باهللا فقال املؤذن حي على الفالح حي على الفالح فقال ال حول وال قوة اال
  أكرب ال إله اال اهللا فقال اهللا أكرب اهللا أكرب ال إله اال اهللا مث قال هكذا فعل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

   ١١إسناده حسن من أجل حممد بن عمرو فإن حديثه ال يرقى إىل درجة الصحة : قال حسني سليم أسد 



  ء فرباب الشيطان إذا مسع الندا

أخربنا وهب بن جرير ثنا هشام عن حيىي عن أيب سلمة عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم انه  - ١٢٠٤
إذا نودي بالصالة أدبر الشيطان له ضراط حىت ال يسمع األذان فإذا قضي األذان اقبل وإذا ثوب أدبر فإذا : قال 

اذكر كذا وكذا ملا مل يكن يذكر قبل ذلك قال أبو حممد ثوب  قضى التثويب اقبل حىت خيطر بني املرء ونفسه فيقول
  يعين أقيم 

   ١٢إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب كراهية اخلروج من املسجد بعد النداء

ان أبا هريرة رأى رجال : أخربنا سعيد بن عامر عن شعبة عن إبراهيم بن املهاجر عن أيب الشعثاء احملاريب  - ١٢٠٥
  سجد بعد ما أذن املؤذن فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى اهللا عليه و سلم خرج من امل

   ١٣سليم بن األسود : إسناده صحيح وأبو الشعثاء هو : قال حسني سليم أسد 

  باب يف وقت الظهر

لم أن النيب صلى اهللا عليه و س: أخربنا احلكم بن نافع انا شعيب عن الزهري أخربين أنس بن مالك  - ١٢٠٦
  خرج حني زاغت الشمس فصلى هبم صالة الظهر 

   ١٤إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب اإلبراد بالظهر

أخربنا عبد اهللا بن صاحل حدثين الليث حدثين بن شهاب عن سعيد بن املسيب وأيب سلمة بن عبد الرمحن  - ١٢٠٧
د احلر فأبردوا بالصالة فإن شدة احلر من فيح إذا اشت: عن أيب هريرة ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  جهنم قال أبو حممد هذا عندي من التأخري إذا تأذوا باحلر 
   ١٥إسناده ضعيف من أجل عبد اهللا بن صاحل ولكن احلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

  باب وقت العصر

ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان : أخربنا عبيد اهللا بن موسى عن أيب ذئب عن الزهري عن أنس  - ١٢٠٨
  يصلي العصر مث يذهب الذاهب إىل العوايل فيأتيها والشمس مرتفعة 

   ١٦إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب وقت املغرب



أخربنا إسحاق هو بن إبراهيم احلنظلي ثنا صفوان بن عيسى عن يزيد بن أيب عبيد عن سلمة بن األكوع  - ١٢٠٩
  النيب صلى اهللا عليه و سلم يصلي املغرب ساعة تغرب الشمس إذا غاب حاجبها  كان: قال 

   ١٧إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب كراهية تأخري املغرب

أخربنا إبراهيم بن موسى عن عباد بن العوام عن عمرو بن إبراهيم عن قتادة عن احلسن عن األحنف بن  - ١٢١٠
  ال تزال أميت خبري ما مل ينتظروا باملغرب اشتباك النجوم : اهللا عليه و سلم قال قيس عن العباس عن النيب صلى 

يروي عن قتادة أحاديث مناكري : ( ( إسناده ضعيف عمرو بن إبراهيم العبادي قال أمحد : قال حسني سليم أسد 
   ١٨) ( وقد روى عباد بن العوام عنه حديثا منكرا . خيالف 

  باب وقت العشاء

نا حيىي بن محاد ثنا أبو عوانة عن أيب بشر عن بشري بن ثابت عن حبيب بن سامل عن النعمان بن بشري أخرب - ١٢١١
واهللا اين ألعلم الناس بوقت هذه الصالة يعين صالة العشاء كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصليها : قال 

  بت لسقوط القمر لثالثه قال حيىي أمله علينا من كتابه عن بشري بن ثا
   ١٩إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب ما يستحب من تأخري العشاء

أخربنا حجاج بن منهال وعمرو بن عاصم قاال حدثنا محاد بن سلمة ثنا عاصم بن هبدلة عن أيب صاحل  - ١٢١٢
لث الليل أو أخر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صالة العشاء ذات ليلة حىت كاد ان يذهب ث: عن أيب هريرة قال 

قريبة فجاء ويف الناس رقود وهم عزون وهم حلق فغضب فقال لو أن رجال نادى الناس وقال عمر وندب الناس 
إىل عرق أو مرماتني ألجابوا إليه وهم يتخلفون عن هذه الصالة هلممت أن آمر رجال يصلي بالناس مث أختلف على 

  ا عليهم بالنريان أهل هذه الدور الذين يتخلفون عن هذه الصالة فاضرمه
  إسناده حسن ولكن احلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

اعتم رسول : أخربنا نصر بن علي حدثنا عبد األعلى عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت  - ١٢١٣
اهللا صلى اهللا اهللا صلى اهللا عليه و سلم بالعشاء حىت ناداه عمر بن اخلطاب قد نام النساء والصبيان فخرج رسول 

عليه و سلم فقال إنه ليس أحد من أهل األرض يصلي هذه الصالة غريكم ومل يكن أحد يصلي يومئذ غري أهل 
  املدينة 

  إسناده صحيح واحلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

كر أخربته عن حدثنا إسحاق ثنا حممد بن بكر انا بن جريج انا املغرية بن حكيم ان أم كلثوم بنت أيب ب - ١٢١٤
اعتم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ذات ليلة حىت ذهبت عامة الليل ورقد أهل املسجد فخرج : عائشة قالت 



  فصالها فقال إهنا لوقتها لوال ان أشق على أميت 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ن بن عباس وبن جريج عن عطاء أخربنا حممد بن أمحد بن أيب خلف أنبأ سفيان عن عمرو عن عطاء ع - ١٢١٥
ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم آخر الصالة ذات ليلة فقيل يا رسول اهللا الصالة نام النساء : عن بن عباس 

  والولدان فخرج وهو ميسح املاء عن شقة وهو يقول هو الوقت لوال ان أشق على أميت 
   ٢٠لتحديث عند مسلم إسناده صحيح وابن جريج قد صرح با: قال حسني سليم أسد 

  باب التغليس يف الفجر

كن نساء النيب : أخربنا حممد بن يوسف ثنا األوزاعي حدثين الزهري حدثين عروة عن عائشة قالت  - ١٢١٦
  صلى اهللا عليه و سلم يصلني مع النيب صلى اهللا عليه و سلم الفجر مث يرجعن متلفعات مبروطهن قبل ان يعرفن 

   ٢١سناده صحيح إ: قال حسني سليم أسد 

  باب األسفار بالفجر

حدثنا حجاج بن منهال ثنا شعبة عن حممد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن حممود بن لبيد  - ١٢١٧
  أسفروا بصالة الصبح فإنه أعظم لألجر : عن رافع بن خديج عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  إسحاق قد عنهن ولكنه متابع كما يف الرواية التالية  رجاله ثقات غري أن ابن: قال حسني سليم أسد 

أخربنا حممد بن يوسف ثنا سفيان عن بن عجالن عن عاصم بن عمر عن قتادة عن حممود بن لبيد عن  - ١٢١٨
  نوروا بصالة الفجر فإنه أعظم لألجر : رافع بن خديج قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  ده حسن من أجل حممد بن عجالن إسنا: قال حسني سليم أسد 

  حنوه أو أسفروا : أخربنا أبو نعيم عن سفيان عن بن عجالن  - ١٢١٩
   ٢٢إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  باب من أدرك ركعة من صالة فقد أدرك

و  أخربنا حممد بن كثري عن األوزاعي عن الزهري عن أيب سلمة عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه - ١٢٢٠
  من أدرك من صالة ركعة فقد أدركها : سلم قال 

  إسناده ضعيف غري أن احلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

أخربنا حممد بن يوسف ثنا بن عيينة حدثين الزهري عن أيب سلمة عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه  - ١٢٢١
  مبثله : و سلم 

  يث متفق عليه إسناده صحيح واحلد: قال حسني سليم أسد 



أخربنا عبيد اهللا بن عبد اجمليد ثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن  - ١٢٢٢
من أدرك من الصبح ركعة : عبد الرمحن األعرج حيدثونه عن أيب هريرة ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  صر ركعة قبل ان تغرب الشمس فقد أدركها قبل ان تطلع الشمس فقد أدركها ومن أدرك من الع
   ٢٣إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب احملافظة على الصلوات

أخربنا عبد اهللا بن الزبري احلميدي ثنا عبد اهللا بن وهب عن عمرو بن احلارث عن دراج أيب السمح عن  - ١٢٢٣
إذا رأيتم الرجل يعتاد املسجد فاشهدوا له : م قال أيب اهليثم عن أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى اهللا عليه و سل

  إمنا يعمر مساجد اهللا من آمن باهللا { باإلميان فإن اهللا يقول 
) أحاديث دراج عن أيب اهليثم عن أيب سعيد فيها ضعف ( ( إسناده ضعيف قال أمحد : قال حسني سليم أسد 

ا أبو نعيم ثنا سفيان عن عثمان بن حكيم عن عبد أخربنا حممد بن يوسف ثنا سفيان عن أيب سهل قال ان - ١٢٢٤
من صلى العشاء يف مجاعة كان كقيام : الرمحن بن أيب عمرة عن عثمان قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  نصف ليلة ومن صلى الفجر يف مجاعة كان كقيام ليلة 
   ٢٤إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  الوقتباب استحباب الصالة يف أول 

أخربنا أبو الوليد الطيالسي ثنا شعبة قال أخربين الوليد بن عيزار قال مسعت أبا عمرو الشيباين يقول  - ١٢٢٥
سأل النيب صلى اهللا عليه و سلم أي العمل أفضل أو : حدثين صاحب هذه الدار وأومأ بيده إىل دار عبد اهللا انه 

  أحب إىل اهللا قال الصالة على ميقاهتا 
  إسناده صحيح : سليم أسد قال حسني 

أخربنا أبو نعيم ثنا عبد الرمحن هو بن النعمان األنصاري حدثين إسحاق بن سعد بن كعب بن عجرة  - ١٢٢٦
خرج علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وحنن يف املسجد سبعة منا ثالثة من : األنصاري عن أبيه عن كعب قال 
ن عربنا وثالثة من موالينا قال فخرج علينا النيب صلى اهللا عليه و سلم من حجرة عربنا وأربعة من موالينا أو أربعة م

حىت جلس إلينا فقال ما جيلسكم ها هنا قلنا انتظار الصالة قال فنكت بأصبعه يف األرض ونكس ساعة مث رفع إلينا 
الصالة لوقتها فأقام حدها رأسه فقال هل تدرون ما يقول ربكم قال قلنا اهللا ورسوله أعلم قال انه يقول من صلى 

كان له هبا على عهد أدخله اجلنة ومن مل يصل الصالة لوقتها ومل يقم حدها مل يكن له عندي عهد ان شئت أدخلته 
  النار وان شئت أدخلته اجلنة 

   ٢٥إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

  باب الصالة خلف من يؤخر الصالة عن وقتها



نا شعبة عن بديل عن أيب العالية الرباء عن عبد اهللا بن الصامت عن أيب ذر أن النيب أخربنا سهل بن محاد ث - ١٢٢٧
كيف أنت إذا بقيت يف قوم يؤخرون الصالة عن وقتها قال اهللا ورسوله أعلم قال : صلى اهللا عليه و سلم قال له 

  صل الصالة لوقتها واخرج فإن أقيمت الصالة وأنت يف املسجد فصل معهم 
  إسناده صحيح : يم أسد قال حسني سل

أخربنا يزيد بن هارون ثنا مهام ثنا أبو عمران اجلوين عن عبد اهللا بن الصامت عن أيب ذر قال قال رسول  - ١٢٢٨
يا أبا ذر كيف تصنع إذا أدركت أمراء يؤخرون الصالة عن وقتها قلت ما تأمرين يا : اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  ا واجعل صالتك معهم نافلة قال أبو حممد بن الصامت هو بن أخي أيب ذر رسول اهللا قال صل الصالة لوقته
   ٢٦إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب من نام عن صالة أو نسيها

من نسي : أخربنا سعيد بن عامر عن سعيد عن قتادة عن أنس ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال  - ١٢٢٩
  } أقم الصالة لذكري { ذكرها ان اهللا تعاىل يقول صالة أو نام عنها فليصلها إذا 

ولكن احلديث متفق . إسناده ضعيف سعيد بن عامر متأخر السماع من سعيد بن أيب عروبة : قال حسني سليم أسد 
   ٢٧عليه 

  باب يف الذي تفوته صالة العصر

ان الذي تفوته : يرفعه قال أخربنا حممد بن يوسف ثنا بن عيينة عن الزهري عن سامل عن أبيه بن عمر  - ١٢٣٠
  الصالة صالة العصر فكأمنا وتر أهله وماله 

  إسناده صحيح واحلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

أخربنا حممد بن يوسف ثنا سفيان عن عبيد اهللا عن نافع عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه  - ١٢٣١
  أهله وولده قال أبو حممد أو ماله  من فاتته صالة العصر فكأمنا وتر: و سلم 

   ٢٨إسناده صحيح واحلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

  باب يف الصالة الوسطى

أخربنا يزيد بن هارون انا هشام بن حسان عن حممد بن عبيدة عن علي قال قال رسول اهللا صلى اهللا  - ١٢٣٢
  كما حبسونا عن صالة الوسطى حىت غابت الشمس  مأل اهللا قبورهم وبيتهم نارا: عليه و سلم يوم اخلندق 

   ٢٩إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف تارك الصالة



أخربنا أبو عاصم عن بن جريج حدثنا أبو الزبري انه مسع جابرا يقول أو قال جابر قال رسول اهللا صلى  - ١٢٣٣
 ترك الصالة قال أبو حممد العبد إذا تركها من غري ليس بني العبد وبني الشرك أو بني الكفر اال: اهللا عليه و سلم 

  عذر وعلة ال بد من ان يقال به كفر ومل يصف الكفر 
   ٣٠إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف حتويل القبلة من بيت املقدس إىل الكعبة

بينما الناس يف صالة : ال أخربنا حيىي بن حسان ثنا سليمان بن بالل عن عبد اهللا بن دينار عن بن عمر ق - ١٢٣٤
الفجر يف قباء إذ جاءهم رجل فقال ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنزل عليه القرآن وأمر ان يستقبل الكعبة 

  فاستقبلوها وكان وجه الناس إىل الشام فاستداروا فوجهوا إىل الكعبة 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قيل يا رسول اهللا أرأيت الذين : سى عن إسرائيل عن عكرمة عن بن عباس قال أخربنا عبيد اهللا بن مو - ١٢٣٥
  وما كان اهللا ليضيع إميانكم { ماتوا وهم يصلون إىل بيت املقدس فأنزل اهللا تعاىل 

   ٣١إسناده ضعيف رواية مساك عن عكرمة مضطربة : قال حسني سليم أسد 

  باب يف افتتاح الصالة

: عن سعيد بن أيب عروبة حدثنا بديل العقيلي عن أيب اجلوزاء عن عائشة قالت  أخربنا جعفر بن عون - ١٢٣٦
  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يفتتح الصالة بالتكبري ويفتتح القراءة باحلمد هللا رب العاملني وخيتمها بالتسليم 

ابن ميسرة : وبديل هو . ة إسناده ضعيف جعفر بن عون متأخر السماع من ابن أيب عروب: قال حسني سليم أسد 
   ٣٢غري أن احلديث متفق عليه 

  باب رفع اليدين عند افتتاح الصالة

أخربنا عبيد اهللا بن عبد اجمليد احلنفي ثنا بن أيب ذئب عن حممد بن عمرو بن عطاء عن حممد بن عبد  - ١٢٣٧
  يقوم إىل الصالة اال رفع يديه مدا ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مل يكن : الرمحن بن ثوبان عن أيب هريرة 

   ٣٣إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب ما يقال بعد افتتاح الصالة

أخربنا حيىي بن حسان حدثنا عبد العزيز بن عبد اهللا بن أيب سلمة عن عمه املاجشون عن األعرج عن  - ١٢٣٨
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا افتتح  :عبيد اهللا بن أيب رافع عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال 

الصالة كرب مث قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات واألرض حنيفا وما انا من املشركني إن صاليت ونسكي 
وحمياي وممايت هللا رب العاملني ال شريك له وبذلك أمرت وأنا أول املسلمني اللهم أنت امللك ال إله إال أنت أنت ريب 

ك ظلمت نفسي واعترفت بذنيب فاغفر يل ذنويب مجيعا ال يغفر الذنوب اال أنت واهدين ألحسن األخالق ال وأنا عبد



يهدي ألحسنها اال أنت واصرف عين سيئها ال يصرف سيئها اال أنت لبيك وسعديك واخلري كله يف يديك والشر 
  ليس إليك انا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك 

  إسناده صحيح : سليم أسد قال حسني 

كان : أخربنا زكريا بن عدي ثنا جعفر بن سليمان عن علي بن علي عن أيب املتوكل عن أيب سعيد قال  - ١٢٣٩
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا قام من الليل فكرب قال سبحانك اللهم وحبمدك وتبارك امسك وتعاىل جدك وال 

م من الشيطان الرجيم من مهزه ونفثه ونفخه مث يستفتح صالته قال جعفر وفسره إله غريك أعوذ باهللا السميع العلي
  مطر مهزه املؤتة ونفثه الشعر ونفخه الكرب 

   ٣٤إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

  باب كراهية اجلهر ب بسم اهللا الرمحن الرحيم

لى اهللا عليه و سلم وأبا بكر وعمر ان النيب ص: أخربنا مسلم بن إبراهيم ثنا هشام عن قتادة عن أنس  - ١٢٤٠
وعثمان كانوا يفتتحون القراءة باحلمد هللا رب العاملني قال أبو حممد هبذا نقول وال أرى اجلهر ببسم اهللا الرمحن 

  الرحيم 
   ٣٥إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب قبض اليمني على الشمال يف الصالة

رأيت رسول اهللا صلى :  إسحاق عن عبد اجلبار بن وائل عن أبيه قال أخربنا أبو نعيم ثنا زهري عن أيب - ١٢٤١
  اهللا عليه و سلم يضع يده اليمىن على اليسرى قريبا من الرسغ 

   ٣٦إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب ال صالة اال بفاحتة الكتاب

بادة بن الصامت ان رسول اهللا أخربنا عثمان بن عمر ثنا يونس عن الزهري عن حممود بن الربيع عن ع - ١٢٤٢
  من مل يقرأ بأم الكتاب فال صالة له : صلى اهللا عليه و سلم قال 

   ٣٧إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف السكتتني

ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و : أخربنا عفان ثنا محاد بن سلمة عن محيد عن احلسن عن مسرة بن جندب  - ١٢٤٣
تتني إذا دخل يف الصالة وإذا فرغ من القراءة فأنكر ذلك عمران بن حصني فكتبوا إىل أيب بن سلم كان يسكت سك

  كعب فكتب إليهم ان قد صدق مسرة قال أبو حممد كان قتادة يقول ثالث سكتات ويف احلديث املرفوع سكتتان 
وقد ترجح عندنا أنه مل . علم رجاله ثقات غري أن مساع احلسن من مسرة مل يقطع به واهللا أ: قال حسني سليم أسد 

  يسمع منه 



أخربنا بشر بن آدم ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا عمارة بن القعقاع عن أيب زرعة بن عمرة عن أيب هريرة  - ١٢٤٤
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يسكت بني التكبري والقراءة إسكاته حسنة قال هنية فقلت له بايب وأمي : قال 

 أرأيت إسكاتك بني التكبري والقراءة ما تقول قال أقول اللهم باعد بيين وبني خطاياي كما باعدت بني يا رسول اهللا
املشرق واملغرب اللهم نقين من خطاياي كما ينقى الثوب األبيض من الدنس اللهم اغسلين من خطاياي بالثلج 

  واملاء البارد 
   ٣٨إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  تأمنيباب يف فضل ال

أخربنا يزيد بن هارون انا حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه  - ١٢٤٥
فقال من خلفه أمني فوافق ذلك أهل السماء غفر له } غري املغضوب عليهم وال الضالني { إذا قال القارئ : و سلم 

  ما تقدم من ذنبه 
  سن من أجل حممد بن عمرو ولكن احلديث صحيح إسناده ح: قال حسني سليم أسد 

أخربنا نصر بن علي ثنا عبد األعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن املسيب وأيب سلمة عن أيب  - ١٢٤٦
فقولوا أمني فإن } غري املغضوب عليهم وال الضالني { إذا قال اإلمام : هريرة ان نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  أمني وان اإلمام يقول أمني فمن وافق تأمينه تأمني املالئكة غفر له ما تقدم من ذنبه  املالئكة تقول
   ٣٩إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب اجلهر بالتأمني

أخربنا حممد بن كثري انا سفيان بن سعيد عن سلمة بن كهيل عن حجر بن العنبس عن وائل بن حجر  - ١٢٤٧
  قال أمني ويرفع هبا صوته } وال الضالني {  عليه و سلم إذا قرأ كان رسول اهللا صلى اهللا: قال 

   ٤٠إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب التكبري عند كل خفض ورفع

أخربنا نصر بن علي ثنا عبد األعلى عن معمر عن الزهري عن أيب بكر بن عبد الرمحن وعن أيب سلمة  - ١٢٤٨
هريرة فلما ركع كرب فلما رفع رأسه قال مسع اهللا ملن محده مث قال ربنا ولك  اهنما صليا خلف أيب: عن أيب هريرة 

احلمد مث سجد وكرب مث رفع رأسه وكرب مث كرب حني قام من الركعتني مث قال والذي نفسي بيده اين ألقربكم شبها 
  برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما زالت هذه صالته حىت فارق الدنيا 

  إسناده صحيح واحلديث متفق عليه : د قال حسني سليم أس

أخربنا أبو الوليد الطيالسي انا أبو خيثمة ثنا أبو إسحاق عن عبد الرمحن بن األسود عن أبيه وعن علقمة  - ١٢٤٩
  رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يكرب يف كل رفع ووضع وقيام وقعود : عن عبد اهللا قال 

   ٤١ إسناده صحيح: قال حسني سليم أسد 



  باب يف رفع اليدين يف الركوع والسجود

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و : أخربنا عثمان بن عمر أنا مالك عن الزهري عن سامل عن أبيه بن عمر  - ١٢٥٠
سلم كان إذا دخل الصالة كرب ورفع يديه حذو منكبيه وإذا ركع كرب ورفع يديه وإذا رفع رأسه من الركوع فعل 

  بني السجدتني أو يف السجود  مثل ذلك وال يرفع
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ان النيب : أخربنا أبو الوليد الطيالسي ثنا شعبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن احلويرث  - ١٢٥١
   صلى اهللا عليه و سلم كان إذا كرب رفع يديه حىت حياذي أذنيه وإذا أراد ان يركع وإذا رفع رأسه من الركوع

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أخربنا سهل بن محاد ثنا شعبة عن عمرو بن مرة حدثين أبو البختري عن عبد الرمحن اليحصيب عن وائل  - ١٢٥٢
صلى مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فكان يكرب إذا خفض وإذا رفع ويرفع يديه عند التكبري : احلضرمي انه 

  ره قال قلت حىت يبدو وضح وجهه قال نعم ويسلم عن ميينه وعن يسا
   ٤٢إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

  باب من أحق باإلمامة

أتيت : أخربنا حيىي بن حسان ثنا وهيب بن خالد ثنا أيوب عن أيب قالبة عن مالك بن احلويرث قال  - ١٢٥٣
عشرين ليلة وكان رسول اهللا صلى اهللا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف نفر من قومي وحنن شببة فأقمنا عنده 

عليه و سلم رفيقا فلما رأى شوقنا إىل أهلينا قال ارجعوا إىل أهليكم فكونوا فيهم فمروهم وعلموهم وصلوا كما 
  رأيتموين أصلي فإذا حضرت الصالة فليؤذن لكم أحدكم مث ليؤمكم أكربكم 

  إسناده صحيح واحلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

أخربنا عفان ثنا مهام عن قتادة عن أيب نضرة عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و  - ١٢٥٤
  إذا اجتمع ثالثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم باإلمامة أقرؤهم : سلم 

   ٤٣إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب مقام من يصلي مع اإلمام إذا كان وحده

: وليد الطيالسي ثنا شعبة عن احلكم قال مسعت سعيد بن جبري حيدث عن بن عباس قال أخربنا أبو ال - ١٢٥٥
كنت عند خاليت ميمونة فجاء النيب صلى اهللا عليه و سلم بعد العشاء فصلى أربع ركعات مث قام فقال أنام الغليم أو 

  كلمة حنوها فقام فصلى فجئت فقمت عن يساره فأخذ بيدي فجعلين عن ميينه 
   ٤٤إسناده صحيح واحلديث متفق عليه :  سليم أسد قال حسني

  باب فيمن يصلي خلف اإلمام واإلمام جالس



ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : أخربنا عبيد اهللا بن عبد اجمليد ثنا مالك عن بن شهاب عن أنس  - ١٢٥٦
معه جلوسا فلما ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه األمين فصلى صالة من الصلوات وهو جالس فصلينا 

انصرف قال إمنا جعل اإلمام ليؤمت به فال ختتلفوا عليه فإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع 
  فارفعوا وإذا قال مسع اهللا ملن محده فقولوا ربنا ولك احلمد وان صلى قاعدا فصلوا قعودا أمجعون 

  عليه إسناده صحيح واحلديث متفق : قال حسني سليم أسد 

دخلت على عائشة فقلت هلا : أخربنا أمحد بن يونس ثنا زائدة ثنا موسى بن أيب عائشة عن عبيد اهللا قال  - ١٢٥٧
اال حتدثيين عن مرض رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالت بلى ثقل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال أصلى 

عوا يل ماء يف املخضب قالت ففعلنا فاغتسل مث ذهب لينوء فأغمي الناس قلنا ال هم ينتظرونك يا رسول اهللا فقال ض
عليه مث أفاق فقال أصلي الناس فقلنا ال هم ينتظرونك يا رسول اهللا فقال ضعوا يل ماء يف املخضب ففعلنا مث ذهب 

 املسجد لينوء فأغمي عليه مث أفاق فقال أصلى الناس فقلنا ال هم ينتظرونك يا رسول اهللا قالت والناس عكوف يف
ينتظرون رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لصالة العشاء اآلخرة قالت فأرسل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل 

أيب بكر ان يصلي بالناس قالت فاتاه الرسول فقال ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يأمرك بأن تصلي بالناس 
اس فقال له عمر أنت أحق بذلك قالت فصلى هبم أبو بكر تلك فقال أبو بكر وكان رجال رقيقا يا عمر صل بالن

األيام قالت مث ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وجد من نفسه خفة فخرج بني رجلني أحدمها العباس لصالة 
 الظهر وأبو بكر يصلي بالناس فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر فأومأ إليه النيب صلى اهللا عليه و سلم أن ال يتأخر

وقال هلما أجلساين إىل جنبه فأجلساه إىل جنب أيب بكر قالت فجعل أبو بكر يصلي وهو قائم بصالة النيب والناس 
يصلون بصالة أيب بكر والنيب صلى اهللا عليه و سلم قاعد قال عبيد اهللا فدخلت على عبد اهللا بن عباس فقلت له اال 

هللا عليه و سلم فقال هات فعرضت حديثها عليه فما أعرض عليك ما حدثتين عائشة عن مرض رسول اهللا صلى ا
  أنكر منه شيئا غري أنه قال أمست لك الرجل الذي كان مع العباس قلت ال فقال هو علي بن أيب طالب 

   ٤٥إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب اإلمام يصلي بالقوم وهو أنشز من أصحابه

رأيت : عن عبد العزيز بن أيب حازم عن أبيه عن سهل بن سعد قال  أخربنا أبو معمر إمساعيل بن إبراهيم - ١٢٥٨
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جلس على املنرب فكرب فكرب الناس خلفه مث ركع وهو على املنرب مث رفع رأسه فنزل 

كون أرفع القهقري فسجد يف أصل املنرب مث عاد حىت فرغ من آخر صالته قال أبو حممد يف ذلك رخصة لألمام ان ي
  من أصحابه وقدر هذا العمل يف الصالة أيضا 

   ٤٦إسناده صحيح وهو يف الصحيحني بأوضح وأمت مما هنا : قال حسني سليم أسد 

  باب ما أمر اإلمام من التخفيف يف الصالة

 جاء رجل إىل: أخربنا جعفر بن عون انا إمساعيل بن أيب خالد عن قيس عن أيب مسعود األنصاري قال  - ١٢٥٩
النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول اهللا واهللا اين ألتأخر عن صالة الغداة مما يطيل بنا فيها فالن فما رأيت 
النيب صلى اهللا عليه و سلم أشد غضبا يف موعظة منه يومئذ فقال أيها الناس ان منكم منفرين فمن صلى بالناس 



  فليتجوز فإن فيهم الكبري والضعيف وذا احلاجة 
  إسناده صحيح واحلديث متفق عليه : حسني سليم أسد  قال

كان النيب صلى اهللا عليه و سلم : أخربنا هاشم بن القاسم ثنا شعبة عن قتادة قال مسعت أنسا يقول  - ١٢٦٠
  أخف الناس صالة يف متام 

   ٤٧إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب مىت يقوم الناس إذا أقيمت الصالة

أن : وهب بن جرير ثنا هشام قال كتب إيل حيىي بن أيب كثري عن عبد اهللا بن أيب قتادة عن أبيه أخربنا  - ١٢٦١
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إذا نودي للصالة فال تقوموا حىت تروين 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عبد اهللا بن أيب قتادة ان أباه حدثه ان النيب  أخربنا يزيد بن هارون انا مهام ثنا حيىي بن أيب كثري حدثنا - ١٢٦٢
  إذا أقيمت الصالة فال تقوموا حىت تروين : صلى اهللا عليه و سلم قال 

   ٤٨إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف إقامة الصفوف

 عليه حدثنا هاشم بن القاسم وسعيد بن عامر عن شعبة عن قتادة عن أنس قال قال رسول اهللا صلى اهللا - ١٢٦٣
  سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من متام الصالة : و سلم 

   ٤٩إسناده صحيح واحلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

  باب فضل من يصل الصف يف الصالة

أخربنا أبو الوليد ثنا شعبة أخربين طلحة بن مصرف قال مسعت عبد الرمحن بن عوسجة عن الرباء بن  - ١٢٦٤
سووا صفوفكم ال ختتلف قلوبكم قال وكان يقول إن اهللا :  صلى اهللا عليه و سلم قال عازب ان رسول اهللا

  ومالئكته يصلون على الصف األول أو الصفوف األول 
   ٥٠إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف فضل الصف األول

معدان عن عرباض بن  أخربنا وهب بن جرير ثنا هشام عن حيىي عن حممد بن إبراهيم عن خالد بن - ١٢٦٥
  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يستغفر للصف األول ثالثا وللصف الثاين مرة : سارية 

  إسناده ضعيف إلنقطاعه : قال حسني سليم أسد 



أخربنا احلسن بن علي ثنا احلسن بن موسى األشيب عن شيبان عن حيىي عن حممد بن إبراهيم عن خالد  - ١٢٦٥
   ٥١بنحوه : جبري بن نفري عن عرباض بن سارية عن النيب صلى اهللا عليه و سلم بن معدان عن 

  باب من يلي اإلمام من الناس

أخربنا حممد بن يوسف ثنا سفيان عن األعمش عن عمارة بن عمري عن أيب معمر عن أيب مسعود  - ١٢٦٦
الة ويقول ال ختتلفوا فتختلف قلوبكم كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ميسح مناكبنا يف الص: األنصاري قال 

  ليلين منكم أولو األحالم والنهى مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم قال أبو مسعود فأنتم اليوم أشد اختالفا 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عبد اهللا عو  أخربنا زكريا بن عدي ثنا يزيد بن زريع عن خالد عن أيب معشر عن إبراهيم عن علقمة عن - ١٢٦٧
ليلين منكم أولو األحالم والنهى مث الذين يلوهنم مث الذين : بن مسعود قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  يلوهنم وال ختتلفوا فتختلف قلوبكم وإياكم وهوشات األسواق قال اهلوشات االجتماع 
   ٥٢إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب أي صفوف النساء أفضل

خري : أخربنا أبو عاصم عن بن عجالن عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال  - ١٢٦٨
  صفوف الرجال أوهلا وشرها آخرها وخري صفوف النساء آخرها وشرها أوهلا 

   ٥٣إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  باب أي الصالة على املنافقني أثقل

صلى : سعيد بن عامر ثنا شعبة عن أيب إسحاق عن عبد اهللا بن أيب بصري عن أيب بن كعب قال أخربنا  - ١٢٦٩
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صالة الصبح مث اقبل علينا بوجهه فقال أشاهد فالن قالوا ال فقال أشاهد فالن 

ل الصالة على املنافقني ولو يعلمون ما فقالوا ال لنفر من املنافقني مل يشهدوا الصالة فقال إن هاتني الصالتني أثق
فيهما ألتومها ولو حبوا قال أبو حممد عبد اهللا بن أيب بصري قال حدثين أيب عن أيب عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  ومسعته من أيب 
  إسناده صحيح : إىل قوله عليه الصالة و السالم ولو حبوا : قال حسني سليم أسد 

ثنا زهري عن أيب إسحاق عن عبد اهللا بن أيب بصري عن أبيه عن أيب بن كعب عن النيب أخربنا أبو غسان  - ١٢٧١
  مثل ذلك : صلى اهللا عليه و سلم 
  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 



أخربنا سعيد بن عامر عن سعيد بن أيب عروبة عن خالد بن ميمون عن أيب إسحاق عن عبد اهللا بن أيب  - ١٢٧٢
  مثله : بن كعب عن النيب صلى اهللا عليه و سلم  بصري عن أبيه عن أيب

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

أخربنا احلسن بن الربيع ثنا أبو األحوص عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا  - ١٢٧٣
صالة الفجر ولو يعلمون ما انه ليس من صالة أثقل على املنافقني من صالة العشاء اآلخرة و: صلى اهللا عليه و سلم 

  فيهما ألتومها ولو حبوا 
   ٥٤إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب فيمن ختلف عن الصالة

لقد : أخربنا أبو عاصم عن بن عجالن عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  - ١٢٧٤
بالناس مث أخالف إىل أقوام يتخلفون عن هذه الصالة فأحرق مهمت ان آمر فتياين فيجمعوا حطبا فآمر رجال يصلي 

  عليهم بيوهتم لو كان عرقا مسينا أو مرماتني حسنتني لشهدومها ولو يعلمون ما فيهما ألتومها ولو حبوا 
   ٥٥إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  باب الرخصة يف ترك اجلماعة إذا كان مطر يف السفر

أنه نزل بضجنان يف ليلة : حرب حدثنا محاد بن زيد عن أيوب عن نافع عن بن عمر أخربنا سليمان بن  - ١٢٧٥
باردة فأمر مناديا فنادى الصالة يف الرحال مث أخرب أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان إذا كان يف سفر يف ليلة 

  باردة أو املطر أمر مناديا فنادى فصلى الصالة يف الرحال 
   ٥٦اده صحيح إسن: قال حسني سليم أسد 

  باب يف فضل صالة اجلماعة

قلت لسعيد بن املسيب رجل صلى يف بيته مث أدرك : أخربنا يزيد بن هارون أخربنا داود بن أيب هند قال  - ١٢٧٦
اإلمام وهو يصلي أيصلي معه قال نعم قلت بأيتهما حيتسب قال باليت صلى مع اإلمام فإن أبا هريرة حدثنا ان رسول 

  عليه و سلم قال صالة الرجل يف اجلميع تزيد على صالته وحده بضعا وعشرين جزءا اهللا صلى اهللا 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: أخربنا مسدد ثنا حيىي عن عبيد اهللا حدثين نافع عن عبد اهللا ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال  - ١٢٧٧
  عشرين درجة صالة الرجل يف مجاعة تزيد على صالته وحده سبعا و

   ٥٧إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب النهي عن منع النساء عن املساجد وكيف خيرجن إذا خرجن



أخربنا حممد بن يوسف ثنا األوزاعي حدثين الزهري عن سامل عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا  - ١٢٧٨
  عها إذا استأذنت أحدكم زوجته إىل املسجد فال مين: عليه و سلم 

  إسناده صحيح واحلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

أخربنا يزيد بن هارون انا حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه  - ١٢٧٩
  ال متنعوا إماء اهللا مساجد اهللا وليخرجن إذا خرجن تفالت : و سلم 

  احلديث صحيح  إسناده حسن ولكن: قال حسني سليم أسد 

بإسناد هذا احلديث قال قال سعيد بن عامر التفلة اليت ال : أخربنا سعيد بن عامر عن حممد بن عمرو  - ١٢٧٩
  طيب هلا 

   ٥٨إسناده حسن ولكن احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب إذا حضر العشاء وأقيمت الصالة

بيه عن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و أخربنا حممد بن يوسف ثنا سفيان عن هشام عن أ - ١٢٨٠
  إذا وضع العشاء وحضرت الصالة فابدؤوا بالعشاء : سلم 

  إسناده صحيح واحلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

أخربنا حيىي بن حسان ثنا سفيان بن عيينة وسليمان بن كثري عن الزهري عن أنس بن مالك ان رسول  - ١٢٨١
  إذا حضر العشاء وأقيمت الصالة فابدؤوا بالعشاء :  عليه و سلم قال اهللا صلى اهللا

   ٥٩إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب كيف ميشي إىل الصالة

أخربنا أبو نعيم ثنا بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و  - ١٢٨٢
  ال تأتوها تسعون وأتوها متشون وعليكم بالسكينة فما أدركتم صلوا وما فاتكم فأمتوا إذا أتيتم الصالة ف: سلم قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أخربنا أبو نعيم ثنا شعبان عن حيىي بن أيب كثري عن عبد اهللا بن أيب قتادة عن أبيه قال قال رسول اهللا  - ١٢٨٣
  ة فعليكم بالسكينة فما أدركتم فصلوا وما سبقتم فأمتوا إذا أتيتم إىل الصال: صلى اهللا عليه و سلم 
   ٦٠إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف فضل اخلطا إىل املساجد

كان رجل باملدينة ال أعلم : أخربنا يزيد بن هارون ثنا التيمي عن أيب عثمان عن أيب بن كعب قال  - ١٢٨٤
ن املسجد منه وكان يشهد الصلوات مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم باملدينة من يصلى إىل القبلة أبعد منزال م



فقيل له لو ابتعت محارا تركبه يف الرمضاء والظلماء قال واهللا ما يسرين أن منزيل يلزق املسجد فأخرب النيب صلى اهللا 
هلي وإقبايل عليه و سلم بذلك فسأله عن ذلك فقال يا رسول اهللا كيما يكتب أثري وخطاياي ورجوعي إىل أ

وإدباري أو كما قال فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنطاك اهللا ذلك كله وأعطاك ما احتسبت أمجع أو كما 
  قال 

   ٦١إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف صالة الرجل خلف الصف وحده

أخذ : عن هالل بن يساف قال  أخربنا أمحد بن عبد اهللا ثنا أبو زبيد هو عبثر بن القاسم عن حصني - ١٢٨٥
بيدي زياد بن أيب اجلعد فأقامين على شيخ من بين أسد يقال له وابصة بن معبد فقال حدثين هذا والرجل يسمع أنه 
رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقد صلى خلفه رجل ومل يتصل بالصفوف فأمره رسول اهللا ان يعيد الصالة 

  بل يثبت حديث عمرو بن مرة وأنا اذهب إىل حديث يزيد بن زياد بن أيب اجلعد قال أبو حممد كان أمحد بن حن
  إسناده جيد واحلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

أخربنا مسدد ثنا عبد اهللا بن داود ثنا يزيد بن زياد عن عبيد بن أيب اجلعد عن زياد بن أيب اجلعد عن  - ١٢٨٦
وحده فأمره النيب صلى اهللا عليه و سلم ان يعيد قال أبو حممد  ان رجال صلى خلف الصفوف: وابصة بن معبد 

  أقول هبذا 
  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

ان : أخربنا عبيد اهللا بن عبد اجمليد ثنا مالك عن إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة عن أنس بن مالك  - ١٢٨٧
ته فأكل مث قال قوموا فألصلي بكم قال أنس فقمت جدته مليكة دعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لطعام صنع

إىل حصري لنا قد أسود من طول ما لبس فنضحته مباء فقام عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وصففت انا 
  واليتيم وراءه والعجوز وراءنا فصلى لنا ركعتني مث انصرف 

   ٦٢إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  رباب قدر القراءة يف الظه

أخربنا حيىي بن محاد ثنا أبو عوانة عن منصور بن زاذان عن الوليد أيب بشر عن أيب الصديق عن أيب سعيد  - ١٢٨٨
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يقوم يف الركعتني األوليني من الظهر قدر ثالثني آية ويف األخريني على قدر : 

  ظهر ويف األخريني على قدر النصف من ذلك النصف من ذلك ويف العصر على قدر األخريني من ال
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

بنحوه : أخربنا عمرو بن عون ثنا هشيم عن منصور عن الوليد أيب بشر عن أيب الصديق عن أيب سعيد  - ١٢٨٩
  وزاد فيه قدر قراءة أمل تنزيل السجدة 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



ان النيب صلى اهللا : الوليد الطيالسي ثنا محاد بن سلمة عن مساك بن حرب عن جابر بن مسرة أخربنا أبو  - ١٢٩٠
  عليه و سلم كان يقرأ يف الظهر والعصر بالسماء والطارق والسماء ذات الربوج 

   ٦٣إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  باب كيف العمل بالقراءة يف الظهر والعصر

ان النيب صلى اهللا عليه و : ثنا األوزاعي عن حيىي عن عبد اهللا بن أيب قتادة عن أبيه أخربنا أبو املغرية  - ١٢٩١
سلم كان يقرأ بأم القرآن وسورتني معهما يف الركعتني األوليني من صالة الظهر وصالة العصر ويسمعنا اآلية أحيانا 

  وكان يطول يف الركعة األوىل 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  بإسناده حنوه : خربنا أبو عاصم عن األوزاعي عن حيىي أ - ١٢٩٢
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن النيب : أخربنا يزيد بن هارون انا مهام ثنا حيىي بن أيب كثري حدثنا عبد اهللا بن أيب قتادة أن أباه حدثه  - ١٢٩٣
ر بأم الكتاب وبسورتني ويف األخريني بأم صلى اهللا عليه و سلم كان يقرأ يف الركعتني األوليني من صالة الظه

الكتاب وكان يسمعنا اآلية وكان يطيل يف الركعة األوىل ما ال يطيل يف الثانية وهكذا يف صالة العصر وهكذا يف 
  صالة الغداة 

   ٦٤إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف قدر القراءة يف املغرب

عن الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة عن بن عباس عن أم أخربنا عثمان بن عمر انا يونس  - ١٢٩٤
  اهنا مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقرأ يف املغرب باملرسالت : الفضل 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

النيب  مسع: أخربنا حممد بن يوسف حدثنا بن عيينة عن الزهري عن حممد بن جبري بن مطعم عن أبيه انه  - ١٢٩٥
  صلى اهللا عليه و سلم يقرأ يف املغرب بالطور 

   ٦٥إسناده صحيح ولكن احلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

  باب قدر القراءة يف العشاء

ان معاذ كان يصلي مع : أخربنا سعيد بن عامر عن شعبة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد اهللا  - ١٢٩٦
م مث يأيت قومه فيصلي هبم فجاء ذات ليلة فصلى العتمة وقرأ البقرة فجاء رجل من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل

األنصار فصلى مث ذهب فبلغه ان معاذا ينال منه فشكى ذلك إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال رسول اهللا 
 من وسط املفصل قال أبو حممد نأخذ صلى اهللا عليه و سلم ملعاذ فاتنا فاتنا فاتنا أو فتانا فتانا فتانا مث أمره بسورتني



  هبذا 
   ٦٦إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب قدر القراءة يف الفجر

صلى مع النيب صلى اهللا عليه و : أخربنا أبو الوليد ثنا شعبة عن زياد بن عالقة قال مسعت عمي يقول انه  - ١٢٩٧
  قات قال شعبة وسألته مرة أخرى قال مسعته يقرأ بقاف سلم فسمعه يقرأ يف إحدى الركعتني من الصبح والنخل باس

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

مسعت النيب صلى اهللا عليه و : أخربنا قبيصة حدثنا سفيان عن زياد بن عالقة عن قطبة بن مالك قال  - ١٢٩٨
  } والنخل باسقات هلا طلع نضيد { سلم يقرأ يف الفجر يف الركعة األوىل 

  إسناده صحيح : سليم أسد  قال حسني

مسع رسول اهللا صلى اهللا : أخربنا أبو نعيم حدثنا املسعودي عن الوليد بن سريع عن عمرو بن حريث أنه  - ١٢٩٩
جعلت أقول } والليل إذا عسعس { عليه و سلم يقرأ يف صالة الصبح إذا الشمس كورت فلما انتهي إىل هذه اآلية 

  يف نفسي ما الليل إذا عسعس 
  إسناده ضعيف من أجل عبد الرمحن بن عبد اهللا املسعودي ولكن احلديث صحيح : حسني سليم أسد  قال

  بنحوه : أخربنا أبو نعيم ثنا مسعر عن الوليد عن عمرو بن حريث  - ١٢٩٩

دخلت مع أيب علي أيب برزة األسلمي وهو : أخربنا سعيد بن عامر ثنا عوف عن سيار بن سالمة قال  - ١٣٠٠
ة من قصب فسأله أيب عن وقت صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال كان يصلي اهلجري اليت على علوي

تدعون الظهر إذا دحضت الشمس وكان يصلي العصر مث ينطلق أحدنا إىل أهله يف أقصى املدينة والشمس حية قال 
تمة وكان ينصرف من صالة ونسيت ما ذكر يف املغرب وكان يستحب ان يؤخر من صالة العشاء اليت تدعون الع

  الصبح والرجل يعرف جليسه وكان يقرأ فيها من الستني إىل املائة 
   ٦٧إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب كراهية رفع البصر إىل السماء يف الصالة

عن أخربنا إمساعيل بن خليل ثنا علي بن مسهر أخربنا األعمش عن املسيب بن رافع عن متيم بن طرفة  - ١٣٠١
دخل النيب صلى اهللا عليه و سلم املسجد وقد رفعوا أبصارهم يف الصالة إىل السماء فقال : جابر بن مسرة قال 

  لتنتهن أو ال ترجع إليكم أبصاركم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عليه و سلم  أخربنا عثمان بن حممد حدثنا حممد بن بشر عن سعيد عن قتادة عن أنس عن النيب صلى اهللا - ١٣٠٢
ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إىل السماء يف صالهتم فاشتد قوله يف ذلك حىت قال لتنتهن عن ذلك أو : انه قال 



  ليخطفن اهللا أبصاركم 
   ٦٨إسناده صحيح حممد بن بشر مسع من سعيد قبل اختالطه : قال حسني سليم أسد 

  باب العمل يف الركوع

كان بنو عبد اهللا : ا إسرائيل ثنا أبو يعفور العبدي حدثين مصعب بن سعد قال أخربنا حممد بن يوسف ثن - ١٣٠٣
بن مسعود إذا ركعوا جعلوا أيديهم بني أفخاذهم فصليت إىل جنب سعد فصنعته فضرب يدي فلما انصرف قال يا 

قال كنا بين اضرب بيديك ركبتيك مث فعلته مرة أخرى بعد ذلك بيوم فصليت إىل جنبه فضرب يدي فلما انصرف 
  نفعل هذا وأمرنا ان نضرب باألكف على الركب 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  بإسناده حنوه : حدثنا حممد بن يوسف عن إسرائيل عن أيب إسحاق عن مصعب  - ١٣٠٣

قال أخربنا أبو الوليد ثنا مهام ثنا عطاء بن السائب عن سامل الرباد قال وكان عندي أوثق من نفسي قال  - ١٣٠٤
اال أصلي بكم صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال فكرب وركع ووضع يديه على : لنا أبو مسعود األنصاري 

  ركبتيه وفرج بني أصابعه حىت استقر كل شيء منه 
ولكن احلديث صحيح كما تبني من مصادر . إسناده ضعيف مهام متأخر السماع من عطاء : قال حسني سليم أسد 

   ٦٩التخريج 

  باب ما يقال يف الركوع

أخربنا عبد اهللا بن يزيد املقرئ ثنا موسى بن أيوب حدثين عمي إياس بن عامر قال مسعت عقبة بن عامر  - ١٣٠٥
قال لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اجعلوها يف ركوعكم فلما } فسبح باسم ربك العظيم { ملا نزلت : يقول 
  اجعلوها يف سجودكم  قال} سبح اسم ربك األعلى { نزلت 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

انه صلى مع : أخربنا سعيد بن عامر عن شعبة عن سليمان عن املستورد عن صلة بن زفر عن حذيفة  - ١٣٠٦
النيب صلى اهللا عليه و سلم ذات ليلة وكان يقول يف ركوعه سبحان ريب العظيم ويف سجوده سبحان ريب األعلى 

  آية رمحة اال وقف عندها فسأل وما يأيت على آية عذاب اال تعوذ  وما يأيت على
   ٧٠إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب التجايف يف الركوع

أخربنا إسحاق بن إبراهيم ثنا أبو عامر العقدي ثنا فليح بن سليمان عن عباس بن سهل قال اجتمع حممد  - ١٣٠٧
انا : سعد فذكروا صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أبو محيد بن مسلمة وأبو أسيد وأبو محيد وسهل بن 

أعلمكم بصالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قام فكرب ورفع يديه مث رفع 



يه ومل يصوب يديه حني كرب للركوع مث ركع ووضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما ووتر يديه فنحامها عن جنب
  رأسه ومل يقنعه 

   ٧١إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  باب القول بعد رفع الرأس من الركوع

كان النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا : أخربنا خالد بن خملد ثنا مالك عن بن شهاب عن سامل عن أبيه قال  - ١٣٠٨
ذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك وقال مسع افتتح الصالة رفع يديه حذو منكبيه فإذا ركع فعل مثل ذلك وإ
  اهللا ملن محده اللهم ربنا ولك احلمد وال يفعل ذلك يف السجود 

  إسناده قوي واحلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

أخربنا عثمان بن عمر انا مالك بن أنس عن الزهري عن سامل عن بن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و  - ١٣٠٩
  له اال انه قال ربنا ولك احلمد مث: سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: أخربنا عبيد اهللا بن عبد اجمليد ثنا مالك عن بن شهاب عن أنس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم انه قال  - ١٣١٠
  وإذا قال اإلمام مسع اهللا ملن محده فقولوا ربنا ولك احلمد 

   إسناده صحيح: قال حسني سليم أسد 

أخربنا يزيد بن هارون انا حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه  - ١٣١١
إمنا جعل اإلمام ليؤمت به فإذا كرب فكربوا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا قال مسع اهللا ملن : و سلم 

  فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أمجعون محده فقولوا اللهم ربنا لك احلمد وإذا صلى قائما 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أخربنا سعيد بن عامر عن سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن يونس بن جبري عن حطان بن عبد اهللا  - ١٣١٢
وسن لنا سنتنا قال ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خطبنا فعلمنا صالتنا : الرقاشي عن أيب موسى انه قال 

} غري املغضوب عليهم وال الضالني { أحسبه قال إذا أقيمت الصالة فليؤمكم أحدكم فإذا كرب فكربوا وإذا قال 
فقولوا آمني جيبكم اهللا وإذا كرب وركع فكربوا واركعوا فإن اإلمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم قال نيب اهللا فتلك 

ولوا اللهم ربنا لك احلمد أو قال ربنا لك احلمد فإن اهللا قال على لسان نبيه مسع بتلك وإذا قال مسع اهللا ملن محده فق
  اهللا ملن محده 

  سعيد بن عامر متأخر السماع من سعيد بن أيب عروبة ولكن احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

:  سعيد اخلدري قال أخربنا مروان بن حممد ثنا سعيد بن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن قزعة عن أيب - ١٣١٣
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا رفع رأسه من الركوع قال ربنا لك احلمد ملء السماوات وملء األرض 

وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء واجملد أحق ما قال العبد وكلنا لك العبد اللهم ال مانع ملا أعطيت وال معطي 



  جلد ملا منعت وال ينفع ذا اجلد منك ا
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أخربنا حيىي بن حسان ثنا عبد العزيز بن أيب سلمة عن عمه املاجشون عن األعرج عن عبيد اهللا بن أيب  - ١٣١٤
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا رفع رأسه من الركوع قال مسع اهللا ملن : رافع عن علي بن أيب طالب قال 

حلمد ملء السماوات واألرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد قيل لعبد اهللا تأخذ به محده ربنا لك ا
  قال ال وقيل له تقول هذا يف الفريضة قال عسى وقال كله طيب 

   ٧٢إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب النهي عن مبادرة األئمة بالركوع والسجود

نا الليث بن سعيد عن حممد بن عجالن عن حممد بن حيىي بن حبان عن بن أخربنا أبو الوليد الطيالسي ث - ١٣١٥
إين قد بدنت فال تسبقوين بالركوع وال بالسجود فإين : حمرييز عن معاوية إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  مهما أسبقكم حني أركع تدركوين حني أرفع ومهما أسبقكم حني أسجد تدركوين حني أرفع 
  إسناده حسن : سليم أسد قال حسني 

حدثنا هاشم بن القاسم ثنا شعبة عن حممد بن زياد قال مسعت أبا هريرة يقول قال رسول اهللا صلى اهللا  - ١٣١٦
أما خيشى أحدكم أو ال خيشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل اإلمام ان جيعل اهللا رأسه رأس محار أو : عليه و سلم 

  صورته صورة محار 
  إسناده صحيح :  قال حسني سليم أسد

ان النيب صلى اهللا عليه و : أخربنا أبو الوليد الطيالسي ثنا زائدة ثنا املختار بن فلفل عن أنس بن مالك  - ١٣١٧
سلم حثهم على الصالة وهناهم ان يسبقوه إذا كان يؤمهم بالركوع والسجود وان ينصرفوا قبل انصرافه من 

  الصالة وقال إين أراكم من خلفي وأمامي 
   ٧٣إسناده صحيح : ل حسني سليم أسد قا

  باب السجود على سبعة أعظم وكيف العمل يف السجود

أخربنا أبو النضر هاشم بن القاسم ثنا شعبة عن عمرو بن دينار قال مسعت طاوسا حيدث عن بن عباس  - ١٣١٨
نيه مرة أخرى قال أمر نبيكم ان يسجد على سبعة أعظم وأمر ان ال يكف شعرا وال ثوبا قال شعبة وحدث: قال 

  أمرت بالسجود وال أكف شعرا وال ثوبا 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أخربنا مسلم بن إبراهيم وحيىي بن حسان قاال حدثنا وهيب قال ثنا بن طاوس عن أبيه عن بن عباس عن  - ١٣١٩
يب وأشار بيده إىل أنفه واليدين أمرت ان أسجد علي سبعة أعظم اجلبهة قال وه: النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 



  والركبتني وأطراف القدمني وال يكف الثياب وال الشعر 
   ٧٤إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب أول ما يقع من اإلنسان على األرض إذا أراد ان يسجد

ت رسول رأي: أخربنا يزيد بن هارون ثنا شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال  - ١٣٢٠
  اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه وإذا هنض رفع يديه قبل ركبتيه 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

أخربنا حيىي بن حسان ثنا عبد العزيز بن حممد عن حممد بن عبد اهللا بن احلسن عن أيب الزناد عن األعرج  - ١٣٢١
إذا صلى أحدكم فال يربك كما يربك البعري وليضع يديه : هللا عليه و سلم قال عن أيب هريرة ان رسول اهللا صلى ا

  قبل ركبتيه قيل لعبد اهللا ما تقول قال كله طيب وقال أهل الكوفة خيتارون األول 
   ٧٥إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب النهي عن االفتراش ونقرة الغراب

الربيع قاال ثنا شعبة عن قتادة قال مسعت أنس بن مالك يقول قال أخربنا هاشم بن القاسم وسعيد بن  - ١٣٢٢
  اعتدلوا يف الركوع وال يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

رمحن بن شبل أخربنا أبو عاصم عن عبد احلميد بن جعفر عن أبيه عن متيم بن حممود عن عبد ال - ١٣٢٣
  هنى رسول اهللا عن افتراش السبع ونقرة الغراب وان يوطن الرجل املكان كما يوطن البعري : األنصاري قال 

   ٧٦إسناده حسن من أجل متيم بن حممود : قال حسني سليم أسد 

  باب القول بني السجدتني

ن طلحة بن يزيد األنصاري عن أخربنا أبو نعيم ثنا زهري عن العالء بن املسيب عن عمرو بن مرة ع - ١٣٢٤
ان النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يقول بني السجدتني رب اغفر يل فقيل لعبد اهللا تقول هذا قال رمبا : حذيفة 

  قلت ورمبا سكت 
   ٧٧رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

  باب النهي عن القراءة يف الركوع والسجود

نة عن سليمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبد اهللا بن معبد عن أبيه عن بن أخربنا حممد بن أمحد ثنا بن عيي - ١٣٢٥
كشف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الستارة والناس صفوف خلف أيب بكر فقال يا أيها الناس انه : عباس قال 

عا أو ساجدا فأما مل يبق من مبشرات النبوة اال الرؤيا الصاحلة يراها املسلم أو ترى له اال اين هنيت ان أقرأ راك



  الركوع فعظموا ربكم واما السجود فاجتهدوا يف الدعاء فقمن ان يستجاب لكم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أخربنا حيىي بن حسان ثنا سفيان بن عيينة وإمساعيل بن جعفر عن سليمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبد  - ١٣٢٦
إين هنيت ان اقرأ وأنا راكع : اس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اهللا بن معبد بن عباس عن أبيه عن بن عب

  أو ساجد فأما الركوع فعظموا فيه الرب واما السجود فاجتهدوا يف الدعاء فقمن ان يستجاب لكم 
   ٧٨إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف الذي ال يتم الركوع والسجود

األعمش عن عمارة هو بن عمري عن أيب معمر عن أيب مسعود قال قال رسول  أخربنا يعلى بن عبد ثنا - ١٣٢٧
  ال جتزئ صالة ال يقيم الرجل فيها صلبه يف الركوع والسجود : اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن عبد اهللا بن أيب قتادة عن  أخربنا احلكم بن موسى ثنا الوليد بن مسلم عن األوزاعي عن حيىي بن كثري - ١٣٢٨
أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صالته قالوا يا رسول اهللا وكيف : أبيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  يسرق صالته قال ال يتم ركوعها وال سجودها 
  إسناده ضعيف فيه عنعنه الوليد بن مسلم : قال حسني سليم أسد 

طيالسي ثنا مهام ثنا إسحاق بن عبد اهللا عن علي بن حيىي بن خالد عن خالد عن أبيه أخربنا أبو الوليد ال - ١٣٢٩
بينما حنن جلوس حول رسول اهللا : عن عمه رفاعة بن رافع وكان رفاعة ومالك ابين رافع أخوين من أهل بدر قالوا 

ذ دخل رجل فاستقبل صلى اهللا عليه و سلم أو رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جالس وحنن حوله شك مهام إ
القبلة فصلى فلما قضى الصالة جاء فسلم على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وعلى القوم فقال رسول اهللا 

وعليك أرجع فصل فإنك مل تصل فرجع الرجل فصلى وجعلنا نرمق صالته ال ندري ما يعيب منها فلما قضى صالته 
على القوم فقال له النيب صلى اهللا عليه و سلم وعليك أرجع جاء فسلم على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم و

فصل فإنك مل تصل قال مهام فال أدري أمره بذلك مرتني أو ثالثا قال الرجل ما ألوت فال أدري ما عبت علي من 
 صاليت فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إهنا ال تتم صالة أحدكم حىت يسبغ الوضوء كما أمره اهللا عز و جل
فيغسل وجهه ويديه إىل املرفقني وميسح برأسه ورجليه إىل الكعبني مث يكرب اهللا وحيمده ويقرأ من القرآن ما أذن اهللا 

عز و جل له فيه مث يكرب فريكع فيضع كفيه على ركبتيه حىت تطمئن مفاصله وتسترخي ويقول مسع اهللا ملن محده 
 يكرب فيسجد فيمكن وجهه قال مهام ورمبا قال جبهته من فيستوي قائما حىت يقيم صلبه فيأخذ كل عظم مأخذه مث

األرض حىت تطمئن مفاصله وتسترخي مث يكرب فيستوي قاعدا على مقعده ويقيم صلبه فوصف الصالة هكذا أربع 
  ركعات حىت فرغ مث قال ال تتم صالة أحدكم حىت يفعل ذلك 

   ٧٩إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  دباب التجايف يف السجو



كان النيب : أخربنا أبو نعيم ثنا جعفر بن برقان حدثنا يزيد بن األصم عن ميمونة بنت احلارث قالت  - ١٣٣٠
  صلى اهللا عليه و سلم إذا سجد جاىف حىت يرى من خلفه وضح إبطيه 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ا عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن األصم عن أخربنا حيىي بن حسان ثنا سفيان بن عيينة وإمساعيل بن زكري - ١٣٣١
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا سجد جاىف حىت لو شاءت هبمة : عمه يزيد بن األصم عن ميمونة قالت 

  متر حتته ملرت 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ألصم عن يزيد بن األصم عن ميمونة حدثنا إسحاق بن إبراهيم ثنا مروان ثنا عبيد اهللا بن عبد اهللا بن ا - ١٣٣٢
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا سجد خوى بيديه يعين جنح حىت : زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم قالت 

  يرى وضح إبطيه من ورائه وإذا قعد اطمأن على فخذه اليسرى 
 عليه و سلم بعد ما يرفع رأسه باب قدركم كان ميكث النيب صلى اهللا ٨٠إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : أخربنا سعيد بن الربيع ثنا شعبة عن احلكم عن بن أيب ليلى حدثين الرباء  - ١٣٣٣
  و سلم كان ركوعه إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وسجوده وبني السجدتني قريبا من السواء 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أخربنا عمرو بن عون ثنا أبو عوانة عن هالل بن محيد الوزان عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن الرباء قال  - ١٣٣٤
رمقت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف صالته فوجدت قيامه وركعته واعتداله بعد الركعة فسجدته فجلسته : 

السواء قال أبو حممد هالل بن محيد أرى أبو  بني السجدتني فسجدته وجلسته بني التسليم واالنصراف قريبا من
  محيد الوزان 

   ٨١إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب السنة فيمن سبق ببعض الصالة

أخربنا عبد اهللا بن صاحل حدثين الليث بن سعد حدثين عقيل عن بن شهاب أخربين عباد بن زياد عن  - ١٣٣٥
ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اقبل وأقبل : مسعا املغرية بن شعبة خيرب عروة بن املغرية ومحزة بن املغرية اهنما 

معه املغرية بن شعبة حىت وجدوا الناس قد أقاموا الصالة صالة الفجر وقدموا عبد الرمحن بن عوف يصلي هبم 
ء رسول اهللا صلى فصلى هبم عبد الرمحن ركعة من صالة الفجر قبل ان يأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مث جا

اهللا عليه و سلم فصف مع الناس وراء عبد الرمحن يف الركعة الثانية فلما سلم عبد الرمحن قام رسول اهللا صلى اهللا 
عليه و سلم مث صلى ففزع الناس لذلك وأكثروا التسبيح فلما قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صالته قال 

  للناس قد أصبتم أو قد أحسنتم 
  إسناده ضعيف ولكن احلديث صحيح : ني سليم أسد قال حس



أخربنا مسدد ثنا يزيد بن زريع ثنا محيد الطويل ثنا بكر بن عبد اهللا املزين عن محزة بن املغرية عن أبيه أنه  - ١٣٣٦
لى فانتهينا إىل القوم وقد قاموا إىل الصالة يصلي هبم عبد الرمحن بن عوف وقد ركع هبم فلما أحس بالنيب ص: قال 

اهللا عليه و سلم ذهب يتأخر فأومأ إليه بيده فصلى هبم فلما سلم قام النيب صلى اهللا عليه و سلم وقمت فركعنا 
  الركعة اليت سبقنا قال أبو حممد أقول يف القضاء بقول أهل الكوفة أن جيعل ما فاته من الصالة قضاء 

   ٨٢إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  على الثوب يف احلر والربدباب الرخصة يف السجود 

كنا نصلي مع : أخربنا عفان ثنا بشر بن املفضل حدثنا غالب القطان عن بكر بن عبد اهللا عن أنس قال  - ١٣٣٧
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف شدة احلر فإذا مل يستطع أحدنا ان ميكن جبهته من األرض بسط ثوبه فصلى 

  عليه 
   ٨٣صحيح إسناده : قال حسني سليم أسد 

  باب اإلشارة يف التشهد

: أخربنا أبو الوليد الطيالسي ثنا بن عيينة عن بن عجالن عن عامر بن عبد اهللا بن الزبري عن أبيه قال  - ١٣٣٨
  رأيت النيب صلى اهللا عليه و سلم يدعو هكذا يف الصالة وأشار بن عيينة بأصبعه وأشار أبو الوليد بالسباحة 

  ناده حسن من أجل ابن عجالن إس: قال حسني سليم أسد 

أن النيب صلى اهللا عليه و : أخربنا سليمان بن حرب ثنا محاد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن بن عمر  - ١٣٣٩
سلم كان إذا قعد يف آخر الصالة وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمىن على ركبته اليمىن 

  ونصب أصبعه 
   ٨٤ده صحيح إسنا: قال حسني سليم أسد 

  باب يف التشهد

كنا إذا صلينا خلف رسول اهللا صلى اهللا عليه و : حدثنا يعلى ثنا األعمش عن شقيق عن عبد اهللا قال  - ١٣٤٠
سلم قلنا السالم على اهللا قبل عباده السالم على جربيل السالم على ميكائيل السالم على إسرائيل السالم على 

ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال إن اهللا تعاىل هو السالم فإذا جلستم يف الصالة فالن وفالن قال فأقبل علينا رسو
فقولوا التحيات هللا والصلوات والطيبات السالم عليك أيها النيب ورمحة اهللا وبركاته السالم علينا وعلى عباد اهللا 

إله اال اهللا وأشهد ان حممدا  الصاحلني فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد صاحل يف السماء واألرض أشهد ان ال
  عبده ورسوله مث ليتخري ما شاء 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ان : أخربنا أبو نعيم ثنا زهري عن احلسن بن حر حدثين القاسم بن خميمرة قال أخذ علقمة بيدي فحدثين  - ١٣٤١
اهللا فعلمه التشهد يف الصالة التحيات هللا  عبد اهللا أخذ بيده وان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أخذ بيد عبد



والصلوات والطيبات السالم عليك أيها النيب ورمحة اهللا وبركاته السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني قال زهري 
أراه قال أشهد ان ال إله اال اهللا وأشهد ان حممدا عبده ورسوله أيضا شك يف هاتني الكلمتني إذا فعلت هذا أو 

  د قضيت صالتك ان شئت ان تقوم فقم وان شئت ان تقعد فاقعد قضيت فق
أخربنا أبو  - ١٣٤٢باب الصالة على النيب صلى اهللا عليه و سلم  ٨٥إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

لقيين كعب بن عجرة قال أال أهدي : الوليد الطيالسي ثنا شعبة قال احلكم أخربين قال مسعت بن أيب ليلى يقول 
دية ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خرج علينا فقلنا قد علمنا كيف السالم عليك فكيف نصلي عليك إليك ه

قال قولوا اللهم صل على حممد وعلى آل حممد كما صليت على إبراهيم انك محيد جميد وبارك على حممد وعلى 
  آل حممد كما باركت على إبراهيم انك محيد جميد 

  ناده صحيح إس: قال حسني سليم أسد 

أخربنا عبيد اهللا بن عبد اجمليد حدثنا مالك عن نعيم اجملمر موىل عمر بن اخلطاب ان حممد بن عبد اهللا بن  - ١٣٤٣
زيد األنصاري الذي كان أري النداء بالصالة على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أخربه ان أبا مسعود 

ليه و سلم فجلس معنا يف جملس سعد بن عبادة فقال له بشري بن سعد أتانا رسول اهللا صلى اهللا ع: األنصاري قال 
وهو أبو النعمان بن بشري أمرنا اهللا ان نصلي عليك يا رسول اهللا فكيف نصلي عليك قال فصمت رسول اهللا صلى 

إبراهيم  اهللا عليه و سلم حىت متنينا انه مل يسأله مث قال قولوا اللهم صل على حممد وعلى آل حممد كما صليت على
  وبارك على حممد وعلى آل حممد كما باركت على آل إبراهيم يف العاملني إنك محيد جميد والسالم كما قد علمتم 

   ٨٦إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب الدعاء بعد التشهد

قول قال رسول أخربنا أبو املغرية ثنا األوزاعي عن حسان عن حممد بن أيب عائشة قال مسعت أبا هريرة ي - ١٣٤٤
إذا فرغ أحدكم من التشهد فليتعوذ باهللا من أربع من عذاب جهنم وعذاب القرب وفتنة : اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  احمليا واملمات وشر املسيح الدجال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

   ٨٧بنحوه : وحدثنا حممد بن كثري عن األوزاعي  - ١٣٤٤

  باب التسليم يف الصالة

حدثنا خالد بن خملد ثنا عبد اهللا بن جعفر عن إمساعيل بن حممد بن سعد عن عامر بن سعد عن أبيه قال  - ١٣٤٥
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يسلم عن ميينه حىت يرى بياض خده مث يسلم عن يساره حىت يرى بياض : 

  خده 
  إسناده قوي : قال حسني سليم أسد 



صليت خلف رجل : حيىي عن شعبة بن احلكم ومنصور عن جماهد عن أيب معمر قال  حدثنا مسدد ثنا - ١٣٤٦
  مبكة فسلم تسليمتني فذكرت ذلك لعبد اهللا فقال أىن علقها وقال احلكم كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يفعل ذلك 

   ٨٨إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب القول بعد السالم

ما كان النيب : رون انا عاصم عن أيب الوليد هو عبد اهللا بن احلارث عن عائشة قالت أخربنا يزيد بن ها - ١٣٤٧
صلى اهللا عليه و سلم جيلس بعد الصالة اال قدر ما يقول اللهم أنت السالم ومنك السالم تباركت ياذا اجلالل 

  واإلكرام 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كان رسول اهللا : اعي عن شداد أيب عمار عن أيب أمساء الرحيب عن ثوبان قال أخربنا أبو املغرية ثنا األوز - ١٣٤٨
صلى اهللا عليه و سلم إذا أراد أن ينصرف من صالته استغفر اهللا ثالث مرات مث قال اللهم أنت السالم ومنك 

  السالم تباركت ياذا اجلالل واإلكرام 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

بن يوسف ثنا سفيان عن عبد امللك بن عمري عن وراد كاتب املغرية بن شعبة قال أملى علي أخربنا حممد  - ١٣٤٩
ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يقول يف دبر كل صالة مكتوبة ال : املغرية بن شعبة يف الكتاب إىل معاوية 

للهم ال مانع ملا أعطيت وال معطي ملا إله اال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير ا
  منعت وال ينفع ذا اجلد منك اجلد 

   ٨٩إسناده صحيح واحلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

  باب على أي شقيه ينصرف من الصالة

ال جيعل : أخربنا أبو الوليد الطيالسي ثنا شعبة عن األعمش عن عمارة عن األسود عن عبد اهللا قال  - ١٣٥٠
م للشيطان نصيبا من صالته يرى ان حقا عليه ان ال ينصرف اال عن ميينه لقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه أحدك

  و سلم كثريا ينصرف عن يساره 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

 رأيت رسول اهللا صلى اهللا: أخربنا عبيد اهللا بن موسى عن إسرائيل عن السدي قال مسعت أنسا يقول  - ١٣٥١
  عليه و سلم ينصرف عن ميينه 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

انصرف النيب صلى اهللا : أخربنا حممد بن يوسف ثنا سفيان عن السدي قال مسعت أنس بن مالك قال  - ١٣٥٢
  عليه و سلم عن ميينه يعين يف الصالة 

   ٩٠إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 



  باب التسبيح يف دبر الصالة

أخربنا احلكم بن موسى ثنا هقل عن األوزاعي حدثين حسان بن عطية قال حدثين حممد بن أيب عائشة  - ١٣٥٣
يا رسول اهللا ذهب أصحاب الدثور باألجور يصلون كما نصلي ويصومون كما : عن أيب هريرة قال قال أبو ذر 

 عليه و سلم أفال أعلمك نصوم وهلم فضول أموال يتصدقون هبا وليس لنا ما نتصدق قال رسول اهللا صلى اهللا
كلمات إذا قلتهن أدركت من سبقك ومل يلحقك من خلفك اال من عمل مبثل عملك قال قلت بلى يا رسول اهللا 
قال تسبح دبر كل صالة ثالثا وثالثني وحتمده ثالثا وثالثني وتكربه ثالثا وثالثني وختتمها بال إله اال اهللا وحده ال 

  وهو على كل شيء قدير شريك له له امللك وله احلمد 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: أخربنا عثمان بن عمر ثنا هشام بن حسان عن حممد بن سريين عن كثري بن أفلح عن زيد بن ثابت قال  - ١٣٥٤
من أمرنا ان نسبح يف دبر كل صالة ثالثا وثالثني وحنمده ثالثا وثالثني ونكرب أربعا وثالثني فآيت رجل أو أري رجل 

األنصار يف املنام فقيل أمركم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن تسبحوا اهللا يف دبر كل صالة ثالثا وثالثني 
وحتمدوا ثالثا وثالثني وتكربوا أربعا وثالثني قال نعم قال فاجعلوها مخسا وعشرين مخسا وعشرين واجعلوا معها 

  ل افعلوها التهليل فأخرب بذلك النيب صلى اهللا عليه و سلم فقا
   ٩١إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب أول ما حياسب به العبد يوم القيامة

أخربنا سليمان بن حرب ثنا محاد بن سلمة عن داود بن أيب هند عن زرارة بن أيب أوىف عن متيم الداري  - ١٣٥٥
فإن وجد صالته كاملة كتبت له  ان أول ما حياسب به العبد الصالة: قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

كاملة وان كان فيها نقصان قال اهللا تعاىل للمالئكة انظروا هل لعبدي من تطوع فأكملوا له ما نقص من فريضته مث 
  الزكاة مث األعمال على حسب ذلك قال أبو حممد ال أعلم أحدا رفعه غري محاد قيل أليب حممد صح هذا قال أي 

أخربنا أبو  - ١٣٥٦باب صفة صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  ٩٢ده صحيح إسنا: قال حسني سليم أسد 
عاصم عن عبد احلميد بن جعفر حدثين حممد بن عمرو بن عطاء قال مسعت أبا محيد الساعدي يف عشرة من 

ه و سلم انا أعلمكم بصالة رسول اهللا صلى اهللا علي: أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم أحدهم أبو قتادة قال 
فقالوا مل فما كنت أكثرنا له تبعة وال أقدمنا له صحبة قال بلى قالوا فأعرض قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

سلم إذا قام إىل الصالة رفع يديه حىت حياذي هبما منكبيه مث كرب حىت يقر كل عظم يف موضعه مث يقرأ مث يكرب ويرفع 
ويضع راحتيه على ركبتيه حىت يرجع كل عظم إىل موضعه وال يصوب رأسه يديه حىت حياذي هبما منكبيه مث يركع 

وال يقنع مث يرفع رأسه فيقول مسع اهللا ملن محده مث يرفع يديه حىت حياذي هبما منكبيه يظن أبو عاصم انه قال حىت 
 يسجد مث يرفع يرجع كل عظم إىل موضعه معتدال مث يقول اهللا أكرب مث يهوي إىل األرض فيجايف يديه عن جنبيه مث

رأسه فيثين رجله اليسرى فيقعد عليها ويفتح أصابع رجليه إذا سجد مث يعود فيسجد مث يرفع رأسه فيقول اهللا أكرب 
ويثين رجله اليسرى فيقعد عليها معتدال حىت يرجع كل عظم إىل موضعه معتدال مث يقوم فيصنع يف الركعة األخرى 

ع يديه حىت حياذي هبما منكبيه كما فعل عند افتتاح الصالة مث يصنع مثل مثل ذلك فإذا قام من السجدتني كرب ورف
ذلك يف بقية صالته حىت إذا كانت السجدة أو القعدة اليت يكون فيها التسليم آخر رجله اليسرى وجلس متوركا 



  على شقه األيسر قال قالوا صدقت هكذا كانت صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  إسناده صحيح : أسد قال حسني سليم 

: حدثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة بن قدامة ثنا عاصم بن كليب أخربين أيب ان وائل بن حجر أخربه قال  - ١٣٥٧
قلت ألنظرن إىل صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كيف يصلي فنظرت إليه فقام فكرب فرفع يديه حىت حاذتا 

اليسرى قال مث ملا أراد ان يركع رفع يديه مثلها فوضع يديه على ركبتيه مث بأذنيه ووضع يده اليمىن على ظهر كفه 
رفع رأسه فرفع يديه مثلها مث سجد فجعل كفيه حبذاء أذنيه مث قعد فافترش رجله اليسرى ووضع كفه اليسرى على 

عه فرأيته حيركها فخذه وركبته اليسرى وجعل مرفقه األمين على فخذه اليمىن مث قبض ثنتني فحلق حلقه مث رفع أصب
  يدعو هبا قال مث جئت بعد ذلك يف زمان فيه برد فرأيت على الناس جل الثياب حيركون أيديهم من حتت الثياب 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أخربنا سعيد بن عامر عن سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن يونس بن جبري عن حطان بن عبد اهللا  - ١٣٥٨
صلى بنا أبو موسى إحدى صاليت العشاء فقال رجل من القوم أقرت الصالة بالرب والزكاة فلما : الرقاشي قال 

قضى أبو موسى الصالة قال أيكم القائل كلمة كذا وكذا فارم القوم فقال لعلك يا حطان قلتها قال ما انا قلتها 
ري فقال أبو موسى أو ما تعلمون ما وقد خفت ان تبكعين هبا فقال رجل من القوم انا قلتها وما أردت هبا اال اخل

تقولون يف صالتكم ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خطبنا فعلمنا صالتنا وبني لنا سنتنا قال أحسبه قال إذا 
فقولوا أمني جيبكم } غري املغضوب عليهم وال الضالني { أقيمت الصالة فليؤمكم أحدكم فإذا كرب فكربوا وإذا قال 

كع فكربوا واركعوا فإن اإلمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم قال نيب اهللا فتلك بتلك فإذا قال مسع اهللا اهللا فإذا كرب ور
ملن محده فقولوا اللهم ربنا لك احلمد أو قال ربنا ولك احلمد فإن اهللا قال على لسان نبيه مسع اهللا ملن محده فإذا كرب 

كم قال نيب اهللا فتلك بتلك فإذا كان عند القعدة وسجد فكربوا واسجدوا فإن اإلمام يسجد قبلكم ويرفع قبل
فليكن من أول قول أحدكم التحيات الطيبات الصلوات هللا السالم أو سالم عليك أيها النيب ورمحة اهللا وبركاته 

  السالم أو سالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني أشهد ان ال إله اال اهللا وأشهد ان حممدا عبده ورسوله 
   ٩٣إسناده ضعيف سعيد بن عامر متأخر السماع من ابن أيب عروبة ولكن احلديث صحيح : م أسد قال حسني سلي

  باب العمل يف الصالة

أن رسول اهللا : أخربنا أبو عاصم هو النبيل عن بن عجالن عن املقربي عن عمرو بن سليم عن أيب قتادة  - ١٣٥٩
  قه أمامة بنت زينب فإذا ركع وضعها وإذا قام محلها صلى اهللا عليه و سلم خرج يصلي وقد محل على عنقه أو عات

  إسناده حسن ولكن احلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

حدثنا خالد بن خملد ثنا مالك عن عامر بن عبد اهللا بن الزبري عن عمرو بن سليم الزرقي عن أيب قتادة  - ١٣٦٠
مة بنت زينب بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو محل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أما: األنصاري قال 

  يف الصالة فإذا سجد وضعها وإذا قام محلها 
   ٩٤إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



  باب كيف يرد السالم يف الصالة

أخربنا أبو الوليد هو الطيالسي ثنا ليث بن سعد أخربين بكري هو بن األشج عن نابل صاحب العباء عن  - ١٣٦١
مررت برسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فسلمت عليه وهو يصلي فرد إيل إشارة قال : ن عمر عن صهيب قال ب

  ليث أحسبه قال بأصبعه 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم : أخربنا حيىي بن حسان ثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن بن عمر  - ١٣٦٢
سجد بين عمرو بن عوف فدخل الناس يسلمون عليه وهو يف الصالة قال فسألت صهيبا كيف كان يرد دخل م

  عليهم قال هكذا وأشار بيده 
   ٩٥إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب التسبيح للرجال والتصفيق للنساء

ن رسول اهللا صلى اهللا عليه و أخربنا حيىي بن حسان ثنا سفيان عن الزهري عن أيب سلمة عن أيب هريرة ا - ١٣٦٣
  التسبيح للرجال والتصفيق للنساء : سلم قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا حيىي بن حسان ثنا محاد بن زيد عن أيب حازم عن سهل بن سعد ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و  - ١٣٦٤
  لنساء إذا نابكم شيء يف صالتكم فليسبح الرجال ولتصفق ا: سلم قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أخربنا حيىي بن حسان ثنا سعيد بن عبد الرمحن اجلمحي وعبد العزيز بن حممد وعبد العزيز بن أيب حازم  - ١٣٦٥
  مثله : وسفيان بن عيينة عن أيب حازم عن سهل بن سعد عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

   ٩٦إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب صالة التطوع يف أي موضع أفضل

أخربنا مكي بن إبراهيم ثنا عبد اهللا بن سعيد بن أيب هند عن أيب النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن  - ١٣٦٦
  عليكم بالصالة يف بيوتكم فإن خري صالة املرء يف بيته اال اجلماعة : ثابت ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

   ٩٧إسناده صحيح :  قال حسني سليم أسد

  باب إعادة الصلوات يف اجلماعة بعد ما صلى يف بيته

حدثنا هاشم بن القاسم ثنا شعبة بن يعلى عن عطاء قال مسعت جابر بن يزيد بن األسود السوائي حيدث  - ١٣٦٧
اهللا عليه و صلى مع النيب صلى اهللا عليه و سلم صالة الصبح قال وإذا رجالن حني صلى النيب صلى : عن أبيه انه 



سلم قاعدان يف ناحية مل يصليا قال فدعامها فجيء هبما ترعد فرائصهما قال ما منعكما ان تصليا قاال صلينا يف 
رحالنا قال فال تفعال إذا صليتما يف رحالكما مث أدركتما اإلمام فصليا فإهنا لكما نافلة قال فقام الناس يأخذون بيده 

  ه فمسحت هبا وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب رحيا من املسك ميسحون هبا وجوههم قال فأخذت بيد
   ٩٨إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب صالة اجلماعة يف مسجد قد صلي فيه مرة

ان : أخربنا سليمان بن حرب ثنا وهيب ثنا سليمان بن األسود عن أيب املتوكل الناجي عن أيب سعيد  - ١٣٦٨
  لم رأى رجال يصلي وحده فقال إال رجل يتصدق على هذا فيصلي معه النيب صلى اهللا عليه و س
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ان : أخربنا عفان ثنا وهيب حدثنا سليمان بن األسود عن أيب املتوكل الناجي عن أيب سعيد اخلدري  - ١٣٦٩
دق على هذا فيصلي معه قال عبد اهللا رجال دخل املسجد وقد صلى النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال أال رجل يتص

  يصلي صالة العصر ويصلي املغرب ولكن يشفع 
   ٩٩إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب الصالة يف الثوب الواحد

ان رجال قال يا رسول اهللا أيصلي الرجل يف : أخربنا سعيد بن عامر عن هشام عن حممد عن أيب هريرة  - ١٣٧٠
  لكم جيد ثوبني أو لكلكم ثوبان الثوب الواحد قال أو ك
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أخربنا عبيد اهللا بن موسى وحممد بن يوسف عن سفيان عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة قال  - ١٣٧١
  ال يصلني أحدكم يف الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

   ١٠٠إسناده صحيح : ني سليم أسد قال حس

  باب النهي عن اشتمال الصماء

هنى رسول اهللا صلى اهللا : أخربنا يزيد بن هارون انا حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال  - ١٣٧٢
  عليه و سلم عن لبستني ان حيتيب أحدكم يف الثوب ليس بني فرجه وبني السماء شيء وعن الصماء اشتمال اليهود 

   ١٠١إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  باب الصالة على اخلمرة



أن : أخربنا سعيد بن عامر وأبو الوليد عن شعبة عن سليمان الشيباين عن عبد اهللا بن شداد عن ميمونة  - ١٣٧٣
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يصلي على اخلمرة 

  واحلديث متفق عليه . ابن أيب سليمان الشيباين : إسناده صحيح وسليمان هو : قال حسني سليم أسد 

أخربنا عبيد اهللا بن عبد اجمليد وعبد اهللا بن مسلمة قاال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة  - ١٣٧٤
  أن النيب صلى اهللا عليه و سلم صلى على حصري : عن أنس 

   ١٠٢إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  اب النساءباب الصالة يف ثي

أخربنا أبو عاصم عن عبد احلميد بن جعفر عن يزيد بن أيب حبيب عن معاوية بن خديج عن معاوية بن  - ١٣٧٥
سأل أم حبيبة هل كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي يف الثوب الذي يضاجعك فيه قالت : أيب سفيان انه 

  نعم إذا مل ير فيه أذى 
  ثقات غري أنه منقطع رجاله : قال حسني سليم أسد 

أخربنا أبو الوليد الطيالسي ثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أيب حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن  - ١٣٧٦
انه سأهلا هل كان النيب صلى : خديج عن معاوية بن أيب سفيان عن أخته أم حبيبة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  جيامعها فيه قالت نعم إذا مل ير فيه أذى اهللا عليه و سلم يصلي يف الثوب الذي 
   ١٠٣إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب الصالة يف النعلني

سألت أنس بن مالك : حدثنا عثمان بن عمر انا شعبة عن أيب مسلمة هو سعيد بن يزيد األزدي قال  - ١٣٧٧
  أكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي يف نعليه قال نعم 

  إسناده صحيح : سني سليم أسد قال ح

حدثنا حجاج بن منهال وأبو النعمان قاال حدثنا محاد بن سلمة عن أيب نعامة السعدي عن أيب نضرة عن  - ١٣٧٨
بينما كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن : أيب سعيد اخلدري قال 

الته قال ما محلكم على إلقائكم نعالكم قالوا رأيناك خلعت فخلعنا قال إن جربيل يساره فخلعوا نعاهلم فلما قضى ص
أتاين أو أتى فأخربين أن فيهما أذى أو قذرا فإذا جاء أحدكم املسجد فليقلب نعليه فإن رأى فيهما أذى فليمط 

  وليصل فيهما 
   ١٠٤إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب النهي عن السدل يف الصالة



انه كره السدل ورفع : حدثنا سعيد بن عامر عن سعيد بن أيب عروبة عن عسل عن عطاء عن أيب هريرة  - ١٣٧٩
  ذلك إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم 

سعيد بن عامر متأخر السماع من سعيد بن أيب عروبة وضعف عسل بن : يف اسناده علتان : قال حسني سليم أسد 
   ١٠٥سفيان 

  باب يف عقص الشعر

رآين رسول اهللا صلى اهللا : أخربنا سعيد بن عامر عن شعبة عن خمول عن أيب سعيد عن أيب رافع قال  - ١٣٨٠
  عليه و سلم وأنا ساجد وقد عقصت شعري أو قال عقدت فاطلقه 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ان كريبا موىل : ث عن بكري أخربنا عبد اهللا بن صاحل حدثين بكر هو بن مضر عن عمرو يعين بن احلار - ١٣٨١
بن عباس رأى عبد اهللا بن احلارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه فقام وراءه فجعل حيله وأقر له اآلخر مث انصرف 

إىل بن عباس فقال مالك ورأسي قال اين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إمنا مثل هذا كمثل الذي 
  يصلي وهو مكتوف 

   ١٠٦إسناده ضعيف من أجل عبد اهللا بن صاحل كاتب الليث ولكن احلديث صحيح : أسد قال حسني سليم 

  باب التثاؤب يف الصالة

أخربنا نعيم بن محاد ثنا عبد العزيز هو بن حممد عن سهيل عن عبد الرمحن بن أيب سعيد عن أبيه عن  - ١٣٨٢
الشيطان يدخل يف فيه قال أبو حممد يعىن على  إذا تثاءب أحدكم فليسد يده فإن: النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  فيه 
   ١٠٧إسناده حسن من أجل نعيم بن محاد : قال حسني سليم أسد 

  باب كراهية الصالة للناعس

أخربنا حجاج بن منهال ثنا محاد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النيب صلى اهللا  - ١٣٨٣
النوم وهو يصلي فلينم حىت يذهب نومه فإنه عسى يريد ان يستغفر فيسب إذا وجد أحدكم : عليه و سلم قال 

  نفسه 
   ١٠٨إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب صالة القاعد على النصف من صالة القائم

أخربنا يزيد بن هارون ثنا جعفر هو بن احلارث عن منصور عن هالل عن أيب حيىي عن عبد اهللا بن عمرو  - ١٣٨٤
صالة الرجل جالسا نصف الصالة قال فدخلت على النيب صلى اهللا : ان النيب صلى اهللا عليه و سلم قال  قال بلغين

عليه و سلم وهو يصلي جالسا فقلت يا رسول اهللا انه بلغين انك قلت صالة الرجل جالسا نصف الصالة وأنت 



  تصلي جالسا قال أجل ولكين لست كأحد منكم 
   ١٠٩سن من أجل جعفر بن احلارث إسناده ح: قال حسني سليم أسد 

  باب صالة التطوع قاعدا

أخربنا عبد اهللا بن صاحل حدثين الليث حدثين يونس عن بن شهاب حدثين السائب بن يزيد عن املطلب  - ١٣٨٥
مل أر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصلي يف : بن أيب وداعة ان حفصة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم قالت 

وهو جالس حىت كان قبل ان يتوىف بعام واحد أو عامني فرأيته يصلي يف سبحته وهو جالس فريتل السورة سبحته 
  حىت تكون أطول من أطول منها 

  إسناده ضعيف من أجل عبد اهللا بن صاحل كاتب الليث ولكن احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

سائب بن يزيد عن املطلب بن أيب وداعة عن حفصة أخربنا عثمان بن عمر أنا مالك عن الزهري عن ال - ١٣٨٦
  هبذا احلديث : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

   ١١٠إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب النهي عن مسح احلصا

أن رسول اهللا صلى : حدثنا وهب بن جرير ثنا هشام عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة حدثين معيقيب  - ١٣٨٧
  و سلم قيل له يف املسح يف املسجد قال إن كنت ال بد فاعال فواحدة قال هشام أراه قال يعين مسح احلصا اهللا عليه 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أخربنا حممد بن يوسف ثنا بن عيينة عن الزهري عن أيب األحوص عن أيب ذر قال قال رسول اهللا صلى  - ١٣٨٨
  إىل الصالة فإن الرمحة تواجهه فال ميسح احلصا  إذا قام أحدكم: اهللا عليه و سلم 

   ١١١إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب األرض كلها طهور ما خال املقربة واحلمام

أخربنا حيىي بن حسان ثنا هشيم ثنا سيار قال مسعت يزيد الفقري يقول مسعت جابر بن عبد اهللا يقول قال  - ١٣٨٩
أعطيت مخسا مل يعطهن نيب قبلي كان النيب يبعث إىل قومه خاصة وبعثت إىل : م رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل

الناس عامة وأحلت يل الغنائم وحرمت على من كان قبلي وجعلت يل األرض طيبة مسجدا وطهورا ويرعب منا 
  عدونا مسرية شهر وأعطيت الشفاعة 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ر ثنا عبد العزيز بن حممد انا سألته عنه قال أخربين عمرو بن حيىي عن أبيه عن أيب أخربنا سعيد بن منصو - ١٣٩٠
األرض كلها مسجد اال املقربة واحلمام قيل أليب حممد : سعيد اخلدري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 



   جتزئ الصالة يف املقربة قال إذا مل تكن على القرب فنعم وقال احلديث كلهم أرسلوه
   ١١٢إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب الصالة يف مرابض الغنم ومعاطن اإلبل

أخربنا حممد بن منهال ثنا يزيد بن زرع ثنا هشام بن حسان عن حممد عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا  - ١٣٩١
صلوا يف مرابض الغنم وال إذا حضرت الصالة فلم جتدوا اال مرابض الغنم وأعطان اإلبل ف: صلى اهللا عليه و سلم 
  تصلوا يف أعطان اإلبل 
   ١١٣إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب من بىن هللا مسجدا

حدثنا أبو عاصم عن عبد احلميد بن جعفر حدثين أيب عن حممود بن لبيد ان عثمان ملا أراد أن يبين  - ١٣٩٢
من بىن هللا مسجدا بىن اهللا له : عليه و سلم يقول  املسجد كره الناس ذلك فقال عثمان مسعت رسول اهللا صلى اهللا

  يف اجلنة مثله 
   ١١٤إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب الركعتني إذا دخل املسجد

أخربنا حيىي بن حسان ثنا مالك بن أنس وفليح بن سليمان عن عامر بن عبد اهللا بن الزبري عن عمرو بن  - ١٣٩٣
إذا جاء أحدكم املسجد فلريكع ركعتني قبل ان :  صلى اهللا عليه و سلم قال سليم عن أيب قتادة ان رسول اهللا

  جيلس 
   ١١٥إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب القول عند دخول املسجد

حدثنا حيىي بن حسان انا عبد العزيز بن حممد عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن عن عبد امللك بن سعيد بن  - ١٣٩٤
إذا دخل أحدكم : ا محيد وأبا أسيد األنصاري يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سويد قال مسعت أب

  املسجد فليسلم على النيب مث ليقل اللهم افتح يل أبواب رمحتك وإذا خرج فليقل اللهم اين أسألك من فضلك 
   ١١٦إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب كراهية البزاق يف املسجد

: هاشم بن القاسم حدثنا شعبة قال قلت لقتادة أمسعت أنسا يقول عن النيب صلى اهللا عليه و سلم  حدثنا - ١٣٩٥
  البزاق يف املسجد خطيئة قال نعم وكفارهتا دفنها 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



لعبد إذا صلى إن ا: أخربنا يزيد بن هارون انا محيد عن أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال  - ١٣٩٦
فإمنا يناجي ربه أو ربه بينه وبني القبلة فإذا بزق أحدكم فليبصق عن يساره أو حتت قدمه أو يقول هكذا وبزق يف 

  ثوبه ودلك بعضه ببعض 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

 صلى اهللا عليه بينا النيب: أخربنا سليمان بن حرب ثنا محاد بن زيد عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال  - ١٣٩٧
و سلم خيطب إذ رأى خنامة يف قبلة املسجد فتغيظ على أهل املسجد وقال إن اهللا قبل أحدكم إذا كان يف صالته فال 

  يبزقن أو قال ال يتنخمن مث أمر هبا فحك مكاهنا أو أمر به فلطخت قال محاد وال أعلمه إال قال بزعفران 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا سليمان بن داود ثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن محيد بن عبد الرمحن أن أبا سعيد وأبا هريرة  - ١٣٩٨
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رأى خنامة يف جدار املسجد فتناول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : أخرباه 

  عن ميينه وليبصق عن يساره أو حتت قدمه  حصاة وحتها مث قال إذا تنخم أحدكم فال يتنخمن قبل وجهه وال
   ١١٧إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب النوم يف املسجد

حدثنا سعيد بن املغرية ثنا معتمر عن داود بن أيب هند عن أيب حرب بن أيب األسود الدئلي عن عمه عن  - ١٣٩٩
املسجد فضربين برجله قال أال أراك نائما فيه قلت يا  أتاين نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأنا نائم يف: أيب ذر قال 

  نيب اهللا غلبتين عيين 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

كنت : حدثنا موسى بن خالد عن أيب إسحاق الفزاري عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن بن عمر قال  - ١٤٠٠
لق يب إىل بئر فيها رجال معلقون فقيل انطلقوا به إىل ذات أبيت يف املسجد ومل يكن يل أهل فرأيت يف املنام كأمنا انط

اليمني فذكرت الرؤيا حلفصة فقلت قصيها على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقصتها عليه فقال من رأى هذه 
قالت بن عمر فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نعم الفىت أو قال نعم الرجل لو كان يصلي من الليل قال 

  ت إذا منت مل أقم حىت أصبح قال فكان بن عمر يصلي الليل وكن
   ١١٨إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

  باب النهي عن استنشاد الضالة يف املسجد

أخربنا احلسن بن أيب زيد الكويف ثنا عبد العزيز بن حممد أخربين يزيد بن خصيفة عن حممد بن عبد  - ١٤٠١
إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع يف : هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال الرمحن بن ثوبان عن أبيه عن أيب 

  املسجد فقولوا ال أربح اهللا جتارتك وإذا رأيتم من ينشد فيه الضالة فقولوا ال ردها اهللا عليك 
   ١١٩إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



  باب النهي عن محل السالح يف املسجد

قلت لعمرو بن دينار أمسعت جابر بن عبد اهللا يقول : ن املبارك حدثنا سفيان بن عيينة قال أخربنا حممد ب - ١٤٠٢
  مر رجل حيمل نبال فقال له النيب صلى اهللا عليه و سلم أمسك نصوهلا قال نعم 

   ١٢٠إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب النهي عن اختاذ القبور مساجد

ملا : شعيب عن الزهري أخربين عبيد اهللا بن عبد اهللا ان بن عباس وعائشة قاال  أخربنا احلكم بن نافع انا - ١٤٠٣
نزل بالنيب صلى اهللا عليه و سلم طفق يطرح مخيصة له على وجهه فإذا اغتم كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك 

  لعنة اهللا على اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد حيذر مثل ما صنعوا 
   ١٢١إسناده صحيح : ليم أسد قال حسني س

  باب النهي عن االشتباك إذا خرج إىل املسجد

أدركين : حدثنا عثمان بن عمر انا داود بن قيس الفراء عن سعد بن إسحاق عن أيب مثامة احلناط قال  - ١٤٠٤
أ أحدكم مث كعب بن عجرة بالبالط وأنا مشبك بني أصابعي فقال ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال إذا توض

  خرج عامدا إىل الصالة فال يشبك بني أصابعه 
  إسناده حسن من أجل أيب مثامة احلناط : قال حسني سليم أسد 

أخربنا حممد بن يوسف ثنا سفيان عن حممد بن عجالن عن املقربي عن كعب بن عجرة قال قال رسول  - ١٤٠٥
  فال تشبكن بني أصابعك فإنك يف صالة إذا توضأت فعمدت إىل املسجد : اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده حسن من أجل ابن عجالن واحلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

أخربنا اهليثم بن مجيل عن حممد بن مسلم عن إمساعيل بن أمية عن املقربي عن أيب هريرة قال قال رسول  - ١٤٠٦
يف صالة حىت يرجع إىل بيته فال تقولوا هكذا يعين من توضأ مث خرج يريد الصالة فهو : اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  يشبك بني أصابعه 
   ١٢٢إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب فضل من جلس يف املسجد ينتظر الصالة

أخربنا يزيد بن هارون انا حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه  - ١٤٠٧
املالئكة تصلي على العبد ما دام يف مصاله الذي يصلي فيه ما مل يقم أو حيدث تقول اللهم اغفر له  ال تزال: و سلم 

  اللهم ارمحه 
   ١٢٣إسناده حسن ولكن احلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 



  باب يف تزويق املساجد

عن النيب صلى اهللا عليه و سلم  أخربنا عفان ثنا محاد بن سلمة ثنا أيوب عن أيب قالبة عن أنس بن مالك - ١٤٠٨
  ال تقوم الساعة حىت يتباهى الناس يف املساجد : قال 

   ١٢٤إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب الصالة إىل سترة

خرج رسول اهللا : أخربنا أبو الوليد الطيالسي ثنا شعبة عن احلكم بن عتيبة قال مسعت أبا جحيفة يقول  - ١٤٠٩
م بالبطحاء باهلاجرة فصلى الظهر ركعتني والعصر ركعتني وبني يديه عنزة وان الظعن لتمر بني صلى اهللا عليه و سل

  يديه 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : أخربنا مسدد ثنا حيىي بن سعيد عن عبيد اهللا عن نافع عن بن عمر  - ١٤١٠
  ا كانت تركز له العنزة يصلي إليه

   ١٢٥إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف دنو املصلي إىل السترة

أخربنا عبيد اهللا بن عبد اجمليد ثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرمحن بن أيب سعيد عن أيب سعيد  - ١٤١١
  فإمنا هو شيطان  إذا كان أحدكم يصلي فال يدع أحدا مير بني يديه فإن أيب فليقاتله: اخلدري ان رسول اهللا قال 

   ١٢٦إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب الصالة إىل الراحلة

ان : أخربنا احلكم بن املبارك وعبد اهللا بن سعيد عن أيب خالد األمحر عن عبيد اهللا عن نافع عن بن عمر  - ١٤١٢
  النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يصلي إىل راحلة 

   ١٢٧يح إسناده صح: قال حسني سليم أسد 

  باب املرأة تكون بني يدي املصلي

أخربنا عبد اهللا بن صاحل حدثين الليث حدثين عقيل عن بن شهاب حدثين عروة بن الزبري أن عائشة  - ١٤١٣
  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يصلي وهي بينه وبني القبلة على فراش أهله اعتراض اجلنازة : أخربته 

   ١٢٨إسناده ضعيف ولكن احلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

  باب ما يقطع الصالة وما ال يقطعها



أخربنا أبو الوليد وحجاج قاال حدثنا شعبة أخربين محيد بن هالل قال مسعت عبد اهللا بن الصامت عن أيب  - ١٤١٤
واملرأة قال قلت فما يقطع صالة الرجل إذا مل يكن بني يديه كآخرة الرحل احلمار والكلب األسود : ذر أنه قال 

  بال األسود من األمحر من األصفر قال سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كما سألتين فقال األسود شيطان 
   ١٢٩إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب ال يقطع الصالة شيء

جئت انا والفضل : عباس قال  أخربنا أبو نعيم ثنا بن عيينة عن الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا عن بن - ١٤١٥
يعين على أتان والنيب صلى اهللا عليه و سلم يصلي مبىن أو بعرفة فمررت على بعض الصف فنزلت عنها وتركتها 

  ترعى ودخلت يف الصف 
   ١٣٠إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب كراهية املرور بني يدي املصلي

سامل أيب النضر عن بسر بن سعيد قال أرسلين أبو جهيم األنصاري  حدثنا حيىي بن حسان انا بن عيينة عن - ١٤١٦
إىل زيد بن خالد اجلهين أسأله ما مسع من النيب صلى اهللا عليه و سلم يف الذي مير بني يدي املصلي فقال ان رسول 

دري سنة أو ألن يقوم أحدكم أربعني خري من ان مير بني يدي املصلي قال فال أ: اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
  شهرا أو يوما 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أخربنا عبيد اهللا بن عبد اجمليد ثنا مالك عن أيب النضر موىل عمر بن عبيد اهللا بن معمر ان بسر بن سعيد  - ١٤١٧
سلم يقول يف ان زيد بن خالد اجلهين أرسله إىل أيب جهيم يسأله ماذا مسع من رسول اهللا صلى اهللا عليه و : أخربه 

املار بني يدي املصلي فقال أبو جهيم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لو يعلم املار بني يدي املصلي ماذا عليه 
  يف ذلك لكان ان يقف أربعني خريا له من ان مير بني يديه قال أبو النضر ال أدري أربعني يوما أو شهرا أو سنة 

 - ١٤١٨باب فضل الصالة يف مسجد النيب صلى اهللا عليه و سلم  ١٣١إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 
أخربنا عبيد اهللا بن عبد اجمليد ثنا أفلح هو بن محيد حدثين أبو بكر بن حممد حدثين سليمان األغر قال مسعت أبا 

اجد إال صالة يف مسجدي هذا كألف صالة فيما سواه من املس: هريرة يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  املسجد احلرام 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أخربنا مسدد ثنا بشر بن الفضل ثنا عبيد اهللا عن نافع عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و  - ١٤١٩
  صالة يف مسجدي هذا أفضل من ألف صالة فيما سواه اال املسجد احلرام : سلم 

  حيح إسناده ص: قال حسني سليم أسد 



حدثنا حجاج بن منهال ثنا بن عيينة عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم  - ١٤٢٠
  صالة يف مسجدي هذا أفضل من ألف صالة فيما سواه اال املسجد احلرام : قال 

   ١٣٢إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب ال تشد الرحال اال إىل ثالثة مساجد

أخربنا يزيد بن هارون ثنا حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه  - ١٤٢١
  ال تشد الرحال اال إىل ثالثة مساجد الكعبة ومسجدي هذا ومسجد األقصى : و سلم 

   ١٣٣إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب فضل املشي إىل املساجد يف الظلم

كريا بن عدي عن عبيد اهللا بن عمرو عن زيد بن أيب أنيسة عن جنادة عن مكحول عن أيب حدثنا ز - ١٤٢٢
من مشى يف ظلمة ليل إىل صالة آتاه اهللا نورا يوم : إدريس عن أيب الدرداء عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  القيامة 
   ١٣٤إسناده جيد واحلديث يصح بشواهده : قال حسني سليم أسد 

  االلتفات يف الصالة باب كراهية

حدثنا عبد اهللا بن صاحل حدثين الليث حدثين يونس عن بن شهاب قال مسعت أبا األحوص حيدث عن  - ١٤٢٣
ال يزال اهللا مقبال على العبد ما مل يلتفت فإذا : بن املسيب ان أبا ذر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  صرف وجهه انصرف عنه 
   ١٣٥إسناده ضعيف لضعف عبد اهللا بن صاحل : قال حسني سليم أسد 

  باب أي الصالة أفضل

أخربنا أمحد بن عبد اهللا ثنا حجاج بن حممد قال قال بن جريج أخربين عثمان بن أيب سليمان عن علي  - ١٤٢٤
ضل ان النيب صلى اهللا عليه و سلم سئل أي األعمال أف: األزدي عن عبيد بن عمري الليثي عن عبد اهللا بن حبشي 

قال إميان باهللا ال شك فيه وجهاد ال غلول فيه وحجة مربورة قيل فأي الصالة أفضل قال طول القيام فقيل فأي 
الصدقة أفضل قال جهد مقل قيل فأي اهلجرة أفضل قال ان هتجر ما حرم اهللا عليك قيل فأي اجلهاد أفضل قال من 

  قر جواده وأهريق دمه جاهد املشركني مباله ونفسه قيل فأي القتل أشرف قال من ع
   ١٣٦إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب فضل صالة الغداة وصالة العصر



حدثنا عفان أخربنا مهام عن أيب مجرة عن أيب بكر بن أيب موسى عن أبيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا  - ١٤٢٥
  الغداة والعصر  من صلى الربدين دخل اجلنة قيل أليب حممد ما الربدين قال: عليه و سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أخربنا حيىي بن حسان ثنا سليمان بن بالل عن إبراهيم بن أيب أسيد عن جده عن أيب هريرة ان رسول  - ١٤٢٦
من صلى الصبح فهو يف جوار اهللا فال ختفروا اهللا يف جاره ومن صلى العصر فهو يف : اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  اهللا فال ختفروا اهللا يف جاره قال أبو حممد إذا أمن ومل يف فقد غدر وأخفر  جوار
   ١٣٧إسناده جيد إن كان جد إبراهيم ساملا الرباد : قال حسني سليم أسد 

  باب النهي عن دفع األخبثني يف الصالة

 صلى اهللا عليه و حدثنا حممد بن كناسة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد اهللا بن األرقم عن النيب - ١٤٢٧
  إذا حضرت الصالة وأراد الرجل اخلالء فابدأ باخلالء : سلم قال 

   ١٣٨إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب النهي عن االختصار يف الصالة

هنى رسول اهللا صلى : حدثنا عبد اهللا بن سعيد ثنا أبو خالد عن هشام عن بن سريين عن أيب هريرة قال  - ١٤٢٨
  و سلم ان يصلي الرجل خمتصرا  اهللا عليه

   ١٣٩إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب النهى عن النوم قبل العشاء واحلديث بعدها

كان النيب صلى : أخربنا حفص بن عمر احلوضي ثنا شعبة عن سيار أيب املنهال الرياحي عن أيب برزة قال  - ١٤٢٩
  بعدها  اهللا عليه و سلم يكره النوم قبل العشاء واحلديث

   ١٤٠إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب النهي عن دخول املشرك املسجد احلرام

كنت : أخربنا بشر بن ثابت البزار ثنا شعبة عن املغرية عن الشعيب عن احملرر بن أيب هريرة عن أبيه قال  - ١٤٣٠
ع حىت صهل صوته اال انه ال يدخل اجلنة مع علي بن أيب طالب ملا بعثه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فنادى بأرب

اال نفس مؤمنة وال حيجن بعد العام مشرك وال يطوف بالبيت عريان ومن كان بينه وبني رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  سلم عهد فإن أجله إىل أربعة أشهر فإذا مضت األربعة فإن اهللا بريء من املشركني ورسوله 

   ١٤١إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

  باب مىت يؤمر الصيب بالصالة



أخربنا عبد اهللا بن الزبري احلميدي ثنا حرملة بن عبد العزيز بن الربيع بن سربة بن معبد اجلهين حدثين  - ١٤٣١
علموا الصيب : عمي عبد امللك بن الربيع بن سربة عن أبيه عن جده قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  ربوه عليها بن عشر الصالة بن سبع سنني واض
   ١٤٢إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  باب أي ساعة يكره فيها الصالة

ثالث ساعات : أخربنا وهيب بن جرير ثنا موسى بن علي قال مسعت أيب قال مسعت عقبة بن عامر قال  - ١٤٣٢
 تطلع الشمس بازغة حىت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ينهانا ان نصلي فيهن وان نقرب فيهن موتانا حني

  ترتفع وحني يقوم قائم الظهرية حىت متيل الشمس وحني تضيف الشمس للغروب حىت تغرب 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أخربنا عفان ثنا مهام عن قتادة عن أيب العالية عن بن عباس قال حدثين رجال مرضيون منهم عمر بن  - ١٤٣٣
ال صالة بعد صالة الصبح حىت تطلع : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال  اخلطاب وأرضاهم عندي عمر ان

  الشمس وال صالة بعد صالة العصر حىت تغرب الشمس 
   ١٤٣إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف الركعتني بعد الظهر

مسروقا يشهدان على مسعت األسود بن يزيد و: أخربنا سعيد بن الربيع ثنا شعبة عن أيب إسحاق قال  - ١٤٣٤
عائشة اهنا شهدت على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم انه مل يكن عندها يوما اال صلى هاتني الركعتني قال أبو 

  حممد تعين بعد العصر 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ما ترك : ة قالت أخربنا فروة بن أيب املغراء ثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائش - ١٤٣٥
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ركعتني بعد العصر قط 

  إسناده صحيح وهو متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

أخربنا أمحد بن عيسى ثنا عبد اهللا بن وهب أخربين عمرو بن احلارث عن بكري بن األشج عن كريب  - ١٤٣٦
ن األزهر واملسور بن خمرمة أرسلوه إىل عائشة زوج النيب صلى ان عبد اهللا بن عباس وعبد الرمحن ب: موىل بن عباس 

اهللا عليه و سلم فقالوا اقرأ عليها السالم منا مجيعا وسلها عن الركعتني بعد العصر وقل انا أخربنا انك تصلينهما 
س عليهما وقد بلغنا ان النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى عنهما قال بن عباس وكنت اضرب مع عمر بن اخلطاب النا

قال كريب فدخلت عليها وبلغتها ما أرسلوين به فقالت سل أم سلمة فخرجت إليهم فأخربهتم بقوهلا فردوين إىل أم 
سلمة مبثل ما أرسلوين إىل عائشة فقالت أم سلمة مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ينهى عنهما مث رأيته 

وعندي نسوة من بين حرام من األنصار فصالمها فأرسلت إليه يصليهما أما حني صالمها فإنه صلى العصر مث دخل 



اجلارية فقلت قومي جبنبه فقويل أم سلمة تقول يا رسول اهللا أمل أمسعك تنهى عن هاتني الركعتني وأراك تصليهما فإن 
ية سألت أشار بيده فاستأخري عنه قالت ففعلت اجلارية وأشار بيده فاستأخرت عنه فلما انصرف قال يا ابنة أيب أم

عن الركعتني بعد العصر انه أتاين ناس من عبد القيس باإلسالم من قومهم فشغلوين عن الركعتني اللتني بعد الظهر 
فهما هاتان سئل أبو حممد عن هذا احلديث فقال انا أقول حبديث عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ال صالة بعد 

  لع الشمس العصر حىت تغرب الشمس وال بعد الفجر حىت تط
   ١٤٤إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف صالة السنة

ان النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يصلي قبل الظهر : أخربنا أبو عاصم عن مالك عن نافع عن بن عمر  - ١٤٣٧
  بيته  ركعتني وبعد الظهر ركعتني وبعد املغرب ركعتني يف بيته وبعد العشاء ركعتني وبعد اجلمعة ركعتني يف

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا هاشم بن القاسم ثنا شعبة عن النعمان بن سامل قال مسعت عمرو بن أوس الثقفي حيدث عن عنبسة  - ١٤٣٨
ما من : بن أيب سفيان عن أم حبيبة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم اهنا مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول 

كل يوم ثنيت عشرة ركعة تطوعا غري الفريضة إال له بيت يف اجلنة أو بين له بيت يف اجلنة قالت أم عبد مسلم يصلي 
  حبيبة فما برحت أصليهن بعد وقال عمرو مثله وقال النعمان مثله 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ه عن عائشة رضي اهللا عنها قالت أخربنا عثمان بن عمر ثنا شعبة عن إبراهيم بن حممد بن املنتشر عن أبي - ١٤٣٩
  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال يدع أربعا قبل الظهر وركعتني قبل الفجر : 

   ١٤٥إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب الركعتني قبل املغرب

رسول اهللا صلى  أخربنا يزيد بن هارون انا اجلرير عن عبد اهللا بن بريدة عن عبد اهللا بن مغفل قال قال - ١٤٤٠
  بني كل أذانني صالة بني كل أذانني صالة بني كل أذانني صالة بني كل أذانني صالة ملن شاء : اهللا عليه و سلم 

  رجاله ثقات واحلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

ؤذن لصالة كان املؤذن ي: أخربنا سعيد بن الربيع حدثنا شعبة عن عمرو بن عامر قال مسعت أنسا قال  - ١٤٤١
املغرب على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فيقوم لباب أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فيبتدرون 

  السواري حىت خيرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهم كذلك قال وقل ما كان يلبث 
   ١٤٦إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب القراءة يف ركعيت الفجر



كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خيفي : أخربنا سعيد بن عامر عن هشام عن حممد عن عائشة قالت  - ١٤٤٢
  ما كان يقرأ فيهما وذكرت قل يا أيها الكافرون وقل هو اهللا أحد قال سعيد يف ركعيت الفجر 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن النيب صلى اهللا عليه و :  نافع عن بن عمر حدثتين حفصة حدثنا مسدد ثنا حيىي عن عبيد اهللا حدثين - ١٤٤٣
  سلم كان يصلي سجدتني خفيفتني بعد ما يطلع الفجر وكانت ساعة ال أدخل فيها على النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: لنيب صلى اهللا عليه و سلم قالت حدثنا خالد بن خملد ثنا مالك عن نافع عن بن عمر عن حفصة زوج ا - ١٤٤٤
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا سكن املؤذن من أذان الصبح وبدأ الصبح صلى ركعتني خفيفتني قبل ان 

  تقام الصالة 
  إسناده قوي : قال حسني سليم أسد 

ان النيب : امل عن أبيه أخربنا حممد بن أمحد بن أيب خلف ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن الزهري عن س - ١٤٤٥
  صلى اهللا عليه و سلم كان يصلي بعد اجلمعة ركعتني وأخربته حفصة انه كان يصلي إذا أضاء الصبح ركعتني 

   ١٤٧إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب الكالم بعد ركعيت الفجر

 أيب النضر عن أيب سلمة عن حدثنا عبد اهللا بن سعيد ثنا عبد اهللا بن إدريس عن مالك بن أنس عن سامل - ١٤٤٦
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا صلى الركعتني قبل الفجر فإن كانت له حاجة كلمين هبا : عائشة قالت 

  وإال خرج إىل الصالة 
   ١٤٨إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب االضطجاع بعد ركعيت الفجر

كان النيب صلى اهللا : عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت  أخربنا يزيد بن هارون عن بن أيب ذيب - ١٤٤٧
عليه و سلم يصلي ما بني العشاء إىل الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم يف كل ركعتني يوتر بواحدة فإذا سكت 

  املؤذن من األذان ركع ركعتني خفيفتني مث اضطجع حىت يأتيه املؤذن فيخرج معه 
   ١٤٩إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب إذا أقيمت الصالة فال صالة اال املكتوبة

حدثنا أبو عاصم عن زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن سليمان بن يسار عن أيب هريرة قال قال  - ١٤٤٨
  إذا أقيمت الصالة فال صالة اال املكتوبة : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



نا أبو حفص عمرو بن علي الفالس ثنا غندر عن شعبة عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أخرب - ١٤٤٨
  حنوه : يسار عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

: حدثنا هاشم بن القاسم ثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن حفص بن عاصم بن عمر عن بن حبينة قال  - ١٤٤٩
يب صلى اهللا عليه و سلم رجال يصلي الركعتني فلما قضى النيب صلى اهللا عليه و سلم صالته أقيمت الصالة فرأى الن

  الث به الناس فقال له النيب صلى اهللا عليه و سلم أتصلي الصبح أربعا 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

هريرة عن النيب صلى اهللا  حدثنا مسلم ثنا محاد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أيب - ١٤٥٠
  إذا أقيمت الصالة فال صالة اال املكتوبة قال أبو حممد إذا كان يف بيته فالبيت أهون : عليه و سلم قال 

إسناده صحيح وقد اختلف على عمرو بن دينار يف رفعه ووقفه ولكن من رفعه ثقة والرفع : قال حسني سليم أسد 
   ١٥٠زيادة وزيادة الثقة مقبولة 

  يف أربع ركعات يف أول النهارباب 

أخربنا أبو النعمان ثنا معتمر بن سليمان عن برد حدثين سليمان بن موسى عن مكحول عن كثري بن مرة  - ١٤٥١
بن آدم : احلضرمي عن قيس اجلذامي عن نعيم بن مهار الغطفاين عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال قال اهللا تعاىل 

  لنهار أكفك آخره صل يل أربع ركعات من أول ا
   ١٥١إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  باب صالة الضحى

أخربنا أبو الوليد الطيالسي ثنا شعبة قال عمرو بن مرة أنبأين قال مسعت بن أيب ليلى يقول ما أخربنا أحد  - ١٤٥٢
مكة اغتسل يف بيتها مث رأى النيب صلى اهللا عليه و سلم يصلي الضحى غري أم هانئ فإهنا ذكرت انه يوم فتح : انه 

  صلى مثان ركعات قالت ومل أره صلى صالة أخف منها غري انه يتم الركوع والسجود 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أخربنا عبيد اهللا بن عبد اجمليد ثنا مالك عن أيب النضر ان أبا مرة موىل عقيل بن أيب طالب أخربه انه مسع  - ١٤٥٣
ذهبت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة : حتدث اهنا  أم هانئ بنت أيب طالب

بنته تستره بثوب قالت فسلمت عليه وذلك ضحى قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من هذه فقلت انا أم هانئ 
يا رسول اهللا زعم بن قالت فلما فرغ من غسله قام فصلى مثان ركعات ملتحفا يف ثوب واحد مث انصرف فقلت 

  أمي انه قاتل رجال آجرته فالن بن هبرية فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد آجرنا من أجرت يا أم هانئ 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



أوصاين خليلي : حدثنا سليمان بن حرب ثنا شعبة عن عباس اجلريري عن أيب عثمان عن أيب هريرة قال  - ١٤٥٤
  ث ال ادعهن حىت اموت الوتر قبل ان أنام وصوم ثالثة أيام من كل شهر ومن الضحى ركعتني بثال

   ١٥٢إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب ما جاء يف الكراهية فيه

ما صلى رسول اهللا صلى : حدثنا حممد بن يوسف ثنا األوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت  - ١٤٥٥
  سبحة الضحى يف سفر وال حضر اهللا عليه و سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا صدقة بن الفضل ثنا معاذ بن معاذ ثنا شعبة عن الفضيل بن فضالة عن عبد الرمحن بن أيب بكرة  - ١٤٥٦
م وال ان أباه رأى ناسا يصلون صالة الضحى فقال أما اهنم يصلون صالة ما صالها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل

  عامة أصحابه 
   ١٥٣إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف صالة األوابني

ان رسول اهللا صلى : أخربنا وهب بن جرير ثنا هشام الدستوائي عن القاسم بن عوف عن زيد بن أرقم  - ١٤٥٧
لم صالة األوابني اهللا عليه و سلم خرج عليهم وهم يصلون بعد طلوع الشمس فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و س

  إذا رمضت الفصال 
   ١٥٤إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب صالة الليل والنهار مثىن مثىن

أخربنا عبد اهللا بن حممد بن أيب شيبة ثنا وكيع وغندر عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن علي األزدي عن  - ١٤٥٨
  لليل والنهار مثىن مثىن وقال أحدمها ركعتني ركعتني صالة ا: بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

   ١٥٥إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف صالة الليل

سأل رجل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : أخربنا خالد بن خملد ثنا مالك عن نافع عن بن عمر قال  - ١٤٥٩
  ل ركعة واحدة توتر ما قد صلى عن صالة الليل قال مثىن مثىن فإذا خشي أحدكم الصبح فليص

   ١٥٦إسناده قوي واحلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

  باب فضل صالة الليل



ملا قدم رسول اهللا صلى : أخربنا سعيد بن عامر عن عوف عن زرارة بن أوىف عن عبد اهللا بن سالم قال  - ١٤٦٠
هللا قدم رسول اهللا فخرجت فيمن خرج فلما رأيت وجهه اهللا عليه و سلم املدينة استشرفه الناس فقالوا قدم رسول ا

عرفت ان وجهه ليس بوجه كذاب فكان أول ما مسعته يقول يا أيها الناس أفشوا السالم وأطعموا الطعام وصلوا 
  األرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا اجلنة بسالم 

   ١٥٧إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  جدةباب فضل من سجد هللا س

دخلت مسجد : حدثنا حممد بن كثري عن األوزاعي عن هارون بن رياب عن األحنف بن قيس قال  - ١٤٦١
دمشق فإذا رجل يكثر الركوع والسجود قلت ال أخرج حىت انظر أعلى شفع يدري هذا ينصرف أم على وتر فلما 

إن اهللا يدري مث قال إين مسعت فرغ قلت يا عبد اهللا أعلى شفع تدري انصرفت أم على وتر فقال ان ال أدري ف
خليلي أبا القاسم صلى اهللا عليه و سلم يقول ما من عبد يسجد هللا سجدة اال رفعه اهللا هبا درجة وحط عنه هبا 

  خطيئة قلت من أنت رمحك اهللا قال انا أبو ذر قال فتقاصرت إيل نفسي 
   ١٥٨ين إسناده ضعيف من أجل حممد بن كثري وهو الصنعا: قال حسني سليم أسد 

  باب سجدة الشكر

رأيت بن أيب أوىف صلى ركعتني وقال صلى : حدثنا أبو نعيم ثنا سلمة بن رجاء حدثتنا شعثاء قالت  - ١٤٦٢
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الضحى ركعتني حني بشر بالفتح أو برأس أيب جهل 

   ١٥٩مل حيكم عليه احملقق : قال حسني سليم أسد 

  ألحد باب النهي ان يسجد

: أخربنا عمرو بن عون ثنا إسحاق األزرق عن شريك عن حصني عن الشعيب عن قيس بن سعد قال  - ١٤٦٣
أتيت احلرية فرأيتهم يسجدون ملرزبان هلم فقلت يا رسول اهللا اال نسجد لك فقال لو أمرت أحدا ألمرت النساء ان 

  يسجدن ألزواجهن ملا جعل اهللا عليهن من حقهم 
  إسناده حسن : سد قال حسني سليم أ

جاء : أخربنا حممد بن يزيد احلزامي حدثنا حبان بن علي عن صاحل بن حبان عن أيب بريدة عن أبيه قال  - ١٤٦٤
أعرايب إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول اهللا ائذن يل فألسجد لك قال لو كنت آمرا أحدا يسجد ألحد 

  ألمرت املرأة تسجد لزوجها 
   ١٦٠إسناده ضعيف ولكن احلديث صحيح بشواهده : سليم أسد قال حسني 

  باب السجود يف النجم



ان رسول اهللا : أخربنا أبو الوليد الطيالسي ثنا شعبة عن أيب إسحاق عن األسود عن عبد اهللا بن مسعود  - ١٤٦٥
ا فرفعه إىل جبهته صلى اهللا عليه و سلم قرأ النجم فسجد فيها فلم يبق أحد اال سجد اال شيخ أخذ كفا من حص

  وقال يكفيين هذا 
   ١٦١إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب السجود يف ص

حدثنا عبد اهللا بن صاحل حدثين الليث حدثين خالد يعين بن يزيد عن سعيد يعين بن أيب هالل عن عياض  - ١٤٦٦
هللا عليه و سلم يوما فقرأ ص فلما مر خطبنا رسول اهللا صلى ا: بن عبد اهللا بن سعد عن أيب سعيد اخلدري أنه قال 

بالسجدة نزل فسجد وسجدنا معه وقرأها مرة أخرى فلما بلغ السجدة تيسرنا للسجود فلما رآنا قال إمنا هي توبة 
  نيب ولكين أراكم قد استعددمت للسجود فنزل فسجد وسجدنا معه 

  وبع عليه فصح اإلسناد إسناده ضعيف من أجل عبد اهللا بن صاحل ولكنه ت: قال حسني سليم أسد 

يف السجود : أخربنا عمرو بن زرارة ثنا إمساعيل هو بن علية ثنا أيوب عن عكرمة عن بن عباس انه قال  - ١٤٦٧
  يف ص ليست من عزائم السجود وقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سجد فيها 

   ١٦٢إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  اء انشقتباب السجود يف إذا السم

رأيت أبا هريرة يسجد يف إذا السماء : أخربنا يزيد بن هارون ثنا حممد بن عمرو عن أيب سلمة قال  - ١٤٦٨
  انشقت فقيل له تسجد يف سورة ما يسجد فيها فقال اين رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يسجد فيها 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

رأيت أبا هريرة يسجد يف إذا السماء : وسف ثنا األوزاعي عن حيىي عن أيب سلمة قال أخربنا حممد بن ي - ١٤٦٩
  انشقت فقال لو مل أر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سجد فيها مل أسجد 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

بن عمرو بن حزم عن  أخربنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا سفيان عن حيىي بن سعيد عن أيب بكر بن حممد - ١٤٧٠
ان النيب صلى اهللا عليه و سلم : عمر بن عبد العزيز عن أيب بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام عن أيب هريرة 

  سجد يف إذا السماء انشقت 
أخربنا حممد بن  - ١٤٧١} اقرأ باسم ربك { باب السجود يف  ١٦٣إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 
سجدنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه : أيوب بن موسى عن عطاء بن ميناء عن أيب هريرة قال  يوسف ثنا سفيان عن

  و سلم يف إذا السماء انشقت وأقرأ باسم ربك 
   ١٦٤إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف الذي يسمع السجدة وال يسجد



اهللا بن قسيط عن عطاء بن يسار عن زيد أخربنا عبيد اهللا بن موسى عن بن أيب ذئب عن يزيد بن عبد  - ١٤٧٢
  قرأت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم النجم فلم يسجد فيها : بن ثابت قال 

أخربنا  - ١٤٧٣باب صفة صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  ١٦٥إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 
كان رسول اهللا صلى اهللا : رضي اهللا عنها قالت  يزيد بن هارون عن بن أيب ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة

عليه و سلم يصلي ما بني العشاء إىل الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم يف كل ركعتني ويوتر بواحدة ويسجد يف 
سبحته بقدر ما يقرأ أحدكم مخسني آية قبل ان يرفع رأسه فإذا سكت املؤذن من األذان األول ركع ركعتني 

  يأتيه املؤذن فيخرج معه خفيفتني مث اضطجع حىت 
  إسناده صحيح وهو متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

سألت عائشة عن : حدثنا يزيد بن هارون ووهب بن جرير قاال ثنا هشام عن حيىي عن أيب سلمة قال  - ١٤٧٤
ة ركعة صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بالليل فقالت كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يصلي ثالث عشر

يصلي مثان ركعات مث يوتر مث يصلي ركعتني وهو جالس فإذا أراد ان يركع قام فركع ويصلي ركعتني بني النداء 
  واإلقامة من صالة الصبح 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: هشام حدثنا إسحاق بن إبراهيم ثنا معاذ بن هشام حدثين أيب عن قتادة عن زرارة بن أوىف عن سعد بن  - ١٤٧٥
انه طلق امرأته وأتى املدينة لبيع عقاره فيجعله يف السالح والكراع فلقي رهطا من األنصار فقالوا أراد ذلك ستة منا 
على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فمنعهم وقال آمالكم يف أسوة مث انه قدم البصرة فحدثنا انه لقي عبد اهللا 

حدثك بأعلم الناس بوتر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قلت بلى قال أم بن عباس فسأله عن الوتر فقال اال أ
املؤمنني عائشة فأهتا فاسأهلا مث أرجع إيل فحدثين مبا حدثتك فأتيت حكيم بن أفلح فقلت له انطلق معي إىل أم 

ملا انطلقت فانطلقنا  املؤمنني عائشة قال اين ال آتيها اين هنيت عن هاتني الشيعتني فأبت اال مضيا قلت أقسمت عليك
فسلمنا فعرفت صوت حكيم فقالت من هذا قلت سعد بن هشام قالت من هشام قلت هشام بن عامر قالت نعم 

املرء قتل يوم أحد قلت أخربينا عن خلق رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قالت ألست تقرأ القرآن قلت بلى قالت 
فأردت ان أقوم وال أسأل أحدا عن شيء حىت احلق باهللا ]  ٤١١ص [ فإنه خلق رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

فعرض يل القيام فقلت أخربينا عن قيام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قالت ألست تقرأ يا أيها املزمل قلت بلى 
و سلم قالت فإهنا كانت قيام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنزل أول السورة فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه 

وأصحابه حىت انتفخت أقدامهم وحبس آخرها يف السماء ستة عشر شهرا مث أنزل فصار قيام الليل تطوعا بعد ان 
كان فريضة فأردت ان أقوم وال أسأل أحدا عن شيء حىت احلق باهللا فعرض يل الوتر فقلت أخربينا عن وتر رسول 

عليه و سلم إذا نام وضع سواكه عندي فيبعثه اهللا ملا  اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالت كان رسول اهللا صلى اهللا
يشاء ان يبعثه فيصلي تسع ركعات ال جيلس اال يف الثامنة فيحمد اهللا ويدعو ربه مث يقوم وال يسلم حىت جيلس يف 

التاسعة فيحمد اهللا ويدعو ربه ويسلم تسليمة يسمعنا مث يصلي ركعتني وهو جالس فتلك إحدى عشرة ركعة يا بين 
ما أسن ومحل اللحم صلى سبع ركعات ال جيلس اال يف السادسة فيحمد اهللا ويدعو ربه مث يقوم وال يسلم مث فل

جيلس يف السابعة فيحمد اهللا ويدعو ربه مث يسلم تسليمة مث يصلي ركعتني وهو جالس فتلك تسع يا بين وكان النيب 
 عشرة ركعة وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و صلى اهللا عليه و سلم إذا غلبه نوم أو مرض صلى من النهار ثنيت



سلم إذا أخذ خلقا أحب ان يداوم عليه وما قام نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليلة حىت يصبح وال قرأ القرآن كله 
يف ليلة وال صام شهرا كامال غري رمضان فأتيت بن عباس فحدثته فقال صدقتك أما اين لو كنت أدخل عليها 

  هة قال فقلت أما اين لو شعرت انك ال تدخل عليها ما حدثتك لشافهتها مشاف
   ١٦٦إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب أي صالة الليل أفضل

أخربنا يزيد بن عوف ثنا أبو عوانة عن عبد امللك بن عمري عن حممد بن املنتشر عن محيد بن عبد الرمحن  - ١٤٧٦
  أفضل الصالة بعد الفريضة الصالة يف جوف الليل : سلم قال عن أيب هريرة ان النيب صلى اهللا عليه و 

   ١٦٧مل حيكم عليه احملقق : قال حسني سليم أسد 

  باب إذا نام عن حزبه من الليل

أخربنا عبيد اهللا بن صاحل حدثين الليث حدثين يونس عن بن شهاب أخربين السائب بن يزيد وعبيد اهللا  - ١٤٧٧
عبد القارىء قال مسعت عمر بن اخلطاب يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  بن عبد اهللا ان عبد الرمحن بن

  من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بني صالة الفجر وصالة الظهر كتب لكأمنا قرأه من الليل : 
   ١٦٨إسناده ضعيف ولكن احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب ينزل اهللا إىل السماء الدنيا

أخربنا يزيد بن هارون انا حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه  - ١٤٧٨
ينزل اهللا تعاىل إىل السماء الدنيا كل ليلة لنصف الليل اآلخر أو لثلث الليل اآلخر فيقول من ذا الذي : و سلم 

لذي يستغفرين فأغفر له حىت يطلع الفجر أو ينصرف يدعوين فأستجيب له من ذا الذي يسألين فأعطيه من ذا ا
  القارئ من صالة الفجر 

  إسناده حسن ولكن احلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

حدثنا احلكم بن نافع عن شعيب بن أيب محزة عن الزهري حدثين أبو سلمة بن عبد الرمحن وأبو عبد اهللا  - ١٤٧٩
ينزل ربنا تبارك امسه كل : أخربمها ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال  األغر صاحبا أيب هريرة ان أبا هريرة

ليلة حني يبقى ثلث الليل األخري إىل السماء الدنيا فيقول من يدعوين فأستجيب له من يستغفرين فأغفر له من يسألين 
  فأعطيه حىت الفجر 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ل ثنا محاد بن سلمة ثنا عمرو بن دينار عن نافع بن جبري بن مطعم عن أبيه ان أخربنا حجاج بن منها - ١٤٨٠
ينزل اهللا تعاىل كل ليلة إىل السماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه هل من : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  مستغفر فأغفر له 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



ثنا األوزاعي ثنا حيىي بن أيب كثري عن هالل بن أيب ميمونة عن عطاء بن يسار عن رفاعة أخربنا أبو املغرية  - ١٤٨١
إذا مضى من الليل نصفه أو ثلثاه هبط اهللا إىل السماء الدنيا : بن عرابة اجلهين قال قال النيب صلى اهللا عليه و سلم 

تغفرين فأغفر له من ذا الذي يدعوين مث يقول ال أسأل عبادي غريي من ذا الذي يسألين فأعطيه من ذا الذي يس
  فأستجيب له حىت يطلع الفجر 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا وهب بن جرير ثنا هشام عن حيىي بن هالل بن أيب ميمونة عن عطاء بن يسار ان رفاعة أخربه  - ١٤٨٢
  ان النيب صلى اهللا عليه و سلم بنحوه 

  يح إسناده صح: قال حسني سليم أسد 

أخربنا حممد بن محيد ثنا إبراهيم بن خمتار عن حممد بن إسحاق عن عمه عبد الرمحن بن يسار عن عبيد  - ١٤٨٣
إذا كان ثلث الليل أو نصف الليل : اهللا بن أيب رافع عن أبيه عن علي قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  فذكر النزول 
  ضعف حممد بن محيد وعنعنه ابن اسحاق : لتان إسناده ضعيف فيه ع: قال حسني سليم أسد 

أخربنا حممد بن حيىي ثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا أيب عن بن إسحاق حدثين سعيد بن أيب سعيد املقربي عن  - ١٤٨٤
لوال ان أشق على أميت : عطاء موىل أم صبية عن أيب هريرة قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

ك عند كل صالة وألخرت العشاء اآلخرة إىل ثلث الليل فإنه إذا مضى ثلث الليل األول هبط اهللا إىل ألمرهتم بالسوا
السماء الدنيا فلم يزل هنالك حىت يطلع الفجر يقول قائل اال سائل يعطى اال داع جياب اال سقيم يستشفي فيشفى 

  اال مذنب مستغفر فيغفر له 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أخربنا حممد ثنا يعقوب حدثين أيب عن بن إسحاق حدثين عمي عبد الرمحن بن يسار عن عبيد اهللا بن أيب  - ١٤٨٥
: رافع موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن أبيه عن علي بن أيب طالب عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  مثل حديث أيب هريرة 
   ١٦٩إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

  ب الدعاء عند التهجدبا

كان : حدثنا حيىي بن حسان ثنا سفيان هو بن عيينة عن سليمان األحول عن طاوس عن بن عباس قال  - ١٤٨٦
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا قام يتهجد من الليل قال اللهم لك احلمد أنت نور السماوات واألرض ومن 

ن فيهن ولك احلمد أنت ملك السماوات واألرض ومن فيهن فيهن ولك احلمد أنت قيوم السماوات واألرض وم
أنت احلق وقولك احلق ووعدك احلق ولقاؤك واجلنة حق والنار حق والبعث حق والنبيون حق وحممد صلى اهللا عليه 

و سلم حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر يل 



  ا أعلنت وما أسررت أنت املقدم وأنت املؤخر ال إله اال أنت وال حول وال قوة اال بك ما قدمت وما أخرت وم
   ١٧٠إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب من قرأ اآليتني من آخر سورة البقرة

حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرمحن بن يزيد عن أيب مسعود عن  - ١٤٨٧
  من قرأ اآليتني اآلخرتني من سورة البقرة يف ليلة كفتاه : اهللا عليه و سلم  النيب صلى

   ١٧١إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب التغين بالقرآن

أخربنا يزيد بن هارون انا حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه  - ١٤٨٨
  كأذنه لنيب يتغىن بالقرآن جيهر به ما أذن اهللا لشيء : و سلم 

  إسناده حسن ولكن احلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

مسع النيب صلى : أخربنا أبو نعيم ثنا بن عيينة عن الزهري قال بن عيينة أراه عن عروة عن عائشة قالت  - ١٤٨٩
  اود اهللا عليه و سلم أبا موسى وهو يقرأ فقال لقد أويت هذا من مزامري آل د

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أخربنا حممد بن أمحد بن أيب خلف ثنا سفيان عن عمرو يعين بن دينار عن بن أيب مليكة عن عبيد اهللا بن  - ١٤٩٠
  ليس منا من مل يتغن بالقرآن : أيب هنيك عن سعد ان النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أخربنا حممد بن أمحد ثنا سفيان عن الزهري عن أيب سلمة عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم  - ١٤٩١
  ما أذن اهللا لشيء ما أذن لنيب يتغىن بالقرآن قال أبو حممد يريد به االستغناء : قال 

   ١٧٢إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب أم القرآن هي السبع املثاين

نا بشر بن عمر الزهراين ثنا شعبة عن حبيب بن عبد الرمحن عن حفص بن عاصم عن أيب سعيد بن أخرب - ١٤٩٢
يا أيها الذين آمنوا استجيبوا هللا وللرسول { مر يب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال أمل يقل اهللا : املعلى قال 
{ أخرج من املسجد فلما أراد ان خيرج قال مث قال اال أعلمك سورة أعظم سورة من القرآن قبل ان } إذا دعاكم 

  وهي السبع املثاين والقرآن العظيم الذي أوتيتم } احلمد هللا رب العاملني 
   ١٧٣إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف كم خيتم القرآن



بد اهللا عن عبد اهللا أخربنا حممد بن املنهال ثنا يزيد بن زريع ثنا شعبة عن قتادة عن أيب العالء يزيد بن ع - ١٤٩٣
  ال يفقه من قرأ القرآن يف أقل من ثالث : بن عمرو قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

   ١٧٤إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب الرجل ال يدري أثالثا صلى أم أربعا

نيب صلى اهللا عليه و سلم أخربنا يزيد بن هارون ثنا هشام عن حيىي عن أيب سلمة عن أيب هريرة عن ال - ١٤٩٤
إذا نودي باألذان أدبر الشيطان له ضراط حىت ال يسمع األذان فإذا قضي األذان اقبل فإذا ثوب أدبر وإذا : قال 

قضي التثويب اقبل حىت خيطر بني املرء ونفسه فيقول اذكر كذا وكذا ملا مل يكن يذكر حىت يظل الرجل ان ال يدري 
  م صلى ثالثا أو أربعا فليسجد سجدتني وهو جالس كم صلى فإذا مل يدر أحدكم ك

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أخربنا أمحد بن عبد اهللا ثنا عبد العزيز هو بن أيب سلمة املاجشون انا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار  - ١٤٩٥
صلى أثالثا صلى أم أربعا فليقم إذا مل يدر أحدكم : عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

فليصل ركعة مث يسجد بعد ذلك سجدتني فإن كان صلى مخسا شفعتا له صالته وإن كان صلى أربعا كانتا ترغيما 
  للشيطان قال أبو حممد آخذ به 

   ١٧٥إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب سجدة السهو من الزيادة

صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : ن عن حممد عن أيب هريرة قال أخربنا يزيد بن هارون انا بن عو - ١٤٩٦
إحدى صاليت العشي فصلى ركعتني مث سلم وقام إىل خشبة معترضة يف املسجد فوضع يده عليها قال يزيد أرانا بن 

فخرج عون ووضع كفيه إحدامها على ظهر األخرى وأدخل أصابعه العليا يف السفلى واضعا وقام كأنه غضبان قال 
السرعان من الناس وجعلوا يقولون قصرت الصالة قصرت الصالة ويف القوم أبو بكر وعمر فلم يتكلما ويف القوم 

رجل طويل اليدين يسمى ذا اليدين فقال يا رسول اهللا أنسيت الصالة أم قصرت فقال ما نسيت وما قصرت 
رب فسجد طويال مث رفع رأسه فكرب وسجد مثل الصالة فقال أو كذلك قالوا نعم قال فرجع فأمت ما بقي مث سلم وك

  ما سجد مث رفع رأسه وانصرف 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أخربنا عبد اهللا بن صاحل حدثين الليث حدثين يونس عن بن شهاب أخربين بن املسيب وأبو سلمة بن  - ١٤٩٧
صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و : يب هريرة قال عبد الرمحن وأبو بكر بن عبد الرمحن وعبيد اهللا بن عبد اهللا عن أ

سلم صالة الظهر أو العصر فسلم يف ركعتني من إحدامها فقال له ذو الشمالني بن عبد اهللا بن عمرو بن نضلة 
اخلزاعي وهو حليف بين زهرة أقصرت الصالة أم نسيت يا رسول اهللا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مل أنس 

ل ذو الشمالني قد كان بعض ذلك يا رسول اهللا فأقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على الناس ومل تقصر فقا
فقال أصدق ذو اليدين قالوا نعم يا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأمت الصالة ومل حيدثين أحد منهم ان رسول اهللا 



يما يرى واهللا أعلم من أجل الناس يقنوا صلى اهللا عليه و سلم سجد سجدتني وهو جالس يف تلك الصالة وذلك ف
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت استيقن 

  إسناده ضعيف من أجل عبد اهللا بن صاحل كاتب الليث : قال حسني سليم أسد 

حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن احلكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اهللا عن النيب صلى اهللا عليه و  - ١٤٩٨
  ه صلى الظهر مخسا فقيل له فسجد سجدتني ان: سلم 

   ١٧٦إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب إذا كان يف الصالة نقصان

أخربنا عبيد اهللا بن عبد اجمليد ثنا مالك عن بن شهاب عن عبد الرمحن بن هرمز األعرج عن بن حبينة قال  - ١٤٩٩
قام ومل جيلس وقام الناس فلما قضى الصالة نظرنا تسليمه صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ركعتني مث : 

  فكرب فسجد سجدتني وهو جالس قبل ان يسلم مث سلم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: أخربنا حممد بن الفضل ثنا محاد بن سلمة عن حيىي بن سعيد عن عبد الرمحن األعرج عن مالك بن حبينة  - ١٥٠٠
ليه و سلم قام يف الركعتني من الظهر أو العصر فلم يرجع حىت فرغ من صالته مث سجد أن رسول اهللا صلى اهللا ع

  سجديت الوهم مث سلم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

صلى بنا املغرية بن شعبة فلما صلى : أخربنا يزيد بن هارون عن املسعودي عن زياد بن عالقة قال  - ١٥٠١
خلفه فأشار إليهم ان يقوموا فلما فرغ من صالته سلم وسجد سجديت السهو  ركعتني قام ومل جيلس فسبح به من

  وسلم وقال هكذا صنع بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
إسناده ضعيف يزيد بن هارون متأخر السماع من عبد الرمحن بن عبد اهللا بن عتبة : قال حسني سليم أسد 

   ١٧٧املسعودي 

  ةباب النهي عن الكالم يف الصال

حدثنا أبو املغرية ثنا األوزاعي عن حيىي بن هالل بن أيب ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن احلكم  - ١٥٠٢
بينا انا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف الصالة إذ عطس رجل من القوم فقلت يرمحك اهللا : السلمي قال 

ظرون إيل قال فضرب القوم بأيديهم على أفخاذهم فلما فقال فحدقين القوم بأبصارهم فقلت وا ثكاله ما لكم تن
رأيتهم يسكتونين قلت ما لكم تسكتونين لكين سكت قال فلما انصرف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فبأيب هو 
وأمي ما رأيت معلما قبله وال بعده أحسن تعليما منه واهللا ما ضربين وال هنزين وال سبين ولكن قال إن صالتنا هذه 

  يصلح فيها شيء من كالم الناس إمنا هي التسبيح والتكبري وتالوة القرآن  ال
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



: حدثنا صدقة انا بن علية وحيىي بن سعيد عن حجاج الصواف عن حيىي عن هالل عن عطاء عن معاوية  - ١٥٠٣
  بنحوه 

   ١٧٨إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  العقرب يف الصالةباب قتل احلية و

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و : أخربنا يزيد بن هارون انا هشام عن حيىي عن ضمضم عن أيب هريرة  - ١٥٠٤
  سلم أمر بقتل األسودين يف الصالة قال حيىي األسودان احلية والعقرب 

   ١٧٩إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب قصر الصالة يف السفر

قلت لعمر : و عاصم عن بن جريج عن بن أيب عمار عن عبد اهللا بن بأبيه عن يعلى بن أمية قال أخربنا أب - ١٥٠٥
فقد أمن الناس قال عجبت مما عجبت منه فقال } أن تقصروا من الصالة إن خفتم { بن اخلطاب قال اهللا تعاىل 

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صدقة تصدق اهللا هبا عليكم فاقبلوها 
  إسناده صحيح : سليم أسد  قال حسني

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و : أخربنا حممد بن يوسف عن األوزاعي عن الزهري عن سامل عن أبيه  - ١٥٠٦
  سلم صلى مبىن ركعتني وأبو بكر ركعتني وعمر ركعتني وعثمان ركعتني صدرا من إمارته مث أمتها بعد ذلك 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

صلينا الظهر مع النيب : أخربنا حممد بن يوسف ثنا سفيان عن حممد بن املنكدر عن أنس بن مالك قال  - ١٥٠٧
  صلى اهللا عليه و سلم باملدينة أربعا وصلينا معه بذي احلليفة ركعتني 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

وبن املنكدر اهنما مسعا أنس بن مالك حدثنا عثمان بن حممد ثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة  - ١٥٠٨
  صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم باملدينة أربعا وبذي احلليفة ركعتني : يقول 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا حممد بن يوسف ثنا سفيان بن عيينة قال مسعت الزهري يذكر عن عروة بن الزبري عن عائشة  - ١٥٠٩
ول ما فرضت ركعتني فأقرت صالة السفر وأمتت صالة احلضر فقلت ماهلا كانت تتم الصالة ان الصالة أ: قالت 

  يف السفر قال اهنا تأولت كما تأول عثمان 
   ١٨٠إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب فيمن أراد ان يقيم ببلدة كم يقيم حىت يقصر الصالة



خرجنا مع النيب : ن أيب إسحاق عن أنس بن مالك قال حدثنا حممد بن يوسف ثنا سفيان عن حيىي هو ب - ١٥١٠
  صلى اهللا عليه و سلم فجعل يقصر حىت قدمنا مكة فأقام هبا عشرة أيام يقصر حىت رجع وذلك يف حجة الوداع 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عوف عن السائب بن أخربنا أبو عاصم عن بن جريج عن إمساعيل بن حممد عن محيد بن عبد الرمحن بن  - ١٥١١
  مكث املهاجر بعد قضاء نسكه ثالث : يزيد عن العالء بن احلضرمي قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عبد اهللا بن سعيد ثنا حفص ثنا عبد الرمحن بن محيد بن عبد الرمحن بن عوف عن السائب بن يزيد  - ١٥١٢
رخص رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم للمهاجرين ان يقيموا ثالثا بعد الصدر مبكة : ء بن احلضرمي قال عن العال

  قال أبو حممد أقول به 
   ١٨١إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب الصالة على الراحلة

د الرمحن بن ثوبان عن أخربنا يزيد بن هارون انا هشام الدستوائي عن حيىي بن أيب كثري عن حممد بن عب - ١٥١٣
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يصلي على راحلته حنو املشرق فإذا أراد أن يصلي املكتوبة نزل : جابر 

  فاستقبل القبلة 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

بن عامر بن ربيعة أخربنا عبد اهللا بن صاحل حدثين الليث حدثين عقيل عن الزهري قال أخربين عبد اهللا  - ١٥١٤
رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يسبح وهو على الراحلة ويوميء برأسه قبل أي : أن عامر بن ربيعة قال 

  وجه توجه ومل يكن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يصنع ذلك يف الصالة املكتوبة 
   ١٨٢ولكن احلديث متفق عليه  .إسناده ضعيف عبد اهللا بن صاحل سيئ احلفظ جدا : قال حسني سليم أسد 

  باب اجلمع بني الصالتني

أخربنا أبو علي احلنفي ثنا مالك بن أنس عن أيب الزبري املكي ان أبا الطفيل عامر بن واثلة أخربه ان معاذ  - ١٥١٥
خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عام غزوة تبوك وكان جيمع الصالة فصلى الظهر : بن جبل قال 

  صر مجيعا مث دخل مث خرج بعد ذلك فصلى املغرب والعشاء مجيعا والع
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا حيىي بن حسان ثنا محاد بن زيد عن حيىي بن سعيد عن عدي بن ثابت عن عبد اهللا بن يزيد اخلطمي  - ١٥١٦
  ب والعشاء جبمع فجمع بينهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صلى املغر: عن أيب أيوب األنصاري 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



أن رسول اهللا صلى اهللا : حدثنا حممد بن يوسف ثنا بن عيينة عن الزهري عن سامل عن عبد اهللا بن عمر  - ١٥١٧
  عليه و سلم كان جيمع بني املغرب والعشاء إذا جد به السري 

   ١٨٣إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  ب اجلمع بني الصالتني باملزدلفةبا

صلى بنا سعيد بن جبري جبمع : أخربنا أبو الوليد الطيالسي ثنا شعبة أخربين احلكم وسلمة بن كهيل قاال  - ١٥١٨
بإقامة املغرب ثالثا فلما سلم قام فصلى ركعتني العشاء مث حدث عن بن عمر انه صنع هبم يف ذلك املكان مثل ذلك 

  اهللا صلى اهللا عليه و سلم صنع يف ذلك املكان مثل ذلك  وحدث بن عمر ان رسول
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  بإسناده حنوه : حدثنا سعيد بن الربيع قال ثنا شعبة  - ١٥١٩
   ١٨٤إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف صالة الرجل إذا قدم من سفره

و عاصم عن بن جريج عن بن شهاب عن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن حدثنا أبو الوليد الطيالسي أخربنا أب - ١٥٢٠
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : كعب بن مالك عن أبيه عبد اهللا وعمه عبيد اهللا بن كعب عن كعب بن مالك 

  ال يقدم من سفر إال بالنهار ضحى مث يدخل املسجد فيصلي ركعتني مث جيلس للناس 
   ١٨٥اده صحيح إسن: قال حسني سليم أسد 

  باب يف صالة اخلوف

غزوت : أخربنا احلكم بن نافع عن شعيب عن الزهري أخربين سامل بن عبد اهللا ان عبد اهللا بن عمر قال  - ١٥٢١
مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم غزوة قبل جند فوازينا العدو وصاففناهم فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

منا معه وأقبل طائفة على العدو فركع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مبن معه ركعة وسجد  يصلي لنا فقام طائفة
سجدتني مث انصرفوا فكانوا مكان الطائفة اليت مل تصل وجاءت الطائفة اليت مل تصل فركع هبم النيب صلى اهللا عليه و 

رجل من املسلمني فركع لنفسه ركعة  سلم ركعة وسجد سجدتني مث سلم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقام كل
  وسجد سجدتني 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أخربنا حممد بن بشار ثنا حيىي بن سعيد عن حيىي بن سعيد األنصاري عن القاسم بن حممد عن صاحل بن  - ١٥٢٢
عدو فيصلي بالذين معه يف صالة اخلوف قال يصلي اإلمام بطائفة وطائفة مواجهة ال: خوات عن سهل بن أيب حثمة 

  ركعة ويذهب هؤالء إىل مصاف أصحاهبم وجييء أولئك فيصلي هبم ركعة ويقضون ركعة ألنفسهم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



حدثنا حممد بن بشار ثنا حيىي عن شعبة عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن صاحل بن خوات عن  - ١٥٢٣
  مثله : لى اهللا عليه و سلم سهل بن أيب حثمة عن النيب ص

   ١٨٦إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب احلبس عن الصالة

: أخربنا يزيد بن هارون عن بن أيب ذيب عن املقربي عن عبد الرمحن بن أيب سعيد اخلدري عن أبيه قال  - ١٥٢٤
فى اهللا املؤمنني القتال وكان اهللا وك{ حبسنا يوم اخلندق حىت ذهب هوى من الليل حىت كفينا وذلك قول اهللا تعاىل 

فدعا النيب صلى اهللا عليه و سلم بالال فأمره فأقام فصلى الظهر فأحسن كما كان يصليها يف وقتها مث } قويا عزيزا 
فإن { أمره فأقام العصر فصالها مث أمره فأقام املغرب فصالها مث أمره فأقام العشاء فصالها وذلك قبل ان ينزل 

  و ركبانا خفتم فرجاال أ
   ١٨٧إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب الصالة عند الكسوف

إن : حدثنا يعلى عن إمساعيل عن قيس عن أيب مسعود عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال  - ١٥٢٥
  ا الشمس والقمر ليسا ينكسفان ملوت أحد من الناس ولكنهما آيتان من آيات اهللا فإذا رأيتموها فقوموا فصلو

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أخربنا عبد اهللا بن علي املديين ومسدد ثنا حيىي بن سعيد القطان عن سفيان بن سعيد حدثين حبيب بن  - ١٥٢٦
  أن النيب صلى اهللا عليه و سلم صلى يف كسوف مثان ركعات يف أربع سجدات : أيب ثابت عن طاوس عن بن عباس 

  ده ضعيف النقطاعه إسنا: قال حسني سليم أسد 

ان يهودية : حدثنا أبو النعمان ثنا محاد بن زيد ثنا حيىي بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرمحن عن عائشة  - ١٥٢٧
دخلت عليها فقالت أعاذك اهللا من عذاب القرب فلما جاء النيب صلى اهللا عليه و سلم سألته أيعذب الناس يف قبورهم 

 صلى اهللا عليه و سلم ركب يوما مركبا فخسفت الشمس فجاء النيب صلى اهللا قال عائذا باهللا قالت إن رسول اهللا
عليه و سلم فنزل مث عمد إىل مقامه الذي كان يصلي فيه فقام الناس خلفه فأطال القيام مث ركع فأطال الركوع مث 

جد سجدتني مث قام رفع فأطال القيام وهو دون القيام األول مث ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع األول مث س
ففعل مثل ذلك مث اجنلت الشمس فدخل علي فقال إين أراكم تفتنون يف قبوركم كفتنة الدجال مسعته يقول اللهم 

  إين أعوذ بك من عذاب القرب وأعوذ بك من عذاب النار 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

لشافعي ثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم حدثنا أبو يعقوب يوسف البويطي عن حممد بن إدريس هو ا - ١٥٢٨
خسفت الشمس فصلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فحكى بن عباس : عن عطاء بن يسار عن بن عباس قال 

ان صالته صلى اهللا عليه و سلم ركعتني يف كل ركعة ركعتني مث خطبهم فقال ان الشمس والقمر آيتان من آيات 



  حلياته فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إىل ذلك اهللا اهللا ال خيسفان ملوت أحد وال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  : وأخربنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال  - ١٥٢٩
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

اهللا خسفت الشمس فصلى النيب صلى : وأخربنا مالك عن حيىي بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت  - ١٥٣٠
  عليه و سلم فحكت انه صلى ركعتني يف كل ركعة ركعتني فجلت 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أخربنا احلكم بن املبارك ثنا عبد العزيز بن حممد عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت املنذر عن أمساء بنت  - ١٥٣١
  دقة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أمر حني كسفت الشمس بص: أيب بكر 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال حدثين أبو حذيفة موسى بن مسعود عن زائدة عن هشام بن عروة عن أمساء عن النيب صلى اهللا عليه  - ١٥٣٢
  حنوه : و سلم 

   ١٨٨إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب صالة االستسقاء

اري ان أبا بكر بن حممد بن عمرو بن حزم أخربه عن أخربنا يزيد بن هارون ثنا حيىي بن سعيد األنص - ١٥٣٣
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خرج بالناس إىل املصلى يستسقي : عباد بن متيم انه مسع عبد اهللا بن زيد يذكر 

  فاستقبل القبلة وحول رداءه 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن النيب صلى اهللا : ري أخربين عباد بن متيم ان عمه أخربه أخربنا احلكم بن نافع عن شعيب عن الزه - ١٥٣٤
  عليه و سلم خرج بالناس إىل املصلى يستسقي هلم فقام فدعا اهللا قائما مث توجه قبل القبلة فحول رداءه فاسقوا 

   ١٨٩إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب رفع األيدي يف االستسقاء

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و : بده عن سعيد عن قتادة عن أنس قال حدثنا عثمان بن حممد ثنا ع - ١٥٣٥
  سلم ال يرفع يديه يف شيء من الدعاء اال يف االستسقاء 

   ١٩٠إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب الغسل يوم اجلمعة



إذا جاء : ليه و سلم أخربنا خالد بن خملد ثنا مالك عن نافع عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا ع - ١٥٣٦
  أحدكم اجلمعة فليغتسل 

  إسناده قوي واحلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

حدثنا خالد بن خملد ثنا مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أيب سعيد اخلدري قال قال  - ١٥٣٧
  غسل يوم اجلمعة واجب على كل حمتلم : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده قوي : حسني سليم أسد  قال

أخربنا أبو نعيم ثنا بن عيينة عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أيب سعيد اخلدري عن النيب  - ١٥٣٨
  مثله : صلى اهللا عليه و سلم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

مة بن عبد الرمحن حدثين أبو هريرة أخربنا حممد بن يوسف ثنا األوزاعي عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سل - ١٥٣٩
بينما عمر بن اخلطاب خيطب إذ دخل رجل فعرض به عمر فقال يا أمري املؤمنني ما زدت ان توضأت حني : قال 

مسعت النداء فقال الوضوء وأيضا أمل تسمع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إذا جاء أحدكم يوم اجلمعة 
  فليغتسل 

  إسناده صحيح  :قال حسني سليم أسد 

من توضأ : أخربنا عفان ثنا مهام انا قتادة عن احلسن عن مسرة ان النيب صلى اهللا عليه و سلم قال  - ١٥٤٠
  للجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فهو أفضل 

   ١٩١رجاله ثقات غري أن مساع احلسن من مسرة ليس بثابت : قال حسني سليم أسد 

  هاباب يف فضل اجلمعة والغسل والطيب في

أخربنا عبيد اهللا بن عبد اجمليد ثنا بن أيب ذئب عن املقربي عن أبيه عن عبد اهللا بن وديعة عن سلمان  - ١٥٤١
من اغتسل يوم اجلمعة : الفارسي صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

يب بيته مث راح فلم يفرق بني اثنني وصلى ما كتب له فتطهر مبا استطاع من طهر مث ادهن من دهنه أو مس من ط
  فإذا خرج اإلمام أنصت غفر له ما بينه وبني اجلمعة األخرى 

   ١٩٢إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب القراءة يف صالة الفجر يوم اجلمعة

: عن أيب هريرة قال أخربنا حممد بن يوسف ثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرمحن بن هرمز  - ١٥٤٢
  كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يقرأ يوم اجلمعة يف صالة الغداة تنزيل السجدة وهل أتى على اإلنسان 

   ١٩٣إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



  باب فضل التهجري إىل اجلمعة

يب هريرة قال قال أخربنا حممد بن يوسف ثنا األوزاعي عن حيىي عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن أ - ١٥٤٣
املتعجل إىل اجلمعة كاملهدي جزورا مث الذي يليه كاملهدي بقرة مث الذي يليه : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  كاملهدي شاة فإذا جلس اإلمام على املنرب طويت الصحف وجلسوا يستمعون الذكر 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

بد األعلى عن معمر عن الزهري عن األغر أيب عبد اهللا صاحب أيب هريرة عن أخربنا نصر بن علي ثنا ع - ١٥٤٤
إذا كان يوم اجلمعة قعدت املالئكة على أبواب املسجد فكتبوا من : أيب هريرة ان النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

 صلى اهللا عليه و جاء إىل اجلمعة فإذا راح اإلمام طوت املالئكة الصحف ودخلت تسمع الذكر قال وقال رسول اهللا
سلم املتهجر إىل اجلمعة كاملهدي بدنة مث كاملهدي بقرة مث كاملهدي شاة مث كاملهدي بطة مث كاملهدي دجاجة مث 

  كاملهدي بيضة 
   ١٩٤إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف وقت اجلمعة

كنا نصلي مع : لزبري بن عوام قال أخربنا عبيد اهللا بن موسى عن بن أيب ذئب عن مسلم بن جندب عن ا - ١٥٤٥
  النيب صلى اهللا عليه و سلم اجلمعة مث نرجع فنبادر الظل يف أطم بين غنم فما هو إال مواضع أقدامنا 

  إسناده منقطع : قال حسني سليم أسد 

 :أخربنا عفان بن مسلم ثنا يعلى بن احلارث قال مسعت إياس بن سلمة بن األكوع حيدث عن أبيه قال  - ١٥٤٦
  كنا نصلي مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اجلمعة مث ننصرف وليس للحيطان يفء يستظل به 

   ١٩٥إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب االستماع يوم اجلمعة عند اخلطبة واإلنصات

 يرده إىل أخربنا حممد بن املبارك ثنا صدقة هو بن خالد عن حيىي بن احلارث عن أيب األشعث الصنعاين - ١٥٤٧
من غسل واغتسل يوم اجلمعة مث غدا وابتكر مث جلس قريبا من : أوس يرده إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  اإلمام وأنصت ومل يلغ حىت ينصرف اإلمام كان له بكل خطوة خيطوها كعمل سنة صيامها وقيامها 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ثنا مالك عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا حدثنا خالد بن خملد  - ١٥٤٨
  إذا قلت لصاحبك أنصت واإلمام خيطب فقد لغوت : عليه و سلم 

  إسناده قوي : قال حسني سليم أسد 



يه و حدثنا خالد بن خملد ثنا مالك عن الزهري عن سعيد عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عل - ١٥٤٩
  إذا قلت لصاحبك أنصت واإلمام خيطب فقد لغوت : سلم 

  إسناده قوي : قال حسني سليم أسد 

أخربنا املعلى بن أسد ثنا وهيب عن معمر عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة عن النيب  - ١٥٥٠
  مثله : صلى اهللا عليه و سلم 
   ١٩٦إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  خل املسجد يوم اجلمعة واإلمام خيطبباب فيمن د

حدثنا هاشم بن القاسم ثنا شعبة عن عمرو بن دينار قال مسعت جابر بن عبد اهللا حيدث عن النيب صلى  - ١٥٥١
  إذا جاء أحدكم واإلمام خيطب أو قد خرج فليصل ركعتني : اهللا عليه و سلم قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

جاء أبو سعيد ومروان خيطب فقام : ثنا سفيان عن بن عجالن عن عياض بن عبد اهللا قال  أخربنا صدقة - ١٥٥٢
  يصلي ركعتني فاتاه احلرس مينعونه فقال ما كنت أتركهما وقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يأمر هبما 

  إسناده حسن من أجل حممد بن عجالن : قال حسني سليم أسد 

يوسف ثنا سفيان عن الربيع هو بن صبيح البصري قال رأيت احلسن يصلي ركعتني أخربنا حممد بن  - ١٥٥٣
إذا جاء أحدكم واإلمام خيطب فليصل ركعتني : واإلمام خيطب وقال احلسن قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  خفيفتني يتجوز فيها قال أبو حممد أقول به 
   ١٩٧إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  اءة القرآن يف اخلطبة يوم اجلمعةباب يف قر

أخربنا عبد اهللا بن صاحل حدثين الليث أخربين خالد يعين بن يزيد عن سعيد بن أيب هالل عن عياض بن  - ١٥٥٤
خطبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوما فقرأ ص فلما مر بالسجدة نزل : عبد اهللا عن أيب سعيد اخلدري قال 

  فسجد 
   ١٩٨إسناده ضعيف ولكن احلديث صحيح :  قال حسني سليم أسد

  باب الكالم يف اخلطبة

دخل : أخربنا حممد بن يوسف حدثنا بن عيينة عن عمرو بن دينار قال مسعت جابر بن عبد اهللا يقول  - ١٥٥٥
رجل املسجد يوم اجلمعة ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خيطب قال أصليت قال ال قال فصل ركعتني قال أبو 

  أقول به  حممد
   ١٩٩إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



  باب يف قصر اخلطبة

أخربنا العالء بن عصيم اجلعفي ثنا عبد الرمحن بن عبد امللك بن أجبر حدثين أيب عبد امللك بن أجبر عن  - ١٥٥٦
ت نفست شيئا قال يا أبا اليقظان لو كن: واصل بن حيان عن أيب وائل قال خطبنا عمار بن ياسر فأبلغ وأوجز فقلنا 

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول إن طول صالة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه فأطيلوا هذه الصالة 
  واقصروا هذه اخلطب فإن من البيان لسحرا 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

صليت مع النيب صلى اهللا عليه : ل حدثنا حممد بن سعيد ثنا أبو األحوص عن مساك عن جابر بن مسرة قا - ١٥٥٧
  و سلم فكانت صالته قصدا وخطبته قصدا 

   ٢٠٠إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

  باب القعود بني اخلطبتني

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : حدثنا مسدد ثنا بشر بن املفضل ثنا عبيد اهللا عن نافع عن بن عمر  - ١٥٥٨
  وكان يفصل بينهما جبلوس كان خيطب خطبتني وهو قائم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كانت للنيب صلى اهللا عليه و : أخربنا حممد بن سعيد ثنا أبو األحوص عن مساك عن جابر بن مسرة قال  - ١٥٥٩
  سلم خطبتان جيلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس 

   ٢٠١إسناده قوي : قال حسني سليم أسد 

  مام يف اخلطبةباب كيف يشري اإل

رأى عمارة بن رويبة بشر بن مروان على املنرب : أخربنا أمحد بن عبد اهللا ثنا أبو زبيد حدثنا حصني قال  - ١٥٦٠
  رافعا يديه فقال قبح اهللا هذه اليدين لقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على املنرب وما يشري اال بأصبعيه 

  ح إسناده صحي: قال حسني سليم أسد 

رأى بشر بن : حدثنا حممد بن يوسف ثنا سفيان عن حصني بن عبد الرمحن عن عمارة بن رويبة قال  - ١٥٦١
مروان رافعا يديه يدعو على املنرب يوم اجلمعة قال فسبه وقال لقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على املنرب 

  وما يقول إيل بأصبعه هكذا وأشار بالسبابة عند اخلاصرة 
   ٢٠٢إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب مقام اإلمام إذا خطب



: أخربنا حممد بن كثري عن سليمان بن كثري عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن جابر بن عبد اهللا قال  - ١٥٦٢
حىت مسعنا كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقوم إىل جذع قبل ان جيعل املنرب فلما جعل املنرب حن ذلك اجلزع 

  حنينه فوضع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يده عليه فسكن 
  حديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن النيب صلى اهللا عليه : حدثنا حجاج بن منهال ثنا محاد بن سلمة عن عمار بن أيب عمار عن بن عباس  - ١٥٦٣
حتول إليه حن اجلذع فاحتضنه فسكن وقال لو مل و سلم كان خيطب إىل جذع قبل أن يتخذ املنرب فلما اختذ املنرب 

  احتضنه حلن إىل يوم القيامة 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  مثله : حدثنا حجاج ثنا محاد عن ثابت عن أنس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم  - ١٥٦٤
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ملا كثر الناس باملدينة جعل : دي عن أيب حازم عن سهل بن سعد قال حدثنا عبد اهللا بن يزيد ثنا املسعو - ١٥٦٥
الرجل جييء والقوم جييؤون فال يكادون يسمعون كالم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت يرجعوا من عنده فقال 

سل إىل غالم له الناس يا رسول اهللا ان الناس قد كثروا وان اجلائي جييء فال يكاد يسمع كالمك قال فما شئتم فأر
المرأة من األنصار جنار وإىل طرفاء الغابة فجعلوا له مرقاتني أو ثالثا فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جيلس 
عليه وخيطب عليه فلما فعلوا ذلك حنت اخلشبة اليت كان يقوم عندها فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إليها 

  فوضع يده عليها فسكنت 
   ٢٠٣اإلسناد ضعيف واحلديث متفق عليه : يم أسد قال حسني سل

  باب القراءة يف صالة اجلمعة

أخربنا خالد بن خملد ثنا مالك عن ضمرة عن سعيد املازين عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة أن الضحاك  - ١٥٦٦
 يوم اجلمعة على إثر ما كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقرأ يف: بن قيس سأل النعمان بن بشري األنصاري 
  سورة اجلمعة قال هل أتاك حديث الغاشية 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا إمساعيل بن أبان حدثنا أبو أويس عن ضمرة بن سعيد املازين عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة عن  - ١٥٦٧
ه ما كان يقرأ هبم النيب يوم اجلمعة مع السورة سألنا: الضحاك بن قيس الفهري عن النعمان بن بشري األنصاري قال 

  اليت ذكرت فيها اجلمعة قال كان يقرأ معها هل أتاك حديث الغاشية 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا حممد بن يوسف ثنا سفيان عن إبراهيم بن حممد بن املنتشر عن أبيه عن حبيب بن سامل عن النعمان  - ١٥٦٨
ان النيب صلى اهللا عليه و سلم يقرأ يف العيدين أو اجلمعة بسبح اسم ربك األعلى وهل أتاك ك: بن بشري قال 



  حديث الغاشية ورمبا اجتمعا فقرأ هبما 
   ٢٠٤إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب الساعة اليت تذكر يف اجلمعة

يب هريرة قال التقيت انا وكعب أخربنا حممد بن كثري عن خملد بن حسني عن هشام عن بن سريين عن أ - ١٥٦٩
فجعلت أحدث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وجعل حيدثين عن التوراة حىت أتينا على ذكر يوم اجلمعة 

إن فيها لساعة ال يوافقها عبد مسلم يصلي يسأل اهللا فيها خريا إال : فقلت ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
  أعطاه إياه 

   ٢٠٥إسناده ضعيف ولكن احلديث متفق عليه : م أسد قال حسني سلي

  باب فيمن يترك اجلمعة من غري عذر

حدثنا حيىي بن حسان ثنا معاوية بن سالم أخربين يزيد بن سالمة أن مسع أبا سالم قال حدثين احلكم بن  - ١٥٧٠
لينتهني : ل وهو على أعواد منربه ميناء أن بن عمر حدثه وأبا هريرة أهنما مسعا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقو

  أقوام عن ودعهن اجلمعات أو ليختمن اهللا على قلوهبم مث ليكونن من الغافلني 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا يعلى ثنا حممد بن عمرو عن عبيدة بن سفيان عن أيب اجلعد الضمري قال قال رسول اهللا صلى اهللا  - ١٥٧١
  اجلمعة هتاونا هبا طبع اهللا على قلبه  من ترك: عليه و سلم 

   ٢٠٦إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  باب يف فضل اجلمعة

أخربنا عثمان بن حممد ثنا احلسني بن علي عن عبد الرمحن بن يزيد بن جابر عن أيب األشعث الصنعاين  - ١٥٧٢
لق آدم وفيه النفخة وفيه الصعقة أن أفضل أيامكم يوم اجلمعة فيه خ: عن أوس بن أوس قال قال رسول اهللا 

فأكثروا علي من الصالة فيه فأن صالتكم معروضة علي قال رجل يا رسول اهللا كيف تعرض صالتنا عليك وقد 
  أرمت يعين بليت قال إن اهللا حرم على األرض أن تأكل أجساد األنبياء 

   ٢٠٧إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  عةباب ما جاء يف الصالة بعد اجلم

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يصلي بعد : أخربنا أبو عاصم عن مالك عن نافع عن بن عمر  - ١٥٧٣
  اجلمعة ركعتني يف بيته 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



: أخربنا حممد بن أمحد بن أيب خلف ثنا سفيان عن عمرو يعين بن دينار عن بن شهاب عن سامل عن أبيه  - ١٥٧٤
  نيب صلى اهللا عليه و سلم كان يصلي بعد اجلمعة ركعتني أن ال

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أخربنا حممد بن يوسف ثنا سفيان عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه  - ١٥٧٥
  د أصلي بعد اجلمعة ركعتني أو أربعا من كان منكم مصليا بعد اجلمعة فليصل بعدها أربعا قال أبو حمم: و سلم قال 

   ٢٠٨إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف الوتر

حدثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا ليث هو بن سعد ثنا يزيد بن أيب حبيب عن عبد اهللا بن راشد الزويف عن  - ١٥٧٦
: ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال عبد اهللا بن أيب مرة الزويف عن خارجة بن حذافة العدوي قال خرج علينا رسو

  إن اهللا قد أمدكم بصالة هي خري لكم من محر النعم جعله لكم فيما بني صالة العشاء إىل أن يطلع الفجر 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

يز أخربنا يزيد بن هارون أنا حيىي بن سعيد األنصاري أن حممد بن حيىي بن حبان أخربه أن بن حمري - ١٥٧٧
القرشي مث اجلمحي أخربه وكان يسكن بالشام وكان أدرك معاوية أن املخدجي رجل من بين كنانة أخربه أن رجال 

أن الوتر واجب فراح املخدجي إىل عبادة بن الصامت فذكر : من الشام وكانت له صحبة يكىن أبا حممد أخربه 
يه و سلم يقول مخس صلوات كتبهن اهللا على ذلك له فقال عبادة كذب أبو حممد مسعت رسول اهللا صلى اهللا عل

العباد من أتى هبن مل يضيع من حقهن شيئا استخفافا حبقهن كان له عند اهللا عهد أن يدخله اجلنة ومن مل يأت هبن 
  جاء وليس له عند اهللا عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله اجلنة 

  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

سان ثنا إمساعيل بن جعفر عن أيب سهيل نافع بن مالك عن أبيه عن طلحة بن عبيد اهللا أخربنا حيىي بن ح - ١٥٧٨
أن أعرابيا جاء إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثائر الرأس فقال يا رسول اهللا ماذا فرض اهللا علي من الصالة : 

اإلسالم فقال والذي أكرمك ال قال الصلوات اخلمس والصيام فأخربه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بشرائع 
أتطوع شيئا وال أنقص مما فرض اهللا علي فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أفلح وأبيه إن صدق أو دخل اجلنة 

  وأبيه إن صدق 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ا يقول إن الوتر مسعت علي: حدثنا عفان حدثنا شعبة عن أيب إسحاق قال مسعت عاصم بن ضمرة قال  - ١٥٧٩
  ليس حبتم كالصالة ولكنه سنة فال تدعوه 

   ٢٠٩إسناده صحيح إىل علي : قال حسني سليم أسد 

  باب احلث على الوتر



أخربنا احلكم بن موسى عن هقل بن زياد عن هشام عن بن سريين عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا  - ١٥٨٠
  إن اهللا وتر حيب الوتر : عليه و سلم قال 

   ٢١٠إسناده صحيح : حسني سليم أسد قال 

  باب كم الوتر

إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كانت صالته : أخربنا جعفر بن عون ثنا هشام عن أبيه عن عائشة  - ١٥٨١
  من الليل ثالث عشرة ركعة يوتر منها خبمس ال جيلس يف شيء من اخلمس حىت جيلس يف اآلخرة فيسلم 

  اده صحيح إسن: قال حسني سليم أسد 

أخربنا يزيد بن هارون ثنا سفيان بن حسني عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أيب أيوب  - ١٥٨٢
أوتر خبمس فإن مل تستطع فبثالث فإن مل تستطع فبواحدة : األنصاري قال قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  فإن مل تستطع فأوميء إمياء 
ولكنه مل ينفرد هبذه . بن حسني ثقة يف غري الزهري وروايته عن الزهري ضعيفة  سفيان: قال حسني سليم أسد 

  الرواية وإمنا توبع عليها كما يف الطريق التاليه فصح احلديث 

أخربنا حممد بن يوسف عن األوزاعي عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أيب أيوب األنصاري عن  - ١٥٨٣
  حنوه : النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

سأل رجل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : أخربنا خالد بن خملد ثنا مالك عن نافع عن بن عمر قال  - ١٥٨٤
عن صالة الليل فقال مثىن مثىن فإذا خشي أحدكم الصبح فليصل ركعة واحدة يوتر ما قد صلى قيل أليب حممد 

  تأخذ به قال نعم 
  إسناده جيد ولكن احلديث متفق عليه : ني سليم أسد قال حس

كان رسول اهللا صلى : أخربنا يزيد بن هارون عن بن أيب ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت  - ١٥٨٥
  اهللا عليه و سلم يصلي ما بني العشاء إىل الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم يف كل ركعتني ويوتر بواحدة 

  ناده صحيح إس: قال حسني سليم أسد 

كان النيب : أخربنا مالك بن إمساعيل ثنا إسرائيل عن أيب إسحاق عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال  - ١٥٨٦
  صلى اهللا عليه و سلم يوتر بثالث بسبح اسم ربك األعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو اهللا أحد 

   ٢١١إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  ترباب ما جاء يف وقت الو



يف كل الوقت : أخربنا قبيصة ثنا سفيان عن أيب حصني عن حيىي بن وثاب عن مسروق عن عائشة قالت  - ١٥٨٧
  قد أوتر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وانتهى وتره إىل السحر 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثين أبو نضرة ان أبا سعيد اخلدري حدثه  حدثنا عفان ثنا أبان بن يزيد العطار حدثين حيىي بن أيب كثري - ١٥٨٨
  أن رسول اهللا سئل عن الوتر فقال أوتروا قبل الفجر : 

   ٢١٢إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب القراءة يف الوتر

حدثنا عبد اهللا بن سعيد ثنا أبو أسامة قال ثنا زكريا عن أيب إسحاق عن سعيد بن جبري عن بن عباس  - ١٥٨٩
النيب صلى اهللا عليه و سلم يوتر بثالث يقرأ يف األوىل بسبح اسم ربك األعلى ويف الثانية بقل يا أيها  كان: قال 

  الكافرون ويف الثالثة بقل هو اهللا أحد 
   ٢١٣إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب الوتر على الراحلة

أن النيب صلى : عيد بن يسار عن بن عمر أخربنا مروان بن حممد ثنا مالك حدثين أبو بكر بن عمر عن س - ١٥٩٠
  اهللا عليه و سلم كان يوتر على البعري قيل أليب حممد تقول به قال نعم 

   ٢١٤إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب الدعاء يف القنوت

ن قلت للحسن ب: حدثنا عثمان بن عمر ثنا شعبة عن يزيد بن أيب مرمي عن أيب احلوراء السعدي قال  - ١٥٩١
علي ما تذكر من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال محلين على عاتقه فأخذت مترة من متر الصدقة فأدخلتها يف 
فمي فقال يل القها أما شعرت انا ال حتل لنا الصدقة قال وكان يدعو هبذا الدعاء اللهم اهدين فيمن هديت وعافين 

وقين شر ما قضيت انك تقضي وال يقضى عليك انه ال  فيمن عافيت وتولين فيمن توليت وبارك يل فيما أعطيت
  يذل من واليت تباركت وتعاليت 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أخربنا عبيد اهللا بن موسى عن إسرائيل عن أيب إسحاق عن بريد بن أيب مرمي عن أيب احلوراء عن احلسن  - ١٥٩٢
  هللا عليه و سلم كلمات أقوهلن يف القنوت فذكر مثله علمين رسول اهللا صلى ا: بن علي رضي اهللا عنه قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أخربنا حيىي بن حسان قال حدثين أبو األحوص عن أيب إسحاق عن بريد بن أيب مرمي عن أيب احلوراء  - ١٥٩٣
كلمات أقوهلن يف قنوت علمين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : السعدي عن احلسن بن علي رضي اهللا عنه قال 



الوتر اللهم اهدين فيمن هديت وعافين فيمن عافيت وتولين فيمن توليت وبارك يل فيما أعطيت وقين شر ما قضيت 
فأنك تقضي وال يقضى عليك وأنه ال يذل من واليت تباركت وتعاليت قال أبو حممد أبو احلوراء امسه ربيعة بن 

  شيبان 
   ٢١٥يح إسناده صح: قال حسني سليم أسد 

  باب يف الركعتني بعد الوتر

أخربنا مروان عن عبد اهللا بن وهب عن معاوية بن صاحل عن شريح بن عبيد عن عبد الرمحن بن جبري بن  - ١٥٩٤
أن هذا السهر جهد وثقل فإذا أوتر أحدكم فلريكع : نفري عن أبيه عن ثوبان عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  ل وإال كانتا له ويقال هذا السفر وأنا أقول السهر ركعتني فأن قام من اللي
   ٢١٦إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب القنوت بعد الركوع

حدثنا حيىي بن حسان ثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن بن املسيب وأيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب  - ١٥٩٥
أراد ان يدعو على أحد أو يدعو ألحد قنت بعد الركوع فرمبا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان إذا : هريرة 

قال إذا قال مسع اهللا ملن محده ربنا ولك احلمد اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أيب ربيعة 
ه واملستضعفني من املؤمنني اللهم أشدد وطأتك على مضر وأجعلها سنني كسين يوسف وجيهر بذلك ويقول يف صالت

ليس لك من األمر شيء أو يتوب { يف صالة الفجر اللهم ألعن فالنا وفالنا حليني من أحياء العرب فأنزل اهللا تعاىل 
  } عليهم أو يعذهبم فإهنم ظاملون 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

نوت فقال قبل سألت أنس بن مالك عن الق: أخربنا أبو النعمان ثنا ثابت بن يزيد حدثنا عاصم قال  - ١٥٩٦
الركوع قال فقلت ان فالنا يزعم أنك قلت بعد الركوع قال كذب مث حدث أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قنت 

  شهرا بعد الركوع ويدعو على حي من بين سليم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ان النيب صلى اهللا : ء بن عازب حدثنا أبو الوليد ثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن بن أيب ليلى عن الربا - ١٥٩٧
  عليه و سلم كان يقنت يف الصبح 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  بإسناده حنوه : حدثنا أبو نعيم عن شعبة  - ١٥٩٨
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

 صلى اهللا سئل أنس بن مالك أقنت رسول اهللا: حدثنا مسدد ثنا محاد بن زيد عن أيوب عن حممد قال  - ١٥٩٩
عليه و سلم يف صالة الصبح قال نعم فقيل له أو قلت له قبل الركوع أو بعد الركوع قال بعد الركوع يسريا قال 



  أبو حممد أقول به وآخذ به وال أرى أن آخذ به اال يف احلرب أبواب العيدين 
   ٢١٧إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف األكل قبل اخلروج يوم العيد

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : أخربنا حيىي بن حسان ثنا عقبة بن األصم حدثنا عبد اهللا بن بريدة عن أبيه  - ١٦٠٠
  و سلم كان يطعم يوم الفطر قبل أن خيرج وكان إذا كان يوم النحر مل يطعم حىت يرجع فيأكل من ذبيحته 

  ولكن احلديث صحيح . د اهللا بن األصم ابن عب: هذا إسناد ضعيف لضعف عقبة وهو : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عمرو بن عون ثنا هشيم عن حممد بن إسحاق عن حفص بن عبيد اهللا عن أنس عن النيب صلى اهللا  - ١٦٠١
  بنحوه : عليه و سلم 

   ٢١٨رجاله ثقات غري أن ابن إسحاق قد عنعن وهو مدلس ولكن احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

  بال أذان وال أقامه والصالة قبل اخلطبةباب صالة العيدين 

شهدت الصالة مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : أخربنا يعلى ثنا عبد امللك عن عطاء عن جابر قال  - ١٦٠٢
  يف يوم عيد فبدأ بالصالة قبل اخلطبة بغري آذان وال أقامه 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ين بن عيينة حدثين أيوب السختياين قال مسعت عطاء يقول مسعت بن عباس حدثنا حممد بن يوسف حدث - ١٦٠٣
أشهد على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم انه بدأ بالصالة قبل اخلطبة يوم العيد مث خطب فرئي أنه مل : يقول 

رص يسمع النساء فأتاهن فذكرهن ووعظهن وأمرهن ان يتصدقن وبالل قابض بثوبه فجعلت املرأة جتيء باخل
  والشيء مث تلقيه يف ثوب بالل 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

شهدت النيب : أخربنا أبو عاصم عن بن جريج أخربنا احلسن بن مسلم عن طاوس عن بن عباس قال  - ١٦٠٤
  صلى اهللا عليه و سلم وأبا بكر وعمر وعثمان يصلون قبل اخلطبة يف العيد 

   ٢١٩إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب ال صالة قبل العيد وال بعدها

أخربنا أبو الوليد الطيالسي ثنا شعبة حدثين عدي بن ثابت قال مسعت سعيد بن جبري حيدث عن بن  - ١٦٠٥
  أن النيب صلى اهللا عليه و سلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتني ومل يصل قبلها وال بعدها : عباس 

   ٢٢٠إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  اب التكبري يف العيدينب



أخربنا أمحد بن احلجاج عن عبد الرمحن بن سعد بن عمار بن سعد املؤذن عن عبد اهللا بن حممد بن عمار  - ١٦٠٦
كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يكرب يف العيدين يف األوىل سبعا ويف األخرى مخسا وكان : عن أبيه عن جده قال 

  يبدأ بالصالة قبل اخلطبة 
   ٢٢١إسناده ضعيف لضعف عبد الرمحن بن سعد : ني سليم أسد قال حس

  باب القراءة يف العيدين

أخربنا حممد بن يوسف ثنا سفيان عن إبراهيم بن حممد املنتشر عن أبيه عن حبيب بن سامل عن النعمان  - ١٦٠٧
األعلى وهل أتاك حديث  كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يقرأ يف العيدين واجلمعة بسبح اسم ربك: بن بشري قال 

  الغاشية ورمبا اجتمعا فقرأ هبما 
   ٢٢٢إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب اخلطبة على الراحلة

حججت مع : أخربنا أبو نعيم ثنا سلمة يعين بن نبيط حدثين أيب أو نعيم بن أيب هند عن أيب قالبة قال  - ١٦٠٨
  ألمحر الذي خيطب ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أيب وعمي فقال يل أيب ترى ذلك صاحب اجلمل ا

إنه مل يسمع من أبيه ولكنه ثقة وقد صرح : إسناده صحيح بفرعيه وسلمة بن نبيط قيل : قال حسني سليم أسد 
   ٢٢٣وهو ليس ممن وصفوا بالتدليس . بالتحديث 

  باب خروج النساء يف العيدين

أمرنا : العزيز بن عبد الصمد عن هشام عن حفصة عن أم عطية قالت أخربنا إبراهيم بن موسى ثنا عبد  - ١٦٠٩
بأيب هو ان خنرج يوم الفطر ويوم النحر العواتق وذوات اخلدور فأما احليض فإهنن يعتزلن الصف ويشهدن اخلري 

  ودعوة املسلمني قال قلت يا رسول اهللا فإن مل يكن إلحداهن اجللباب قال تلبسها أختها من جلباهبا 
   ٢٢٤إسناده صحيح : حسني سليم أسد قال 

  باب احلث على الصدقة يوم العيد

شهدت الصالة مع رسول اهللا صلى اهللا : أخربنا يعلى بن عبيد ثنا عبد امللك عن عطاء عن جابر قال  - ١٦١٠
ن عليه و سلم يف يوم عيد فبدأ بالصالة قبل اخلطبة مث قام متوكئا على بالل حىت أتى النساء فوعظهن وذكره

وأمرهن بتقوى اهللا قال تصدقن فذكر شيئا من أمر جهنم فقامت امرأة من سفلة النساء سفعاء اخلدين فقالت مل يا 
رسول اهللا قال أمل تكن تغشني الشكاة واللعن وتكفرن العشري فجعلن يأخذن من حليهن وأقراطهن وخواتيمهن 

  يطرحنه يف ثوب بالل يتصدقن به 
  صحيح  إسناده: قال حسني سليم أسد 



أخربنا أبو الوليد ثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبري عن بن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و  - ١٦١١
  حنو هذا : سلم 

   ٢٢٥إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب إذا اجتمع عيدان يف يوم

شهدت معاوية : س بن أيب رملة قال أخربنا عبيد اهللا بن موسى عن إسرائيل عن عثمان بن املغرية عن إيا - ١٦١٢
يسأل زيد بن أرقم أشهدت مع النيب صلى اهللا عليه و سلم عيدين اجتمعا يف يوم قال نعم قال فكيف صنع قال 

  صلى العيد مث رخص يف اجلمعة فقال من شاء أن يصلي فليصل 
   ٢٢٦إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

  ذي خرج منهباب الرجوع من املصلى من غري الطريق ال

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم : أخربنا حممد بن الصلت ثنا فليح عن سعيد بن احلارث عن أيب هريرة  - ١٦١٣
  كان إذا خرج إىل العيد رجع يف طريق آخر 

   ٣إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  كتاب الزكاة

 )١   

  باب يف فضل الزكاة

أن : ق عن حيىي بن عبد اهللا بن صيفي عن أيب معبد عن بن عباس حدثنا أبو عاصم عن زكريا بن إسحا - ١٦١٤
النيب صلى اهللا عليه و سلم ملا بعث معاذا إىل اليمن فقال إنك تأيت قوما أهل كتاب فادعهم إىل أن يشهدوا أن ال إله 

كل يوم وليلة إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا فإن أطاعوا لك يف ذلك فأخربهم أن اهللا فرض عليهم مخس صلوات يف 
فإن هم أطاعوا لك يف ذلك فأخربهم أن اهللا فرض عليهم صدقة يف أمواهلم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم 

  فإن هم أطاعوا لك يف ذلك فإياك وكرائم أمواهلم وإياك ودعوة املظلوم فإنه ليس هلا من دون اهللا حجاب 
   ٢إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  الذي يتصدق عليهباب املسكني 

أخربنا هاشم بن القاسم ثنا شعبة عن حممد بن زياد قال مسعت أبا هريرة حيدث عن النيب صلى اهللا عليه  - ١٦١٥
ليس املسكني الذي ترده اللقمة واللقمتان والكسرة والكسرتان والتمرة والتمرتان ولكن املسكني : و سلم انه قال 

  ل الناس إحلافا أو ال يسأل الناس إحلافا الذي ليس له غىن يغنيه يستحيي أن يسأ
   ٣إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



  باب من مل يؤد زكاة اإلبل والبقر والغنم

ما من : أخربنا يعلى بن عبيد ثنا عبد امللك عن أيب الزبري عن جابر قال قال النيب صلى اهللا عليه و سلم  - ١٦١٦
اال أقعد هلا يوم القيامة بقاع قرقر تطؤه ذات الظلف بظلفها وتنطحه  صاحب إبل وال بقر وال غنم ال يؤدي حقها

ذات القرن بقرهنا ليس فيها يومئذ مجاء وال مكسورة القرن قالوا يا رسول اهللا وما حقها قال إطراق فحلها وإعارة 
  دلوها ومنحتها وحلبها على املاء وحيمل عليها يف سبيل اهللا 

  يح إسناده صح: قال حسني سليم أسد 

حدثنا بشر بن احلكم ثنا عبد الرزاق انا بن جريج قال أخربين أبو الزبري انه مسع جابر بن عبد اهللا يقول  - ١٦١٧
ما من صاحب إبل ال يفعل فيها حقها اال جاء يوم القيامة أكثر ما : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

ها وأخفافها وال صاحب بقر ال يفعل فيها حقها اال جاء يوم القيامة كانت قط وأقعد هلا بقاع قرقر تسنت عليه بقوائم
أكثر ما كانت قط وأقعد هلا بقاع قرقر تنطحه بقروهنا وتطؤه بقوائمها وال صاحب غنم ال يفعل فيها حقها اال جاء 

ال مكسور قرهنا وال يوم القيامة أكثر ما كانت وأقعد هلا بقاع قرقر تنطحه بقروهنا وتطؤه بأظالفها ليس فيها مجاء و
صاحب كنز ال يفعل فيه حقه اال جاء كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع يتبعه فاحتا فاه فإذا أتاه فر منه فيناديه خذ 

كنزك الذي خبأته قال فأنا عنه غىن فإذا رأى انه ال بد منه سلك يده يف فمه فيقضمها قضم الفحل قال وقال أبو 
  هذا القول مث سألنا جابر بن عبد اهللا فقال مثل قول عبيد بن عمري الزبري مسعت عبيد بن عمري يقول 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

يا رسول اهللا ما حق اإلبل قال حلبها على : قال وقال أبو الزبري مسعت عبيد بن عمري يقول قال رجل  - ١٦١٨
   املاء وإعارة دلوها وإعارة فحلها ومنحتها ومحل عليها يف سبيل اهللا

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أخربنا احلسن بن الربيع ثنا أبو األحوص عن األعمش عن املعرور بن سويد عن أيب ذر عن النيب صلى  - ١٦١٩
  ببعض هذا احلديث : اهللا عليه و سلم 

   ٤إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف زكاة الغنم

عباد بن عوام وإبراهيم بن صدقة عن سفيان بن حسني عن الزهري عن سامل  أخربنا احلكم بن املبارك ثنا - ١٦٢٠
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كتب الصدقة وكان يف الغنم يف كل أربعني سائمة شاة إىل العشرين : عن بن عمر 

شاة مل جيب فيها إال ومائة فإذا زادت ففيها شاتان إىل مائتني فإذا زادت ففيها ثالث شياه إىل ثالث مائة فإذا زادت 
ثالث شياه حىت تبلغ أربعمائة فإذا بلغت أربعمائة شاة ففي كل مائة شاة وال تؤخذ يف الصدقة هرمة وال ذات عوار 

  وال ذات عيب 
أما روايته عن الزهري فإن : ( ( يف اسناده سفيان بن حسني عن الزهري قال ابن حبان : قال حسني سليم أسد 
  وهو حديث صحيح بشواهده ) ) . انب وهو ثقة يف غري الزهري فيها ختاليط جيب أن جي



أخربنا احلكم بن موسى ثنا حيىي بن محزة عن سليمان بن داود اخلوالين عن الزهري عن أيب بكر بن حممد  - ١٦٢١
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كتب إىل أهل اليمن مع عمرو بن حزم : بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده 

م اهللا الرمحن الرحيم من حممد النيب إىل شرحبيل بن عبد كالل واحلارث بن عبد كالل ونعيم بن عبد كالل يف بس
أربعني شاة شاة إىل أن تبلغ عشرين ومائة فإذا زادت على عشرين ومائة ففيها شاتان إىل أن تبلغ مائتني فإذا زادت 

  كل مائة شاة شاة  واحدة ففيها ثالثة إىل أن تبلغ ثالث مائة فما زاد ففي
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

حدثنا بشر بن احلكم ثنا عبد الرزاق انا معمر عن عبد اهللا بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم عن  - ١٦٢٢
  ان النيب صلى اهللا عليه و سلم كتب له كتابا فذكر حنوه : أبيه عن جده 

   ٥إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  زكاة البقرباب 

بعثين : حدثنا يعلى بن عبيد ثنا األعمش عن شقيق عن مسروق واألعمش عن إبراهيم قاال قال معاذ  - ١٦٢٣
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل اليمن فأمرين ان آخذ من كل أربعني بقرة مسنة ومن كل ثالثني تبيعا أو تبيعة 

  وق وأما طريق إبراهيم فهو مقطوع إسناده صحيح من طريق مسر: قال حسني سليم أسد 

بعثين : أخربنا عاصم بن يوسف ثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أيب وائل عن مسروق عن معاذ قال  - ١٦٢٤
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل اليمن فأمرين ان آخذ من البقر من ثالثني تبيعا حوليا ومن أربعني بقرة مسنة 

  سناده حسن إ: قال حسني سليم أسد 

  بنحوه : حدثنا أمحد بن يونس عن أيب بكر بن عياش  - ١٦٢٥
   ٦إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  باب زكاة اإلبل

أخربنا احلكم بن املبارك ثنا عباد بن العوام وإبراهيم بن صدقة عن سفيان بن حسني عن الزهري عن  - ١٦٢٦
كتب الصدقة فلم خترج إىل عماله حىت قبض رسول اهللا صلى اهللا  أن النيب صلى اهللا عليه و سلم: سامل عن بن عمر 

عليه و سلم فلما قبض أخذها أبو بكر فعمل هبا من بعده فلما قبض أبو بكر أخذها عمر فعمل هبا من بعدمها ولقد 
مخسا قتل عمر وإهنا ملقرونة بسيفه أو بوصيته وكان يف صدقة اإلبل يف كل مخس شاة إىل مخس وعشرين فإذا بلغت 

وعشرين ففيها بنت خماض إىل مخس وثالثني فإن مل تكن بنت خماض فابن لبون ذكر فإذا زادت ففيها بنت لبون إىل 
مخس وأربعني فإذا زادت ففيها حقة إىل ستني فإذا زادت ففيها جذعة إىل مخس وسبعني فإذا زادت ففيها بنتا لبون 

  فإذا زادت ففيها يف كل مخسني حقة ويف كل أربعني بنت لبون  إىل تسعني فإذا زادت ففيها حقتان إىل عشرين ومائة
  إسناده ضعيف واحلديث صحيح بشواهده : قال حسني سليم أسد 



حدثنا حممد بن عيينة عن أيب إسحاق الفزاري عن سفيان بن حسني عن الزهري عن سامل عن بن عمر  - ١٦٢٧
  حنوه : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

   ٧إسناده ضعيف : سد قال حسني سليم أ

  باب يف زكاة الورق

أخربنا احلكم بن موسى ثنا حيىي بن محزة عن سليمان بن داود اخلوالين حدثين الزهري عن أيب بكر بن  - ١٦٢٨
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كتب مع عمرو بن حزم إىل : حممد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده 

بن عبد كالل ونعيم بن عبد كالل ان يف كل مخس أواق من الورق مخسة دراهم  شرحبيل بن عبد كالل واحلارث
  فما زاد ففي كل أربعني درمها درهم وليس فيما دون مخس أواق شيء 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

صلى اهللا أخربنا املعلى بن أسد ثنا أبو عوانة عن أيب إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رفعه إىل النيب  - ١٦٢٩
عفوت عن صدقة اخليل والرقيق هاتوا صدقة الرقة من كل أربعني درمها درهم وليس يف تسعني : عليه و سلم قال 

  ومائة شيء حىت تبلغ مائتني 
   ٨إسناده جيد أبو عوانة مل ينفرد به بل تابعه عليه كثري ومنهم األعمش : قال حسني سليم أسد 

  جلمع بني املفترقباب النهي عن الفرق بني اجملتمع وا

: أخربنا األسود بن عامر ثنا شريك عن عثمان الثقفي عن أيب ليلى هو الكندي عن سويد بن غفلة قال  - ١٦٣٠
أتانا مصدق النيب صلى اهللا عليه و سلم فأخذت بيده فقرأت يف عهده ان ال جيمع بني مفترق وال يفرق بني جمتمع 

  خشية الصدقة 
   ٩حسن إىل سويد  إسناده: قال حسني سليم أسد 

  باب النهي عن أخذ الصدقة من كرائم أموال الناس

: أخربنا أبو عاصم عن زكريا عن حيىي بن عبد اهللا بن صيفي عن أيب معبد موىل بن عباس عن بن عباس  - ١٦٣١
  ان النيب صلى اهللا عليه و سلم ملا بعث معاذا إىل اليمن قال إياك وكرائم أمواهلم 

   ١٠إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب ماال جتب فيه الصدقة من احليوان

حدثنا هاشم بن القاسم ثنا شعبة قال عبد اهللا بن دينار أخربين قال مسعت سليمان بن يسار حيدث عن  - ١٦٣٢
  ليس على فرس املسلم وال على غالمه صدقة : عراك بن مالك عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

   ١١إسناده صحيح : سليم أسد قال حسني 



  باب ما ال جيب فيه الصدقة من احلبوب والورق والذهب

حدثنا عبيد اهللا بن موسى عن سفيان عن عمرو بن حيىي عن أبيه عن أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى  - ١٦٣٣
ا دون مخس ذود ليس فيما دون مخسة أوسق صدقة وال فيما دون مخس أواق صدقة وال فيم: اهللا عليه و سلم قال 

صدقة قال أبو حممد الوسق ستون صاعا والصاع منوان ونصف يف قول أهل احلجاز وأربعة أمناء يف قول أهل 
  العراق 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا حممد بن يوسف عن سفيان عن إمساعيل بن أمية عن حممد بن حيىي بن حبان عن حيىي بن عمارة  - ١٦٣٤
ليس فيما دون مخسة أوسق صدقة من حب وال : اخلدري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن أيب سعيد 

  متر وال فيما دون مخس أواق صدقة وال فيما دون مخس ذود صدقة 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

زهري عن أيب بكر بن أخربنا احلكم بن موسى ثنا حيىي بن محزة عن سليمان بن داود اخلوالين حدثين ال - ١٦٣٥
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كتب مع عمرو بن حزم إىل : حممد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده 

شرحبيل بن عبد كالل واحلارث بن عبد كالل ونعيم بن عبد كالل ان يف كل مخس أواق من الورق مخسة دراهم 
  س أواق شيء فما زاد ففي كل أربعني درمها درهم وليس فيما دون مخ

   ١٢إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  باب يف تعجيل الزكاة

أخربنا سعيد بن منصور ثنا إمساعيل بن زكريا عن احلجاج بن دينار عن احلكم بن عتيبة عن حجية بن  - ١٦٣٦
ذلك ان العباس سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن تعجيل صدقته قبل أن حتل فرخص يف : عدي عن علي 

  قال أبو حممد آخذ به وال أرى يف تعجيل الزكاة بأسا 
   ١٣إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

  باب ما جيب يف مال سوى الزكاة

أخربنا حممد بن الطفيل ثنا شريك عن أيب محزة عن عامر عن فاطمة بنت قيس قالت مسعت رسول اهللا  - ١٦٣٧
  ا سوى الزكاة إن يف أموالكم حق: صلى اهللا عليه و سلم يقول 

   ١٤إسناده ضعيف لضعف أيب محزة ميمون األعور وباقي رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

  باب فيمن يتصدق على غين

بايعت رسول : أخربنا حممد بن يوسف ثنا إسرائيل ثنا أبو اجلويرية اجلرمي أن معن بن يزيد حدثه قال  - ١٦٣٨
وخطب علي فأنكحين وخاصمت إليه وكان أيب يزيد أخرج دنانري اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنا وأيب وجدي 



يتصدق هبا فوضعها عند رجل يف املسجد فجئت فأخذهتا فأتيته هبا فقال واهللا ما إياك أردت هبا فخاصمته إىل رسول 
  اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك يا معن ما أخذت 

   ١٥حيح إسناده ص: قال حسني سليم أسد 

  باب من حتل له الصدقة

أخربنا حممد بن يوسف وأبو نعيم عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن رحيان بن يزيد عن عبد اهللا بن  - ١٦٣٩
  ال حتل الصدقة لغين وال لذي مرة سوي قال أبو حممد يعين قوي : عمرو قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

شيخ ( (  ٣/  ٥١٧) ) اجلرح والتعديل ( ( حيح رحيان بن يزيد قال أبو حامت يف إسناده ص: قال حسني سليم أسد 
  ) جمهول 
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لدارمي: كتاب    سنن ا
لدارمي : املؤلف  و حممد ا أب لرمحن  عبدا  عبداهللا بن 

أخربنا يزيد بن هارون أن شريك عن حكيم بن جبري عن حممد بن عبد الرمحن بن يزيد عن أبيه عن عبد  - ١٦٤٠
أو كدوح  من سأل عن ظهر غين جاء يوم القيامة ويف وجهه مخوش: اهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  أو خدوش قيل يا رسول اهللا وما الغين قال مخسون درمها أو قيمتها من الذهب 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

أخربنا أبو عاصم وحممد بن يوسف عن سفيان عن حكيم بن جبري عن حممد بن عبد الرمحن عن أبيه عن  - ١٦٤١
  بنحوه : عبد اهللا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

 ١٦٤٢باب الصدقة ال حتل للنيب صلى اهللا عليه و سلم وال ألهل بيته  ١٦إسناده حسن : ل حسني سليم أسد قا
أخذ احلسن مترة من متر : أخربنا هاشم بن القاسم ثنا شعبة أخربين حممد بن زياد قال مسعت أبا هريرة قال  -

  ها أما شعرت أنا ال نأكل الصدقة الصدقة فجعلها يف فيه فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم كخ كخ ألق
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أخربنا األسود بن عامر ثنا زهري عن عبد اهللا بن عيسى عن عيسى عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن أيب  - ١٦٤٣
زعها منه كنت عند النيب صلى اهللا عليه و سلم وعنده احلسن بن علي فأخذ مترة من متر الصدقة فأنت: ليلى قال 

  وقال أما علمت أنه ال حتل لنا الصدقة 
   ١٧إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب التشديد على من يسأل وهو غين

أخربنا سعيد بن منصور ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن وهب بن منبه عن أخيه عن معاوية  - ١٦٤٤
حفوا يب يف املسألة فواهللا ال يسألين أحد شيئا فأعطيه وأنا كاره ال تل: قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  فيبارك له فيه 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أخربنا حممد بن عبد اهللا الرقاشي ثنا يزيد هو بن زريع نا سعيد عن قتادة عن سامل بن أيب اجلعد عن  - ١٦٤٥
من : اهللا عليه و سلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال معدان بن أيب طلحة عن ثوبان موىل رسول اهللا صلى 

  سأل الناس مسألة وهو عنها غين كانت شينا يف وجهه 
   ١٨إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف االستعفاف عن املسألة



أن : اخلدري أخربنا احلكم بن املبارك ثنا مالك عن بن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أيب سعيد  - ١٦٤٦
ناسا من األنصار سألوا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأعطاهم مث سألوا فأعطاهم حىت إذا نفد ما عنده فقال ما 

يكون عندي من خري فلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه اهللا ومن يستغن يغنه اهللا ومن يتصرب يصربه اهللا وما 
  أعطي أحد عطاء هو خري وأوسع من الصرب 

   ١٩إسناده صحيح : حسني سليم أسد قال 

  باب النهي عن رد اهلدية

أخربنا عبد اهللا بن صاحل قال حدثين الليث حدثين يونس عن بن شهاب عن سامل أنه قال قال عبد اهللا  - ١٦٤٧
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يعطيين العطاء فأقول أعطه من هو أفقر أليه : مسعت عمر بن اخلطاب يقول 

 فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خذه ما آتاك اهللا من هذا املال وأنت غري مشرف وال سائل فخذه وما ال مين
  فال تتبعه نفسك 

  إسناده ضعيف ولكن احلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

ويطب بن عبد أخربنا احلكم بن نافع عن شعيب بن أيب محزة عن الزهري حدثين السائب بن يزيد أن ح - ١٦٤٨
  بنحوه : العزى أخربه أن عبد اهللا بن السعدي أخربه عن عمر 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

استعملين عمر فذكر حنوا : أخربنا أبو الوليد ثنا الليث عن بكري عن بسر بن سعيد عن بن السعدي قال  - ١٦٤٩
  منه 

   ٢٠إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  ملسألةباب النهي عن ا

أخربنا حممد بن يوسف عن األوزاعي عن بن شهاب عن سعيد بن املسيب وعروة بن الزبري أن حكيم بن  - ١٦٥٠
سألت النيب صلى اهللا عليه و سلم فأعطاين مث سألته فأعطاين مث سألته فأعطاين مث سألته فقال يا حكيم أن : حزام قال 

فيه ومن أخذه بإشراف نفس مل يبارك له فيه وكان كالذي  هذا املال خضر حلو فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له
  يأكل وال يشبع 

   ٢١إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب مىت يستحب للرجل الصدقة

أخربنا عبد اهللا بن صاحل حدثين الليث حدثين هشام بن عروة عن أيب هريرة قال مسعت رسول اهللا صلى  - ١٦٥١
  لصدقة ما تصدق به عن ظهر غىن وليبدأ أحدكم مبن يعول خري ا: اهللا عليه و سلم يقول 
   ٢٢إسناده ضعيف ولكن احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 



  باب يف فضل اليد العليا

أخربنا سليمان بن حرب ثنا محاد بن زيد عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا  - ١٦٥٢
  ري من اليد السفلى قال واليد العليا يد املعطي واليد السفلى يد السائل اليد العليا خ: عليه و سلم يقول 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو نعيم ثنا عمرو بن عثمان قال مسعت موسى بن طلحة يذكر عن حكيم بن حزام قال قال  - ١٦٥٣
  ليا خري من اليد السفلى وأبدأ مبن تعول خري الصدقة عن ظهر غىن واليد الع: رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

   ٢٣إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب أي الصدقة أفضل

أخربنا أبو الوليد الطيالسي ثنا شعبة قال سليمان أخربين قال مسعت أبا وائل حيدث عن عمرو بن احلارث  - ١٦٥٤
يا معشر النساء تصدقن ولو من : و سلم قال عن زينب امرأة عبد اهللا أهنا قالت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه 

حليكن وكان عبد اهللا خفيف ذات اليد فجئت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أسأله فوافقت زينب امرأة من 
األنصار تسأل عما أسأل عنه فقلت لبالل سل يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أين أضع صدقيت على عبد اهللا 

النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال أي الزيانب فقال امرأة عبد اهللا فقال هلا أجران أجر القرابة  أوىف قرابيت فسأل
  وأجر الصدقة 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كان أبو طلحة : أخربنا احلكم بن املبارك ثنا مالك عن إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة عن أنس قال  - ١٦٥٥
ماال خبال وكانت أحب أمواله أليه بريحاء وكانت مستقبلة املسجد وكان يعين النيب صلى اهللا أكثر أنصاري باملدينة 

لن تنالوا الرب حىت تنفقوا مما حتبون { عليه و سلم يدخلها ويشرب من مائها طيب فقال أنس فلما أنزلت هذه اآلية 
 فضعها يا رسول اهللا حيث شئت فقال قال أن أحب أموايل أيل بريحاء وأهنا صدقة أرجو برها وذخرها عند اهللا} 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بخ ذلك مال رابح أو رائح وقد مسعت ما قلت وأين أرى أن جتعله يف األقربني 
  فقال أبو طلحة أفعل يا رسول اهللا فقسمه أبو طلحة يف قرابة بين عمه 

   ٢٤إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب احلث على الصدقة

أخربنا حممد بن بشار ثنا معاذ بن هشام ثنا أيب عن قتادة عن احلسن عن هياج بن عمران عن عمران بن  - ١٦٥٦
  ما خطبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إال أمرنا فيها بالصدقة وهنانا عن املثلة : حصني قال 

  إسناده قوي : قال حسني سليم أسد 



نا شعبة أخربين عمرو بن مرة قال مسعت خيثمة عن عدي بن حامت عن النيب أخربنا أبو الوليد الطيالسي ث - ١٦٥٧
  اتقوا النار ولو بشق مترة فأن مل جتدوا فبكلمة طيبة : صلى اهللا عليه و سلم قال 

   ٢٥إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب النهي عن الصدقة جبميع ما عند الرجل

دمشقي دحيم ثنا سعيد بن مسلمة عن إمساعيل بن أمية عن الزهري عن أخربنا عبد الرمحن بن إبراهيم ال - ١٦٥٨
أنه ملا رضى عنه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال يا رسول اهللا إن : عبد الرمحن بن أيب لبابة أن أبا لبابة أخربه 

اهللا عليه و سلم  من توبيت أن أهجر دار قومي وأساكنك وأخنلع من مايل صدقة هللا ولرسوله فقال رسول اهللا صلى
  جيزئ عنك الثلث 

ولكن احلديث . ضعف سعيد بن مسلمة وجهالة عبد الرمحن بن أيب لبابة : يف اسناده علتان : قال حسني سليم أسد 
  صحيح 

أخربنا يعلى وأمحد بن خالد عن حممد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن حممود بن لبيد عن  - ١٦٥٩
بينما حنن عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذ جاءه رجل مبثل البيضة من ذهب أصاهبا  :جابر بن عبد اهللا قال 

يف بعض املغازي فقال أمحد يف بعض املعادن وهو الصواب فقال يا رسول اهللا خذها مين صدقة فواهللا مايل مال غريها 
ال مثل ذلك مث قال هاهتا مغضبا فأعرض عنه مث جاءه عن ركنه األيسر فقال مثل ذلك مث جاءه من بني يديه فق

فحذفه هبا حذفة لو أصابه ألوجعه أو عقره مث قال يعمد أحدكم إىل ماله ال ميلك غريه فيتصدق به مث يقعد يتكفف 
الناس إمنا الصدقة عن ظهر غىن خذ الذي لك ال حاجة لنا به فأخذ الرجل ماله وذهب قال أبو حممد كان مالك 

   املساكني يتصدق بثلث ماله يقول إذا جعل الرجل ماله يف
   ٢٦رجاله ثقات غري أن ابن إسحاق قد عنعن وهو مدلس : قال حسني سليم أسد 

  باب الرجل يتصدق جبميع ما عنده

أمرنا رسول اهللا صلى : أخربنا أبو نعيم ثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال مسعت عمر قال  - ١٦٦٠
فق ذلك ماال عندي فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما فجئت بنصف مايل اهللا عليه و سلم أن نتصدق فوا

فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما أبقيت ألهلك قلت مثله قال فأتى أبو بكر بكل ما عنده فقال يا أبا بكر ما 
  أبقيت ألهلك فقال أبقيت هلم اهللا ورسوله فقلت ال أسابقك إىل شيء أبدا 

   ٢٧إسناده حسن من أجل هشام بن سعد : يم أسد قال حسني سل

  باب يف زكاة الفطر

فرض رسول اهللا صلى اهللا عليه و : أخربنا خالد بن خملد ثنا مالك عن نافع عن عبد اهللا بن عمر قال  - ١٦٦١
سلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من متر أو صاعا من شعري على كل حر وعبد ذكر أو أنثى من املسلمني قيل 



  يب حممد تقول به قال مالك كان يقول به أل
  إسناده قوي : قال حسني سليم أسد 

أمرنا رسول اهللا صلى اهللا : أخربنا حممد بن يوسف عن سفيان عن عبيد اهللا عن نافع عن بن عمر قال  - ١٦٦٢
فعد له الناس عليه و سلم بزكاة الفطر عن كل صغري وكبري حر وعبد صاعا من شعري أو صاعا من متر قال بن عمر 

  مبدين من بر 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كنا خنرج : حدثنا عثمان بن عمر ثنا داود بن قيس عن عياض بن عبد اهللا عن أيب سعيد اخلدري قال  - ١٦٦٣
زكاة الفطر إذ كان فينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن كل صغري وكبري ومملوك صاعا من طعام أو صاعا من 

متر أو صاعا من شعري أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب فلم يزل ذلك كذلك حىت قدم علينا معاوية املدينة حاجا 
أو معتمرا فقال أين أرى مدين من مسراء الشام يعدل صاعا من التمر فأخذ الناس بذلك قال أبو سعيد أما أنا فال 

  ل شيء أزال أخرجه كما كنت أخرجه قال أبو حممد أرى صاعا من ك
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا خالد بن خملد ثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد اهللا بن سعد بن أيب سرح عن أيب  - ١٦٦٤
كنا خنرج زكاة الفطر من رمضان صاعا من طعام أو صاعا من متر أو صاعا من شعري أو صاعا : سعيد اخلدري قال 

   من زبيب أو صاعا من أقط
  إسناده قوي : قال حسني سليم أسد 

كنا : أخربنا عبيد اهللا بن موسى عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد اهللا عن أيب سعيد قال  - ١٦٦٥
  نعطي على عهد النيب صلى اهللا عليه و سلم فذكر حنوه 

   ٢٨إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب كراهية أن يكون الرجل عشارا

أخربنا أمحد بن خالد ثنا حممد بن إسحاق عن زيد بن أيب حبيب عن عبد الرمحن بن مشاسة قال مسعت  - ١٦٦٦
ال يدخل اجلنة صاحب مكس قال أبو حممد : عقبة بن عامر يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

  يعين عشارا 
   ٢٩إسناده ضعيف فيه عنعنة ابن إسحاق : قال حسني سليم أسد 

  العشر فيما سقت السماء وما سقي بالنضح باب

بعثين رسول : أخربنا عاصم بن يوسف ثنا أبو بكر عن عاصم عن أيب وائل عن مسروق عن معاذ قال  - ١٦٦٧
  اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل اليمن فأمرين أن آخذ من الثمار ما تسقى بعال العشر وما سقى بالسانية فنصف العشر 

   ٣٠إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 



  باب يف الركاز

أخربنا خالد بن خملد ثنا مالك عن بن شهاب عن سعيد بن املسيب وأيب سلمة عن أيب هريرة عن النيب  - ١٦٦٨
  جرح العجماء جبار والبئر جبار واملعدن جبار ويف الركاز اخلمس : صلى اهللا عليه و سلم قال 

   ٣١إسناده قوي : قال حسني سليم أسد 

  يهدى لعمال الصدقة ملن هوباب ما 

أخربنا أبو اليمان احلكم بن نافع أنا شعيب عن الزهري حدثين عروة بن الزبري عن أيب محيد األنصاري مث  - ١٦٦٩
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم أستعمل عامال على الصدقة فجاءه العامل حني فرغ من عمله : الساعدي أنه أخربه 

لكم وهذا أهدي يل فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم فهال قعدت يف بيت أبيك وأمك  فقال يا رسول اهللا هذا الذي
فنظرت أيهدى لك أم ال مث قام النيب صلى اهللا عليه و سلم عشية بعد الصالة على املنرب فتشهد وأثىن على اهللا مبا 

ذا أهدي يل فهال قعد يف بيت أبيه هو أهله مث قال أما بعد ما بال العامل نستعمله فيأتينا فيقول هذا من عملكم وه
وأمه فينظر هل يهدى له أم ال والذي نفسي بيده ال يغل أحدكم منها شيئا إال جاء به يوم القيامة حيمله على عنقه 

أن كان بعريا جاء به له رغاء وإن كانت بقرة جاء هبا هلا خوار وأن كانت شاة جاء هبا تيعر فقد بلغت قال أبو محيد 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم يديه حىت إنا لننظر إىل عفرة أبطيه قال أبو محيد وقد مسع ذلك معي من مث رفع رسول 

  النيب صلى اهللا عليه و سلم زيد بن ثابت فسلوه 
   ٣٢إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب لريجع املصدق عنكم وهو راض

لشعيب عن جرير قال قال رسول اهللا صلى اهللا أخربنا عمرو بن عون انا هشيم عن داود وجمالد عن ا - ١٦٧٠
  إذا جاءكم املصدق فال يصدرن عنكم إال وهو راض : عليه و سلم 

  إسناده ضعيف فيه عنعنة هشيم ولكن احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

صلى حدثين حممد بن عيينة عن أيب إسحاق الفزاري عن داود بن أيب هند عن عامر عن جرير عن النيب  - ١٦٧١
  حنوه : اهللا عليه و سلم 

   ٣٣إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب كراهية رد السائل بغري شيء

أخربنا احلكم بن املبارك أنا مالك عن زيد بن أسلم عن عمرو بن معاذ األشهلي عن جدته يقال هلا حواء  - ١٦٧٢
  حتقرن إحداكن جلارهتا ولو كراع شاة حمرق يا نساء املسلمات ال : قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

   ٣٤إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

  باب من أسلم على شيء



أخذت : أخربنا أبو نعيم ثنا أبان بن عبد اهللا البجلي ثنا عثمان بن أيب حازم عن صخر بن العيلة قال  - ١٦٧٣
فسأل النيب فقال يا صخر أن القوم إذا أسلموا عمة املغرية بن شعبة فقدمت على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

أحرزوا أمواهلم ودمائهم فأدفعها إليهم وكان ماء لبين سليم فأسلموا فسألوه ذلك فدعاين فقال يا صخر إن القوم 
  إذا أسلموا أحرزوا أمواهلم ودمائهم فأدفعها إليهم فدفعته 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

أطول : يوسف ثنا أبان بن عبد اهللا حدثين عثمان بن أيب حازم عن أبيه عن جده صخر أخربنا حممد بن  - ١٦٧٤
  من حديث أيب نعيم 

   ٣٥أخرجه أبو داود يف اخلراج واإلمارة : قال حسني سليم أسد 

  باب يف فضل الصدقة

ريرة قال أخربنا سعيد بن املغرية عن عيسى بن يوسف عن حيىي بن سعيد عن سعيد بن يسار عن أيب ه - ١٦٧٥
ما تصدق أمرؤ بصدقة من كسب طيب وال يقبل اهللا إال طيبا إال وضعها : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  حني يضعها يف كف الرمحن وأن اهللا لرييب ألحدكم التمرة كما يريب أحدكم فلوه أو فصيلة حىت تكون مثل أحد 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

الربيع الزهراين ثنا إمساعيل بن جعفر عن العالء عن أبيه عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا  حدثنا أبو - ١٦٧٦
  ما نقصت صدقة من مال وما زاد اهللا عبدا بعفو إال عزا وما تواضع أحد هللا إال رفعه اهللا : عليه و سلم قال 

   ٣٦إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب ليس يف عوامل اإلبل صدقة

أخربنا النضر بن مشيل ثنا هبز بن حكيم عن أبيه عن جده قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  - ١٦٧٧
يف كل أبل سائمة يف كل أربعني بنت لبون ال يفرق أبل عن حساهبا من أعطاها مؤجترا هبا فله أجرها ومن : يقول 

  ل حممد منها شيء منعها فأنا آخذوها أو شطر ماله عزمة من عزمات اهللا ال حيل آل
   ٣٧إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

  باب من حتل له الصدقة

حدثنا مسدد وأبو نعيم قاال ثنا محاد بن زيد عن هارون بن رياب حدثين كنانة بن نعيم عن قبيصة بن  - ١٦٧٨
يا قبيصة حىت تأتينا  حتملت حبمالة فأتيت النيب صلى اهللا عليه و سلم أسأله فيها فقال أقم: خمارق اهلاليل قال 

الصدقة فنأمر لك هبا مث قال يا قبيصة إن املسألة ال حتل إال ألحد ثالثة رجل حتمل محالة فحلت له املسألة فسأل حىت 
يصيبها مث ميسك ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلت له املسألة فسأل حىت يصيب قواما من عيش أو قال 

حىت يقول ثالثة من ذوي احلجى من قومه قد أصاب فالنا الفاقة فحلت له سدادا من عيش ورجل أصابته فاقة 
املسألة فسأل حىت يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش مث ميسك وما سواهن من املسألة سحت يا قبيصة 



  يأكلها صاحبها سحتا 
   ٣٨إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب الصدقة على القرابة

ن سليمان عن عباد بن العوام عن سفيان بن حسني عن الزهري عن أيوب بن بشري عن حدثنا سعيد ب - ١٦٧٩
  أن رجال سأل النيب صلى اهللا عليه و سلم عن الصدقات أيها أفضل قال على ذي الرحم الكاشح : حكيم بن حزام 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

ت سريين عن أم الرائح بنت صليع عن سلمان بن أخربنا أبو عاصم البصري ثنا بن عون عن حفصة بن - ١٦٨٠
إن الصدقة على املسكني صدقة وأهنا على ذي الرحم اثنتان : عامر الضيب ذكر أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  صدقة وصلة 
  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

عن حفصة بنت سريين عن أخربنا حممد بن يوسف عن بن عيينة قال ومسعته من الثوري عن عاصم  - ١٦٨١
[ الصدقة على املسكني صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة : الرباب عن سلمان بن عامر الضيب يرفعه قال 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم من ]  ٠ص 
   ٤إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

  كتاب الصوم

 )١   

  باب يف النهي عن صيام يوم الشك

كنا عند : بن سعيد ثنا أبو خالد األمحر عن عمرو بن قيس عن أيب إسحاق عن صلة قال أخربنا عبد اهللا  - ١٦٨٢
عمار بن ياسر فأتى بشاة مصلية فقال كلوا فتنحى بعض القوم فقال اين صائم فقال عمار بن ياسر من صام اليوم 

  الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى اهللا عليه و سلم 
غري أن احلديث . ضعيف عمرو بن قيس متأخر السماع من أيب إسحاق السبيعي  إسناده: قال حسني سليم أسد 

  صحيح لغريه 

أصبحت : حدثنا عبد اهللا بن سعيد ثنا إمساعيل بن علية ثنا حامت بن أيب صغرية عن مساك بن حرب قال  - ١٦٨٣
يأكل خبزا أو بقال يف يوم قد أشكل علي من شعبان أو من شهر رمضان فأصبحت صائما فأتيت عكرمة فإذا هو 

فقال هلم إىل الغداء فقلت اين صائم فقال أقسم باهللا لتفطرن فلما رأيته حلف وال يستثين تقدمت فعذرت وإمنا 
تسحرت قبيل ذلك مث قلت هات اآلن ما عندك فقال حدثنا بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 



  وبينه سحاب فكملوا العدة ثالثني وال تستقبلوا الشهر استقباال  صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن حال بينكم
   ٢إسناده ضعيف رواية مساك عن عكرمة مضطربة ولكن احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب الصوم لرؤية اهلالل

و سلم ذكر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : حدثنا عبيد اهللا بن عبد اجمليد ثنا مالك عن نافع عن بن عمر  - ١٦٨٤
  رمضان فقال ال تصوموا حىت تروا اهلالل وال تفطروا حىت تروه فإن غم عليكم فأقدروا له 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا هاشم بن القاسم ثنا شعبة حدثين حممد بن زياد قال مسعت أبا هريرة يقول قال رسول اهللا صلى  - ١٦٨٥
صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم الشهر : صلى اهللا عليه و سلم  اهللا عليه و سلم أو قال أبو القاسم

  فعدوا ثالثني 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أخربنا عبيد اهللا بن سعيد ثنا سفيان عن عمرو يعين بن دينار عن حممد بن جبري عن بن عباس انه عجب  - ١٦٨٦
إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم : اهللا عليه و سلم ممن يتقدم الشهر ويقول قال رسول اهللا صلى 

  عليكم فأكملوا العدة ثالثني يوما 
   ٣إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب ما يقال عند رؤية اهلالل

قال  أخربنا سعيد بن سليمان عن عبد الرمحن بن عثمان بن إبراهيم حدثين أيب عن أبيه وعمه عن بن عمر - ١٦٨٧
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا رأى اهلالل قال اهللا أكرب اللهم أهله علينا باألمن واإلميان والسالمة : 

  واإلسالم والتوفيق ملا حيب ربنا ويرضى ربنا وربك اهللا 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

لعقدي ثنا سليمان بن سفيان املديين عن بالل بن أخربنا حممد بن يزيد الرفاعي وإسحاق بن إبراهيم ثنا ا - ١٦٨٨
كان النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا رأى اهلالل قال اللهم أهله علينا باألمن : حيىي بن طلحة عن أبيه عن طلحة قال 

  واإلميان والسالمة واإلسالم ريب وربك اهللا 
   ٤إسناده ضعيف لضعف سليمان بن سفيان : قال حسني سليم أسد 

  لنهي عن التقدم يف الصيام قبل الرؤيةباب ا

أخربنا وهب بن جرير ثنا هشام عن حيىي عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه  - ١٦٨٩
  ال تقدموا قبل رمضان يوما وال يومني اال ان يكون رجال كان يصوم صوما فليصمه : و سلم 

   ٥إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



  الشهر تسع وعشرون باب

حدثنا سليمان بن حرب ثنا محاد بن زيد عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا  - ١٦٩٠
  إمنا الشهر تسع وعشرون فال تصوموا حىت تروه وال تفطروا حىت تروه فإن غم عليكم فاقدروا له : عليه و سلم 

   ٦إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  هادة على رؤية هالل رمضانباب الش

حدثنا مران بن حممد عن عبد اهللا بن وهب عن حيىي بن سامل عن أيب بكر بن نافع عن أبيه عن بن عمر  - ١٦٩١
  تراءى الناس اهلالل فأخربت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اين رأيته فصام وأمر الناس بالصيام : قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

جاء : حدثين عصمة بن الفضل ثنا حسني اجلعفي عن زائدة عن مساك عن عكرمة عن بن عباس قال  - ١٦٩٢
أعرايب إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم وقال اين رأيت اهلالل فقال أتشهد ان ال إله اال اهللا وأين رسول اهللا قال نعم 

  قال يا بالل ناد يف الناس فليصوموا غدا 
   ٧إسناده ضعيف  :قال حسني سليم أسد 

  باب مىت ميسك املتسحر من الطعام والشراب

كان أصحاب حممد صلى اهللا : أخربنا عبيد اهللا بن موسى عن إسرائيل عن أيب إسحاق عن الرباء قال  - ١٦٩٣
عليه و سلم إذا كان الرجل صائما فحضر اإلفطار فنام قبل أن يفطر مل يأكل ليله وال يومه حىت ميسي وان قيس بن 

مة األنصاري كان صائما فلما حضر اإلفطار أتى امرأته فقال عندك طعام فقالت ال ولكن انطلق فاطلب لك صر
وكان يومه يعمل فغلبته عينه وجاءت امرأته فلما رأته قالت خيبة لك فلما انتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك 

ففرحوا هبا فرحا شديدا } الرفث إىل نسائكم  أحل لكم ليلة الصيام{ للنيب صلى اهللا عليه و سلم فنزلت هذه اآلية 
  فأكلوا وشربوا حىت تبني هلم اخليط األبيض من اخليط األسود 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قلت يا رسول اهللا لقد : أخربنا أبو الوليد ثنا شريك عن حصني عن الشعيب عن عدي بن حامت قال  - ١٦٩٤
ا أسود فما تبني يل شيء قال إنك لعريض الوسادة وإمنا ذلك الليل من النهار جعلت حتت وساديت خيطا أبيض وخيط

  وكلوا واشربوا حىت يتبني لكم اخليط األبيض من اخليط األسود من الفجر { يف قوله تعاىل 
   ٨إسناده حسن من أجل شريك : قال حسني سليم أسد 

  باب ما يستحب من تأخري السحور



تسحرنا مع رسول اهللا : يم ثنا هشام عن قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت قال أخربنا مسلم بن إبراه - ١٦٩٥
  صلى اهللا عليه و سلم قال مث قام إىل الصالة قال قلت كم كان بني األذان وبني السحور قال قدر قراءة مخسني آية 

   ٩إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف فضل السحور

شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و  أخربنا سعيد بن عامر عن - ١٦٩٦
  تسحروا فإن يف السحور بركة : سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا وهب بن جرير ثنا موسى بن علي قال مسعت أيب حيدث عن أيب قيس موىل عمرو بن العاص قال  - ١٦٩٧
ن نصنع له الطعام يتسحر به فال يصيب منه كثريا فقلنا تأمرنا به وال تصيب منه كثريا كان عمرو بن العاص يأمرنا أ

قال إين ال آمركم به إين أشتهيه ولكين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول فصل ما بني صيامنا وصيام 
  أهل الكتاب أكلة السحر 

   ١٠إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  لصيام من الليلباب من مل جيمع ا

حدثنا سعيد بن شرحبيل ثنا ليث بن سعد عن حيىي بن أيوب عن عبد اهللا بن أيب بكر عن سامل بن عبد  - ١٦٩٨
من مل يبيت الصيام قبل الفجر فال : اهللا بن عمر عن بن عمر عن حفصة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  صيام له قال عبد اهللا يف فرض الواجب أقول به 
   ١١إسناده قوي : قال حسني سليم أسد 

  باب يف تعجيل اإلفطار

أخربنا حممد بن يوسف عن سفيان الثوري عن أيب حازم عن سهل بن سعد قال قال رسول اهللا صلى اهللا  - ١٦٩٩
  ال يزال الناس خبري ما عجلوا الفطر : عليه و سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حممد ثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عاصم بن عمر عن عمر قال قال رسول حدثنا عثمان بن  - ١٧٠٠
  إذا اقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطرت : اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

   ١٢إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب ما يستحب اإلفطار عليه



ثنا عاصم عن حفصة عن الرباب الضبية عن عمها سلمان بن عامر أخربنا أبو النعمان ثنا ثابت بن يزيد  - ١٧٠١
إذا أفطر أحدكم فليفطر على متر فإن مل جيد فليفطر على ماء طهور فإن املاء : أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  طهور 
   ١٣إسناده جيد الرباب : قال حسني سليم أسد 

  باب الفضل ملن فطر صائما

من : عبد امللك عن عطاء عن زيد بن خالد اجلهين عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال  أخربنا يعلى ثنا - ١٧٠٢
  فطر صائما كتب له مثل أجره اال انه ال ينقص من أجر الصائم 

   ١٤إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب النهي عن الوصال يف الصوم

عرج عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا أخربنا خالد بن خملد ثنا مالك عن أيب الزناد عن األ - ١٧٠٣
  إياكم والوصال مرتني قالوا فإنك تواصل قال إين لست مثلكم اين أبيت يطعمين ريب ويسقيين : عليه و سلم 

  إسناده قوي : قال حسني سليم أسد 

ال : يه و سلم حدثنا سعيد بن الربيع ثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عل - ١٧٠٤
  تواصلوا قيل انك تفعل ذلك قال اين لست كأحدكم اين أطعم وأسقى 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عبد اهللا بن صاحل حدثين الليث حدثين يزيد بن عبد اهللا عن عبد اهللا بن خباب عن أيب سعيد  - ١٧٠٥
ال تواصلوا فأيكم يريد ان يواصل فليواصل إىل السحر : اخلدري انه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

  قالوا انك تواصل يا رسول اهللا قال اين أبيت يل مطعم يطعمين ويسقيين 
  عبد اهللا بن صاحل سيئ احلفظ جدا غري أن احلديث صحيح : إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

بن شهاب أخربين أبو سلمة بن عبد الرمحن ان حدثنا عبد اهللا بن صاحل حدثين الليث حدثين عقيل عن  - ١٧٠٦
هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن الوصال فقال له رجال من املسلمني فإنك تواصل قال : أبا هريرة قال 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اين لست مثلكم اين أبيت يطعمين ريب ويسقيين فلما أبوا ان ينتهوا عن الوصال 
  مث يوما مث رأوا اهلالل فقال لو تأخر لزدتكم كاملنكل هلم حني أبوا ان ينتهوا  واصل هبم يوما

   ١٥إسناده ضعيف كسابقه ولكن احلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

  باب الصوم يف السفر

أن محزة بن عمرو : أخربنا حممد بن يوسف عن سفيان عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة  - ١٧٠٧
أل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول اهللا اين أريد السفر فما تأمرين قال ان شئت فصم األسلمي س



  وان شئت فأفطر 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

خرج : أخربنا خالد بن خملد ثنا مالك عن الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة عن بن عباس قال  - ١٧٠٨
 عليه و سلم عام الفتح فصام وصام الناس حىت بلغ الكديد مث أفطر فأفطر الناس فكانوا رسول اهللا صلى اهللا

  يأخذون باألحدث فاألحدث من فعل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  إسناده قوي : قال حسني سليم أسد 

قال مسعت حممد بن أخربنا هاشم بن القاسم وأبو الوليد ثنا شعبة عن حممد بن عبد الرمحن األنصاري  - ١٧٠٩
ان النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يف سفر فرأى زحاما : عمرو بن احلسن حيدث عن جابر بن عبد اهللا انه ذكر 

  ورجل قد ظلل عليه فقال ما هذا قالوا هذا صائم فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم ليس من الرب الصوم يف السفر 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أخربنا عثمان بن حممد ثنا يونس عن الزهري عن صفوان بن عبد اهللا عن أم الدرداء عن كعب بن  - ١٧١٠
  ليس من الرب الصيام يف السفر : عاصم األشعري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ان بن عبد اهللا بن صفوان عن أم الدرداء عن كعب حدثنا حممد بن أمحد ثنا سفيان ثنا الزهري عن صفو - ١٧١١
  ليس من الرب الصيام يف السفر : بن عاصم األشعري عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

   ١٦إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب الرخصة للمسافر يف اإلفطار

قدمت : املهاجر عن أيب أمية الضمري قال  حدثنا أبو املغرية ثنا األوزاعي عن حيىي عن أيب قالبة عن أيب - ١٧١٢
على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من سفر فسلمت عليه فلما ذهبت ألخرج قال انتظر الغداء يا أبا أمية قال 
فقلت اين صائم يا نيب اهللا فقال تعال أخربك عن املسافر ان اهللا وضع عنه الصيام ونصف الصالة قال أبو حممد ان 

  شاء أفطر شاء صام وان 
   ١٧إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب مىت يفطر الرجل إذا خرج من بيته يريد السفر

حدثنا عبد اهللا بن يزيد املقرئ ثنا سعيد بن أيب أيوب حدثين يزيد بن أيب حبيب ان كليب بن ذهل  - ١٧١٣
ن الفسطاط يف رمضان فدفع فقرب ركبت مع أيب بصرة الغفاري سفينة م: احلضرمي أخربه عن عبيد بن جبري قال 

  غداءه مث قال اقترب فقلت ألست ترى البيوت فقال أبو بصرة أرغبت عن سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
   ١٨إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 



  باب من أفطر يوما من رمضان متعمدا

 املطوس عن أبيه عن أيب هريرة قال أخربنا حممد بن يوسف عن سفيان عن حبيب بن أيب ثابت عن أيب - ١٧١٤
من أفطر يوما من شهر رمضان من غري رخصة وال مرض فال يقضيه صيام : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  الدهر كله ولو صام الدهر 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عمارة بن عمري حيدث عن أيب املطوس أخربنا أبو الوليد ثنا شعبة أخربين حبيب بن أيب ثابت قال مسعت  - ١٧١٥
من أفطر يوما من رمضان من غري رخصة رخصه اهللا له : عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  مل يقض عنه صيام الدهر 
   ١٩إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  باب يف الذي يقع على امرأته يف شهر رمضان هنارا

يمان بن داود اهلامشي ثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن محيد بن عبد الرمحن عن أيب هريرة حدثنا سل - ١٧١٦
أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رجل فقال هلكت فقال وما أهلكك قال واقعت امرأيت يف شهر رمضان : قال 

عم ستني مسكينا قال ال أجد قال قال فاعتق رقبة قال ليس عندي قال فصم شهرين متتابعني قال ال أستطيع قال فأط
فأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعرق فيه متر فقال أين السائل تصدق هبذا فقال أعلى أفقر من أهلي يا رسول 
  اهللا فواهللا ما بني البتيها أهل بيت أفقر منا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأنتم إذا وضحك حىت بدت أنيابه 

  إسناده صحيح : يم أسد قال حسني سل

أن رجال : حدثنا عبيد اهللا بن عبد اجمليد ثنا مالك عن بن شهاب عن محيد بن عبد الرمحن عن أيب هريرة  - ١٧١٧
  أفطر يف رمضان فذكر احلديث 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

لقاسم أخربه ان حممد بن جعفر أخربنا يزيد بن هارون ثنا حيىي بن سعيد األنصاري ان عبد الرمحن بن ا - ١٧١٨
أن رجال سأل النيب صلى اهللا عليه و سلم : بن الزبري أخربه أنه مسع عباد بن عبد اهللا بن الزبري أنه مسع عائشة تقول 

فقال إنه قد احترق فسأله ما له فقال أصاب أهله يف رمضان فأتى النيب صلى اهللا عليه و سلم مبكتل يدعى العرق 
  احملترق فقام الرجل فقال تصدق هبذا  فيه متر فقال أين

   ٢٠إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب النهي عن صوم املرأة تطوعا اال بإذن زوجها

أخربنا يزيد بن هارون انا شريك عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى اهللا  - ١٧١٩
  ذنه أنه قال المرأة ال تصومي إال بإ: عليه و سلم 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 



أخربنا حممد بن أمحد ثنا سفيان عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم  - ١٧٢٠
  ال تصوم املرأة يوما تطوعا يف غري رمضان وزوجها شاهد اال بإذنه : قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

مد بن يوسف عن سفيان عن أيب الزناد عن موسى بن أيب عثمان عن أبيه عن أيب هريرة عن أخربنا حم - ١٧٢١
  ال تصوم املرأة يوما وزوجها شاهد اال بأذنه : النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

   ٢١إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  باب الرخصة يف القبلة للصائم

أن رسول اهللا صلى : سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة  حدثنا حجاج بن منهال ثنا محاد بن - ١٧٢٢
  اهللا عليه و سلم كان يقبل وهو صائم فقال عروة أما اهنا ال تدعو اال إىل خري 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

زيز عن أخربنا سعد بن حفص الطلحي ثنا شيبان عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة عن عمر بن عبد الع - ١٧٢٣
  ان النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يقبلها وهو صائم : عروة عن عائشة 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا ليث بن سعد عن بكري بن عبد اهللا بن األشج عن عبد امللك بن سعيد  - ١٧٢٤
هششت فقبلت وأنا صائم فجئت رسول اهللا صلى اهللا : األنصاري عن جابر بن عبد اهللا عن عمر بن اخلطاب قال 

عليه و سلم فقلت اين صنعت اليوم أمرا عظيما قبلت وأنا صائم قال أرأيت لو مضمضت من املاء قلت إذا ال يضر 
  قال ففيم 

   ٢٢إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب فيمن أصبح جنبا وهو يريد الصوم

د امللك يعين بن جريج أخربين بن شهاب ان أبا بكر أخربه عن أبيه ان أم سلمة أخربنا أبو عاصم ثنا عب - ١٧٢٥
  ان النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يصبح جنبا من أهله مث يصوم : وعائشة أخربتاه 

   ٢٣إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب فيمن أكل ناسيا

ن عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أخربنا عثمان بن حممد ثنا جرير عن هشام بن سريي - ١٧٢٦
  من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإمنا أطعمه اهللا وسقاه : 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



أخربنا أبو جعفر حممد بن مهران احلمال ثنا حامت بن إمساعيل عن احلارث بن عبد الرمحن بن أيب ذباب  - ١٧٢٧
إذا أكل أحدكم أو شرب ناسيا وهو صائم مث : أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن عمه عن 

  ذكر فليتم صومه فإمنا أطعمه اهللا وسقاه قال أبو حممد أهل احلجاز يقولون يقضي وأنا أقول ال يقضي 
د اهللا بن سعد بن أيب ذئاب عياض بن عب: إسناده جيد إذا ثبتت الصحية لعم احلارث وهو : قال حسني سليم أسد 

   ٢٤فقد ذكره ابن مندة وأبو نعيم يف الصحابة وإال فهو جمهول واحلديث متفق عليه 

  باب القيء للصائم

أخربنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثين أيب حدثين حسني املعلم عن حيىي بن أيب كثري عن األوزاعي  - ١٧٢٨
ان النيب صلى اهللا عليه و سلم قاء فأفطر : يب طلحة عن أيب الدرداء عن يعيش بن الوليد عن أبيه عن معدان بن أ

  فلقيت ثوبان مبسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال صدق انا صببت له ذلك الوضوء 
   ٢٥إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب الرخصة فيه

: ين عن أيب هريرة قال أخربنا إسحاق بن إبراهيم ثنا عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن بن سري - ١٧٢٩
إذا ذرع الصائم القيء وهو ال يريده فال قضاء عليه وإذا استقاء فعليه القضاء قال عيسى زعم أهل البصرة ان 

  هشاما أوهم فيه فموضع اخلالف ها هنا 
   ٢٦إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب احلجامة تفطر الصائم

عن عبد اهللا بن يزيد عن أيب األشعث الصنعاين عن أيب أمساء الرحيب  أخربنا يزيد بن هارون أنبأ عاصم - ١٧٣٠
مررت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف مثان عشرة خلت من رمضان فأبصر رجال : عن شداد بن أوس قال 

  حيتجم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أفطر احلاجم واحملجوم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: أخربنا وهب بن جرير ثنا هشام عن حيىي عن أيب قالبة ان أبا أمساء الرحيب حدثه ان ثوبان حدثه قال  - ١٧٣١
بينما رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ميشي بالبقيع إذا رجل حيتجم فقال أفطر احلاجم واحملجوم قال أبو حممد أنا 

  أتقي احلجامة يف الصوم يف رمضان 
   ٢٧إسناده صحيح :  قال حسني سليم أسد

  باب الصائم يغتاب فيخرق صومه

أخربنا عمرو بن عون ثنا خالد بن عبد اهللا عن واصل موىل أيب عيينة عن بشار بن أيب سيف عن الوليد  - ١٧٣٢
: بن عبد الرمحن عن عياض بن غطيف عن أيب عبيدة بن اجلراح قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 



  ا مل خيرقها قال أبو حممد يعين بالغيبة الصوم جنه م
   ٢٨إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  باب الكحل للصائم

أخربنا أبو نعيم ثنا عبد الرمحن بن النعمان أبو النعمان األنصاري حدثين أيب عن جدي وكان جدي قد  - ١٧٣٣
نهار وأنت صائم واكتحل ليال باإلمثد فإنه ال تكتحل بال: أتى به النيب صلى اهللا عليه و سلم فمسح على رأسه وقال 

  جيلو البصر وينبت الشعر قال أبو حممد ال أرى بالكحل بأسا 
} فمن شهد منكم الشهر فليصمه { باب يف تفسري قوله تعاىل  ٢٩مل حيكم عليه احملقق : قال حسني سليم أسد 

حلارث عن يزيد موىل سلمة بن األكوع أخربنا عبد اهللا بن صاحل حدثين بكر هو بن مضر عن عمرو بن ا - ١٧٣٤
قال كان من أراد ان يفطر } وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكني { ملا نزلت هذه اآلية : عن سلمة انه قال 

  ويفتدي فعل حىت نزلت اآلية اليت بعدها فنسختها 
   ٣٠إسناده ضعيف ولكن احلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

  ا تطوعا مث يفطرباب فيمن يصبح صائم

أخربنا أبو النعمان ثنا محاد بن سلمة عن مساك بن حرب عن هارون بن ابنة أم هانئ أو بن بن أم هانئ  - ١٧٣٥
أن النيب صلى اهللا عليه و سلم دخل عليها وهي صائمة فأيت بإناء فشرب مث ناوهلا فشربت فقال : عن أم هانئ 

رمضان فصومي يوما وإن كان تطوعا فإن شئت فاقضيه فإن شئت  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن كان قضاء
  فال تقضيه 

  إسناده ضعيف هارون جمهول : قال حسني سليم أسد 

ملا : حدثنا عثمان بن حممد ثنا جرير عن يزيد بن أيب زياد عن عبد اهللا بن احلارث عن أم هانئ قالت  - ١٧٣٦
اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأم هانئ عن ميينه قالت  كان يوم فتح مكة جاءت فاطمة فجلست عن يسار رسول

فجاءت الوليدة بإناء فيه شراب فناولته فشرب منه مث ناوله أم هانئ فشربت منه مث قالت يا رسول اهللا لقد أفطرت 
  وكنت صائمة فقال هلا أكنت تقضني شيئا قالت ال قال فال يضرك ان كان تطوعا قال أبو حممد أقول به 

   ٣١إسناده ضعيف لضعف يزيد بن أيب زياد : يم أسد قال حسني سل

  باب من دعي إىل الطعام وهو صائم فليقل اين صائم

أخربنا حجاج بن منهال ثنا سفيان بن عيينة عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا  - ١٧٣٧
  ين صائم إذا دعي أحدكم إىل طعام وهو صائم فليقل ا: صلى اهللا عليه و سلم 
   ٣٢إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف الصائم إذا أكل عنده



أخربنا هاشم بن القاسم ثنا شعبة عن حبيب األنصاري قال مسعت موالة لنا يقال هلا ليلى حتدث عن  - ١٧٣٨
لي فقالت اين ان النيب صلى اهللا عليه و سلم دخل عليها فدعت له بطعام فقال هلا ك: جدهتا أم عمارة بنت كعب 

صائمة فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم ان الصائم إذا أكل عنده صلت عليه املالئكة حىت يفرغوا ورمبا قال حىت 
  يقضوا أكلهم 

   ٣٣إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

  باب وصال شعبان برمضان

ما رأيت رسول اهللا : سلمة قالت أخربنا عبيد اهللا عن إسرائيل عن منصور عن سامل عن أيب سلمة عن أم  - ١٧٣٩
صلى اهللا عليه و سلم صام شهرا تاما إال شعبان فإنه كان يصله برمضان ليكونا شهرين متتابعني وكان يصوم من 

  الشهر حىت نقول ال يفطر ويفطر حىت نقول ال يصوم 
   ٣٤إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب النهي عن الصوم بعد انتصاف شعبان

أخربنا عبد الصمد بن عبد الوارث ثنا عبد الرمحن احلنفي يقال عبد الرمحن بن إبراهيم عن العالء عن  - ١٧٤٠
  إذا كان النصف من شعبان فأمسكوا عن الصوم : أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ليس : ( (  ٥/  ٢١١) ) رح والتعديل اجل( ( عبد الرمحن بن إبراهيم قال أبو حامت يف : قال حسني سليم أسد 
أخربنا احلكم بن املبارك عن عبد العزيز بن حممد عن العالء عن  - ١٧٤١) بالقوي روى حديثا منكرا عن العالء 

  حنو هذا : أبيه عن أيب هريرة 
   ٣٥إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب الصوم من سرر الشهر

اجلريري عن أيب العالء بن الشخري عن مطرف عن عمران بن حصني أن أخربنا يزيد بن هارون انا  - ١٧٤٢
هل صمت من سرر هذا الشهر فقال ال قال إذا أفطرت من رمضان : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال لرجل 

  فصم يومني قال أبو حممد سرره آخره 
أخربنا حممد بن  - ١٧٤٣و سلم  باب يف صيام النيب صلى اهللا عليه ٣٦إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ما صام النيب صلى اهللا عليه و سلم شهرا : عيسى ثنا أبو عوانة عن أيب بشر عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال 
كامال غري رمضان وان كان ليصوم إذا صام حىت يقول القائل ال واهللا ال يفطر ويفطر إذا أفطر حىت يقول القائل ال 

  واهللا ال يصوم 
   ٣٧إسناده صحيح : ني سليم أسد قال حس

  باب النهي عن صيام الدهر



ذكر : أخربنا حممد بن يوسف عن األوزاعي عن قتادة عن مطرف بن عبد اهللا بن الشخري عن أبيه قال  - ١٧٤٤
  عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رجل يصوم الدهر فقال ال صام وال أفطر 

   ٣٨إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف صوم ثالثة أيام من كل شهر

أوصاين : أخربنا يزيد بن هارون ثنا العوام ثنا سليمان انه مسع بن أيب سليمان انه مسع أبا هريرة يقول  - ١٧٤٥
  خليلي بثالث لست بتاركهن ان ال أنام اال على وتر وان أصوم ثالثة أيام من كل شهر وان ال أدع ركعيت الضحى 

  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

  حنوه : أخربنا أبو الوليد ثنا شعبة عن عباس اجلريري عن أيب عثمان عن أيب هريرة  - ١٧٤٦
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

صيام البيض : حدثنا أبو الوليد ثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال  - ١٧٤٧
  صيام الدهر وإفطاره 

   ٣٩إسناده صحيح : ال حسني سليم أسد ق

  باب يف النهي عن الصيام يوم اجلمعة

أخربنا أبو عاصم عن بن جريج عن عبد احلميد بن جبري بن شيبة عن حممد بن عباد بن جعفر قال قلت  - ١٧٤٨
  أهنى النيب صلى اهللا عليه و سلم عن صوم يوم اجلمعة قال نعم ورب هذا البيت : جلابر 

   ٤٠إسناده صحيح : يم أسد قال حسني سل

  باب يف صيام يوم السبت

أخربنا أبو عاصم عن ثور عن خالد بن معدان حدثين عبد اهللا بن بسر عن أخته يقال هلا الصماء ان  - ١٧٤٩
ال تصوموا يوم السبت اال فيما افترض عليكم وان مل جيد أحدكم اال كذا أو : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  ة فليمضغه حلاء شجر
   ٤١إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف صيام يوم اإلثنني واخلميس

ان موىل قدامة بن مظعون : حدثنا وهب بن جرير حدثنا هشام عن حيىي عن عمر بن احلكم بن ثوبان  - ١٧٥٠
ميس يف الطريق حدثه ان موىل أسامة حدثه قال كان أسامة يركب إىل مال له بوادي القرى فيصوم اإلثنني واخل

فقلت له مل تصوم اإلثنني واخلميس يف السفر وقد كربت وضعفت أو رققت فقال ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و 



  سلم كان يصوم اإلثنني واخلميس وقال ان أعمال الناس تعرض يوم اإلثنني واخلميس 
  إسناده ضعيف فيه جمهوالن : قال حسني سليم أسد 

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم : عن حممد بن رفاعة عن سهيل عن أبيه عن أيب هريرة أخربنا أبو عاصم  - ١٧٥١
  كان يصوم يوم اإلثنني واخلميس فسألته فقال إن األعمال تعرض يوم اإلثنني واخلميس 

   ٤٢إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  باب يف صوم داود

عمر ويعين بن دينار عن عمرو بن أوس عن عبد اهللا بن أخربنا عثمان بن حممد ثنا سفيان بن عيينة عن  - ١٧٥٢
أحب الصيام إىل اهللا عز و جل صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما وأحب الصالة إىل اهللا عز : عمرو يرفعه قال 

و جل صالة داود كان يصلي نصفا وينام ثلثا ويسبح سدسا قال أبو حممد هذا اللفظ األخري غلط أو خطأ إمنا هو 
  كان ينام نصف الليل ويصلي ثلثه ويسبح سدسه  انه

   ٤٣إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب النهي عن الصيام يوم الفطر ويوم األضحى

حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن عبد امللك بن عمري عن قزعة موىل زياد عن أيب سعيد اخلدري عن  - ١٧٥٣
  ومني يوم الفطر ويوم النحر ال صوم ي: النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

   ٤٤إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب صيام الستة من شوال

حدثنا نعيم بن محاد ثنا عبد العزيز بن حممد ثنا صفوان وسعد بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أيب أيوب  - ١٧٥٤
  لك صيام الدهر من صام رمضان مث اتبعه ستة من شوال فذ: عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  إسناده حسن ولكن احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا حيىي بن حسان ثنا حيىي بن محزة ثنا حيىي بن احلارث الذماري عن أيب أمساء الرحيب عن ثوبان ان  - ١٧٥٥
نة يعين شهر صيام شهر بعشرة أشهر وستة أيام بعدهن بشهرين فذلك متام س: رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  رمضان وستة أيام بعده 
   ٤٥إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف صيام احملرم

جاء : حدثنا حممد بن سعيد ثنا حممد بن فضيل عن عبد الرمحن بن إسحاق عن النعمان بن سعد قال  - ١٧٥٦
هذا بعد إذ مسعت رجال رجل إىل علي فسأله عن شهر بعد شهر رمضان يصومه فقال له علي ما سألين أحد عن 



سأل النيب صلى اهللا عليه و سلم أي شهر يصومه من السنة بعد شهر رمضان فأمر بصيام احملرم وقال إن فيه يوما 
  تاب اهللا على قوم ويتوب فيه على قوم 

  إسناده ضعيف لضعف عبد الرمحن بن إسحاق : قال حسني سليم أسد 

ن عبد امللك بن عمري عن حممد بن املنتشر عن محيد بن عبد الرمحن أخربنا زيد بن عوف ثنا أبو عوانة ع - ١٧٥٧
  أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر اهللا الذي تدعونه احملرم : عن أيب هريرة ان النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  ولكن احلديث صحيح . زيد بن عوف متروك واهتمه أبو زرعة : قال حسني سليم أسد 

يم وأنبأ حيىي بن حسان أنا أبو عوانة عن أيب بشر عن محيد بن عبد الرمحن احلمريي عن أيب حدثنا أبو نع - ١٧٥٨
  أفضل الصيام بعد شهر رمضان احملرم : هريرة أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

   ٤٦إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف صيام يوم عاشوراء

قدم رسول اهللا : أيب بشر عن سعيد بن جبري عن بن عباس انه قال  أخربنا سهل بن محاد ثنا شعبة عن - ١٧٥٩
صلى اهللا عليه و سلم املدينة واليهود يصومون يوم عاشوراء فسأهلم فقالوا هذا اليوم الذي ظهر فيه موسى على 

  فرعون فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أنتم أوىل مبوسى فصوموه 
  ح إسناده صحي: قال حسني سليم أسد 

أن النيب صلى اهللا عليه : أخربنا عبيد اهللا بن عبد اجمليد ثنا بن أيب ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة  - ١٧٦٠
  و سلم كان يصوم يوم عاشوراء ويأمرنا بصيامه 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

صلى اهللا عليه و سلم بعث يوم أن النيب : أخربنا أبو عاصم عن يزيد بن أيب عبيد عن سلمة بن األكوع  - ١٧٦١
عاشوراء رجال من أسلم إن اليوم يوم عاشوراء فمن كان أكل أو شرب فليتم بقية يومه ومن مل يكن أكل وشرب 

  فليصمه 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

هذا : م أخربنا يعلى عن حممد بن إسحاق عن نافع عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل - ١٧٦٢
يوم عاشوراء وكانت قريش تصومه يف اجلاهلية فمن أحب منكم ان يصومه فليصمه ومن أحب منكم ان يتركه 

  فليتركه وكان بن عمر ال يصومه اال ان يوافق صيامه 
  رجاله ثقات غري أن ابن إسحاق قد عنعن ولكنه متابع عليه واحلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

كان : بد الوهاب بن سعيد ثنا شعيب بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت أخربنا ع - ١٧٦٣
يوم عاشوراء يوما يصومه قريش يف اجلاهلية فلما قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املدينة صامه وأمر بصيامه 



  شاء تركه  حىت إذا فرض رمضان كان رمضان هو الفريضة وترك يوم عاشوراء فمن شاء صامه ومن
   ٤٧إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف صيام يوم عرفة

أخربنا وهب بن جرير ثنا موسى بن علي عن أبيه عن عقبة بن عامر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و  - ١٧٦٤
  يوم عرفة وأيام التشريق عيدنا أهل اإلسالم وهي أيام أكل وشرب : سلم 

  ناده صحيح إس: قال حسني سليم أسد 

سئل بن عمر عن صوم يوم : أخربنا املعلى بن أسد ثنا إمساعيل بن علية حدثنا بن أيب جنيح عن أبيه قال  - ١٧٦٥
عرفة فقال حججت مع النيب صلى اهللا عليه و سلم فلم يصمه وحججت مع أيب بكر فلم يصمه وحججت مع عمر 

  أمر به وال أهنى عنه فلم يصمه وحججت مع عثمان فلم يصمه وأنا ال أصومه وال 
   ٤٨إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب النهي عن صيام أيام التشريق

ان رسول : حدثنا أبو النعمان ثنا محاد بن زيد عن عمرو بن دينار عن نافع بن جبري عن بشر بن سحيم  - ١٧٦٦
  دخل اجلنة اال مؤمن وهي أيام أكل وشرب اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمره أو أمر رجال ينادي أيام التشريق انه ال ي

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

انه دخل هو : أخربنا عبد اهللا بن صاحل حدثين الليث حدثين يزيد بن عبد اهللا عن أيب مرة موىل عقيل  - ١٧٦٧
رو طعاما فقال وعبد اهللا بن عمرو على عمرو بن العاص وذلك الغد أو بعد الغد من يوم األضحى فقرب إليهم عم

عبد اهللا اين صائم فقال عمرو أفطر فإن هذه األيام اليت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يأمرنا بفطرها وهنانا 
  عن صيامها فأفطر عبد اهللا فأكل وأكلت معه 

بن  إسناده ضعيف لضعف عبد اهللا بن صاحل غري أنه ال ينفرد به فقد تابعه عليه شعيب: قال حسني سليم أسد 
   ٤٩الليث بن سعد وهو ثقة فقيه نبيل فيصح اإلسناد 

  باب الرجل ميوت وعليه صوم

ان امرأة نذرت أن تصوم : حدثنا سهل بن محاد ثنا شعبة عن أيب بشر عن سعيد بن جبري عن بن عباس  - ١٧٦٨
لى اهللا عليه و سلم فماتت فجاء أخوها إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فسأله عن ذلك فقال له رسول اهللا ص

  لو كان عليها دين كنت قاضيه قال نعم قال فاقضوا اهللا فاهللا أحق بالوفاء قال فصام عنها 
   ٥٠إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف فضل الصيام



يه أخربنا يزيد بن هارون انا حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عل - ١٧٦٩
  خللوف فم الصائم أطيب عند اهللا من ريح املسك وللصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة يوم القيامة : و سلم 

  ولكن احلديث متفق عليه . إسناده حسن من أجل حممد بن عمرو : قال حسني سليم أسد 

صلى اهللا عليه و سلم  أخربنا يزيد انا حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا - ١٧٧٠
كل عمل بن آدم له فاحلسنة بعشر أمثاهلا إىل سبع مائة ضعف اال الصيام هو يل وأنا أجزي به انه : يقول اهللا تعاىل 

  يترك الطعام وشهوته من أجلي ويترك الشراب وشهوته من أجلي فهو يل وأنا أجزي به 
  احلديث متفق عليه إسناده حسن من أجل حممد بن عمرو و: قال حسني سليم أسد 

: أخربنا أبو نعيم ثنا األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  - ١٧٧١
  الصوم جنة 

   ٥١إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب دعاء الصائم ملن يفطر عنده

ان النيب صلى اهللا : كثري عن أنس بن مالك أخربنا يزيد بن هارون انا هشام الدستوائي عن حيىي بن أيب  - ١٧٧٢
  عليه و سلم كان إذا أفطر عند الناس قال أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم األبرار وتنزلت عليكم املالئكة 

   ٥٢إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف فضل العمل يف العشر

عت مسلما البطني عن سعيد بن جبري عن بن عباس حدثنا سعيد بن الربيع ثنا شعبة عن سليمان قال مس - ١٧٧٣
ما من العمل يف أيام أفضل من العمل يف عشر ذي احلجة قيل وال اجلهاد يف : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  سبيل اهللا قال وال اجلهاد يف سبيل اهللا اال رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بشيء 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أخربنا يزيد بن هارون انا أصبغ عن القاسم بن أيب أيوب عن سعيد عن بن عباس عن النيب صلى اهللا  - ١٧٧٤
ما من عمل أزكى عند اهللا عز و جل وال أعظم أجرا من خري يعمله يف عشر األضحى قيل وال : عليه و سلم قال 

ل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء اجلهاد يف سبيل اهللا قال وال اجلهاد يف سبيل اهللا عز و جل اال رج
  قال وكان سعيد بن جبري إذا دخل أيام العشر اجتهد اجتهادا شديدا حىت ما يكاد يقدر عليه 

   ٥٣إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف فضل شهر رمضان



أيب هريرة ان رسول اهللا صلى  حدثنا أبو الربيع الزهراين ثنا إمساعيل بن جعفر ثنا أبو سهيل عن أبيه عن - ١٧٧٥
  إذا جاء رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب النريان وصفدت الشياطني : اهللا عليه و سلم قال 

   ٥٤إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف ففضل قيام شهر رمضان

رمحن عن أيب هريرة ان حدثنا وهب بن جرير ثنا هشام عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة بن عبد ال - ١٧٧٦
من قام رمضان إميانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر غفر له : النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  ما تقدم من ذنبه 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عبد الرمحن عن جبري بن نفري حدثنا زكريا بن عدي ثنا يزيد بن زريع عن داود بن أيب هند عن الوليد بن  - ١٧٧٧
صمنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم شهر رمضان قال فلم يقم بنا من الشهر شيئا حىت بقي : عن أيب ذر قال 

سبع قال فقام بنا حىت ذهب ثلث الليل قال فلما كانت السادسة مل يقم بنا فلما كانت اخلامسة قام بنا حىت ذهب 
سول اهللا لو فعلنا بقية هذه الليلة فقال إن الرجل إذا قام مع اإلمام حىت ينصرف من شطر الليل اآلخر قلنا يا ر

صالته حسب له قيام ليلته فلما كانت الرابعة مل يقم بنا فلما كانت الثالثة مجع أهله ونساءه والناس فقام بنا حىت 
  ية الشهر خشينا ان يفوتنا الفالح قلنا وما الفالح قال السحور قال مث مل يقم بنا بق

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عبيد اهللا بن موسى عن سفيان عن داود عن الوليد بن عبد الرمحن اجلرشي عن جبري بن نفري  - ١٧٧٨
  حنوه : احلضرمي عن أيب ذر 

 حدثنا عاصم بن - ١٧٧٩باب اعتكاف النيب صلى اهللا عليه و سلم  ٥٥إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و : يوسف ثنا أبو بكر بن عياش عن أيب حصني عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال 

  سلم يعتكف العشر األواخر فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما 
  أبو عثمان بن عاصم : إسناده حسن من أجل أيب بكر بن عياش وأبو حصني هو : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو اليمان أخربنا شعيب بن أيب محزة عن الزهري أخربين علي بن حسني ان صفية بنت حيي  - ١٧٨٠
جاءت النيب صلى اهللا عليه و سلم تزوره يف اعتكافه يف املسجد احلرام يف العشر األواخر من رمضان : أخربته اهنا 

  فتحدثت عنده ساعة مث قامت 
   ٥٦ إسناده صحيح: قال حسني سليم أسد 

  باب يف ليلة القدر

خرج علينا رسول اهللا صلى اهللا : أخربنا يزيد بن هارون ثنا محيد عن أنس عن عبادة بن الصامت قال  - ١٧٨١
عليه و سلم وهو يريد ان خيربنا بليلة القدر فتالحا رجالن من املسلمني فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اين 



م بليلة القدر وكان بني فالن وفالن حلاء فرفعت وعسى ان يكون خريا خرجت إليكم وأنا أريد ان أخربك
  فالتمسوها يف العشر األواخر يف اخلامسة والسابعة والتاسعة 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أخربنا عبد اهللا بن صاحل حدثين الليث حدثين يونس عن بن شهاب قال وقال أبو سلمة عن أيب هريرة ان  - ١٧٨٢
  رأيت ليلة القدر مث أيقظين بعض أهلي فنسيتها فالتمسوها يف العشر الغوابر : اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال  رسول

  إسناده ضعيف ولكن احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

أخربنا عبد اهللا بن صاحل حدثين الليث حدثين عقيل عن بن شهاب قال أخربين سامل بن عبد اهللا ان عبد  - ١٧٨٣
  التمسوا ليلة القدر يف السبع األواخر :  بن عمر قال ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال اهللا

   ٥إسناده ضعيف ولكن احلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

  كتاب املناسك

 )١   

  باب من أراد احلج فليستعجل

قيمي عن مهران أيب صفوان عن بن عباس حدثنا عبد اهللا بن سعيد ثنا أبو معاوية ثنا احلسن بن عمرو الف - ١٧٨٤
  من أراد احلج فليستعجل : قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

   ٢إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

  باب من مات ومل حيج

أخربنا يزيد بن هارون عن شريك عن ليث عن عبد الرمحن بن سابط عن أيب أمامة قال قال رسول اهللا  - ١٧٨٥
من مل مينعه عن احلج حاجة ظاهرة أو سلطان جائر أو مرض حابس فمات ومل حيج فليمت : عليه و سلم صلى اهللا 

  ان شاء يهوديا وان شاء نصرانيا 
باب يف حج النيب صلى اهللا عليه و سلم  ٣ابن أيب سليم : إسناده ضعيف لضعف ليث وهو : قال حسني سليم أسد 

ثنا حيىي بن آدم ثنا زهري عن أيب إسحاق قال مسعت زيد بن أرقم أخربنا جماهد بن موسى  - ١٧٨٦حجة واحدة 
  حج النيب صلى اهللا عليه و سلم بعد هجرته حجة قال وقال أبو إسحاق حج قبل هجرته حجة : يقول 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

لنيب صلى اهللا عليه و سلم قلت ألنس كم حج ا: أخربنا أبو الوليد الطيالسي ثنا مهام حدثنا قتادة قال  - ١٧٨٧
قال حجة واحدة واعتمر أربعا عمرته األوىل اليت صده املشركون عن البيت وعمرته الثانية حني صاحلوه فرجع من 

  العام املقبل وعمرته من اجلعرانة حني قسم غنيمة حنني يف ذي القعدة وعمرته مع حجته 
   ٤إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



  جباب كيف وجوب احل

حدثنا حممد بن كثري ثنا سليمان بن كثري عن الزهري عن سنان عن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى  - ١٧٨٨
كتب عليكم احلج فقيل يا رسول اهللا يف كل عام قال ال ولو قلتها لوجبت احلج مرة فما زاد فهو : اهللا عليه و سلم 

  تطوع 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  حنوه : عبيد اهللا بن موسى عن شريك عن مساك عن عكرمة عن بن عباس  أخربنا - ١٧٨٩
   ٥إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  باب املواقيت يف احلج

وقت رسول اهللا صلى اهللا عليه و : أخربنا أمحد بن عبد اهللا بن يونس ثنا مالك عن نافع عن بن عمر قال  - ١٧٩٠
لشام اجلحفة وألهل جند قرنا قال قال بن عمر أما هذه الثالث فقد مسعتهن من سلم ألهل املدينة ذا احلليفة وألهل ا

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وبلغين انه وقت ألهل اليمن يلملم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  مثله : أخربنا أمحد بن عبد اهللا ثنا مالك عن عبد اهللا بن دينار عن بن عمر  - ١٧٩١
  إسناده صحيح : ليم أسد قال حسني س

أن النيب صلى اهللا عليه و سلم : حدثنا مسلم بن إبراهيم ثنا وهيب ثنا بن طاوس عن أبيه عن بن عباس  - ١٧٩٢
وقت ألهل املدينة ذا احلليفة وألهل الشام اجلحفة وألهل جند قرن املنازل وألهل اليمن يلملم هن ألهلهن ولكل 

  احلج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حىت أهل مكة من مكة آت أتى عليهن من غريهن ممن أراد 
   ٦إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب االغتسال يف اإلحرام

: حدثنا حممد بن يوسف ثنا بن عيينة عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد اهللا بن حنني عن أبيه قال  - ١٧٩٣
ل احملرم رأسه فأرسلوين إىل أيب أيوب األنصاري كيف رأيت رسول اهللا امترى املسور بن خمرمة وبن عباس يف غس

صلى اهللا عليه و سلم يغسل رأسه وهو حمرم فأتيت أبا أيوب وهو بني قرين البئر وقد ستر عليه بثوب فسلمت عليه 
ل رأسه فضم الثوب إليه فقلت أرسلين إليك بن أخيك بن عباس كيف رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يغس

  فأمر يديه على رأسه مقبال ومدبرا 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



أخربنا عبد اهللا بن أيب زياد ثنا عبد اهللا بن يعقوب املدين عن بن أيب الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن  - ١٧٩٤
  ان النيب صلى اهللا عليه و سلم جترد لإلهالل واغتسل : ثابت عن أبيه 
   ٧إسناده ضعيف عبد اهللا بن يعقوب املدين جمهول : ليم أسد قال حسني س

  باب يف فضل احلج والعمرة

أخربنا عبيد اهللا بن موسى عن سفيان عن مسي عن أيب صاحل عن أيب هريرة ان النيب صلى اهللا عليه و  - ١٧٩٥
   حجة مربورة ليس هلا ثواب اال اجلنة وعمرتان تكفران ما بينهما من الذنوب: سلم قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أخربنا أبو الوليد الطيالسي ثنا شعبة حدثين منصور قال مسعت أبا حازم حيدث عن أيب هريرة عن النيب  - ١٧٩٦
  من حج البيت فلم يرفث ومل يفسق ومل يشفق رجع كما ولدته أمه : صلى اهللا عليه و سلم انه قال 

   ٨إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب أي احلج أفضل

حدثنا حممد بن العالء ثنا حممد بن إمساعيل بن أيب فديك عن الضحاك بن عثمان عن حممد بن املنكدر  - ١٧٩٧
سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أي احلج أفضل قال العج والثج : عن عبد الرمحن بن يربوع عن أيب بكر قال 

  دم العج يعين التلبية والثج يعين إهراق ال
مل يسمع حممد بن املنكدر من عبد الرمحن بن يربوع : ( ( رجاله ثقات غري أن الترمذي قال : قال حسني سليم أسد 

 ) (٩   

  باب ما يلبس احملرم من الثياب

ان رجال سأل النيب : أخربنا يزيد بن هارون انا حيىي هو بن سعيد عن عمر بن نافع عن أبيه عن بن عمر  - ١٧٩٨
ه و سلم ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا قال ال تلبسوا القمص وال السراويالت وال العمائم وال صلى اهللا علي

الربانس وال اخلفاف اال ان يكون أحد ليست له نعالن فليلبس اخلفني وليجعلهما أسفل من الكعبني وال تلبسوا من 
  الثياب شيئا مسه ورس وال زعفران 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أخربنا أبو عاصم عن بن جريج عن عمرو بن دينار عن أيب الشعثاء أخربين بن عباس انه مسع النيب صلى  - ١٧٩٩
من مل جيد إزارا فليلبس سراويل ومن مل جيد نعلني فليلبس خفني قال قلت أو قيل أيقطعهما : اهللا عليه و سلم قال 

  قال ال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عما : نا خالد بن خملد ثنا مالك عن نافع عن بن عمر قال أخرب - ١٨٠٠
يلبس احملرم قال ال يلبس القمص وال العمائم وال السراويالت وال الربانس وال اخلفاف اال ان ال جيد النعلني 

  فليلبس خفني ويقطعهما أسفل من الكعبني 
   ١٠د واحلديث متفق عليه إسناده جي: قال حسني سليم أسد 

  باب الطيب عند اإلحرام

كنت : أخربنا حجاج بن منهال ثنا محاد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة اهنا قالت  - ١٨٠١
أطيب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قبل ان حيرم بأطيب الطيب قال وكان عروة يقول لنا تطيبوا قبل ان حترموا 

  ا يوم النحر وقبل ان تفيضو
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

لقد : حدثنا عبد اهللا بن صاحل حدثين الليث عن هشام عن عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة قالت  - ١٨٠٢
  كنت أطيب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عند إحرامه بأطيب ما أجده 

  إسناده ضعيف واحلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

أخربنا يزيد بن هارون وجعفر بن عون قاال ثنا حيىي بن سعيد ان عبد الرمحن بن القاسم أخربه عن أبيه  - ١٨٠٣
  طيبت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إلحرامه وطيبته مبىن قبل ان يفيض : قال مسعت عائشة رضي اهللا عنها تقول 

   ١١إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  حلائض إذا أرادتا احلج وبلغتا امليقاتباب النفساء وا

حدثين عثمان بن حممد ثنا عبدة عن عبيد اهللا بن عمر عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن عائشة  - ١٨٠٤
  نفست أمساء مبحمد بن أيب بكر بالشجرة فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أبا بكر ان تغتسل وهتل : قالت 

  سناده صحيح إ: قال حسني سليم أسد 

يف حديث : أخربنا عثمان بن حممد ثنا جرير عن حيىي بن سعيد عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر  - ١٨٠٥
  أمساء بنت عميس حني نفست بذي احلليفة فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أبا بكر أن يأمرها ان تغتسل وهتل 

   ١٢إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  وقت يستحب اإلحرام باب يف أي

أخربنا عمرو بن عون انا عبد السالم بن حرب عن خصيف عن سعيد بن جبري عن بن عباس رضي اهللا  - ١٨٠٦
  ان النيب صلى اهللا عليه و سلم أحرم دبر الصالة : عنه 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 



أن النيب صلى : حلسن عن أنس بن مالك أخربنا إسحاق قال أخربنا النضر هو بن مشيل انا أشعث عن ا - ١٨٠٧
  اهللا عليه و سلم أحرم وأهل يف دبر الصالة 

   ١٣إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف التلبية

ان النيب صلى اهللا عليه و سلم كان : أخربنا يزيد بن هارون انا حيىي يعين بن سعيد عن نافع عن بن عمر  - ١٨٠٨
ك لبيك ال شريك لك لبيك ان احلمد والنعمة لك وامللك ال شريك لك قال حيىي وذكر إذا لىب قال لبيك اللهم لبي

  نافع ان بن عمر كان يزيد هؤالء الكلمات لبيك والرغباء إليك والعمل لبيك لبيك 
   ١٤إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف رفع الصوت بالتلبية

هللا بن أيب بكر عن خالد بن السائب عن أبيه قال قال رسول اهللا أخربنا خالد بن خملد ثنا مالك عن عبد ا - ١٨٠٩
  أتاين جربائيل فقال مر أصحابك أو من معك ان يرفعوا أصواهتم بالتلبية وباإلهالل : صلى اهللا عليه و سلم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  بإسناده حنوه : حدثنا عثمان بن حممد ثنا بن عيينة عن عبد اهللا بن أيب بكر  - ١٨١٠
   ١٥إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب االشتراط يف احلج

أن : أخربنا أبو النعمان ثنا ثابت بن يزيد ثنا هالل بن خباب قال فحدثت عكرمة فحدثين عن بن عباس  - ١٨١١
يد ان أحج فكيف ضباعة بنت الزبري بن عبد املطلب أتت النيب صلى اهللا عليه و سلم فقالت يا رسول اهللا اين أر

  أقول قال قويل لبيك اللهم لبيك وحملي حيث حتبسين فإن لك على ربك ما استثنيت 
   ١٦إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف إفراد احلج

ان : أخربنا خالد بن خملد ثنا مالك عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي اهللا تعاىل عنها  - ١٨١٢
  لى اهللا عليه و سلم أفرد احلج رسول اهللا ص

   ١٧إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

  باب يف القرآن

اين حمدثك : أخربنا سليمان بن حرب أخربنا أبو هالل ثنا قتادة عن مطرف قال قال عمران بن حصني  - ١٨١٣
ين حىت ذهب أثر حبديث لعل اهللا ان ينفعك به بعد انه كان يسلم علي وان بن زياد أمرين فاكتويت فاحبس ع



  املكاوي واعلم ان املتعة حالل يف كتاب اهللا مل ينه عنها نيب ومل ينزل فيها كتاب قال رجل برأيه ما بدا له 
   ١٨حممد بن سليم ولكن احلديث متفق عليه : إسناده حسن من أجل أيب هالل الراسيب : قال حسني سليم أسد 

  باب يف التمتع

مسعت عام : ا حممد بن إسحاق عن الزهري عن حممد بن عبد اهللا بن نوفل قال أخربنا أمحد بن خالد ثن - ١٨١٤
حج معاوية يسأل سعد بن مالك كيف تقول بالتمتع بالعمرة إىل احلج قال حسنة مجيلة فقال قد كان عمر ينهى عنها 

  فأنت خري من عمر قال عمر خري مين وقد فعل ذلك النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو خري من عمر 
  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

أتيت رسول اهللا صلى : حدثنا سهل بن محاد ثنا شعبة ثنا قيس بن مسلم عن طارق عن أيب موسى قال  - ١٨١٥
اهللا عليه و سلم حني حج وهو منيخ بالبطحاء فقال يل أحججت قلت نعم قال كيف أهللت قال قلت لبيك بإهالل 

م قال أحسنت اذهب فطف بالبيت وبالصفا واملروة مث حل قال فطفت بالبيت كإهالل النيب صلى اهللا عليه و سل
وبالصفا واملروة مث أتيت امرأة من نساء بين قيس فجعلت تفلي رأسي فجعلت أفيت الناس بذلك فقال يل رجل يا 

ها الناس من عبد اهللا بن قيس رويدا بعض فتياك فإنك ال تدري ما أحدث أمري املؤمنني يف النسك بعدك فقلت يا أي
كنا أفتيناه فتيا فليتئد فإن أمري املؤمنني قادم عليكم فيه تأمتوا فلما قدم أتيته فذكرت ذلك له فقال إن نأخذ بكتاب 

اهللا فإن كتاب اهللا يأمر بالتمام وأن نأخذ بسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  له سلم مل حيل حىت بلغ اهلدي حم

   ١٩إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب ما يقتل احملرم يف إحرامه

مخس ال جناح : أخربنا يزيد بن هارون انا حيىي عن نافع عن بن عمر ان النيب صلى اهللا عليه و سلم قال  - ١٨١٦
  يف قتلهن الغراب والفأرة واحلدأة والعقرب والكلب العقور 

  ح إسناده صحي: قال حسني سليم أسد 

أمر : أخربنا إسحاق انا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي اهللا عنها قالت  - ١٨١٧
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بقتل مخس فواسق يف احلل واحلرم احلدأة والغراب والفأرة والعقرب والكلب 

  العقور قال عبد اهللا الكلب العقور وقال بعضهم األسود 
  إسناده صحيح :  سليم أسد قال حسني

أخربنا عبد الرزاق قال بعض أصحابنا ان معمرا كان يذكره عن الزهري عن سامل عن أبيه وعروة عن  - ١٨١٨
  عائشة رضي اهللا عنها عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

   ٢٠مل حيكم عليه احملقق : قال حسني سليم أسد 

  باب احلجامة للمحرم



احتجم : يوسف عن سفيان عن عبد اهللا بن عثمان عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال أخربنا حممد بن  - ١٨١٩
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو حمرم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا مروان بن حممد حدثنا سليمان بن بالل ثنا علقمة بن أيب علقمة عن عبد الرمحن األعرج عن عبد  - ١٨٢٠
  احتجم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بلحى مجل وهو حمرم : ينة قال اهللا بن حب

  إسناده صحيح واحلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و : حدثنا إسحاق ثنا سفيان عن عمرو عن عطاء وطاوس عن بن عباس  - ١٨٢١
  طاء ومرة عن طاوس ومجعهما مرة سلم احتجم وهو حمرم قال إسحاق قال سفيان مرة عن ع

   ٢١إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف تزويج احملرم

تزوج النيب : حدثنا هاشم بن القاسم ثنا شعبة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن بن عباس قال  - ١٨٢٢
  صلى اهللا عليه و سلم وهو حمرم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ان رجال من قريش : نا سلمان بن حرب ثنا محاد بن زيد عن أيوب عن نافع عن نبيه بن وهب حدث - ١٨٢٣
خطب إىل أبان بن عثمان وهو أمري املوسم فقال أبان ال أراه اال أعرابيا جافيا ان احملرم ال ينكح وال ينكح أخربنا 

  قال نعم بذلك عثمان عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سئل أبو حممد تقول هبذا 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عمرو بن عاصم ثنا محاد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن يزيد بن  - ١٨٢٤
  تزوجين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وحنن حالالن بعد ما رجع من مكة بسرف : األصم ان ميمونة قالت 
  حيح إسناده ص: قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو نعيم ثنا محاد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن عن سليمان بن يسار عن  - ١٨٢٥
  تزوج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ميمونة حالال وبىن هبا حالال وكنت الرسول بينهما : أيب رافع قال 

   ٢٢إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  يد للمحرم إذا مل يصد هوباب يف أكل حلم الص

انطلق أيب مع النيب : أخربنا يزيد بن هارون ثنا هشام الدستوائي عن حيىي عن عبد اهللا بن أيب قتادة قال  - ١٨٢٦
صلى اهللا عليه و سلم عام احلديبية فأحرم أصحابه ومل حيرم أبو قتادة فأصاب محار وحش فطعنه وأكل من حلمه 



  ار وحش فطعنته فقال للقوم كلوا وهم حمرمون فقلت يا رسول اهللا اين أصبت مح
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

بينما : أخربنا أبو الوليد ثنا شعبة عن عثمان بن عبد اهللا بن موهب عن عبد اهللا بن أيب قتادة عن أبيه قال  - ١٨٢٧
وا من حلمه وهم حمرمون ومل آكل حنن نسري وهم حمرمون وأبو قتادة حالل إذ رأيت محارا فركبت فرسا فأصبته فأكل

  فأتوا النيب صلى اهللا عليه و سلم فسألوه فقال أشرمت قتلتم أو قال ضربتم قالوا ال قال فكلوا 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أخربنا حممد بن عيسى ثنا محاد بن زيد عن صاحل بن كيسان عن عبيد اهللا بن عبد اهللا عن بن عباس عن  - ١٨٢٨
  ان النيب صلى اهللا عليه و سلم أتى بلحم محار وحش فرده وقال إنا حرم ال نأكل الصيد : بن جثامة  الصعب

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: أخربنا أبو عاصم عن بن جريج عن بن املنكدر عن معاذ بن عبد الرمحن بن عثمان التيمي عن أبيه قال  - ١٨٢٩
فأهدى له طري وهم حمرمون وهو راقد فمنا من أكل ومنا من تورع فاستيقظ  كنا مع طلحة بن عبيد اهللا يف سفر

  طلحة فأخربوه فوافق من أكله وقال أكلناه مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

اس حدثين الصعب أخربنا حممد بن يوسف ثنا بن عيينة عن الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا عن بن عب - ١٨٣٠
مر يب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأنا باألبواء أو بودان وأهديت له حلم محار وحش فرده : بن جثامة قال 

  علي فلما رأى يف وجهي الكراهية قال إنه ليس بنا رد عليك ولكنا حرم 
   ٢٣إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف احلج عن احلي

بن عبد اهللا الرقاشي ثنا وهيب عن معمر عن الزهري عن سليمان بن يسار عن بن عباس  أخربنا حممد - ١٨٣١
كان رديف النيب صلى اهللا عليه و سلم يف حجة الوداع جاءت امرأة من خثعم فقالت ان : عن الفضل بن عباس أنه 

فأحج عنه قال نعم سئل فريضة اهللا يف احلج على عباده أدركت أيب شيخا كبريا ال يستمسك على راحلة ومل حيج أ
  أبو حممد تقول هبذا قال نعم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أخربنا أبو عاصم عن بن جريج عن بن شهاب عن سليمان بن يسار عن بن عباس عن الفضل هو بن  - ١٨٣٢
دركته فريضة اهللا ان امرأة سألت النيب صلى اهللا عليه و سلم فقالت ان أيب شيخ ال يستوي على البعري أ: عباس 

  فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حجي عنه 
  أخرجه البخاري و أخرجه مسلم : قال حسني سليم أسد 



ان امرأة من : حدثنا حممد بن يوسف ثنا األوزاعي حدثين الزهري عن سليمان بن يسار عن بن عباس  - ١٨٣٣
داع والفضل بن عباس رديف رسول اهللا صلى اهللا عليه خثعم استفتت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف حجة الو

و سلم فقالت يا رسول اهللا ان فريضة اهللا على عباده أدركت أيب شيخا كبريا ال يستطيع ان يستوي على الراحلة 
  فهل يقضي ان أحج عنه قال نعم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

هري عن سليمان بن يسار عن بن عباس عن النيب صلى اهللا حدثنا حممد بن يوسف ثنا بن عيينة عن الز - ١٨٣٤
  حنوا من حديث األوزاعي : عليه و سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا مسدد أخربنا محاد بن زيد عن حيىي بن أيب إسحاق عن سليمان بن يسار حدثين الفضل بن عباس  - ١٨٣٥
سول اهللا ان أيب أو أمي عجوز كبري ان انا محلتها مل تستمسك وان ربطتها ان رجال قال يا ر: أو عبد اهللا بن العباس 

  خشيت ان اقتلها قال أرأيت ان كان على أبيك أو أمك دين أكنت تقضيه قال نعم قال فحج عن أبيك أو أمك 
   ٢٤إسناد عبيد اهللا بن عباس صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب احلج عن امليت

يد ثنا جرير عن منصور عن جماهد عن يوسف بن الزبري موىل آلل الزبري عن عبد اهللا حدثنا حممد بن مح - ١٨٣٦
جاء رجل من خثعم إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال ان أيب أدركه اإلسالم وهو شيخ كبري : بن الزبري قال 

قال أرأيت لو كان على ال يستطيع ركوب الرحل واحلج مكتوب عليه أفأحج عنه قال أنت أكرب ولده قال نعم 
  أبيك دين فقضيته عنه أكان ذلك جيزئ عنه قال نعم قال فاحجج عنه 

إسناده ضعيف لضعف حممد بن محيد ولكنه مل ينفرد به بل تابعه عليه أكثر من ثقة كما يتبني : قال حسني سليم أسد 
  من مصادر التخريج 

هو بن عبد الصمد عن منصور عن جماهد عن موىل بن أخربنا أبو صاحل بن عبد اهللا حدثنا عبد العزيز  - ١٨٣٧
جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه : الزبري يقال له يوسف بن الزبري أو الزبري بن يوسف عن سودة بنت زمعة قالت 

و سلم فقال إن أيب شيخ كبري ال يستطيع ان حيج قال أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه قبل منه قال نعم 
   ارحم حج عن أبيك قال اهللا

   ٢٥إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

  باب يف استالم احلجر

ما تركت استالم هذين الركنني يف شدة : حدثنا مسدد ثنا حيىي عن عبيد اهللا عن نافع عن بن عمر قال  - ١٨٣٨
بني الركنني قال إمنا  وال رخاء منذ رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يستلمها قلت لنافع أكان بن عمر ميشي



  كان ميشي ليكون أيسر الستالمه 
   ٢٦إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب الفضل يف استالم احلجر

حدثنا حجاج بن منهال وسليمان بن حرب قاال حدثنا محاد بن سلمة ثنا عبد اهللا بن عثمان بن خيثم عن  - ١٨٣٩
ليبعثن اهللا احلجر يوم القيامة وله عينان :  عليه و سلم قال سعيد بن جبري عن بن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا

  يبصر هبما ولسان ينطق به ويشهد على من استلمه حبق قال سليمان ملن استلمه 
   ٢٧إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب من رمل ثالثا ومشى أربعا

رمل رسول اهللا : د عن أبيه عن جابر قال أخربنا أمحد بن عبد اهللا ثنا مالك بن أنس عن جعفر بن حمم - ١٨٤٠
  صلى اهللا عليه و سلم من احلجر إىل احلجر ثالثة أشواط 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ان رسول اهللا صلى اهللا : حدثنا عبد اهللا بن سعيد ثنا عقبة بن خالد ثنا عبيد اهللا حدثين نافع عن بن عمر  - ١٨٤١
يت الطواف األول خب ثالثة ومشى أربعة وكان يسعى ببطن املسيل إذا سعى بني عليه و سلم كان إذا طاف بالب

الصفا واملروة فقلت لنافع أكان عبد اهللا ميشي إذا بلغ الركن اليماين قال ال اال أن يزاحم على الركن فإنه كان ال 
  يدعه حىت يستلمه 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: بن أبان ثنا عبد اهللا بن املبارك انا عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن بن عمر قال  حدثنا عبد اهللا بن عمر - ١٨٤٢
  رمل رسول اهللا من احلجر إىل احلجر ثالثا ومشى أربعا 

   ٢٨إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب االضطباع يف الرمل

بري عن بن يعلى عن أبيه عن أخربنا حممد بن يوسف ثنا سفيان عن بن جريج عن عبد احلميد هو بن ج - ١٨٤٣
  انه طاف مضطبعا : النيب صلى اهللا عليه و سلم 

   ٢٩إسناده ضعيف فيه عنعنة ابن جريج : قال حسني سليم أسد 

  باب طواف القارن



أخربنا سعيد بن منصور ثنا عبد العزيز بن حممد عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن بن عمر ان رسول  - ١٨٤٤
  من أهل باحلج والعمرة كفاه هلما طواف واحد وال حيل حىت حيل منهما : و سلم قال  اهللا صلى اهللا عليه

   ٣٠إسناده صحيح على شرط مسلم : قال حسني سليم أسد 

  باب الطواف على الراحلة

ان رسول اهللا : أخربنا عمرو بن عون عن خالد بن عبد اهللا عن خالد احلذاء عن عكرمة عن بن عباس  - ١٨٤٥
  يه و سلم طاف بالبيت على بعري كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء يف يده وكرب صلى اهللا عل

   ٣١إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب ما تصنع احلاجة إذا كانت حائضا

: أخربنا خالد بن خملد ثنا مالك عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها قالت  - ١٨٤٦
ا حائض ومل أطف بني الصفا واملروة فشكوت ذلك إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال افعلي قدمت مكة وأن

  ما يفعل احلاج غري أن ال تطويف بالبيت 
   ٣٢إسناده قوي : قال حسني سليم أسد 

  باب الكالم يف الطواف

باس قال قال رسول أخربنا احلميدي ثنا الفضيل بن عياض عن عطاء بن السائب عن طاوس عن بن ع - ١٨٤٧
  الطواف بالبيت صالة اال ان اهللا أباح فيه املنطق فمن نطق فيه فال ينطق اال خبري : اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده ضعيف ولكن احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

نيب صلى أخربنا علي بن سعيد عن موسى بن أعني عن عطاء بن السائب عن طاوس عن بن عباس عن ال - ١٨٤٨
  حنوه : اهللا عليه و سلم 

   ٣٣حديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب الصالة خلف املقام

وافقت ريب يف ثالث قلت يا رسول : أخربنا يزيد بن هارون ثنا محيد عن أنس قال قال عمر بن اخلطاب  - ١٨٤٩
  م مصلى واختذوا من مقام إبراهي{ اهللا لو اختذت من مقام إبراهيم مصلى فأنزل اهللا 

   ٣٤إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف سنة احلاج

أخربنا إمساعيل بن أبان ثنا حامت بن إمساعيل بن أبان عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر بن عبد اهللا قال  - ١٨٥٠
احلسني بن علي  دخلنا على جابر بن عبد اهللا فسأل عن القوم حىت انتهى إيل فقلت انا حممد بن علي بن: أبو جعفر 



فأهوى بيده إىل زري األعلى وزري األسفل مث وضع فمه بني ثديي وأنا يومئذ غالم شاب فقال مرحبا بك يا بن 
أخي سل عما شئت فسألته وهو أعمى وجاء وقت الصالة فقام يف نساجه ملتحفا هبا كلما وضعها على منكبيه رجع 

ب فصلى فقلت أخربين عن حجة رسول اهللا صلى اهللا عليه و طرفها إليه من صغرها ورداؤه إىل جنبه على املشج
سلم فقال بيده فعقد تسعا فقال مكث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تسع سنني مل حيج مث أذن يف الناس باحلج يف 

اهللا  العاشرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حاج فقدم املدينة بشر كثري كلهم يلتمس ان يأمت برسول اهللا صلى
فولدت أمساء بنت عميس حممد بن أيب ]  ٦٨ص [ عليه و سلم ويعمل مثل عمله فخرجنا معه حىت أتينا ذا احلليفة 

بكر فأرسلت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كيف اصنع فقال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي فصلى 
استوت به ناقته على البيداء فنظرت إىل مد  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف املسجد مث ركب القصواء حىت

بصري من بني يديه من راكب وماش وعن ميينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك وخلفه مثل ذلك ورسول اهللا صلى 
اهللا عليه و سلم بني أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك ال شريك 

والنعمة لك وامللك ال شريك لك فأهل الناس هبذا الذي يهلون به فلم يرد رسول اهللا صلى اهللا  لك لبيك ان احلمد
عليه و سلم عليهم شيئا ولىب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تلبية حىت إذا أتينا البيت معه قال جابر لسنا ننوي 

رمل ثالثا ومشى أربعا مث تقدم إىل مقام إبراهيم اال احلج لسنا نعرف العمرة حىت إذا أتينا البيت معه استلم الركن ف
فجعل املقام بينه وبني البيت وكان أيب يقول وال أعلمه ذكره عن } واختذوا من مقام إبراهيم مصلى { فصلى فقرأ 

 جابر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أم ال قال كان يقرأ يف الركعتني قل هو اهللا أحد وقل يا أيها الكافرون مث رجع
ابدأ مبا بدأ } إن الصفا واملروة من شعائر اهللا { إىل الركن فاستلمه مث خرج من الباب إىل الصفا فلما أتى الصفا قرأ 

اهللا به فبدأ بالصفا فرقى عليه حىت رأى البيت فوحد اهللا وكربه وقال ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله 
ير ال إله إال اهللا وحده أجنز وعده ونصر عبده وهزم األحزاب وحده مث احلمد حييي ومييت وهو على كل شيء قد

دعا بني ذلك فقال مثل هذا ثالث مرات مث نزل إىل املروة حىت إذا انصبت قدماه يف بطن الوادي قال عبد اهللا بن 
فعل على الصفا حىت عبد الرمحن الدارمي يعين فرمل حىت إذا صعدنا مشى حىت إذا أتينا املروة ففعل على املروة كما 

قال إين لو استقبلت من أمري ما استدبرت مل أسق اهلدي وجعلتها ]  ٦٩ص [ إذا كان آخر طواف على املروة 
عمرة فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال يا رسول اهللا 

ه و سلم أصابعه يف األخرى فقال دخلت العمرة يف احلج هكذا ألعامنا هذا أو ألبد فشبك رسول اهللا صلى اهللا علي
مرتني ال بل ال بد أبدا ال بل ألبد أبدا وقدم علي ببدن من اليمن للنيب صلى اهللا عليه و سلم فوجد فاطمة فيمن حل 

هللا ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت فأنكر علي ذلك عليها فقالت إن أيب أمرين فكان علي يقول ذهبت إىل رسول ا
صلى اهللا عليه و سلم حمرشا على فاطمة يف الذي صنعت مستفتيا لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فيما ذكرت 

فأنكرت ذلك عليها فقال صدقت ما فعلت حني فرضت احلج قلت اللهم إين أهل مبا أهل به رسولك قال فإن معي 
من والذي أتى به النيب صلى اهللا عليه و سلم مائة اهلدي فال حتلل قال فكان مجاعة اهلدي الذي قدم به علي من الي

بدنة فحل الناس كلهم وقصروا إال النيب صلى اهللا عليه و سلم ومن كان معه هدي فلما كان يوم التروية وجه إىل 
مىن فأهللنا باحلج وركب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فصلى مبىن الظهر والعصر واملغرب والعشاء والصبح مث 

ليال حىت إذا طلعت الشمس أمر بقبة من الشعر تضرب له بنمرة مث ركب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مكث ق
فسار ال تشك قريش إال أنه واقف عند املشعر احلرام كما كانت قريش تصنع يف اجلاهلية يف املزدلفة فسار رسول 

فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس اهللا صلى اهللا عليه و سلم حىت إذا زاغت يعين الشمس أمر بالقصواء 



وقال إن دماءكم وأموالكم حرام كحرمة يومكم هذا يف شهركم هذا يف بلدكم هذا أال إن كل شيء من أمر 
اجلاهلية حتت قدمي موضوع ودماء اجلاهلية موضوعة وأول دم وضع دماؤنا دم ربيعة بن احلارث كان مسترضعا يف 

هلية موضوع وأول ربا أضعه ربا عباس بن عبد املطلب فإنه موضوع كله فاتقوا اهللا بين سعد فقتلته هذيل وربا اجلا
يف النساء فإمنا أخذمتوهن بأمانة اهللا واستحللتم فروجهن بكلمة اهللا وإن لكم عليهن أن ال يوطئن فرشكم أحدا 

املعروف وأنتم وهلن عليكم رزقهن وكسوهتن ب]  ٧٠ص [ تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غري مربح 
مسئولون عين فما أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فقال بأصبعه السبابة فرفعها إىل السماء 
وينكتها إىل الناس اللهم أشهد اللهم أشهد اللهم أشهد مث أذن بالل بنداء واحد وإقامة فصلى الظهر مث أقام فصلى 

وقف فجعل بطن ناقته القصواء إىل الصخريات وقال إمساعيل إىل العصر مل يصل بينهما شيئا مث ركب حىت 
الشجريات وجعل حبل املشاة بني يديه مث استقبل القبلة فلم يزل واقفا حىت غربت الشمس وذهبت الصفرة حىت 

غاب القرص فأردف أسامة خلفه مث دفع وقد شنق القصواء الزمام حىت أنه ليصيب رأسها مورك رحله ويقول بيده 
ىن السكينة السكينة كلما أتى جبال من اجلبال أرخى هلا قليال حىت تصعد حىت أتى املزدلفة فصلى هبا املغرب اليم

والعشاء بأذان وإقامتني مث اضطجع حىت إذا طلع يعين الفجر صلى الفجر بأذان وإقامة مث ركب القصواء حىت وقف 
ووحده حىت أسفر جدا مث دفع قبل ان تطلع الشمس على املشعر احلرام واستقبل القبلة فدعا اهللا وكربه وهلله 

وأردف الفضل بن عباس وكان رجال حسن الشعر أبيض وسيما فلما دفع النيب صلى اهللا عليه و سلم مر بالظعن 
جيرين فطفق الفضل ينظر إليهن فأخذ النيب صلى اهللا عليه و سلم يده فوضعها على وجه الفضل فحول الفضل رأسه 

ضع النيب صلى اهللا عليه و سلم يده من الشق اآلخر حىت إذا أتى حمسر حرك قليال مث سلك من الشق اآلخر فو
الطريق الوسطى اليت خترجك إىل اجلمرة الكربى حىت إذا أتى اجلمرة اليت عندها الشجرة فرمى بسبع حصيات يكرب 

ثا وستني بيده مث أعطى على كل حصاة من حصى اخلذف مث رمى من بطن الوادي مث انصرف إىل املنحر فنحر ثال
عليا فنحر ما غرب وأشركه يف بدنة مث أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت يف قدر فطبخت فأكال من حلومها وشربا من 
مرقها مث ركب فأفاض إىل البيت فأتى البيت فصلى الظهر مبكة وأتى بين عبد املطلب وهم يستقون من زمزم فقال 

  م الناس على سقايتكم لنزعت معكم فناولوه دلوا فشرب انزعوا بين عبد املطلب فلوال يغلبنك
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  هبذا : أخربنا حممد بن سعيد األصبهاين انا حامت بن إمساعيل عن جعفر عن أبيه عن جابر  - ١٨٥١
   ٣٥إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف احملرم إذا مات ما يصنع به

بينا رجل : ليمان بن حرب ثنا محاد هو بن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبري عن بن عباس قال أخربنا س - ١٨٥٢
واقف مع النيب صلى اهللا عليه و سلم بعرفة فوقع على راحلته أو قال فأقعصته فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  تعاىل يبعثه يوم القيامة ملبيا  سلم اغسلوه مباء وسدر وكفنوه يف ثوبني وال حتنطوه وال ختمروا رأسه فإن اهللا
   ٣٦إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب الذكر يف الطواف والسعي بني الصفا واملروة



إمنا جعل الطواف بالبيت : أخربنا أبو عاصم عن عبيد اهللا بن أيب زياد عن القاسم عن عائشة قالت  - ١٨٥٣
  ر اهللا قال أبو عاصم كان يرفعه ورمي اجلمار والسعي بني الصفا واملروة إلقامة ذك

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

أخربنا أبو نعيم وحممد بن يوسف عن سفيان عن عبيد اهللا بن أيب زياد عن القاسم عن عائشة عن النيب  - ١٨٥٤
  حنوه : صلى اهللا عليه و سلم 
   ٣٧إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  باب يف فسخ احلج

عيم بن محاد ثنا عبد العزيز بن حممد عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن عن بالل بن احلارث عن أبيه أخربنا ن - ١٨٥٥
  قلت يا رسول اهللا فسخ احلج ألنا خاصة أم ملن بعدنا قال بل لنا خاصة : قال 

   ٣٨وهو حديث منكر ) ) . ليس إسناده باملعروف : ( ( إسناده قال اإلمام أمحد : قال حسني سليم أسد 

  من اعتمر يف أشهر احلج باب

: أخربنا سهل بن محاد ثنا شعبة عن احلكم عن جماهد عن بن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال  - ١٨٥٦
  هذه عمرة استمتعنا هبا فمن مل يكن معه هدي فليحل احلل كله فقد دخلت العمرة يف احلج إىل يوم القيامة 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

اهنم ساروا : أخربنا جعفر بن عون ثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن ربيع بن سربة ان أباه حدثه  - ١٨٥٧
مع النيب صلى اهللا عليه و سلم حىت بلغوا عسفان فقال له رجل من بين مدجل يقال له مالك بن سراقة أو سراقة بن 

عليكم يف حجكم هذا عمرة فإذا أنتم قدمتم فمن تطوف  مالك اقض لنا قضاء قوم ولدوا اليوم قال إن اهللا قد أدخل
  بالبيت وبالصفا واملروة فقد حل إال من كان معه هدي 

أخربنا شهاب  - ١٨٥٨باب كم اعتمر النيب صلى اهللا عليه و سلم  ٣٩إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 
ان النيب صلى اهللا عليه و سلم : باس بن عباد ثنا داود بن عبد الرمحن عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن بن ع

اعتمر أربع عمر عمرة احلديبية وعمرة القضاء أو قال القصاص شك شهاب بن عباد من قابل والثالثة من اجلعرانة 
  والرابعة اليت مع حجته 
   ٤٠إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب فضل العمرة يف رمضان

عطاء عن بن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال المرأة أخربنا أبو عاصم عن بن جريج عن  - ١٨٥٩
  اعتمري يف رمضان فإن عمرة يف رمضان تعدل حجة : 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



أخربنا أمحد بن خالد ثنا حممد بن إسحاق عن عيسى بن معقل بن أيب معقل األسدي أسد خزمية حدثين  - ١٨٦٠
عمرة يف رمضان تعدل : الم عن جدته أم معقل قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوسف بن عبد اهللا بن س

  حجة 
   ٤١إسناده جيد لوال عنعنة ابن إسحاق : قال حسني سليم أسد 

  باب امليقات يف العمرة

ن عبد أخربنا حممد بن يزيد البزار ثنا حيىي بن زكريا حدثنا بن جريج أخربين مزاحم بن أيب مزاحم ع - ١٨٦١
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خرج من اجلعرانة حىت أنشأ معتمرا : العزيز بن عبد اهللا عن حمرش الكعيب 

  فدخل مكة ليال فقضى عمرته مث خرج من حتت ليلته فأصبح باجلعرانة كبائت 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: و بن أوس يقول أخربين عبد الرمحن بن أيب بكر يقول حدثنا صدقة بن الفضل حدثنا بن عيينة عن عمر - ١٨٦٢
أمرين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ان أردف عائشة فاعمرها من التنعيم قال سفيان كان شعبة يعجبه مثل هذا 

  اإلسناد 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ن ماهك عن حفصة بنت عبد الرمحن بن حدثنا أمحد بن يونس ثنا داود العطار عن بن خثيم عن يوسف ب - ١٨٦٣
اردف أختك يعين عائشة : أيب بكر الصديق عن أبيها ان النيب صلى اهللا عليه و سلم قال لعبد الرمحن بن أيب بكر 

  واعمرها من التنعيم فإذا هبطت من األكمة مرها فلتحرم فإهنا عمرة متقبلة 
   ٤٢إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  حلجرباب يف تقبيل ا

اين ألقبلك وأين ألعلم انك : أخربنا مسدد ثنا محاد بن زيد عن أيوب عن نافع عن بن عمر ان عمر قال  - ١٨٦٤
  حجر ولكين رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقبلك 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

د بن عباد بن جعفر يستلم احلجر مث رأيت حمم: أخربنا أبو عاصم عن جعفر بن عبد اهللا بن عثمان قال  - ١٨٦٥
يقبله ويسجد عليه فقلت له ما هذا فقال رأيت خالك عبد اهللا بن عباس يفعله مث قال رأيت عمر فعله مث قال اين 

  ألعلم انك حجر ولكين رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يفعل هذا 
   ٤٣إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب الصالة يف الكعبة



دخل رسول اهللا صلى : حدثنا حجاج بن منهال ثنا محاد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال  - ١٨٦٦
اهللا عليه و سلم مكة ورديفه أسامة بن زيد فأناخ يف أصل الكعبة فقال بن عمر وسعى الناس فدخل النيب صلى اهللا 

سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال بني عليه و سلم وبالل وأسامة فقلت لبالل من وراء الباب أين صلى ر
  الساريتني 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

دخل رسول اهللا : أخربنا أمحد بن عبد اهللا بن يونس ثنا ليث عن بن شهاب عن سامل عن عبد اهللا انه قال  - ١٨٦٧
  ذكر حنوه صلى اهللا عليه و سلم البيت هو وأسامة بن زيد وبالل وعثمان بن طلحة احلجيب ف

   ٤٤إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب احلجر من البيت

حدثين فروة بن أيب املغراء حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال يل  - ١٨٦٨
يم فإن لوال حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة مث لبنيتها على أس إبراه: رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  قريشا حني بنت استقصرت مث جعلت هلا خلفا 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

سألت : أخربنا حممد بن عيسى ثنا أبو األحوص عن األشعث بن سليم عن األسود عن عائشة قالت  - ١٨٦٩
ت فقال إن قومك النيب صلى اهللا عليه و سلم عن اجلدر أمن البيت هو قال نعم قلت فما هلم مل يدخلوه يف البي

قصرت هبم النفقة قلت فما شأن بابه مرتفع قال فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاؤوا ومينعوا من شاؤوا ولوال أن 
  قومك حديثو عهد جباهلية فأخاف أن تنكر قلوهبم لعمدت إىل احلجر فجعلته يف البيت وألزقت بابه باألرض 

   ٤٥إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  حصيبباب يف الت

أخربنا حممد بن أمحد ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عطاء مسعت بن عباس يقول التحصيب ليس  - ١٨٧٠
التحصيب موضع مبكة وهو موضع : بشيء إمنا هو منزل نزله رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أبو حممد 

  ببطحاء 
   ٤٦إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

   حىت يغدى إىل عرفاتباب كم صالة يصلى مبىن

أخربنا األسود بن عامر ثنا أبو كدينة هو حيىي بن املهلب عن األعمش عن احلكم عن مقسم عن بن  - ١٨٧١
  صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مبىن مخس صلوات : عباس قال 

  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 



عن إسحاق بن يوسف ثنا سفيان الثوري عن عبد العزيز  أخربنا حممد بن أمحد وأمحد بن حممد بن حنبل - ١٨٧٢
أين صلى الظهر يوم : بن رفيع قال قلت ألنس بن مالك حدثين بشيء عقلته عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  التروية قال مبىن قال وقلت فأين صلى العصر يوم النفر قال باألبطح مث قال اصنع ما يصنع أمراؤك 
  إسناده صحيح :  قال حسني سليم أسد

أخربنا عبد اهللا بن صاحل حدثين الليث قال حدثين خالد عن سعيد بن أيب هالل عن قتادة عن أنس أنه  - ١٨٧٣
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صلى الظهر والعصر واملغرب والعشاء ورقد رقدة مبىن مث ركب إىل : حدثه 

  البيت فطاف به 
   ٤٧عيف ولكن احلديث صحيح إسناده ض: قال حسني سليم أسد 

  باب قصر الصالة مبىن

أخربنا حممد بن الصلت عن منصور بن أيب األسود عن سليمان عن إبراهيم عن عبد الرمحن بن يزيد قال  - ١٨٧٤
لقد صليت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف هذا املكان : قال عبد اهللا وصلى مع عثمان مبىن أربع ركعات 

 ومع أيب بكر ركعتني ركعتني ومع عمر ركعتني ركعتني مث تفرقت بكم الطرق فليت حظي من أربع ركعتني ركعتني
  ركعات ركعتان متقبلتان 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و : حدثنا حممد بن يوسف عن األوزاعي عن الزهري عن سامل عن أبيه  - ١٨٧٥
  وأبا بكر ركعتني وعمر ركعتني وعثمان ركعتني صدرا من إمارته مث أمتها بعد  سلم صلى مبىن ركعتني
   ٤٨إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب كيف العمل يف القدوم من مىن إىل عرفة

أخربنا عبيد اهللا بن موسى عن سفيان عن حيىي بن سعيد عن عبد اهللا بن أيب سلمة املاجشون عن بن عمر  - ١٨٧٦
  جنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من مىن فمنا من يكرب ومنا من يليب خر: قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

سألت أنس بن مالك وحنن غاديان من : حدثنا أبو نعيم ثنا مالك حدثين حممد بن أيب بكر الثقفي قال  - ١٨٧٧
صلى اهللا عليه و سلم قال كان يليب املليب فال ينكر مىن إىل عرفات عن التلبية كيف كنتم تصنعون مع رسول اهللا 

  عليه ويكرب املكرب فال ينكر عليه 
   ٤٩إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب الوقوف بعرفة



: حدثنا حممد بن يوسف ثنا بن عيينة حدثين عمرو بن دينار عن حممد بن جبري بن مطعم قال قال جبري  - ١٨٧٨
لبه فرأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم واقفا مع الناس بعرفة فقلت واهللا ان هذا ملن أضللت بعريا يل فذهبت أط

  احلمس فما شأنه ها هنا 
   ٥٠إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب عرفة كلها موقف

لم ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و س: حدثنا عبيد اهللا بن موسى عن أسامة بن زيد عن عطاء عن جابر  - ١٨٧٩
رمى مث قعد للناس فجاءه رجل فقال يا رسول اهللا اين حلقت قبل ان احنر قال ال حرج مث جاءه آخر فقال يا رسول 

اهللا طفت قبل ان أرمي قال ال حرج قال فما سئل عن شيء اال قال ال حرج مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  فجاج مكة طريق ومنحر سلم كل عرفة موقف وكل مزدلفة موقف ومىن كلها منحر وكل 

   ٥١إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب كيف السري يف اإلفاضة من عرفة

كان رديف : حدثنا حجاج بن منهال ثنا محاد بن سلمة انا هشام بن عروة عن أبيه عن أسامة بن زيد انه  - ١٨٨٠
  لى فجوة نص النيب صلى اهللا عليه و سلم فأفاض من عرفة وكان يسري العنق فإذا أيت ع

   ٥٢إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب اجلمع بني الصالتني جبمع

أخربين عشية : حدثنا أبو نعيم ثنا زهري عن إبراهيم بن عقبة أخربين كريب انه سأل أسامة بن زيد قال  - ١٨٨١
س فيه للمعرس فأناخ ردفت النيب صلى اهللا عليه و سلم كيف فعلتم أو صنعتم قال جئنا الشعب الذي ينيخ النا

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ناقته مث بال وما قال إهراق املاء مث دعا بالوضوء فتوضأ وضوءا ليس بالسابغ جدا 
مث قلت يا رسول اهللا الصالة قال الصالة أمامك قال فركب حىت قدمنا املزدلفة فأقام املغرب مث أناخ والناس يف 

لعشاء اآلخرة فصلى مث حل الناس قال قلت أخربين كيف فعلتم حني أصبحتم قال ردفه منازهلم فلم حيلوا حىت أقام ا
  الفضل بن عباس فانطلقت انا يف سباق قريش على رجلي 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  حنوه : أخربنا حجاج ثنا محاد ثنا موسى بن عقبة عن كريب بن أيب مسلم عن أسامة  - ١٨٨٢
  إسناده صحيح :  قال حسني سليم أسد

ان : أخربنا أبو الوليد ثنا شعبة قال عدي بن ثابت أنبأ يل قال مسعت عبد اهللا بن يزيد عن أيب أيوب  - ١٨٨٣
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مجع بني املغرب والعشاء يعين جبمع 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



ان النيب صلى اهللا عليه : بن أيب ذئب عن بن شهاب عن سامل عن أبيه أخربنا عبيد اهللا بن عبد اجمليد ثنا  - ١٨٨٤
  و سلم صلى املغرب والعشاء باملزدلفة مل يناد يف واحدة منها اال باإلقامة ومل يسبح بينهما وال على أثر واحد منهما 

   ٥٣إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب الرخصة يف النفر من مجيع بليل

ان رسول اهللا صلى : أبو عاصم عن بن جريج عن عطاء عن بن شوال أخربه ان أم حبيبة أخربته أخربنا  - ١٨٨٥
  اهللا عليه و سلم أمرها ان تنفر من مجع بليل 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

نت استأذ: أخربنا عبيد اهللا بن عبد اجمليد ثنا أفلح قال مسعت القاسم بن حممد حيدث عن عائشة قالت  - ١٨٨٦
سودة بنت زمعة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يأذن هلا فتدفع قبل ان يدفع فأذن هلا وقال القاسم وكانت 

امرأة ثبطة قال القاسم الثبطة الثقيلة فدفعت وحبسنا معه حىت دفعنا بدفعه قالت عائشة فألن أكون استأذنت رسول 
  مفروح به  اهللا كما استأذنت سودة فأدفع قبل الناس أحب إيل من

   ٥٤إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب مبا يتم احلج

: أخربنا أبو الوليد الطيالسي ثنا شعبة حدثنا بكري بن عطاء قال مسعت عبد الرمحن بن يعمر الديلي يقول  - ١٨٨٧
صالة الصبح سئل النيب صلى اهللا عليه و سلم عن احلج فقال احلج عرفات أو قال عرفة ومن أدرك ليلة مجع قبل 

  فمن تعجل يف يومني فال إمث عليه ومن تأخر فال إمث عليه { فقد أدرك وقال أيام مىن ثالثة أيام 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

جاء رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و : أخربنا يعلى ثنا إمساعيل عن عامر عن عروة بن مضرس قال  - ١٨٨٨
ناس فقال يا رسول اهللا جئت من جبل طيء أكللت مطييت وأتعبت نفسي واهللا ان بقي سلم باملوقف على رؤوس ال

جبل اال وقفت عليه فهل يل من حج قال من شهد معنا هذه الصالة وقد أتى عرفات قبل ذلك ليال أو هنارا فقد 
  قضى تفثه ومت حجه 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن عبد اهللا بن أيب السفر عن الشعيب عن عروة بن مضرس بن حارثة بن الم  أخربنا أبو الوليد ثنا شعبة - ١٨٨٩
  أتيت رسول اهللا فذكر حنوه : قال 

   ٥٥إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب وقت الدفع من املزدلفة



أخربنا أبو غسان مالك بن إمساعيل ثنا إسرائيل عن أيب إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عمر بن  - ١٨٩٠
كان أهل اجلاهلية يفيضون من مجع بعد طلوع الشمس وكانوا يقولون أشرق ثبري لعلنا نغري وان : طاب قال اخل

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خالفهم فدفع قبل طلوع الشمس بعد صالة املسفرين أو قال املشرقني بصالة 
  الغداة 

   ٥٦إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  سرباب الوضع يف وادي حم

أخربنا إسحاق بن إبراهيم انا عيسى بن يونس عن بن جريج قال أخربين أبو الزبري ان أبا معبد موىل بن  - ١٨٩١
يف عشية عرفة وغداة مجع حني دفعوا : عباس أخربه عن بن عباس عن الفضل أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  ضع عليكم السكينة وهو كاف ناقته حىت إذا دخل وادي حمسر أو 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

اإليضاع لإلبل واإلجياف : أخربنا أمحد بن عبد اهللا ثنا ليث عن أيب الزبري بإسناده حنوه قال عبد اهللا  - ١٨٩٢
  للخيل 

   ٥٧إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف احملصر بعدو

ان عبد اهللا بن عبد اهللا وساملا كلما بن : اهللا عن نافع أخربنا عبد اهللا بن سعيد ثنا أبو أسامة عن عبيد  - ١٨٩٣
عمر ليايل نزل احلجاج بابن الزبري قبل ان يقتل فقاال ال يضرك ان ال حتج العام خناف ان حيال بينك وبني البيت فقال 

اهللا  قد خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم معتمرين فحال كفار قريش دون البيت فنحر رسول اهللا صلى
عليه و سلم هديه وحلق رأسه مث رجع فأشهدكم اين قد أوجبت عمرة فإن خلي بيين وبني البيت طفت وان حيل 

بيين وبينه فعلت كما كان فعل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأنا معه فأهل بالعمرة من ذي احلليفة مث سار فقال 
فقال نافع فطاف هلما طوافا واحدا وسعى هلما سعيا  إمنا شأهنما واحد أشهدكم اين قد أوجبت حجا مع عمريت

واحدا مث مل حيل حىت جاء يوم النحر فأهدى وكان يقول عن مجع العمرة واحلج فأهل هلما مجيعا مل حيل حىت حيل 
  منهما مجيعا يوم النحر 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كثري عن عكرمة عن احلجاج بن عمرو األنصاري  حدثنا أبو عاصم عن حجاج الصواف عن حيىي بن أيب - ١٨٩٤
  من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



قال أبو حممد رواه معاوية بن سالم ومعمر عن حيىي بن أيب كثري عن عكرمة عن عبد اهللا بن رافع عن  - ١٨٩٥
  : مرو عن النيب صلى اهللا عليه و سلم احلجاج بن ع

   ٥٨أما هاتان الروايتان فهما من املزيد يف متصل األسانيد : قال حسني سليم أسد 

  باب يف مجرة العقبة أي ساعة ترمى

رمى رسول اهللا صلى اهللا عليه و : أخربنا عبيد اهللا بن موسى انا بن جريج عن أيب الزبري عن جابر قال  - ١٨٩٦
  يوم النحر الضحى وبعد ذلك عند زوال الشمس  سلم اجلمرة

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ان : أخربنا عبد اهللا بن مسلمة ثنا مالك عن عبد اهللا بن أيب بكر عن أيب البداح بن عاصم عن أبيه  - ١٨٩٧
بعد الغد ليومني مث يرموا  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أرخص لرعاء اإلبل ان يرموا يوم النحر مث يرموا الغد أو

  يوم النفر قال أبو حممد منهم من يقول عبد اهللا بن أيب بكر عن أبيه عن أيب البداح 
اسناده ضعيف إلنقطاعه عبد اهللا بن أيب بكر مل " يوم النفر " إىل قوله عليه الصالة و السالم : قال حسني سليم أسد 
   ٥٩صحيح  اسناده) أيب البداح ( يسمع أبا البداح و إىل 

  باب يف الرمي مبثل حصى اخلذف

أخربنا عثمان بن عمر ثنا عثمان بن مرة عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن عبد الرمحن بن عثمان التميمي  - ١٨٩٨
  أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف حجة الوداع ان نرمي اجلمرة مبثل حصى اخلذف : عن أبيه قال 

  ناده صحيح إس: قال حسني سليم أسد 

أمرهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و : أخربنا عبيد اهللا بن موسى عن سفيان عن أيب الزبري عن جابر قال  - ١٨٩٩
  سلم فرموا مبثل حصى اخلذف وأوضع يف وادي حمسر وقال عليكم السكينة 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ان : رج عن حممد بن إبراهيم عن عبد الرمحن بن معاذ أخربنا عمرو بن عون انا خالد بن محيد األع - ١٩٠٠
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يأمرنا ان نرمي اجلمار مبثل حصى اخلذف قيل أليب حممد عبد الرمحن بن معاذ 

  له صحبة قال نعم 
   ٦٠إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف رمي اجلمار يرميها راكبا

رأيت : اصم واملؤمل وأبو نعيم عن أمين بن نابل عن قدامة بن عبد اهللا بن عمار الكاليب قال أخربنا أبو ع - ١٩٠١
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يرمي اجلمار على ناقة صهباء ليس مث ضرب وال طرد وال إليك إليك 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



مرو عن عبد الكرمي هو اجلزري عن سعيد بن جبري عن بن أخربنا زكريا بن عبدة ثنا عبيد اهللا بن ع - ١٩٠٢
  كنت ردف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلم يزل يليب حىت رمى اجلمرة : عباس عن الفضل قال 
   ٦١إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب الرمي من بطن الوادي والتكبري مع كل حصاة

ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان إذا رمى اجلمرة : الزهري أخربنا عثمان بن عمر انا يونس عن  - ١٩٠٣
اليت تلي املسجد مسجد مىن يرميها بسبع حصيات يكرب مع كل حصاة مث تقدم أمامها فوقف مستقبل القبلة رافعا 

ينحدر يديه وكان يطيل الوقوف مث يأيت اجلمرة الثانية فريميها بسبع حصيات يكرب كلما رمى حبصاة مث ينصرف مث 
ذات اليسار مما يلي الوادي رافعا يديه يدعو مث يأيت اجلمرة اليت عند العقبة فريميها بسبع حصيات يكرب كلما رمى 
حبصاة مث ينصرف وال يقف عندها قال الزهري مسعت سامل بن عبد اهللا حيدث هبذا احلديث عن أبيه عن النيب صلى 

  اهللا عليه و سلم قال وكان بن عمر يفعله 
   ٦٢إسناده صحيح : سني سليم أسد قال ح

  باب البقرة جتزئ عن البدنة

أخربنا أبو نعيم ثنا عبد العزيز هو املاجشون عن عبد الرمحن هو بن القاسم عن القاسم عن عائشة قالت  - ١٩٠٤
رت خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ال نذكر اال احلج فلما جئنا سرف طمثت فلما كان يوم النحر طه: 

فأرسلين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأفضت فأتى بلحم بقر فقلت ما هذا قالوا أهدى رسول اهللا صلى اهللا 
  عليه و سلم عن نسائه البقرة 

   ٦٣إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب من قال ليس على النساء حلق

بن جريج أخربين عبد احلميد بن جبري عن صفية أخربنا علي بن عبد اهللا املديين ثنا هشام بن يوسف ثنا  - ١٩٠٥
ليس : بنت شيبة قالت أخربتين أم عثمان بنت أيب سفيان أن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  على النساء حلق إمنا على النساء التقصري 
   ٦٤إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب فضل احللق على التقصري

ا حممد بن يوسف ثنا سفيان عن عبد اهللا عن نافع عن بن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم انه أخربن - ١٩٠٦
  رحم اهللا احمللقني قيل واملقصرين قال رحم اهللا احمللقني قال يف الرابعة واملقصرين : قال 

   ٦٥إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب فيمن قدم نسكه شيئا قبل شيء



بو نعيم ثنا عبد العزيز هو بن أيب سلمة املاجشون عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد اهللا أخربنا أ - ١٩٠٧
رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عند اجلمرة وهو يسأل فقال رجل يا رسول اهللا حنرت قبل : بن عمرو قال 

وال حرج قال فما سئل عن شيء أن أرمي قال ارم وال حرج قال آخر يا رسول اهللا حلقت قبل أن احنر قال احنر 
  قدم وال آخر إال قال افعل وال حرج 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن : أخربنا مسدد ثنا حيىي ثنا مالك بن أنس ثنا الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد اهللا بن عمرو  - ١٩٠٨
يا رسول اهللا حلقت قبل أن أذبح قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وقف للناس يف حجة الوداع فقال له رجل 

ال حرج قال مل أشعر ذحبت قبل أن أرمي قال ال حرج فلم يسأل يومئذ عن شيء قدم أو آخر إال قال ال حرج قال 
  عبد اهللا أنا أقول هبذا وأهل الكوفة يشددون 

   ٦٦إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب سنة البدنة إذا عطبت

وهاب بن سعيد ثنا شعيب بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن ناجية األسلمي أخربنا عبد ال - ١٩٠٩
سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كيف اصنع مبا عطب : صاحب هدي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

 خل بينها وبني من اهلدي فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كل بدنة عطبت فاحنرها مث ألق نعلها يف دمها مث
  الناس فليأكلوها 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  حنوه : أخربنا حممد بن سعيد ثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن ناجية  - ١٩١٠
   ٦٧إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب من قال الشاة جتزئ يف اهلدي

أهدى : ال ثنا األعمش عن إبراهيم عن األسود عن عائشة قالت أخربنا يعلى بن عبيد وأبو نعيم قا - ١٩١١
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مرة غنما 

   ٦٨إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف األشعار كيف يشعر

 ان رسول اهللا: أخربنا أبو الوليد الطيالسي ثنا شعبة عن قتادة قال مسعت أبا حسان حيدث عن بن عباس  - ١٩١٢
صلى اهللا عليه و سلم صلى الظهر بذي احلليفة مث دعا ببدنة فأشعرها من صفحة سنامها األمين مث سلت الدم عنها 

  وقلدها نعلني مث أتى براحلته فلما قعد عليها واستوت على البيداء أهل باحلج 
   ٦٩إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



  باب يف ركوب البدنة

اشم بن القاسم ثنا شعبة قال قتادة أخربين قال مسعت أنسا حيدث عن رسول اهللا صلى أخربنا أبو النضر ه - ١٩١٣
  انه انتهى إىل رجل يسوق بدنة قال اركبها قال إهنا بدنة قال اركبها وحيك : اهللا عليه و سلم 

   ٧٠إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف حنر البدن قياما

أنه رأى رجال قد : يان عن يونس عن عبيد عن زياد بن جبري عن بن عمر أخربنا حممد بن يوسف ثنا سف - ١٩١٤
  أناخ بدنة فقال ابعثها قياما مقيدة سنة حممد صلى اهللا عليه و سلم 

   ٧١إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف خطبة املوسم

جريج قال حدثين عبد اهللا  أخربنا إسحاق بن إبراهيم قال قرأت على أيب قرة هو موسى بن طارق عن بن - ١٩١٥
ان النيب صلى اهللا عليه و سلم حني رجع من عمرة اجلعرانة : بن عثمان بن خثيم عن أيب الزبري عن جابر بن عبد اهللا 

بعث أبا بكر على احلج فأقبلنا معه حىت إذا كنا بالعرج ثوب بالصبيح فلما استوى ليكرب مسع الرغوة خلف ظهره 
ه رغوة ناقة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اجلدعاء لقد بدا لرسول اهللا صلى اهللا عليه فوقف عن التكبري فقال هذ

و سلم يف احلج فلعله ان يكون رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فنصلي معه فإذا علي عليها فقال أبو بكر أمري أم 
ا على الناس يف مواقف احلج فقدمنا رسول قال ال بل رسول أرسلين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم برباءة أقرؤه

مكة فلما كان قبل التروية بيوم قام أبو بكر فخطب الناس فحدثهم عن مناسكهم حىت إذا فرغ قام علي فقرأ على 
الناس براءة حىت ختمها مث كان يوم النحر فأفضنا فلما رجع أبو بكر خطب الناس فحدثهم عن إفاضتهم وعن 

ام علي فقرأ على الناس براءة حىت ختمها فلما كان يوم النفر األول قام أبو بكر حنرهم وعن مناسكهم فلما فرغ ق
فخطب الناس فحدثهم كيف ينفرون وكيف يرمون فعلمهم مناسكهم فلما فرغ قام علي فقرأ براءة على الناس 

  حىت ختمها 
   ٧٢إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف اخلطبة يوم النحر

ملا كان : حامت أشهل بن حامت ثنا بن عون عن حممد عن عبد الرمحن بن أيب بكرة عن أبيه قال  أخربنا أبو - ١٩١٦
ذلك اليوم قعد النيب صلى اهللا عليه و سلم على بعري ال أدري مجل أو ناقة وأخذ إنسان خبطامه أو قال بزمامه فقال 

النحر قلنا بلى قال فأي شهر هذا قال  أي يوم هذا قال فسكتنا حىت ظننا أنه سيسميه سوى امسه فقال أليس يوم
فسكتنا حىت ظننا أنه سيسميه سوى امسه فقال أليس ذو احلجة قلنا بلى قال فأي بلد هذا قال فسكتنا حىت ظننا أنه 
سيسميه سوى امسه فقال أليس البلدة قلنا بلى قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم 



   بلدكم هذا أال ليبلغ الشاهد الغائب فإن الشاهد عسى ان يبلغ من هو أوعى منه هذا يف شهركم هذا يف
   ٧٣إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب املرأة حتيض بعد الزيارة

حاضت صفية فلما كانت ليلة النفر : أخربنا يعلى ثنا األعمش عن إبراهيم عن األسود عن عائشة قالت  - ١٩١٧
بلغة هلم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الست قد طفت يوم النحر قالت بلى قال  قالت أي حلقي أي عقر

  فاركيب 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  بنحوه : حدثنا شهل بن محاد عن شعبة عن احلكم عن إبراهيم عن األسود عن عائشة  - ١٩١٨
   ٧٤إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  عريان باب ال يطوف بالبيت

سألنا عليا بأي : أخربنا حممد بن يزيد البزار ثنا سفيان بن عيينة عن أيب إسحاق عن زيد بن بثيع قال  - ١٩١٩
شيء بعثت قال بعثت بأربع ال يدخل اجلنة اال نفس مؤمنة وال يطوف بالبيت عريان وال جيتمع مسلم وكافر يف 

ى اهللا عليه و سلم عهد فعهده إىل مدته ومن مل يكن له عهد احلج بعد عامهم هذا ومن كان بينه وبني رسول اهللا صل
  فهي أربعة أشهر يقول بعد يوم النحر أجلهم عشرين من ذي احلجة فاقتلوهم بعد األربعة 

   ٧٥إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب إذا ودع البيت ال يرفع يديه

سئل جابر بن : خربين أبو قزعة قال مسعت مهاجرا يقول حدثنا عبيد اهللا بن عبد اجمليد الثقفي ثنا شعبة أ - ١٩٢٠
عبد اهللا عن رفع األيدي عند البيت فقال إمنا كان يصنع ذلك اليهود حججنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  فما صنعنا ذلك 
   ٧٦مل حيكم عليه احملقق : قال حسني سليم أسد 

  باب يف حرمة املسلم

حجاج قاال ثنا شعبة أخربين علي بن مدرك قال مسعت أبا زرعة حيدث عن جرير بن أخربنا أبو الوليد و - ١٩٢١
ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم استنصت الناس يف حجة الوداع مث قال ال ترجعوا بعدي كفارا : عبد اهللا 

  يضرب بعضكم رقاب بعض 
   ٧٧إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  وةباب يف السعي بني الصفا واملر



سعى رسول اهللا صلى : أخربنا جعفر بن عون حدثنا إمساعيل بن أيب خالد قال مسعت بن أيب أوىف يقول  - ١٩٢٢
  اهللا عليه و سلم بني الصفا واملروة وحنن نستره من أهل مكة ان يصيبه أحد حبجر أو برمية 

   ٧٨إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف القرآن

انه شهد عليا : محاد ثنا شعبة عن احلكم عن علي بن حسني عن مروان بن احلكم أخربنا سهل بن  - ١٩٢٣
وعثمان بني مكة واملدينة وعثمان ينهى عن املتعة فلما رأى ذلك علي أهل هبما مجيعا فقال لبيك حبجة وعمرة معا 

  أحد من الناس  فقال تراين أهنى عنه وتفعله فقال مل أكن ألدع سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بقول
  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

  لبيك بعمرة وحج : أخربنا يزيد بن هارون ثنا محيد عن أنس انه مسع النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول  - ١٩٢٤
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

رسول اهللا صلى اهللا عليه  ان: أخربنا سعيد بن عامر عن حبيب بن الشهيد عن بكر بن عبد اهللا عن أنس  - ١٩٢٥
و سلم أهل هبما مجيعا فلقيت بن عمر فأخربته بقول أنس فقال إمنا أهل باحلج فرجعت إىل أنس فأخربته بقول بن 

  عمر فقال ما يعدونا اال صبيانا 
   ٧٩إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب الطواف يف غري وقت الصالة

بن عيينة عن أيب الزبري عن عبد اهللا بن باباه عن جبري بن مطعم ان النيب  حدثنا عمرو بن عون ثنا سفيان - ١٩٢٦
يا بين عبد مناف ان وليتم من هذا األمر فال متنعوا أحدا طاف أو صلى أي ساعة شاء : صلى اهللا عليه و سلم قال 

  من ليل أو هنار 
   ٨٠إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف دخول البيت هنارا

ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و : حدثنا مسدد ثنا حيىي بن سعيد ثنا عبيد اهللا أخربين نافع عن بن عمر  - ١٩٢٧
  سلم بات بذي طوى حىت أصبح مث دخل مكة وكان بن عمر يفعله 

   ٨١إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف أي طريق يدخل مكة



ان رسول اهللا صلى : د عن عبيد اهللا حدثين نافع عن بن عمر أخربنا عبد اهللا بن سعيد ثنا عقبة بن خال - ١٩٢٨
  اهللا عليه و سلم كان يدخل مكة من الثنية العليا وخيرج من الثنية السفلى 

   ٨٢إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب مىت يهل الرجل

كان رسول اهللا : ر قال أخربنا عبد اهللا بن سعيد ثنا عقبة بن خالد عن عبيد اهللا عن نافع عن بن عم - ١٩٢٩
  صلى اهللا عليه و سلم إذا أدخل رجله يف الغرز واستوت به ناقته أهل من مسجد ذي احلليفة 

   ٨٣إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب ما يصنع احملرم إذا اشتكى عينيه

عن أيوب بن موسى عن أخربنا عثمان بن حممد بن أيب شيبة وحممد بن أمحد بن أيب خلف قاال ثنا سفيان  - ١٩٣٠
يف احملرم إذا اشتكى عينيه يضمدها : نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان عن أبيه ان النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  بالصرب 
   ٨٤إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب أين يصلي الرجل بعد الطواف

قدم النيب صلى اهللا عليه : مسعت بن عمر يقول  أخربنا هاشم بن القاسم ثنا شعبة عن عمرو بن دينار قال - ١٩٣١
و سلم فطاف بالبيت وصلى عند املقام ركعتني مث رجع إىل الصفا قال شعبة فحدثين أيوب عن عمرو بن دينار عن 

  بن عمر قال هي السنة 
   ٨٥إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف طواف الوداع

ة عن سليمان األحول عن طاوس عن بن عباس قال كان الناس أخربنا حممد بن يوسف عن بن عيين - ١٩٣٢
  ال ينفرن أحد حىت يكون آخر عهده بالبيت : ينصرفون يف كل وجه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

خص للحائض ان تنفر ر: أخربنا مسلم بن إبراهيم ثنا وهيب ثنا بن طاوس عن أبيه عن بن عباس قال  - ١٩٣٣
  إذا أفاضت قال مسعت بن عمر عام أول اهنا ال تنفر مث مسعته يقول تنفر إن النيب صلى اهللا عليه و سلم رخص هلن 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

انه : أخربنا عبد اهللا بن صاحل يقول حدثين الليث حدثين عقيل عن بن شهاب قال أخربين طاوس اليماين  - ١٩٣٤
ع عبد اهللا بن عمر وهو يسأل عن حبس النساء عن الطواف بالبيت إذا حضن قبل النفر وقد أفضن يوم النحر مس



  فقال ان عائشة كانت تذكر رخصة للنساء وذلك قبل موت عبد اهللا بن عمر بعام 
   ٨٦إسناده ضعيف لضعف عبد اهللا بن صاحل : قال حسني سليم أسد 

  يف بلدهباب يف الذي يبعث هدية وهو مقيم 

يا أم املؤمنني ان رجاال : أخربنا يعلى ثنا إمساعيل يعين بن أيب خالد عن عامر عن مسروق انه قال لعائشة  - ١٩٣٥
يبعث أحدهم باهلدي مع الرجل فيقول إذا بلغت مكان كذا وكذا فقلده فإذا بلغ ذلك املكان مل يزل حمرما حىت حيل 

جاب وقالت لقد كنت أفتل القالئد لرسول اهللا صلى اهللا عليه و الناس قال فسمعت صفقتها بيدها من وراء احل
  سلم فيبعث باهلدي إىل الكعبة ما حيرم عليه شيء مما حيل للرجل من أهله حىت يرجع الناس 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ت عبد الرمحن ان أخربنا احلكم بن نافع انا شعيب عن الزهري قال أخربين عروة بن الزبري وعمرة بن - ١٩٣٦
كنت أفتل قالئد هدي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فيبعث هبديه مقلدة ويقيم باملدينة وال جيتنب : عائشة قالت 

  شيئا حىت ينحر هديه 
   ٨٧إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب كراهية البنيان مبىن

مهاجر عن يوسف بن ماهك عن أمه مسيكة وأثىن أخربنا إسحاق ثنا وكيع ثنا إسرائيل عن إبراهيم بن  - ١٩٣٧
يا رسول اهللا أال نبين لك مبىن بناء يظلك فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عليها خريا عن عائشة قالت قلت 

  ال مىن مناخ من سبق 
   ٨٨إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  باب يف دخول مكة بغري إحرام حج وال عمرة

ان رسول اهللا صلى اهللا : بد اهللا بن خالد ثنا مالك بن أنس عن بن شهاب عن أنس بن مالك أخربنا ع - ١٩٣٨
عليه و سلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه مغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال يا رسول اهللا هذا بن خطل متعلق 

وقرئ على مالك قال قال بن  بأستار الكعبة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اقتلوه قال عبد اهللا بن خالد
  شهاب ومل يكن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يومئذ حمرما 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

دخل النيب صلى اهللا : أخربنا إمساعيل بن أبان ثنا معاوية بن عمار الدهين عن أيب الزبري عن جابر قال  - ١٩٣٩
  سوداء بغري إحرام قال إمساعيل مسعه من أيب الزبري كان مع أبيه  عليه و سلم مكة حني افتتحها وعليه عمامة

   ٨٩إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب ال يعطي اجلزار من البدن شيئا



حدثنا مسدد ثنا حيىي عن بن جريج قال أخربين احلسن بن مسلم وعبد الكرمي اجلزري ان جماهدا أخربمها  - ١٩٤٠
ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمره ان يقوم على بدنة وان : أخربه ان عليا أخربه  ان عبد الرمحن بن أيب ليلى

  يقسم بدنة كلها حلومها وجلودها وجالهلا وال يعطي يف جزارهتا منها شيئا 
   ٩٠إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف جزاء الضبع

د اهللا بن عبيد بن عمري عن عبد الرمحن بن أيب عامر عن أخربنا أبو نعيم ثنا جرير بن حازم قال مسعت عب - ١٩٤١
  سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن الضبع فقال هو صيد وفيه كبش إذا أصابه احملرم : جابر قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عبد اهللا بن أيب عمار  أخربنا أبو عاصم عن بن جريج عن عبد اهللا بن عبيد بن عمري عن عبد الرمحن بن - ١٩٤٢
سألت جابر بن عبد اهللا عن الضبع آكله قال نعم قلت هو صيد قال نعم قلت مسعته من رسول اهللا صلى اهللا : قال 

  عليه و سلم قال نعم قيل أليب حممد ما تقول يف الضبع تأكله قال انا أكره أكله 
   ٩١إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  يل مىن من علةباب فيمن يبيت مبكة ليا

ان العباس بن عبد املطلب : أخربنا عبد اهللا بن سعيد ثنا أبو أسامة عن عبيد اهللا عن نافع عن بن عمر  - ١٩٤٣
  استأذن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ليبيت مبكة ليايل مىن من أجل سقايته فأذن له 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  حنوه : ة عن عيسى بن يونس عن عبيد اهللا بن عمر حدثنا سعيد بن املغري - ١٩٤٤
  من  ٦إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  كتاب األضاحي

 )١   

  باب السنة يف األضحية

ضحى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : أخربنا سعيد بن عامر عن شعبة عن قتادة عن أنس قال  - ١٩٤٥
  ه يذحبهما بيده واضعا على صفاحهما قدمه قلت أنت مسعته قال نعم بكبشني أملحني أقرنني ويسمي ويكرب لقد رأيت

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أخربنا أمحد بن خالد ثنا حممد بن إسحاق عن يزيد بن أيب حبيب عن أيب عياش عن جابر بن عبد اهللا قال  - ١٩٤٦
إين وجهت وجهي للذي فطر { حني وجههما ضحى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بكبشني يف يوم العيد فقال : 



إن صاليت ونسكي وحمياي وممايت هللا رب العاملني ال شريك له } { السماوات واألرض حنيفا وما أنا من املشركني 
  اللهم ان هذا منك ولك عن حممد وأمته مث مسى اهللا وكرب وذبح } وبذلك أمرت وأنا أول املسلمني 

باب ما يستدل من حديث النيب صلى  ٢يف ولكن احلديث صحيح بشواهده إسناده ضع: قال حسني سليم أسد 
أخربنا عبد اهللا بن صاحل حدثين الليث حدثين خالد يعين بن  - ١٩٤٧اهللا عليه و سلم ان األضحية ليس بواجب 

صلى  يزيد حدثين سعيد يعين بن أيب هالل عن عمرو بن مسلم أخربين بن املسيب ان أم سلمة أخربته عن رسول اهللا
من أراد ان يضحي فال يقلم أظفاره وال حيلق شيئا من شعره يف العشر األول من ذي : اهللا عليه و سلم انه قال 

  احلجة 
  إسناده ضعيف لكن احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

النيب أخربنا حممد بن أمحد ثنا سفيان حدثين عبد الرمحن بن محيد عن سعيد بن املسيب عن أم سلمة عن  - ١٩٤٨
  إذا دخلت العشر وأراد أحدكم ان يضحي فال ميس من شعره وال أظفاره شيئا : صلى اهللا عليه و سلم قال 

   ٣إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب ما ال جيوز يف األضاحي

سئل : أخربنا خالد بن خملد ثنا مالك عن عمرو بن احلارث عن عبيد بن فريوز عن الرباء بن عازب قال  - ١٩٤٩
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما يتقى من الضحايا قال العوراء البني عورها والعرجاء البني ظلعها واملريضة البني 

  مرضها والعجفاء اليت ال تنقى 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

سألت الرباء عما : حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن سليمان بن عبد الرمحن عن عبيد بن فريوز قال  - ١٩٥٠
هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من األضاحي فقال أربع ال جيزئن العوراء البني عورها والعرجاء البني ظلعها 
واملريضة البني مرضها والكسري اليت ال تنقى قال قلت للرباء فإين أكره ان يكون يف السن نقص ويف اإلذن نقص 

   حترمه على أحد ويف القرن نقص قال فما كرهت فدعه وال
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أخربنا أبو الوليد ثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال مسعت حجية بن عدي قال مسعت عليا وسأله رجل  - ١٩٥١
يا أمري املؤمنني البقرة قال عن سبعة قلت القرن قال ال يضرك قال قلت العرج قال إذا بلغت املنسك مث قال : فقال 
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ان نستشرف العني واألذن  أمرنا

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

أخربنا عبيد اهللا بن موسى عن إسرائيل عن أيب إسحاق عن شريح بن النعمان العابدي عن علي رضي  - ١٩٥٢
ان ال نضحي مبقابلة وال مدابرة أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ان نستشرف العني واألذن و: اهللا عنه قال 

وال خرقاء وال شرقاء فاملقابلة ما قطع طرف أذهنا واملدابرة ما قطع من جانب اإلذن واخلرقاء املثقوبة والشرقاء 



  املشقوقة 
   ٤إن أبا إسحاق مل يسمع شريح بن النعمان : رجاله ثقات فقد قيل : قال حسني سليم أسد 

  باب ما جيزئ من الضحايا

قسم رسول : أخربنا يزيد بن هارون ثنا هشام عن حيىي عن بعجة اجلهين عن عقبة بن عامر اجلهين قال  - ١٩٥٣
  اهللا صلى اهللا عليه و سلم ضحايا بني أصحابه فأصابين جذع فقلت يا رسول اهللا اهنا صارت يل جذعة فقال ضح هبا 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أعطاين : الليث حدثين يزيد بن أيب حبيب عن أيب اخلري عن عقبة بن عامر قال أخربنا أبو الوليد ثنا  - ١٩٥٤
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم غنما أقسمها على أصحابه فقسمتها وبقي منها عتود فذكرت ذلك لرسول اهللا 

  صلى اهللا عليه و سلم فقال ضح به قال أبو حممد العتود اجلذع من املعز 
   ٥سناده صحيح إ: قال حسني سليم أسد 

  باب البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة

أخربنا يعلى حدثنا سفيان عن أيب الزبري عن جابر قال حنرنا يوم احلديبية سبعني بدنة البدنة عن سبعة  - ١٩٥٥
  اشتركوا يف اهلدي : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حنرنا مع رسول اهللا صلى اهللا : د بن خملد ثنا مالك عن أيب الزبري عن جابر بن عبد اهللا قال أخربنا خال - ١٩٥٦
  عليه و سلم البقرة عن سبعة قيل أليب حممد تقول به قال نعم 

   ٦إسناده قوي : قال حسني سليم أسد 

  باب يف حلوم األضاحي

سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن ان ر: أخربنا أبو عاصم عن بن جريج عن نافع عن بن عمر  - ١٩٥٧
  حلوم األضاحي أو قال ال تأكلوا حلوم األضاحي بعد ثالث 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أخربنا عمرو بن عون عن خالد هو بن عبد اهللا الطحان عن خالد احلذاء عن أيب قالبة عن أيب املليح عن  - ١٩٥٨
إنا كنا هنيناكم عن حلوم األضاحي ان تأكلوها فوق ثالثة أيام كي : م قال نبيشة عن النيب صلى اهللا عليه و سل

  تسعكم فقد جاء اهللا بالسعة فكلوا وادخروا واجتروا قال أبو حممد اجتروا اطلبوا فيه األجر 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



إسحاق حدثين عبد اهللا بن أيب بكر عن أخربنا حممد بن عبد اهللا الرقاشي ثنا يزيد بن زريع ثنا حممد بن  - ١٩٥٩
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد هنى عن حلوم : عمرة بنت عبد الرمحن عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

األضاحي بعد ثالث فلما كان العام القابل وضحى الناس قلت يا رسول اهللا ان كانت هذه األضاحي لترفق بالناس 
وودكها قال ما مينعهم من ذلك اليوم قلت يا نيب اهللا أو مل تنههم عام أول عن أن يأكلوا  كانوا يدخرون من حلومها

حلومها فوق ثالث فقال إمنا هنيت عن ذلك للحاضرة اليت حضرهتم من أهل البادية ليبثوا حلومها فيهم فأما اآلن 
  فليأكلوا وليدخروا 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ن بن حممد ثنا حيىي بن محزة حدثين حممد بن الوليد الزبيدي عن عبد الرمحن بن جبري بن نفري أخربنا مروا - ١٩٦٠
حدثين أيب انه مسع ثوبان موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وحنن 

  بلغنا املدينة أصلح لنا من هذا اللحم فأصلحت له منه فلم يزل يأكل منه حىت : مبىن 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ان كنا : أخربنا سعيد بن الربيع ثنا شعبة عن عمرو بن دينار قال مسعت عطاء قال مسعت جابرا يقول  - ١٩٦١
  لنتزود من مكة إىل املدينة على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أبو حممد يعين حلوم األضاحي 

   ٧إسناده صحيح : أسد قال حسني سليم 

  باب يف الذبح قبل اإلمام

ان أبا بردة بن : أخربنا حممد بن يوسف ثنا سفيان عن منصور وزبيد عن الشعيب عن الرباء بن عازب  - ١٩٦٢
نيار ضحى قبل ان يصلي فلما صلى النيب صلى اهللا عليه و سلم دعاه فذكر له ما فعل فقال له رسول اهللا صلى اهللا 

إمنا شاتك شاة حلم فقال يا رسول اهللا عندي عناق جذعة من املعز هي أحب إيل من شاتني قال فضح عليه و سلم 
  هبا وال جتزيء عن أحد بعدك قال أبو حممد قرئ علي حممد عن سفيان ومن ذبح بعد الصالة واإلمام خيطب أجزأه 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ان رجال : ك عن حيىي بن سعيد عن بشري بن يسار عن أيب بردة بن نيار حدثنا أبو علي احلنفي ثنا مال - ١٩٦٣
  ذبح قبل ان ينصرف النيب صلى اهللا عليه و سلم فأمره ان يعيد 

   ٨إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف الفرع والعترية

يرة قال قال رسول اهللا أخربنا حممد بن عيسى ثنا بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب هر - ١٩٦٤
  ال فرع وال عترية : صلى اهللا عليه و سلم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



حدثنا حممد بن عيسى ثنا أبو عوانة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس عن أيب رزين العقيلي لقيط  - ١٩٦٥
  بأس بذلك قال وكيع ال أدعه أبدا  قلت يا رسول اهللا انا كنا نذبح يف رجب فما ترى قال ال: بن عامر قال 

   ٩إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

  باب السنة يف العقيقة

أخربنا أبو عاصم عن بن جريج قال أخربين عطاء عن حبيبة بنت ميسرة بن أيب خثيم عن أم كرز عن  - ١٩٦٦
  ارية شاة يف العقيقة عن الغالم شاتان مكافئتان وعن اجل: النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

أخربنا سعيد بن عامر عن هشام عن حفصة بنت سريين عن سلمان بن عامر الضيب ان رسول اهللا صلى  - ١٩٦٧
  مع الغالم عقيقة فأهريقوا عنه الدم وأميطوا عنه األذى : اهللا عليه و سلم قال 

  واحلديث صحيح . مسعته من سلمان إسناده صحيح إن كانت حفصة : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عمرو بن عون ثنا محاد بن زيد عن عبيد اهللا بن أيب يزيد عن سباع بن ثابت عن أم كرز قالت  - ١٩٦٨
  عن الغالم شاتان مثالن وعن اجلارية شاة : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كل غالم : نا مهام عن قتادة عن احلسن عن مسرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أخربنا عفان ث - ١٩٦٩
رهينة بعقيقته يذبح عنه يوم سابعه وحيلق ويدامي وكان قتادة يصف الدم فيقول إذا ذحبت العقيقة يؤخذ صوفه 

مث حلق بعده قال  فيستقبل هبا أوداج الذبيحة مث يوضع على يافوخ الصيب حىت إذا سأل شبه اخليط غسل رأسه
  عفان ثنا أبان هبذا احلديث قال ويسمي قال عبد اهللا وال أراه واجبا 

   ١٠إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف حسن الذبيحة

حدثنا حممد بن يوسف عن سفيان عن خالد احلذاء عن أيب قالبة عن عن أيب األشعث الصنعاين عن شداد  - ١٩٧٠
سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اثنتني قال إن اهللا كتب اإلحسان على كل شيء فإذا حفظت من ر: بن أوس قال 

  قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذحبتم فأحسنوا الذبح وليحدد أحدكم شفرته مث لريح ذبيحته 
   ١١إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب ما جيوز به الذبح

أن امرأة كانت ترعى آلل كعب بن : د عن نافع عن بن عمر أخربنا يزيد بن هارون ان حيىي بن سعي - ١٩٧١
مالك غنما بسلع فخافت على شاة منها ان متوت فأخذت حجرا فذحبتها به وان ذلك ذكر لرسول اهللا صلى اهللا 



  عليه و سلم فأمرهم بأكلها 
   ١٢إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف ذبيحة املتردي يف البئر

قلت يا : و الوليد وعثمان بن عمر وعفان عن محاد بن سلمة عن أيب العشراء عن أبيه قال أخربنا أب - ١٩٧٢
  رسول اهللا أما تكون الذكاة اال يف احللق واللبة فقال لو طعنت يف فخذها ألجزأ عنك قال محاد محلناه على املتردي 

   ١٣إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  باب النهي عن مثله احليوان

خرجت مع بن : أخربنا أبو الوليد ثنا شعبة حدثين املنهال بن عمرو قال مسعت سعيد بن جبري يقول  - ١٩٧٣
عمر يف طريق من طرق املدينة فإذا بغلمة يرمون دجاجة فقال بن عمر من فعل هذا فتفرقوا فقال ان رسول اهللا 

  صلى اهللا عليه و سلم لعن من مثل باحليوان 
  صحيح  إسناده: قال حسني سليم أسد 

أخربنا أبو عاصم عن عبد احلميد بن جعفر عن يزيد بن أيب حبيب عن بكري بن عبد اهللا بن األشج عن  - ١٩٧٤
ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن صرب الدابة قال أبو : أبيه عن عبيد بن تعلى عن أيب أيوب األنصاري 

  أيوب لو كانت دجاجة ما صربهتا 
  إسناده قوي  :قال حسني سليم أسد 

ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن : حدثنا عفان ثنا محاد ثنا قتادة عن عكرمة عن بن عباس  - ١٩٧٥
  اجملثمة فقال أبو حممد اجملثمة املصبورة 

   ١٤إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب اللحم يوجد فال يدري أذكر اسم اهللا عليه أم ال

: بن سعيد ثنا عبد الرمحن هو بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم املؤمنني أخربنا حممد  - ١٩٧٦
ان قوما قالوا لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ان قوما يأتونا باللحم ال ندري أذكر اسم اهللا عليه أم ال فقال مسوا 

  أنتم وكلوا وكانوا حديث عهد جباهلية 
   ١٥صحيح إسناده : قال حسني سليم أسد 

  باب يف البهيمة إذا ندت

أن : أخربنا حممد بن يوسف عن سفيان عن أبيه عن عباية بن رفاعة بن رافع عن جده رافع بن خديج  - ١٩٧٧
بعريا ند وليس يف القوم إال خيل يسرية فرماه رجل بسهم فحبسه فقال له رسول اهللا إن هلذه البهائم أوابد كأوابد 



  نعوا به هكذا الوحش فما غلبكم منها فاص
   ١٦إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب من قتل شيئا من الدواب عبثا

حدثنا إمساعيل أبو معمر بن إبراهيم ثنا سفيان عن عمرو هو بن دينار عن صهيب موىل بن عمر قال  - ١٩٧٨
حقه سأله اهللا عنه يوم  من قتل عصفورا بغري: مسعت عبد اهللا بن عمر يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  القيامة قيل وما حقه قال أن تذحبه فتأكله 
   ١٧إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

  باب يف ذكاة اجلنني ذكاة أمه

أخربنا إسحاق بن إبراهيم ثنا عتاب بن بشري عن عبيد اهللا بن أيب زياد عن أيب الزبري عن جابر عن النيب  - ١٩٧٩
  ذكاة اجلنني ذكاة أمه قيل أليب حممد يؤكل قال نعم  :صلى اهللا عليه و سلم قال 

   ١٨إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  باب ماال يؤكل من السباع

هنى : أخربنا خالد بن خملد ثنا مالك عن بن شهاب عن أيب إدريس اخلوالين عن أيب ثعلبة اخلشين قال  - ١٩٨٠
  ن السباع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن أكل كل ذي ناب م

  إسناده قوي : قال حسني سليم أسد 

أخربنا عبد اهللا بن مسلمة ثنا أبو أويس بن عم مالك بن أنس عن الزهري عن أيب إدريس اخلوالين عن  - ١٩٨١
هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن اخلطفة واجملثمة والنهبة وعن أكل كل ذي ناب من : أيب ثعلبة اخلشين قال 

  السباع 
  إسناده حسن : حسني سليم أسد  قال

هنى رسول اهللا : أخربنا حيىي بن محاد ثنا أبو عوانة عن أيب بشر عن ميمون بن مهران عن بن عباس قال  - ١٩٨٢
  صلى اهللا عليه و سلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وعن ولك ذي خملب من الطري 

   ١٩إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  جلود السباعباب النهي عن لبس 

ان رسول اهللا صلى اهللا : أخربنا معمر بن بشر عن بن املبارك عن سعيد عن قتادة عن أيب املليح عن أبيه  - ١٩٨٣
  عليه و سلم هنى عن جلود السباع ان تفترش 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



  حنوه : ن النيب صلى اهللا عليه و سلم أخربنا مسدد ثنا حيىي بن سعيد عن قتادة عن أيب املليح عن أبيه ع - ١٩٨٤
   ٢٠إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب االستمتاع جبلود امليتة

أخربنا حممد بن يوسف عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عبد الرمحن بن وعلة قال سألت بن عباس عن  - ١٩٨٥
  أميا إهاب دبغ فقد طهر : عليه و سلم يقول األسقية فقال ما أدري ما أقول لك غري أين مسعت رسول اهللا صلى اهللا 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

سألت بن عباس : حدثنا يعلى عن حممد بن إسحاق عن القعقاع بن حكيم عن عبد الرمحن بن وعلة قال  - ١٩٨٦
هللا تقول هبذا قال عن جلود امليتة فقال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم دباغها طهورها قيل أليب حممد عبد ا

  نعم إذا كان يؤكل حلمه 
  رجاله ثقات غري أن اين إسحاق قد عنعن وهو مدلس : قال حسني سليم أسد 

حدثنا خالد بن خملد ثنا مالك عن يزيد بن قسيط عن حممد بن عبد الرمحن بن ثوبان عن أمه عن عائشة  - ١٩٨٧
  جبلود امليتة أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ان يستمتع : قالت 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا حيىي بن حسان ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا عن بن عباس قال  - ١٩٨٨
 ماتت شاة مليمونة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لو استمتعتم بإهاهبا قالوا يا رسول اهللا إهنا ميتة قال إمنا حرم

  أكلها 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أخربنا حممد املصفى ثنا بقية عن الزبيدي عن الزهري عن عبيد اهللا عن بن عباس عن النيب صلى اهللا عليه  - ١٩٨٩
  حنو هذا احلديث قيل أليب حممد ما تقول يف الثعالب إذا دبغت قال أكرهها : و سلم 

   ٢١ن احلديث صحيح إسناده ضعيف ولك: قال حسني سليم أسد 

  باب يف حلوم احلمر األهلية

أخربنا أمحد بن عبد اهللا ثنا مالك عن الزهري عن احلسن وعبد اهللا ابين حممد عن أبيهما عن علي ان عليا  - ١٩٩٠
  هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن متعة النساء يوم خيرب وعن حلوم احلمر اإلنسية : قال البن عباس 
  إسناده صحيح : ليم أسد قال حسني س

قام رجل يوم خيرب : أخربنا حممد بن يوسف عن سفيان عن هشام عن بن سريين عن أنس بن مالك قال  - ١٩٩١
فقال يا رسول اهللا أكلت احلمر أو أفنيت احلمر مث قال يا رسول اهللا أفنيت احلمر أو أكلت احلمر فأمر رسول اهللا 



  اهللا ورسوله ينهيانكم عن حلوم احلمر فإهنا رجس صلى اهللا عليه و سلم رجال فنادى إن 
   ٢٢إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف أكل حلوم اخليل

أكلنا حلم : حدثنا جعفر بن عون عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت املنذر عن أمساء بنت أيب بكر قالت  - ١٩٩٢
  فرس على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم باملدينة 

  إسناده صحيح : ال حسني سليم أسد ق

هنى : أخربنا أبو النعمان ثنا محاد بن زيد عن عمرو بن دينار عن حممد بن علي عن جابر بن عبد اهللا قال  - ١٩٩٣
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يوم خيرب عن حلوم احلمر األهلية وأذن يف حلوم اخليل 

   ٢٣إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  النهي عن النهبة باب

أخربنا أبو املغرية ثنا األوزاعي حدثين الزهري عن سعيد بن املسيب وأيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب  - ١٩٩٤
ال ينتهب هنبة ذات شرف يرفع املؤمنون فيها أبصارهم وهو حني : هريرة ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  ينتهبها مؤمن 
  ناده صحيح إس: قال حسني سليم أسد 

حدثنا إسحاق بن إبراهيم ثنا وهب بن جرير بن حازم عن أبيه عن يعلى بن حكيم عن أيب لبيد عن عبد  - ١٩٩٥
هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن النهبة قال أبو حممد هذا يف الغزو إذا غنموا قبل ان : الرمحن بن مسرة قال 

  يقسم 
   ٢٤إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

  باب يف أكل امليتة للمضطر

يا رسول اهللا انا بأرض : حدثنا أبو عاصم عن األوزاعي عن حسان بن عطية عن أيب واقد قال قلنا  - ١٩٩٦
يكون هبا املخمصة فما حيل لنا من امليتة قال إذا مل تصطبحوا ومل تغتبقوا ومل ختتفوا بقال فشأنكم هبا قال الناس يقولون 

  ء باحلاء وهذا قال باخلا
   ٢٥إسناده منقطع : قال حسني سليم أسد 

  باب يف احلالب جيهد احللب



أهديت لرسول اهللا صلى اهللا : أخربنا يعلى ثنا األعمش عن يعقوب بن حيىي عن ضرار بن األزور قال  - ١٩٩٧
  عليه و سلم لقحة فأمرين ان احلبها فحلبتها فجهدت يف حلبها فقال دع داعي اللنب 

   ٢٦إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  باب النهي عن قتل الضفادع والنحلة

أخربنا عبيد اهللا بن عبد اجمليد ثنا بن أيب ذئب عن سعيد بن خالد القارضي عن سعيد بن املسيب عن عبد  - ١٩٩٨
  ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن قتل الضفادع : الرمحن بن عثمان 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أخربنا حممد بن حيىي ثنا عبد الرزاق انا معمر عن الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة عن بن عباس  - ١٩٩٩
  هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن قتل أربعة من الدواب النملة والنحلة واهلدهد والصرد : قال 

   ٢٧إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف قتل الوزغ

: أخربنا أبو عاصم عن بن جريج عن عبد احلميد بن جبري بن شيبة عن سعيد بن املسيب عن أم شريك  - ٢٠٠٠
  ان النيب صلى اهللا عليه و سلم أمر بقتل األوزاغ 

   ٢٨إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  باب يف اجلاللة وما جاء فيه من النهي

أن رسول اهللا : لدستوائي عن قتادة عن عكرمة عن بن عباس حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع ثنا هشام ا - ٢٠٠١
  صلى اهللا عليه و سلم هنى عن اجملثمة وعن لنب اجلاللة وأن يشرب من يف السقاء 

   ٧إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  كتاب الصيد

 )١   

  باب التسمية عند إرسال الكلب وصيد الكالب

سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و : ن عامر عن عدي بن حامت قال أخربنا يعلى بن عبيد ثنا زكريا ع - ٢٠٠٢
سلم عن صيد الكلب فقال ما أمسك عليك كلبك فكل فإن أخذه ذكاته وإن وجدت معه كلبا فخشيت أن يكون 

  قد أخذه معه وقد قتله فال تأكله فإنك إمنا ذكرت اسم اهللا على كلبك ومل تذكره على غريه 
  ناده صحيح إس: قال حسني سليم أسد 



سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : أخربنا أبو نعيم حدثنا زكريا عن عامر عن عدي بن حامت قال  - ٢٠٠٣
  عن صيد املعراض فذكر مثله 

   ٢إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف اقتناء كلب الصيد أو املاشية

من : ا عن بن عمر قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أخربنا أبو نعيم ثنا سفيان عن عبد اهللا بن دين - ٢٠٠٤
  اقتىن كلبا اال كلب صيد أو ماشية نقص من عمله كل يوم قرياطان 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا احلكم بن املبارك ثنا مالك عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد انه مسع سفيان بن زهري  - ٢٠٠٥
من اقتىن كلبا ال يغىن عنه : د باب املسجد قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول حيدث ناسا معه عن

زرعا وال ضرعا نقص من عمله كل يوم قرياط قالوا أنت مسعت هذا من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال أي 
  ورب هذا املسجد 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ان النيب صلى اهللا عليه : ر ثنا شعبة عن أيب التياح عن مطرف عن عبد اهللا بن مغفل أخربنا وهب بن جري - ٢٠٠٦
  و سلم أمر بقتل الكالب مث قال مايل وللكالب مث رخص يف كلب الرعي وكلب الصيد 

   ٣إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف قتل الكالب

أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بقتل : مر قال أخربنا خالد بن خملد ثنا مالك عن نافع عن بن ع - ٢٠٠٧
  الكالب 

  إسناده قوي : قال حسني سليم أسد 

أخربنا سعيد بن عامر ثنا عوف عن احلسن عن عبد اهللا بن مغفل قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و  - ٢٠٠٨
ل أسود هبيم قال سعيد بن عامر لوال ان الكالب أمة من األمم ألمرت بقتلها كلها ولكن اقتلوا منها ك: سلم 

  البهيم األسود كله 
   ٤إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف صيد املعراض

: أخربنا سليمان بن حرب ثنا شعبة عن عبد اهللا بن أيب السفر عن الشعيب قال مسعت عدي بن حامت قال  - ٢٠٠٩
حبدة فكل وإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيذ فال  سألت النيب صلى اهللا عليه و سلم عن املعراض فقال إذا أصاب



  تأكل 
   ٥إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف أكل اجلراد

غزونا مع رسول اهللا : أخربنا حممد بن يوسف عن سفيان عن أيب يعفور عن عبد اهللا بن أيب أوىف قال  - ٢٠١٠
  صلى اهللا عليه و سلم سبع غزوات نأكل اجلراد 

   ٦إسناده صحيح : يم أسد قال حسني سل

  باب يف صيد البحر

أخربنا حممد بن املبارك قراءة عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل األزرق ان  - ٢٠١١
سأل رجل النيب صلى اهللا عليه و : املغرية بن أيب بردة وهو رجل من بين عبد الدار أخربه انه مسع أبا هريرة يقول 

ب البحر وحنمل معنا القليل من املاء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر فقال رسول اهللا سلم فقال انا نرك
  صلى اهللا عليه و سلم هو الطهور ماؤه احلل ميتتة 

  حديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

اهللا صلى اهللا بعثنا رسول : أخربنا زكريا بن عدي ثنا بن عيينة عن عمرو يعين بن دينار عن جابر قال  - ٢٠١٢
عليه و سلم يف ثالث مائة فأصابنا جوع حىت أتينا البحر وقد قذف دابة فأكلنا منها حىت ثابت أجسامنا فأخذ أبو 

  عبيدة ضلعا من أضالعها فوضعه مث محل أطول رجل يف اجليش على أعظم بعري يف اجليش فمر حتته هذا معناه 
   ٧إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  كل األرنبباب يف أ

أنفجنا : أخربنا أبو الوليد ثنا شعبة قال هشام بن زيد بن أنس أخربين قال مسعت أنس بن مالك يقول  - ٢٠١٣
أرنبا وحنن مبر الظهران فسعى القوم فلغبوا فأخذهتا وجئت هبا إىل أيب طلحة فذحبها وبعث بوركيها أو فخذيها شك 

  ها شعبة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقبل
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

مر على النيب صلى اهللا : أخربنا يزيد بن هارون انا داود بن أيب هند عن عامر عن حممد بن صفوان انه  - ٢٠١٤
عليه و سلم بأرنبني معلقهما فقال يا رسول اهللا اين دخلت غنم أهلي فاصطدت هذين األرنبني فلم أجد حديدة 

  مبروة أفآكل قال نعم  أذكيهما هبا فذكيتهما
   ٨إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف أكل الضب



سئل النيب صلى اهللا عليه و : أخربنا حممد بن يوسف عن سفيان عن عبد اهللا بن دينار عن بن عمر قال  - ٢٠١٥
  سلم عن الضب فقال لست بأكله وال حمرمه 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

سهل بن محاد ثنا شعبة ثنا احلكم قال مسعت زيد بن وهب حيدث عن الرباء بن عازب عن ثابت  أخربنا - ٢٠١٦
  أيت النيب صلى اهللا عليه و سلم بضب فقال أمة مسخت واهللا أعلم : بن وديعة قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

انه قال أخربين أبو أمامة بن سهل بن أخربنا عبد اهللا بن صاحل حدثين الليث حدثين يونس عن بن شهاب  - ٢٠١٧
انه دخل مع : حنيف األنصاري ان عبد اهللا بن عباس أخربه ان خالد بن الوليد الذي يقال له سيف اهللا أخربه 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على ميمونة زوجة النيب صلى اهللا عليه و سلم وهي خالته وخالة بن عباس فوجد 
به أختها حفيدة بنت احلارث من جند فقدمت الضب لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  عندها ضبا حمنوذا قدمت

وكان قلما يقدم يده لطعام حىت حيدث ويسمى له فأهوى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يده إىل الضب فقالت 
فرفع رسول اهللا صلى امرأة من نسوة احلضور أخربن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما قدمنت له قلن هذا الضب 

اهللا عليه و سلم يده فقال خالد بن الوليد أحترم الضب يا رسول اهللا قال ال ولكنه مل يكن بأرض قومي فأجدين أعافه 
  قال خالد فاجتررته فآكلته ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ينظر فلم ينهين 

   ٩إسناده ضعيف غري أن احلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

  باب يف الصيد يبني منه العضو

أخربنا عبيد اهللا بن عبد اجمليد ثنا عبد الرمحن بن عبد اهللا بن دينار ثنا زيد بن أسلم قال عبد الرمحن  - ٢٠١٨
قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املدينة والناس حيبون : أحسبه عن عطاء بن يسار عن أيب واقد الليثي قال 

  لغنم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما قطع من هبيمة وهي حية فهو ميتة أسنمة اإلبل وإليات ا
   ٨إسناده صحيح على شرط البخاري : قال حسني سليم أسد 

  كتاب األطعمة

 )١   

  باب يف التسمية على الطعام

 عليه و أخربنا خالد بن خملد ثنا مالك عن وهب بن كيسان عن عمر بن أيب سلمة ان النيب صلى اهللا - ٢٠١٩
  سم اهللا وكل مما يليك : سلم قال له 

  إسناده قوي : قال حسني سليم أسد 



ان النيب صلى : أخربنا يزيد بن هارون انا هشام عن بديل عن عبد اهللا بن عبيد اهللا بن عمري عن عائشة  - ٢٠٢٠
فقال النيب صلى اهللا عليه و اهللا عليه و سلم كان يأكل طعاما يف ستة نفر من أصحابه فجاء أعرايب فأكله بلقمتني 

سلم أما انه لو ذكر اسم اهللا لكفاكم فإذا أكل أحدكم فليذكر اسم اهللا فإن نسي أن يذكر اسم اهللا فليقل بسم اهللا 
  أوله وآخره 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ري عن أم كلثوم عن عائشة أخربنا بندار ثنا معاذ بن هشام عن أبيه عن بديل عن عبد اهللا بن عبيد بن عم - ٢٠٢١
  هبذا احلديث : 

   ٢إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب الدعاء لصاحب الطعام إذا أطعم

أخربنا موسى بن خالد ثنا عيسى بن يونس عن صفوان بن عمرو حدثنا عبد اهللا بن بسر وكانت له  - ٢٠٢٢
عليه و سلم طعاما فصنعت ثريدة وقال بيدة يقلل  لو صنعت لرسول اهللا صلى اهللا: صحبة يسرية قال قال أيب ألمي 

فانطلق أيب فدعاه فوضع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يده على ذروهتا مث قال خذوا باسم اهللا فأخذوا من 
  نواحيها فلما طعموا دعا هلم فقال اللهم اغفر هلم وارمحهم وبارك هلم يف رزقهم 

   ٣إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

  باب الدعاء بعد الفراغ من الطعام

كان رسول اهللا صلى : أخربنا حممد بن القاسم األسدي ثنا ثور عن خالد بن معدان عن أيب أمامة قال  - ٢٠٢٣
اهللا عليه و سلم إذا أكل أو شرب قال احلمد هللا محدا كثريا طيبا مباركا فيه غري مكفور وال مودع وال مستغىن عنه 

  ربنا 
   ٤حممد بن القاسم األسدي كذبوه ولكن احلديث صحيح : أسد قال حسني سليم 

  باب يف الشكر على الطعام

أخربنا نعيم بن محاد عن عبد العزيز بن حممد عن حممد بن عبد اهللا بن أيب حرة عن عمه عن سنان بن  - ٢٠٢٤
   الطاعم الشاكر كالصائم الصابر: سنة عن أبيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

   ٥إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  باب يف لعق األصابع

إذا : حدثنا إسحاق بن عيسى انا محاد بن سلمة عن ثابت عن أنس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال  - ٢٠٢٥
  أكل أحدكم فليلعق أصابعه الثالث 

   ٦إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



  باب يف املنديل عند الطعام

نا عمرو بن عون ثنا بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن بن عباس ان النيب صلى اهللا عليه و أخرب - ٢٠٢٦
  إذا أكل أحدكم فال ميسح يده حىت يلعق أصابعه أو يلعقها : سلم قال 

   ٧إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف لعق الصحفة

دخل : هو معلى بن راشد قال حدثتين جديت أم عاصم قالت  أخربنا يزيد بن هارون انا أبو اليمان الرباء - ٢٠٢٧
علينا نبيشة موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وحنن نأكل طعاما فدعوناه فأكل معنا مث قال حدثنا رسول اهللا 

  صلى اهللا عليه و سلم أنه من أكل يف قصعة مث حلسها استغفرت له القصعة 
   ٨عاصم وما رأيت فيها جرحا وال تعديال فهي على شرط ابن حبان  إسناده فيه أم: قال حسني سليم أسد 

  باب اللقمة إذا سقطت

أخربنا إسحاق بن عيسى ثنا محاد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  - ٢٠٢٨
  إذا سقطت لقمة أحدكم فليمسح عنها التراب وليسم اهللا وليأكلها : 

  إسناده صحيح : د قال حسني سليم أس

كان معقل بن يسار يتغدى : أخربنا زكريا بن عدي ثنا يزيد بن زريع عن يونس عن احلسن قال  - ٢٠٢٩
فسقطت لقمته فأخذها فأماط ما هبا من أذى مث أكلها فجعل أولئك الدهاقني يتغامزون به فقالوا له ما ترى ما يقول 

من الطعام وإىل ما يصنع هبذه اللقمة فقال اين مل أكن ألدع ما مسعت هؤالء األعاجم يقولون انظروا إىل ما بني يديه 
من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بقول هؤالء األعاجم انا كنا نؤمر إذا سقطت من أحدنا لقمة ان مييط ما هبا من 

  األذى وان يأكلها 
ر ولكن املرفوع منه صحيح يشهد احلسن مل يسمع معقل بن يسا: إسناده ضعيف النقطاعه : قال حسني سليم أسد 

   ٩له سابقه 

  باب األكل باليمني

أخربنا أبو حممد احلنفي ثنا مالك عن بن شهاب عن أيب بكر بن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عمر عن عبد  - ٢٠٣٠
الشيطان إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وليشرب بيمينه فإن : اهللا بن عمر ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  يأكل بشماله ويشرب بشماله 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



أخربنا عمرو بن عون عن بن عيينة عن الزهري عن أيب بكر عن بن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم  - ٢٠٣١
  بنحوه : 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أبصر رسول اهللا : ار حدثين إياس بن سلمة حدثين أيب قال أخربنا أبو الوليد الطيالسي ثنا عكرمة بن عم - ٢٠٣٢
صلى اهللا عليه و سلم بسر بن راعي العري يأكل بشماله فقال كل بيمينك قال ال أستطيع قال ال استطعت قال فما 

  وصلت ميينه إىل فيه 
   ١٠إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  باب األكل بثالث أصابع

ى ثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن عبد الرمحن بن سعد املدين عن بن كعب بن أخربنا حممد بن عيس - ٢٠٣٣
  كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يأكل بثالث أصابع وال ميسح يده حىت يلعقها : مالك عن أبيه قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن عبد الرمحن بن سعد املديين ان عبد  حدثنا موسى بن خالد ثنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة - ٢٠٣٤
ان النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يأكل : اهللا بن كعب أو عبد الرمحن بن كعب شك هشام أخربه عن أبيه 

  بأصابعه الثالث فإذا فرغ لعقها وأشار هشام بأصابعه الثالث 
   ١١إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

  باب يف الضيافة

د بن هارون ثنا حممد بن إسحاق عن سعيد بن أيب سعيد عن أيب شريح اخلزاعي قال مسعت أخربنا يزي - ٢٠٣٥
من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليكرم جاره ومن كان يومن باهللا واليوم : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

   اآلخر فليكرم ضيفه جائزته يوما وليلة والضيافة ثالثة أيام وما بعد ذلك صدقة
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

أخربنا عثمان بن حممد ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار مسعت نافع بن جبري عن أيب شريح  - ٢٠٣٦
من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن : اخلزاعي ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  ن إىل جاره ومن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليقل خريا أو ليسكت باهللا واليوم اآلخر فليحس
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أخربنا يزيد بن هارون ثنا شعبة عن أيب اجلودي عن سعيد بن املهاجر عن املقدام بن معدي كرب أيب  - ٢٠٣٧
ما فأصبح الضيف حمروما فإن على كل مسلم أميا مسلم ضاف قو: كرمية قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  نصره حىت يأخذ له بقرى ليلته من زرعه وماله 

   ١٢إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 



  باب الذباب يقع يف الطعام

أخربنا عبد اهللا بن مسلمة ثنا سليمان بن بالل عن عتبة بن مسلم عن عبيد بن حنني أخربه انه مسع أبا  - ٢٠٣٨
إذا سقط الذباب يف شراب أحدكم فليغمسه فإن يف أحد : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  هريرة يقول قال

  جناحيه داء ويف اآلخر شفاءا 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا سليمان بن حرب ثنا محاد بن سلمة عن مثامة بن عبد اهللا بن أنس عن أيب هريرة عن النيب صلى  - ٢٠٣٩
إذا وقع الذباب يف أناء أحدكم فليغمسه فإن يف أحد جناحيه داءا ويف اآلخر شفاءا قال أبو : قال اهللا عليه و سلم 

حممد قال غري محاد مثامة عن أنس مكان أيب هريرة وقوم يقولون عن القعقاع عن أيب هريرة وحديث عبيد بن حنني 
  أصح 

من  ٢/  ٣٤٠أخرجه أمحد .  يدرك أبا هريرة إسناده ضعيف النقطاعه مثامة بن عبد اهللا مل: قال حسني سليم أسد 
   ١٣طريق يونس 

  باب املؤمن يأكل يف معي واحد

املؤمن : أخربنا أبو عاصم عن بن جريج عن أيب الزبري عن جابر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال  - ٢٠٤٠
  يأكل يف معي واحد والكافر يأكل يف سبعة أمعاء 

  ف إسناده ضعي: قال حسني سليم أسد 

أخربنا عبيد اهللا بن عمر القواريري ثنا حيىي بن سعيد عن عبيد اهللا حدثين نافع عن بن عمر عن النيب  - ٢٠٤١
  صلى اهللا عليه و سلم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  : وحدثين حيىي عن جمالد عن أيب الوداك عن أيب سعيد عن النيب صلى اهللا عليه و سلم  - ٢٠٤٢
  إسناده ضعيف : م أسد قال حسني سلي

: وحدثين حيىي عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال  - ٢٠٤٣
  املؤمن يأكل يف معي والكافر يأكل يف سبعة أمعاء 

   ١٤إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  باب طعام الواحد يكفي اإلثنني

طعام الواحد : جريج عن أيب الزبري عن جابر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أخربنا أبو عاصم عن بن  - ٢٠٤٤
  يكفي اإلثنني وطعام اإلثنني يكفي األربعة وطعام األربعة يكفي الثمانية 

   ١٥إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



  باب يف الذي يأكل مما يليه

عمر بن أيب سلمة ان النيب صلى اهللا عليه و أخربنا خالد بن خملد ثنا مالك عن وهب بن كيسان عن  - ٢٠٤٥
  سم اهللا وكل مما يليك : سلم قال له 

   ١٦إسناده قوي : قال حسني سليم أسد 

  باب النهي عن أكل وسط الثريد حىت يأكل جوانبه

ان رسول اهللا : أخربنا سعيد بن عامر عن شعبة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبري عن بن عباس  - ٢٠٤٦
 عليه و سلم أيت جبفنة أو قال قصعة من ثريد فقال كلوا من حافاهتا أو قال جوانبها وال تأكلوا من وسطها صلى اهللا

  فإن الربكة تنزل يف وسطها 
   ١٧إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب النهي عن أكل الطعام احلار

ن عبد الرمحن عن الزهري عن عروة حدثنا عبد الرمحن بن إبراهيم الدمشقي حدثنا بن وهب عن قرة ب - ٢٠٤٧
اهنا كانت إذا أتيت بثريد أمرت به فغطي حىت يذهب فوره ودخانه وتقول اين مسعت : عن أمساء بنت أيب بكر 

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول هو أعظم للربكة 
 ٢٠٤٨ عليه و سلم باب أي اإلدام كان أحب إىل رسول اهللا صلى اهللا ١٨إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

أخذ النيب : أخربنا يزيد بن هارون انا املثىن بن سعيد ثنا طلحة بن نافع أبو سفيان حدثنا جابر بن عبد اهللا قال  -
صلى اهللا عليه و سلم بيدي ذات يوم إىل منزله فقال هل من غداء أو من عشاء شك طلحة قال فأخرج إليه فلق من 

ال شيء من خل فقال هاتوه فنعم اإلدام اخلل قال جابر فما زلت أحب اخلل منذ خبز فقال ما من إدام قالوا ال إ
  مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال أبو سفيان فما زلت أحبه منذ مسعته من جابر 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

يه عن عائشة عن النيب صلى اهللا حدثين حيىي بن حسان ثنا سليمان بن بالل عن هشام بن عروة عن أب - ٢٠٤٩
  نعم اإلدام أو األدم اخلل : عليه و سلم قال 

   ١٩إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب القرع

رأيت النيب صلى اهللا عليه : أخربنا أبو نعيم ثنا مالك عن إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة عن أنس قال  - ٢٠٥٠
  أيته يتتبع الدباء يأكله و سلم أيت مبرقة فيها دباء وقديد فر

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



كان النيب صلى اهللا عليه و سلم يعجبه القرع : أخربنا األسود بن عامر ثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال  - ٢٠٥١
  قال فقدم إليه فجعلت أتناوله واجعله بني يديه 

   ٢٠إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  تباب يف فضل الزي

أخربنا أبو نعيم ثنا سفيان عن عبد اهللا بن عيسى عن عطاء وليس بابن أيب رباح عن أيب أسيد األنصاري  - ٢٠٥٢
كلوا الزيت فإنه مبارك وائتدموا به وادهنوا به فإنه خيرج من شجرة : قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  مباركة 
   ٢١إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  أكل الثومباب يف 

حدثنا مسدد ثنا حيىي بن سعيد عن عبيد اهللا أخربين نافع عن بن عمر ان النيب صلى اهللا عليه و سلم قال  - ٢٠٥٣
  من أكل من هذه الشجرة يعين الثوم فال يأتني املسجد : يف غزوة خيرب 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ينة حدثين عبيد اهللا بن أيب يزيد عن أبيه ان أم أيوب أخربته قال أخربنا علي بن عبد اهللا ثنا سفيان بن عي - ٢٠٥٤
نزل علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فتكلفنا له طعاما فيه شيء من بعض هذه البقول فلما أتينا به كره : 

 بأس وقال ألصحابه كلوا فإين لست كأحد منكم اين أخاف ان أوذي صاحيب قال أبو حممد إذا مل يؤذ أحدا فال
  بأكله 

   ٢٢إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف أكل الدجاج

كنا عند أيب : أخربنا عبد اهللا بن سعيد ثنا بن علية عن أيوب عن القاسم التميمي عن زهدم اجلرمي قال  - ٢٠٥٥
له أبو موسى ادن موسى فقدم طعامه فقدم يف طعامه حلم دجاج ويف القوم رجل من بين تيم اهللا أمحر فلم يدن فقال 

  فإين رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يأكل منه 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أنه ذكر : أخربنا حممد بن يوسف عن سفيان عن أيوب عن أيب قالبة عن زهدم اجلرمي عن أيب موسى  - ٢٠٥٦
  الدجاج فقال رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يأكله 

   ٢٣إسناده صحيح : سليم أسد قال حسني 

  باب من كره أن يطعم طعامه إال األتقياء



أخربنا عبد اهللا بن يزيد املقرئ ثنا حيوة ثنا سامل بن غيالن أن الوليد بن قيس أخربه أنه مسع أبا سعيد أو  - ٢٠٥٧
ب إال مؤمنا وال يأكل ال تصح: عن أيب اهليثم عن أيب سعيد اخلدري أنه مسع نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

  طعامك إال تقي 
   ٢٤اإلسناده األول صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب من مل ير بأسا أن جيمع بني الشيئني

رأيت رسول اهللا صلى : أخربنا حممد بن عيسى ثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد اهللا بن جعفر قال  - ٢٠٥٨
  اهللا عليه و سلم يأكل القثاء بالرطب 

   ٢٥إسناده صحيح : حسني سليم أسد  قال

  باب النهي عن القران

كنا باملدينة فأصابتنا سنة فكان بن : أخربنا أبو الوليد الطيالسي ثنا شعبة حدثنا جبلة بن سحيم قال  - ٢٠٥٩
ن إال الزبري يرزق التمر وكان بن عمر مير بنا ويقول ال تقارنوا فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن القرا

  أن يستأذن الرجل أخاه 
   ٢٦إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف التمر

أخربنا عبد اهللا بن مسلمة ثنا يعقوب بن حممد بن طحالء عن أيب الرجال عن أمه عمرة عن عائشة زوج  - ٢٠٦٠
متر فيه جياع أهله أو جاع يا عائشة بيت ال : النيب صلى اهللا عليه و سلم ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  أهله مرتني أو ثالثا 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أخربنا حيىي بن حسان ثنا سليمان بن بالل عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ان النيب صلى اهللا  - ٢٠٦١
  ال جيوع أهل بيت عندهم التمر : عليه و سلم قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أهدي إىل النيب صلى اهللا عليه و : حدثنا أبو نعيم ثنا مصعب بن سليم قال مسعت أنس بن مالك يقول  - ٢٠٦٢
سلم التمر فأخذ يهديه وقال رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يأكل مترا متعبا من اجلوع قال أبو حممد يهديه 

  يعين يرسله ها هنا وههنا 
   ٢٧يح إسناده صح: قال حسني سليم أسد 

  باب يف الوضوء بعد الطعام



أخربنا عمرو بن عون عن خالد عن سهيل عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و  - ٢٠٦٣
  من نام ويف يده ريح غمر فعرض له عارض فال يلومن اال نفسه : سلم 

   ٢٨إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف الوليمة

ان النيب صلى اهللا عليه و سلم قال لعبد الرمحن بن عوف : يزيد بن هارون انا محيد عن أنس أخربنا  - ٢٠٦٤
  ورأى عليه وضرا من صفرة مهيم قال تزوجت قال أومل ولو بشاة 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: من ثقيف أعور قال أخربنا عفان ثنا مهام ثنا قتادة عن احلسن عن عبد اهللا بن عثمان الثقفي عن رجل  - ٢٠٦٥
كان يقال له معروف أي يثىن عليه خري ان مل يكن امسه زهري بن عثمان فال أدري ما امسه ان النيب صلى اهللا عليه و 

سلم قال الوليمة أول يوم حق والثاين معروف والثالث مسعة ورياء قال قتادة وحدثين رجل عن سعيد بن املسيب انه 
  الثاين فأجاب ودعي اليوم الثالث فحصب الرسول ومل جيبه وقال أهل مسعة ورياء  دعي أول يوم فأجاب ودعي اليوم

، وابن أيب حامت يف  ٥/  ١٤٦يف اسناده عبد اهللا بن عثمان الثقفي ترمجه البخاري يف الكبري : قال حسني سليم أسد 
  ن حبان وباقي رجاله ثقات فهو على شرط اب. ومل يذكرا فيه جرحا وال تعديال  ٥/  ١١) ) اجلرح والتعديل ( ( 

شر الطعام طعام الوليمة : أخربنا أبو املغرية ثنا األوزاعي عن الزهري عن األعرج عن أيب هريرة أنه قال  - ٢٠٦٦
  يدعى إليه األغنياء ويترك املساكني ومن ترك الدعوة فقد عصى اهللا ورسوله 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

جاء رجل قد صنع طعاما إىل : ليمان عن سليمان بن املغرية عن ثابت عن أنس قال أخربنا سعيد بن س - ٢٠٦٧
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يعين فدعاه فقال يا رسول اهللا هكذا وأومأ إليه بيده قال يقول له رسول اهللا صلى 

و سلم فأومأ إليه الثانية وأومأ  اهللا عليه و سلم هكذا وأشار إىل عائشة قال ال فأعرض عنه رسول اهللا صلى اهللا عليه
إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأعرض عنه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأومأ إليه الثالثة فقال له رسول 

  اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهذه قال نعم فانطلق معه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وعائشة فأكال من طعامه 
  إسناده صحيح : سد قال حسني سليم أ

كان رجل يقال له : أخربنا حممد بن يوسف عن سفيان عن األعمش عن أيب وائل عن أيب مسعود قال  - ٢٠٦٨
أبو شعيب وكان له غالم حلام فقال اصنع يل طعاما أدعو رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خامس مخسة قال فدعا 

م رجل فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إنك دعوتنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خامس مخسة فتبعه
  خامس مخسة وهذا رجل قد تبعنا فإن شئت أذنت له وإن شئت تركته قال فأذن له 

   ٢٩إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف فضل الثريد



ن أنس قال قال رسول حدثنا عمرو بن عون ثنا خالد عن أيب طوالة عبد اهللا بن عبد الرمحن بن معمر ع - ٢٠٦٩
  فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام : اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

   ٣٠إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب فيمن استحب ان ينهس اللحم وال يقطعه

زوجين : ارث بن نوفل حدثنا علي بن املديين ثنا سفيان ثنا عبد الكرمي أبو أمية قال قال عبد اهللا بن احل - ٢٠٧٠
أيب يف إمارة عثمان فدعا رهطا من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فكان فيمن دعا صفوان بن أمية وهو 

  شيخ كبري فقال ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال اهنسوا اللحم هنسا فإنه أشهى وأمرأ 
   ٣١إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  تكئاباب يف األكل م

أخربنا أبو نعيم ثنا سفيان عن علي بن األقمر حدثين أبو جحيفة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و  - ٢٠٧١
  ال آكل متكئا : سلم 

   ٣٢إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف الباكورة

كان رسول اهللا : ال أخربنا نعيم بن محاد عن عبد العزيز بن حممد عن سهيل عن أبيه عن أيب هريرة ق - ٢٠٧٢
صلى اهللا عليه و سلم إذا أيت بالباكورة بأول الثمرة قال اللهم بارك لنا يف مدينتنا ويف مثرتنا ويف مدنا ويف صاعنا 

  بركة مع بركة مث يعطيه أصغر من حيضره من الولدان 
   ٣٣إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  باب يف إكرام اخلادم عند الطعام

: يعلى ثنا إمساعيل بن أيب خالد عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حدثنا  - ٢٠٧٣
  إذا جاء خادم أحدكم بالطعام فليجلسه فإن أىب فليناوله 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

 صلى اهللا عليه و سلم حدثنا أبو الوليد ثنا شعبة عن حممد بن زياد قال مسعت أبا هريرة حيدث عن النيب - ٢٠٧٤
  إذا أتى أحدكم خادمة بطعام فليجلسه معه أو ليناوله لقمة أو لقمتني أو أكلة أو أكلتني فإنه ويل حره ودخانه : قال 

   ٣٤إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف احللواء والعسل



أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها قالت  حدثنا فروة بن أيب املغراء ثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن - ٢٠٧٥
  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حيب احللواء والعسل : 

   ٣٥إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف األكل والشرب على غري وضوء

خرج : حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سعيد بن أيب احلويرث عن بن عباس قال  - ٢٠٧٦
صلى اهللا عليه و سلم من الرباز فقدم إليه الطعام فقيل له اال توضأ قال فقال أصلي فأتوضأ قال أبو حممد إمنا  النيب

  هو سعيد بن احلويرث 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو نعيم عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن احلويرث عن بن عباس قال  - ٢٠٧٧
  بإسناده : ا عاصم حيدث عن بن جريج عن عمرو بن دينار عن سعيد بن احلويرث عن بن عباس ومسعت أب

   ٣٦رجاله ثقات ولكن ابن جريح قد عنعن . إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف اجلنب يأكل

كان : لت حدثنا سهل بن محاد ثنا شعبة عن احلكم قال مسعت إبراهيم حيدث عن األسود عن عائشة قا - ٢٠٧٨
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا أجنب فأراد ان يأكل أو ينام توضأ 

   ٣٧إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف إكثار املاء يف القدر

أوصاين خليلي : أخربنا أبو نعيم ثنا شعبة عن أيب عمران اجلوين عن عبد اهللا بن الصامت عن أيب ذر قال  - ٢٠٧٩
  و سلم فقال إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها مث انظر أهل بيت من جريانك فاغرف هلم منها  صلى اهللا عليه

   ٣٨إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف خلع النعال عند األكل

أخربنا حممد بن سعيد ثنا عقبة بن خالد عن موسى بن حممد بن إبراهيم حدثين أيب عن أنس بن مالك  - ٢٠٨٠
  إذا وضع الطعام فاخلعوا نعالكم فإنه أروح ألقدامكم :  صلى اهللا عليه و سلم قال قال رسول اهللا

يف هذا اإلسناد علتان موسى بن حممد منكر احلديث وحممد بن إبراهيم مل يسمع أبا هريرة : قال حسني سليم أسد 
٣٩   

  باب يف إطعام الطعام



عن أبيه عن عبد اهللا بن عمرو قال قال رسول أخربنا إبراهيم بن موسى ثنا جرير عن عطاء بن السائب  - ٢٠٨١
  اعبدوا الرمحن وأفشوا السالم وأطعموا الطعام تدخلوا اجلنان : اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

   ٤٠إسناده ضعيف ولكن احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف الدعوة

ن عقبة عن نافع عن بن عمر ان رسول اهللا أخربنا احلكم بن املبارك ثنا عبد العزيز بن حممد عن موسى ب - ٢٠٨٢
أجيبوا الداعي إذا دعيتم قال وكان عبد اهللا يأيت الدعوة يف العرس ويف غري العرس : صلى اهللا عليه و سلم قال 

  ويأت هبا وهو صائم 
   ٤١إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب الفارة تقع يف السمن فماتت

ان : ثنا سفيان عن الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا عن بن عباس عن ميمونة أخربنا علي بن عبد اهللا  - ٢٠٨٣
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سئل عن فارة وقعت يف السمن فقال ألقوها وما حوهلا وكلوا أخربنا حممد بن 

  يوسف عن بن عيينة بإسناده 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

سئل النيب : نا مالك عن بن شهاب عن عبيد اهللا بن عبد اهللا عن بن عباس قال حدثنا خالد بن خملد ث - ٢٠٨٤
  صلى اهللا عليه و سلم عن فارة وقعت يف مسن فماتت فقال خذوها وما حوهلا فاطرحوه 

  إسناده قوي : قال حسني سليم أسد 

٢٠٨٥ -   
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

بن شهاب عن عبيد اهللا بن عبد اهللا عن بن عباس عن ميمونة عن النيب  حدثنا زيد بن حيىي ثنا مالك عن - ٢٠٨٦
  حنوه قال أبو حممد إذا كان ذائبا أهريق : صلى اهللا عليه و سلم 
   ٤٢إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف التخليل

أيب هريرة رضي اهللا عنه أخربنا أبو عاصم ثنا ثور بن يزيد ثنا حصني احلمريي أخربين أبو سعد اخلري عن  - ٢٠٨٧
  من أكل فليتخلل فما ختلل فليلفظه وما الك بلسانه فليبتلع : قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  ومن  ٩إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  كتاب األشربة



 )١   

  باب ما جاء يف اخلمر

أيت : د بن املسيب انه مسع أبا هريرة يقول أخربنا احلكم بن نافع ثنا شعيب عن الزهري قال أخربين سعي - ٢٠٨٨
النيب صلى اهللا عليه و سلم ليلة أسري به بإيلياء بقدحني من مخر ولنب فنظر إليهما مث أخذ اللنب فقال جربائيل احلمد 

  هللا الذي هداك للفطرة لو أخذت اخلمر غوت أمتك 
   ٢إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  نباب يف حترمي اخلمر كيف كا

كنت ساقى القوم يف منزل أيب طلحة قال : أخربنا أبو النعمان حدثنا محاد بن زيد ثنا ثابت عن أنس قال  - ٢٠٨٩
فنزل حترمي اخلمر قال فأمر مناديا فنادى فقال أبو طلحة أخرج فانظر ما هذا فخرجت فقلت هذا مناد ينادي اال ان 

كك املدينة قال وكانت مخرهم يومئذ الفضيخ فقال بعض اخلمر قد حرمت فقال يل اذهب فأهرقها قال فجرت يف س
ليس على الذين آمنوا وعملوا الصاحلات جناح فيما طعموا { القوم قتل قوم وهي يف بطوهنم فأنزل اهللا عز و جل 

  اآلية } إذا ما اتقوا وآمنوا 
   ٣إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف التشديد على شارب اخلمر

من : ا خالد بن خملد ثنا مالك عن نافع عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أخربن - ٢٠٩٠
  شرب اخلمر يف الدنيا مث مل يتب منها حرمها يف اآلخرة فلم يسقها 

  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

دخلت : الديلمي قال حدثنا حممد بن يوسف عن األوزاعي قال حدثين ربيعة بن يزيد عن عبد اهللا بن  - ٢٠٩١
على عبد اهللا بن عمرو بن العاص يف حائط له بالطائف يقال له الوهط فإذا هو خماصر فىت من قريش يزن ذلك الفىت 

بشرب اخلمر فقلت خصال بلغتين عنك انك حتدث هبا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم انه قال من شرب 
لما ان مسع الفىت بذكر اخلمر اختلج يده من يد عبد اهللا مث وىل فقال اخلمر شربة مل تقبل له صالة أربعني صباحا ف

عبد اهللا اللهم اين ال أحل ألحد أن يقول علي ما مل أقل فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول من شرب 
 الرابعة كان حقا على اخلمر شربة مل تقبل له صالة أربعني صباحا فإن تاب تاب اهللا عليه فال أدري يف الثالثة أم يف

  اهللا ان يسقيه من ردغة اخلبال يوم القيامة 
بينهما أبو : " إسناده صحيح إذا كان ربيعة بن زيد مسعه من عبد اهللا بن الدليمي قال املزي : قال حسني سليم أسد 

   ٤" إدريس اخلوالين 

  باب النهي عن القعود على مائدة يدار عليها اخلمر



بن إبراهيم ثنا احلسن بن أيب جعفر ثنا أبو الزبري عن جابر قال قال رسول اهللا صلى اهللا أخربنا مسلم  - ٢٠٩٢
  من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال يقعد على مائدة يشرب عليها اخلمر : عليه و سلم 

   ٥إسناده ضعيف ولكن احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف مدمن اخلمر

كثري البصري ثنا سفيان عن منصور عن سامل بن أيب اجلعد عن جابان عن عبد اهللا بن أخربنا حممد بن  - ٢٠٩٣
  ال يدخل اجلنة ولد زنية وال منان وال عاق وال مدمن مخر : عمرو عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

شعبة عن منصور عن سامل بن أيب اجلعد عن نبيط بن  حدثنا أمحد بن احلجاج ثنا عبد الرمحن بن مهدي ثنا - ٢٠٩٤
ال يدخل اجلنة عاق وال منان وال : شريط عن جابان عن عبد اهللا بن عمرو عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  مدمن مخر 
   ٦إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

  باب ليس يف اخلمر شفاء

قال مسعت علقمة بن وائل حيدث عن أبيه وائل ان سويد بن  أخربنا سهل بن محاد ثنا شعبة ثنا مساك - ٢٠٩٥
سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن اخلمر فنهاه عنها ان يصنعها فقال اهنا دواء فقال رسول اهللا : طارق 

  صلى اهللا عليه و سلم إهنا ليست دواءا ولكنها داء 
   ٧إسناده قوي : قال حسني سليم أسد 

  باب مما يكون اخلمر

أخربنا أبو املغرية عن األوزاعي قال مسعت أبا كثري يقول مسعت أبا هريرة يقول مسعت رسول اهللا صلى  - ٢٠٩٦
  اخلمر يف هاتني الشجرتني النخلة والعنب : اهللا عليه و سلم يقول 
   ٨إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب ما قيل يف املسكر

ان رسول اهللا صلى اهللا : ا مالك عن بن شهاب عن أيب سلمة عن عائشة حدثنا عبيد اهللا بن عبد اجمليد ثن - ٢٠٩٧
  عليه و سلم سئل عن البتع قال كل شراب أسكر حرام 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



بعثين : أخربنا حممد بن يوسف عن إسرائيل عن أيب إسحاق عن أيب بردة بن أيب موسى عن أبيه قال  - ٢٠٩٨
  عليه و سلم انا ومعاذ بن جبل إىل اليمن فقال اشربوا وال تشربوا مسكرا فإن كل مسكر حرام  رسول اهللا صلى اهللا

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عبد اهللا بن سعيد انا أبو أسامة ثنا الوليد بن كثري بن سنان حدثين الضحاك بن عثمان عن بكري  - ٢٠٩٩
أهناكم عن قليل ما : عن سعد عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال بن عبد اهللا بن األشج عن عامر بن سعد 

  أسكر كثريه 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

حدثنا زيد بن حيىي ثنا حممد بن راشد عن أيب وهب الكالعي عن القاسم بن حممد عن عائشة قالت  - ٢١٠٠
يء قال زيد يعين اإلسالم كما يكفأ اإلناء يعين اخلمر إن أول ما يكف: مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

فقيل كيف يا رسول اهللا وقد بني اهللا فيها ما بني قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يسموهنا بغري امسها 
  فيستحلوهنا 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

مكحول عن أيب ثعلبة اخلشين عن أيب عبيدة أخربنا مروان بن حممد ثنا حيىي بن محزة حدثين بن وهب عن  - ٢١٠١
أول دينكم نبوة ورمحة مث ملك ورمحة مث ملك أعفر مث ملك : بن اجلراح قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  وجربوت يستحل فيها اخلمر واحلرير قال أبو حممد سئل عن أعفر فقال يشبهه بالتراب وليس فيه خري 
   ٩ده منقطع إسنا: قال حسني سليم أسد 

  باب النهي عن اخلمر وشرائها

أخربنا سهل بن محاد ثنا طعمة ثنا عمر بن بيان التغليب عن عروة بن املغرية بن شعبة عن أبيه عن رسول  - ٢١٠٢
  من باع اخلمر فليشقص اخلنازير قال أبو حممد إمنا هو عمرو بن دينار : اهللا صلى اهللا عليه و سلم انه قال 

  حديث جيد : سد قال حسني سليم أ

سألت بن عباس : حدثنا يعلى عن حممد بن إسحاق عن القعقاع بن حكيم عن عبد الرمحن بن وعلة قال  - ٢١٠٣
عن بيع اخلمر فقال كان لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم صديق من ثقيف أو من دوس فلقيه مبكة عام الفتح 

ليه و سلم يا فالن أما علمت أن اهللا تعاىل قد حرمها قال فأقبل براوية من مخر يهديها له فقال رسول اهللا صلى اهللا ع
الرجل على غالمه فقال اذهب فبعها فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مباذا أمرته يا فالن قال أمرته ببيعها 

  فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن الذي حرم شرهبا حرم بيعها فأمر هبا فأكفئت يف البطحاء 
  رجاله ثقات غري أن ابن إسحاق قد عنعن ولكن احلديث صحيح : ال حسني سليم أسد ق

بلغ عمر أن : حدثنا حممد بن أمحد ثنا سفيان عن عمرو يعين بن دينار عن طاوس عن بن عباس قال  - ٢١٠٤
د حرمت عليهم مسرة باع مخرا فقال قاتل اهللا مسرة أما علم أن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال لعن اهللا اليهو



  الشحوم فجملوها فباعوها قال سفيان جلوها أذابوها 
   ١٠إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب العقوبة يف شرب اخلمر

حدثنا عاصم بن علي ثنا بن أيب ذئب عن احلارث بن عبد الرمحن عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال  - ٢١٠٥
كر فاجلدوه مث إذا سكر فاجلدوه مث إذا سكر فاجلدوه مث إذا سكر إذا س: رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  فاضربوا عنقه يعين يف الرابعة 
   ١١إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف التغليظ ملن شرب اخلمر

أخربنا حممد بن يوسف عن األوزاعي عن الزهري عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى  - ٢١٠٦
ال يزىن الزاين حني يزين وهو مؤمن وال يسرق السارق حني يسرق وهو مؤمن وال يشرب اخلمر : عليه و سلم اهللا 

  حني يشرهبا وهو مؤمن 
أخربنا يزيد بن  - ٢١٠٧باب فيمن ينتبذ للنيب صلى اهللا عليه و سلم  ١٢إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كان ينتبذ للنيب صلى اهللا عليه و سلم يف السقاء : زبري عن جابر قال هارون عن عبد امللك بن أيب سليمان عن أيب ال
  فإن مل يكن سقاء ينتبذ له يف تور من برام 

   ١٣إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف النقيع

ان  :أخربنا حممد بن كثري عن األوزاعي عن حيىي بن أيب عمرو الشيباين عن عبد اهللا بن الديلمي عن أبيه  - ٢١٠٨
أباه أو رجال منهم سأل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول اهللا انا قد خرجنا من حيث علمت ونزلنا بني 
ظهراين من قد علمت فمن ولينا قال اهللا ورسوله قالوا يا رسول اهللا انا كنا أصحاب كرم ومخر وان اهللا قد حرم 

نصنع بالزبيب قال انقعوا يف الشنان انقعوه على غدائكم  اخلمر فما نصنع بالكرم قال اصنعوه زبيبا قالوا فما
واشربوه على عشائكم وانقعوه على عشائكم واشربوه على غدائكم فإنه إذا أتى عليه العصران كان حال قبل ان 

  يكون مخرا 
د مسن" يف )  ٦٧٠٨( حممد بن كثري املصيصي ضعيف وقد فصلنا القول فيه عند احلديث : قال حسني سليم أسد 

   ١٤وهذا إسناد صحيح . ولكن تابعه عليه عدد من الثقات كما يتبني من مصادر التخريج " املوصلي 

  باب النهي عن نبيذ اجلر وما ينبذ فيه

سألت بن : أخربنا سعيد بن عامر عن سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبري قال  - ٢١٠٩
 صلى اهللا عليه و سلم فلقيت بن عباس فأخربته بقول بن عمر فقال صدق عمر عن نبيذ اجلر فقال حرمه رسول اهللا

  أبو عبد الرمحن 



ولكن . رجاله ثقات غري أن سعيد بن عامر مل يذكر فيمن رووا عن سعيد قبل اختالطه : قال حسني سليم أسد 
  احلديث صحيح 

ين أنس بن مالك ان النيب صلى اهللا أخربنا احلكم بن نافع عن شعيب بن أيب محزة عن الزهري قال حدث - ٢١١٠
  ال تنبذوا يف الدباء واملزفت : عليه و سلم قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

سألت بن عباس أو مسعته سئل : أخربنا أبو زيد ثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال مسعت أبا احلكم قال  - ٢١١١
و سلم عن اجلر والدباء وسألت بن الزبري فقال هنى رسول اهللا عن نبيذ اجلر فقال هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه 

صلى اهللا عليه و سلم عن اجلر والدباء وسألت بن أيب فقال مثل قول بن عباس قال وقال بن عباس من سره أن حيرم 
دري ان ما حرم اهللا ورسوله أو من كان حمرما ما حرم اهللا ورسوله فليحرم النبيذ قال وحدثين أخي عن أيب سعيد اخل

  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن اجلر والدباء واملزفت وعن البسر والتمر 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

انه أتى عبد اهللا بن مغفل : أخربنا أبو النعمان حدثنا ثابت بن يزيد ثنا عاصم عن فضيل بن زيد الرقاشي  - ٢١١٢
ب فقال اخلمر قال قلت هو يف القرآن قال مل أحدثك اال ما مسعت حممدا صلى فقال أخربين مبا حيرم علينا من الشرا

  اهللا عليه و سلم بدأ باالسم أو بالرسالة قال هنى عن الدباء واحلنتم والنقري 
   ١٥إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف النهي عن اخلليطني

يد قاال انا هشام عن حيىي عن عبد اهللا بن أيب قتادة أخربنا يزيد بن هارون وسعيد بن عامر واللفظ ليز - ٢١١٣
ال تنتبذوا الزهو والرطب مجيعا وال تنتبذوا الزبيب والتمر مجيعا : عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  وانتبذوا كل واحد منهما على حدة 
   ١٦إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف النهي ان يسمى العنب الكرم

حدثنا عثمان بن عمر انا شعبة عن مساك عن علقمة بن وائل عن أبيه ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و  - ٢١١٤
  ال تقولوا الكرم وقولوا العنب واحلبلة : سلم قال 

   ١٧إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

  باب يف النهي ان جيعل اخلمر خال

كان يف : لسدي عن حيىي بن عباد عن أنس بن مالك قال حدثنا عبد اهللا بن موسى عن إسرائيل عن ا - ٢١١٥
حجر أيب طلحة يتامى واشترى هلم مخرا فلما نزل حترمي اخلمر أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فذكر ذلك له فقال 



  اجعله خال قال ال فأهراقه 
   ١٨إسناده حسن من أجل إمساعيل السدي : قال حسني سليم أسد 

  هيباب يف سنة الشراب كيف 

رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : أخربنا أبو املغرية ثنا األوزاعي ثنا الزهري عن أنس بن مالك انه  - ٢١١٦
  شرب لبنا وعن يساره أبو بكر وعن ميينه رجل أعرايب فأعطى األعرايب فضله قال مث األمين فاألمين 

   ١٩إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  من يف السقاء باب يف النهي عن الشرب

ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : أخربنا عفان ثنا محاد بن سلمة انا قتادة عن عكرمة عن بن عباس  - ٢١١٧
  هنى ان يشرب من يف السقاء 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

هنى رسول اهللا : أخربنا مسلم بن إبراهيم ثنا وهيب عن خالد احلذاء عن عكرمة عن أيب هريرة قال  - ٢١١٨
  صلى اهللا عليه و سلم ان يشرب من يف السقاء 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن : أخربنا يزيد بن هارون عن بن أيب ذئب عن الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا عن أيب سعيد اخلدري  - ٢١١٩
  النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى عن اختناث األسقية 

   ٢٠إسناده صحيح :  قال حسني سليم أسد

  باب يف الشرب بثالثة أنفاس

ان : أخربنا أبو نعيم ثنا عزرة بن ثابت عن مثامة قال كان أنس يتنفس يف اإلناء مرتني أو ثالثا وزعم  - ٢١٢٠
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يتنفس يف اإلناء مرتني أو ثالثا 

   ٢١إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  شرب بنفس واحدباب من 

كنت عند : أخربنا إسحاق بن عيسى عن مالك عن أيوب بن حبيب عن الزهري عن أيب املثىن قال  - ٢١٢١
مروان فجاء أبو سعيد فقال قال رجل يا رسول اهللا إين ال أروى من نفس واحد قال فأبن اإلناء عن فيك مث تنفس 

  قال إين أرى القذاة قال أهرقه 
  سناده صحيح إ: قال حسني سليم أسد 



حدثنا أبو املغرية ثنا األوزاعي عن حيىي عن عبد اهللا بن أيب قتادة قال حدثين أيب انه مسع النيب صلى اهللا  - ٢١٢٢
  إذا بال أحدكم فال يلمس ذكره بيمينه وال يستنجي بيمينه وال يتنفس يف اإلناء : عليه و سلم يقول 

   ٢٢إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  لذي يكرع يف النهرباب يف ا

أخربنا إسحاق بن عيسى ثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن احلارث األنصاري عن جابر بن عبد اهللا قال  - ٢١٢٣
أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم رجال من األنصار يعوده وجدول جيري فقال إن كان عندكم ماء بات يف الشن : 

  وإال كرعنا 
   ٢٣د إسناده جي: قال حسني سليم أسد 

  باب يف الشرب قائما

حدثنا منصور بن سلمة اخلزاعي ثنا شريك عن عبد الكرمي عن الرباء بن ابنة أنس عن أنس عن أم سليم  - ٢١٢٤
  ان النيب صلى اهللا عليه و سلم شرب من فم قربة قائما : 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

كنا نشرب : يب البزري يزيد بن عطارد عن بن عمر قال حدثنا عثمان بن عمر انا عمران بن حدير عن أ - ٢١٢٥
  وحنن قيام ونأكل وحنن نسعى على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

  حنوه : أخربنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا حفص بن غياث عن عبيد اهللا عن نافع عن بن عمر  - ٢١٢٦
   ٢٤سناده صحيح إ: قال حسني سليم أسد 

  باب من كره الشرب قائما

ان النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى عن الشرب : أخربنا مسلم بن إبراهيم ثنا مهام ثنا قتادة عن أنس  - ٢١٢٧
  قائما قال وسألته عن األكل قال فذاك أخبث 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن النيب صلى اهللا عليه و : زياد الطحان قال مسعت أبا هريرة  أخربنا سعيد بن الربيع ثنا شعبة عن أيب - ٢١٢٨
سلم قال لرجل رآه يشرب قائما قئ قال مل قال أحتب أن تشرب مع اهلر قال ال قال فقد شرب معك شر منه 

  الشيطان 
   ٢٥إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب الشرب يف املفضض



عد عن نافع عن زيد بن عبد اهللا بن عمر عن عبد اهللا بن عبد الرمحن أخربنا أمحد بن يونس ثنا ليث بن س - ٢١٢٩
الذي يشرب يف آنيه من فضه فإمنا : بن أيب بكر عن أم سلمة اهنا أخربته ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  جيرجر يف بطنه نار جهنم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

خرجنا مع حذيفة إىل : عون عن جماهد عن عبد الرمحن بن أيب ليلى قال  حدثنا عثمان بن عمر ثنا بن - ٢١٣٠
املدائن فاستسقى فاتاه دهقان بإناء من فضة فرمى به يف وجهه فقلنا اسكتوا فإنا ان سألناه مل حيدثنا فلما كان بعد 

ى عن الشرب يف آنية الذهب قال أتدرون مل رميته قلنا ال قال اين كنت هنيته وذكر النيب صلى اهللا عليه و سلم انه هن
  والفضة وعن لبس احلرير والديباج وقال مها هلم يف الدنيا ولكم يف اآلخرة 

   ٢٦إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف ختمري اإلناء

أتيت : أخربنا أبو عاصم عن بن جريج عن أيب الزبري عن جابر قال حدثين أبو محيد الساعدي قال  - ٢١٣١
  لى اهللا عليه و سلم بلنب فقال أال مخرته ولو تعرض عليه عودا رسول اهللا ص

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أمرنا رسول اهللا بتغطية الوضوء : حدثنا عمرو بن عون عن خالد عن سهيل عن أبيه عن أيب هريرة قال  - ٢١٣٢
  وإبكاء السقاء وأكفاء اإلناء 

   ٢٧إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  اب النهي عن النفخ يف الشرابب

أخربنا خالد بن خملد ثنا مالك عن أيوب بن حبيب عن أيب املثىن اجلهين قال قال مروان أليب سعيد  - ٢١٣٣
  هل مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ينهى عن النفخ يف الشراب قال نعم : اخلدري 

  إسناده قوي : قال حسني سليم أسد 

ان النيب صلى : بن عون عن بن عيينة عن عبد الكرمي اجلرزي عن عكرمة عن بن عباس أخربنا عمرو  - ٢١٣٤
  اهللا عليه و سلم هنى عن النفخ يف الشراب 

   ٢٨إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف ساقي القوم آخرهم شربا

اهللا بن رباح عن أيب قتادة  حدثنا عفان بن مسلم ثنا محاد بن سلمة وسليمان بن املغرية عن ثابت عن عبد - ٢١٣٥
  ساقي القوم آخرهم شربا : قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  ومن  ١٠إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



  كتاب الرؤيا

أخربنا مسلم بن إبراهيم ثنا أبان ثنا حيىي عن أيب  - ٢١٣٦} هلم البشرى يف احلياة الدنيا { باب يف قوله تعاىل  ١( 
فقال } هلم البشرى يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة { يا نيب اهللا قول اهللا : عن عبادة بن الصامت قال قلت سلمة 

  سألتين عن شيء ما سألين عنه أحد قبلك أو أحد من أميت قال هي الرؤيا الصاحلة يراها املسلم أو ترى له 
مل يسمع أبو سلمة من : ة قال ابن خراش إسناده صحيح إذا كان أبو سلمة مسعه من عباد: قال حسني سليم أسد 

   ٢عبادة بن الصامت 

  باب يف رؤيا املسلم جزء من ستة وأربعني جزءا من النبوة

أخربنا األسود بن عامر ثنا شعبة عن قتادة عن أنس عن عبادة بن الصامت عن النيب صلى اهللا عليه و  - ٢١٣٧
  النبوة رؤيا املؤمن جزء من ستة وأربعني جزءا من : سلم قال 

   ٣إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب ذهبت النبوة وبقيت املبشرات

حدثنا هارون بن عبد اهللا ثنا سفيان بن عيينة عن عبيد اهللا بن أيب يزيد عن أبيه عن سباع بن ثابت عن أم  - ٢١٣٨
  املبشرات ذهبت النبوة وبقيت : كرز الكعبية قالت مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

أخربنا أبو  - ٢١٣٩باب يف رؤية النيب صلى اهللا عليه و سلم يف املنام  ٤إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 
من رآين : نعيم ثنا سفيان عن أيب إسحاق عن أيب األحوص عن عبد اهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

   يف املنام فقد رآين فإن الشيطان ال يتمثل مثلي
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أخربنا أبو حممد بن املصفى ثنا حممد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن أيب سلمة عن أيب قتادة قال  - ٢١٤٠
  من رآين يف املنام فقد رأى احلق : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

   ٥إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  كرههاباب فيمن يرى رؤيا ي

أخربنا أبو املغرية حدثنا األوزاعي عن حيىي عن عبد اهللا بن أيب قتادة عن أبيه قال قال رسول اهللا صلى  - ٢١٤١
الرؤيا الصاحلة من اهللا واحللم من الشيطان فإذا حلم أحدكم حلما خيافه فليبصق عن مشاله ثالث : اهللا عليه و سلم 

  ضره مرات وليتعوذ باهللا من الشيطان فإهنا ال ت
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ان كنت : أخربنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن عبد ربه بن سعيد قال مسعت أبا سلمة بن عبد الرمحن يقول  - ٢١٤٢
ألرى الرؤيا مترضين فذكرت ذلك أليب قتادة قال وأنا كنت ألرى الرؤيا مترضين حىت مسعت رسول اهللا صلى اهللا 



لرؤيا الصاحلة من اهللا فإذا رأى أحدكم ما حيب فليحمد اهللا وال حيدث هبا اال من حيب وإذا رأى عليه و سلم يقول ا
  ما يكرهه فليتفل عن يساره ثالثا وليتعوذ باهللا من شرها وال حيدث هبا أحدا فإهنا ال تضره 

   ٦إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب الرؤيا ثالث

خملد بن حسني عن هشام عن بن سريين عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا أخربنا حممد بن كثري عن  - ٢١٤٣
الرؤيا ثالث فالرؤيا احلسنة بشرى من اهللا والرؤيا حتزين من الشيطان والرؤيا مما حيدث به : صلى اهللا عليه و سلم 

  اإلنسان نفسه فإذا رأى أحدكم ما يكرهه فال حيدث به وليقم وليصل 
   ٧اده صحيح إسن: قال حسني سليم أسد 

  باب أصدق الناس رؤيا أصدقهم حديثا

أخربنا حممد بن كثري عن خملد بن حسني عن هشام عن بن سريين عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا  - ٢١٤٤
  إذا اقترب الزمان مل تكد رؤيا املؤمن تكذب وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا : صلى اهللا عليه و سلم 
   ٨صحيح إسناده : قال حسني سليم أسد 

  باب النهي عن ان حيتلم الرجل رؤيا مل يرها

أخربنا أبو نعيم ثنا إسرائيل عن عبد األعلى عن أيب عبد الرمحن عن علي يرفع احلديث إىل النيب صلى  - ٢١٤٥
  من كذب يف حلمه كلف عقد شعرية يوم القيامة : اهللا عليه و سلم 

   ٩بن عامر  إسناده ضعيف لضعف عبد األعلى: قال حسني سليم أسد 

  باب أصدق الرؤيا باألسحار

أخربنا مروان بن حممد حدثنا عبد اهللا بن وهب عن عمرو بن احلارث عن دراج أيب السمح عن أيب  - ٢١٤٦
  أصدق الرؤيا باألسحار : اهليثم عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

   ١٠إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  ب كراهية ان يعرب الرؤيا اال على عامل أو ناصحبا

أخربنا حممد بن عبد اهللا حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة عن بن سريين عن أيب هريرة عن  - ٢١٤٧
  ال تقصوا الرؤيا اال على عامل أو ناصح : النيب صلى اهللا عليه و سلم انه كان يقول 

   ١١إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب الرؤيا ال تقع ما مل تعرب



أخربنا هاشم بن القاسم حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء قال مسعت وكيع بن عدس حيدث عن عمه أيب  - ٢١٤٨
الرؤيا هي على رجل طائر ما مل حيدث هبا فإذا حدث : رزين العقيلي انه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

  هبا وقعت 
   ١٢إسناده صحيح :  قال حسني سليم أسد

  باب يف رؤية الرب تعاىل يف النوم

أخربنا حممد بن املبارك حدثين أبو الوليد حدثين أيب عن جابر عن خالد بن اللجالج وسأله مكحول ان  - ٢١٤٩
رأيت ريب يف أحسن : حيدثه قال مسعت عبد الرمحن بن عائش يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

فيم خيتصم املأل األعلى فقلت أنت أعلم يا رب قال فوضع كفه بني كتفي فوجدت بردها بني ثديي  صورة قال
  } وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات واألرض وليكون من املوقنني { فعلمت ما يف السماوات واألرض وتال 

على ظاهرها من غري متثيل أو هذا من أحاديث الصفات اليت علينا أن نؤمن هبا وجنريها : قال حسني سليم أسد 
  إسناده صحيح إذا ثبتت صحبة عبد الرمحن بن عائش . تشبيه أو تأويل 

من رأى ربه : أخربنا نعيم بن محاد عن عبد اجمليد بن عبد الرمحن عن قطبة عن يوسف عن بن سريين قال  - ٢١٥٠
  يف املنام دخل اجلنة 

   ١٣إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  قمص والبئر واللنب والعسل والسمن والتمر وغري ذلك يف النومباب يف ال

أخربنا عبد اهللا بن صاحل حدثنا إبراهيم هو بن سعد عن صاحل بن كيسان عن بن شهاب عن أيب أمامة بن  - ٢١٥١
لناس بينا إذا انا نائم رأيت ا: سهل بن حنيف عن أيب سعيد اخلدري انه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك وعرض علي عمر بن اخلطاب وعليه 
  قميص جيره فقال من حوله فماذا تأولت ذلك يا رسول اهللا قال الدين 

  إسناده ضعيف لضعف عبد اهللا بن صاحل ولكن احلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

كنت يف عهد النيب صلى : لي احلنفي حدثنا عبد اهللا هو بن عمر عن نافع ان بن عمر قال أخربنا أبو ع - ٢١٥٢
اهللا عليه و سلم وما يل مبيت اال يف مسجد النيب صلى اهللا عليه و سلم وكان النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا أصبح 

شرون فريمى هبم على أرجلهم يف ركي يأتونه فيقصون عليه الرؤيا قال فقلت مايل ال أرى شيئا فرأيت كان الناس حي
فأخذت فلما دىن إىل البئر قال رجل خذوا به ذات اليمني فلما استيقظت مهتين رؤياي وأشفقت منها فسألت 

حفصة عنها فقالت نعم ما رأيت فقلت هلا سلي النيب صلى اهللا عليه و سلم فسألته فقال نعم الرجل عبد اهللا لو كان 
  يصلي من الليل 

  إسناده حسن : سليم أسد  قال حسني



هبذا احلديث : حدثنا موسى بن خالد عن إبراهيم بن حممد الفزاري عن عبيد اهللا عن نافع عن بن عمر  - ٢١٥٣
  قال بن عمر وكنت إذا منت مل أقم حىت أصبح قال نافع وكان بن عمر يصلي الليل 

  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

نا بن املبارك عن يونس عن الزهري عن محزة بن عبد اهللا بن عمر عن بن عمر أخربنا حممد بن الصلت ث - ٢١٥٤
بينا أنا نائم إذا أتيت بقدح من لنب فشربت منه حىت أين ألرى الري : قال مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول 

  يف ظفري أو قال يف أظفاري مث ناولت فضله عمر فقالوا يا رسول اهللا ما أولته قال العلم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أخربنا احلكم بن املبارك أخربنا الوليد ثنا جابر حدثين حممد بن قيس حدثين بعض أصحاب النيب صلى  - ٢١٥٥
  اللنب الفطرة والسفينة جناة واجلمل حزن واخلضرة اجلنة واملرأة خري : اهللا عليه و سلم قال 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

ان : أخربنا حممد بن كثري حدثنا سليمان هو بن كثري عن الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا عن بن عباس  - ٢١٥٦
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان مما يقول ألصحابه من رأى منكم رؤيا فليقصها علي فاعربها له قال فجاء 

أو مسنا ورأيت سببا واصال من السماء إىل  رجل فقال يا رسول اهللا رأيت ظلة بني السماء واألرض تنطف عسال
األرض ورأيت أناسا يتكففون منها فمستكثر ومستقل فأخذت به فعلوت فأعالك اهللا مث أخذ به الذي بعدك فعال 

فأعاله اهللا مث أخذه الذي بعده فعال فأعاله اهللا مث أخذه الذي بعده فقطع به مث وصل فاتصل فقال أبو بكر يا رسول 
 فاعربها فقال أعربها وكان أعرب الناس للرؤيا بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال أما الظلة اهللا ائذن يل

فاإلسالم وأما العسل والسمن فالقرآن حالوة العسل ولنب السمن وأما الذين يتكففون منه فمستكثر ومستقل فهم 
نت عليه تأخذ به فيعليك اهللا به مث يأخذ به محلة القرآن وأما السبب الواصل من السماء إىل األرض فاحلق الذي أ

رجل من بعدك فيعلو به مث يأخذ به رجل آخر فيعلو به مث يأخذ به رجل آخر فينقطع به مث يوصل له فيعلو به 
فأخربين يا رسول اهللا بأيب أنت وأمي أصبت أم أخطأت فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أصبت وأخطأت 

  ما الذي أخطأت فأىب أن خيربه فقال فما الذي أصبت و
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أخربنا حممد بن مهران حدثنا مسكني احلراين عن جعفر بن برقان عن يزيد بن األصم عن العباس بن عبد  - ٢١٥٧
فذكر رأيت يف املنام كان مشسا أو قمرا شك أبو جعفر يف األرض ترفع إىل السماء بأشطان شداد : املطلب فقال 

  ذلك للنيب صلى اهللا عليه و سلم فقال ذاك بن أخيك يعين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نفسه 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أخربنا عبد اهللا بن سعيد ثنا أبو أسامة عن يزيد عن أيب بردة عن أيب موسى عن النيب صلى اهللا عليه و  - ٢١٥٨
اين هززت سيفا فانقطع صدره فإذا هو ما أصيب من املؤمنني يوم أحد مث هززته رأيت يف رؤياي هذه : سلم قال 

أخرى فعاد كأحسن ما كان فإذا هو ما جاء اهللا به من الفتح واجتماع املؤمنني ورأيت فيها أيضا بقرا واهللا خري فإذا 



  لذي أتانا بعد يوم البدر هو النفر من املؤمنني يوم أحد وإذا اخلري ما جاء اهللا به من اخلري وثواب الصدق ا
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أخربنا احلجاج بن منهال حدثنا محاد بن سلمة حدثنا أبو الزبري عن جابر ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و  - ٢١٥٩
ولو أقمنا  رأيت كأين يف درع حصينة ورأيت بقرا ينحر فأولت ان الدرع املدينة وان البقر نفر واهللا خري: سلم قال 

باملدينة فإذا دخلوا علينا قاتلناهم فقالوا واهللا ما دخلت علينا يف اجلاهلية أفتدخل علينا يف اإلسالم قال فشأنكم إذا 
وقالت األنصار بعضها لبعض رددنا على النيب صلى اهللا عليه و سلم رأيه فجاؤوا فقالوا يا رسول اهللا شأنك فقال 

  ته أن يضعه حىت يقاتل اآلن انه ليس لنيب إذا لبس الم
  إسناده صحيح على شرط مسلم : قال حسني سليم أسد 

أخربنا حممد بن عبد اهللا الرقاشي حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة عن حممد بن سريين عن أيب  - ٢١٦٠
  لدين أكره الغل وأحب القيد القيد ثبات يف ا: هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم انه كان يقول 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أخربنا سليمان بن داود اهلامشي حدثنا بن أيب الزناد عن موسى بن عقبة عن سامل بن عبد اهللا عن أبيه قال  - ٢١٦١
رأيت يف املنام امرأة سوداء ثائرة الشعر نفله أخرجت من املدينة : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

  يعة فأولتها وباء املدينة ينقلها اهللا إىل مهيعة فأسكنت مه
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أخربنا حممد بن العالء ثنا حيىي بن عبد الرمحن ثنا عبيدة بن األسود عن جمالد عن عامر عن جابر عن  - ٢١٦٢
ال أتاين بكيلة من متر فأكلتها فوجدت إين رأيت يف املنام أن رج: النيب صلى اهللا عليه و سلم انه قال يوما من األيام 

فيها نواة فآذتين حني مضغتها مث أعطاين كيلة أخرى فقلت ان الذي أعطيتين وجدت فيها نواة آذتين فأكلتها فقال 
أبو بكر نامت عينك يا رسول اهللا هذه السرية اليت بعثت هبا غنموا مرتني كلتامها وجدوا رجال ينشد ذمتك فقلت 

  ذمتك قال يقول ال إله اال اهللا جملالد ما ينشد 
  إسناده ضعيف لضعف جمالد بن سعيد : قال حسني سليم أسد 

أخربنا عبيد بن يعيش حدثنا يونس هو بن بكري أخربنا بن إسحاق عن حممد بن عمرو بن عطاء عن  - ٢١٦٣
دينة هلا زوج تاجر كانت امرأة من أهل امل: سليمان بن يسار عن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم قالت 

خيتلف فكانت ترى رؤيا كلما غاب عنها زوجها وقلما يغيب اال تركها حامال فتايت رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
سلم فتقول ان زوجي خرج تاجرا فتركين حامال فرأيت فيما يرى النائم ان سارية بييت انكسرت وأين ولدت غالما 

اهللا تعاىل صاحلا ]  ١٧٥ص [ سلم خري يرجع زوجك عليك ان شاء أعورا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
وتلدين غالما برا فكانت تراها مرتني أو ثالثا كل ذلك تأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فيقول ذلك هلا فريجع 

رؤيا زوجها وتلد غالما فجاءت يوما كما كانت تأتيه ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم غائب وقد رأت تلك ال
فقلت هلا عم تسألني رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا أمة اهللا فقالت رؤيا كنت أراها فآيت رسول اهللا صلى اهللا 
عليه و سلم فاسأله عنها فيقول خريا فيكون كما قال فقلت فأخربيين ما هي قالت حىت يأيت رسول اهللا صلى اهللا 



ما تركتها حىت أخربتين فقلت واهللا لئن صدقت رؤياك ليموتن عليه و سلم فأعرضها عليه كما كنت أعرض فواهللا 
زوجك وتلدين غالما فاجرا فقعدت تبكي فقال هلاما هلا يا عائشة فأخربته اخلرب وما تأولت هلا فقال رسول اهللا صلى 

عربها صاحبها اهللا عليه و سلم مه يا عائشة إذا عربمت املسلم الرؤيا فاعربوها على اخلري فإن الرؤيا تكون على ما ي
  اال ولدت غالما فاجرا ]  ١٧٦ص [ فمات واهللا زوجها وال أراها اال ولدت غالما فاجرا 

إسناده رجاله ثقات غري أن ابن إسحاق قد عنعن ومع ذلك فقد قال احلافظ يف الفتح : قال حسني سليم أسد 
  ومن  ١١( حسن  إسناده: وكذا قال األرناؤوطان يف حتقيق زاد املعاد : قلت ( إسناده حسن 

  كتاب النكاح

 )١   

  باب احلث على التزويج

: أخربنا أبو عاصم عن بن جريج عن أيب املغلس عن أيب جنيح قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  - ٢١٦٤
  من قدر على ان ينكح فلم ينكح فليس منا 

   ٢ديث مرسل رجاله ثقات وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث ولكن احل: قال حسني سليم أسد 

  باب من كان عنده طول فليتزوج

كنا مع رسول اهللا : أخربنا يعلى حدثنا األعمش عن عمارة عن عبد الرمحن بن يزيد قال قال عبد اهللا  - ٢١٦٥
صلى اهللا عليه و سلم شباب ليس لنا شيء فقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض 

  ن مل يستطع فعليه بالصوم فإن الصوم له وجاء للبصر وأحصن للفرج وم
  إسناده صحيح واحلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

لقيه عثمان : حدثنا حممد بن يوسف حدثنا سفيان عن األعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اهللا قال  - ٢١٦٦
لئن قلت ذاك فقد مسعت رسول اهللا صلى اهللا وأنا معه فقال له يا أبا عبد الرمحن هل لك يف جارية بكر تذكرك فقال 

عليه و سلم يقول يا معشر الشباب من كان يستطيع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن مل 
  يستطع فليصم فإن الصوم له وجاء 

   ٣إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب النهي عن التبتل

لقد : يب عن الزهري أخربين سعيد بن املسيب انه مسع سعد بن أيب وقاص يقول أخربنا أبو اليمان انا شع - ٢١٦٧
  رد ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم على عثمان ولو أجاز له التبتل الختصينا 

  إسناده صحيح واحلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 



لك عن احلسن عن سعد بن هشام عن عائشة أخربنا إسحاق ثنا محاد بن مسعدة ثنا األشعث بن عبد امل - ٢١٦٨
  هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن التبتل : قالت 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا حممد بن يزيد احلزامي حدثنا يونس بن بكري حدثين بن إسحاق حدثين الزهري عن سعيد بن  - ٢١٦٩
أمر عثمان بن مظعون الذي كان من ترك النساء بعث إليه رسول ملا كان من : املسيب عن سعد بن أيب وقاص قال 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال يا عثمان اين مل أومر بالرهبانية أرغبت عن سنيت قال ال يا رسول اهللا قال ان من 
 سنيت ان أصلي وأنام وأصوم وأطعم وأنكح وأطلق فمن رغب عن سنيت فليس مين يا عثمان ان ألهلك عليك حقا

ولنفسك عليك حقا قال سعد فواهللا لقد كان أمجع رجال من املسلمني على أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن 
  هو أقر عثمان على ما هو عليه أن خنتصي فنتبتل 

   ٤إسناده صحيح واحلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

  باب تنكح املرأة على أربع

حيىي بن سعيد عن عبيد اهللا عن سعيد بن أيب سعيد عن أبيه عن أيب هريرة عن حدثنا صدقة بن الفضل انا  - ٢١٧٠
تنكح النساء ألربع للدين واجلمال واملال واحلسب فعليك بذات الدين تربت : النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  يداك 
  إسناده صحيح واحلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

ن علي بن مسهر عن عبد امللك عن عطاء عن جابر عن النيب صلى اهللا عليه و أخربنا حممد بن عيينة ع - ٢١٧١
  هبذا احلديث : سلم 

   ٥إسناده صحيح واحلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

  باب الرخصة يف النظر للمرأة عند اخلطبة

أنه خطب : رية بن شعبة أخربنا قبيصة ثنا سفيان عن عاصم األحول عن بكر بن عبد اهللا املزين عن املغ - ٢١٧٢
  امرأة من األنصار فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اذهب فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما 

   ٦إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب إذا تزوج الرجل ما يقال له

قدم عقيل بن : مسعته يقول  أخربنا حممد بن كثري العبدي البصري انا سفيان عن يونس عن احلسن قال - ٢١٧٣
أيب طالب البصرة فتزوج امرأة من بين جشم فقالوا له بالرفاء والبنني فقال ال تقولوا ذلك ان رسول اهللا صلى اهللا 

  عليه و سلم هنانا عن ذلك وأمرنا ان نقول بارك اهللا لك وبارك عليك 
  يف القلب ميل إىل تصحيح هذا اإلسناد : قال حسني سليم أسد 



انه : حدثنا نعيم بن محاد ثنا عبد العزيز عن سهيل عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم  - ٢١٧٤
  كان إذا رفأ اإلنسان قال بارك اهللا لك وبارك عليك ومجع بينكما يف خري 

من ثقة فيصح  إسناده حسن من أجل نعيم بن محاد ولكنه مل ينفرد به بل تابعه عليه أكثر: قال حسني سليم أسد 
   ٧اإلسناد واهللا أعلم 

  باب النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه

أخربنا أبو الوليد الطيالسي ثنا شعبة عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا  - ٢١٧٥
  انه هنى عن ان خيطب الرجل على خطبة أخيه : عليه و سلم 

  حيح واحلديث متفق عليه إسناده ص: قال حسني سليم أسد 

حدثنا عبد اهللا بن سعيد ثنا عقبة بن خالد عن عبيد اهللا قال حدثين نافع عن بن عمر ان رسول اهللا صلى  - ٢١٧٦
  ال خيطب أحدكم على خطبة أخيه وال يبيع على بيع أخيه حىت يأذن له : اهللا عليه و سلم قال 

  ليه إسناده صحيح واحلديث متفق ع: قال حسني سليم أسد 

أخربنا يزيد بن هارون انا حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن فاطمة بنت قيس أهنا حدثته وكتبه منها كتابا  - ٢١٧٧
أهنا كانت حتت رجل من قريش من بين خمزوم فطلقها البتة فأرسلت إىل أهله تبتغي منهم النفقة فقالوا ليس لك : 

ل ليس لك نفقة وعليك العدة وانتقلي إىل بيت أم شريك وال نفقة فبلغ ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقا
تفوتينا بنفسك مث قال إن أم شريك امرأة يدخل عليها إخواهنا من املهاجرين ولكن انتقلي إىل بيت بن أم مكتوم فإنه 

ن رجل أعمى إن وضعت ثيابك مل ير شيئا وال تفوتينا بنفسك فانطلقت إىل بيت بن أم مكتوم فلما حلت ذكرت أ
معاوية وأبا جهم خطباها فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أما معاوية فرجل ال مال له وأما أبو جهم فال يضع 
عصاة عن عاتقه فأين أنت من أسامة فكان أهلها كرهوا ذلك فقالت واهللا ال أنكح إال الذي قال رسول اهللا صلى 

حممد بن إبراهيم يا فاطمة اتقي اهللا فقد علمت يف أي شيء اهللا عليه و سلم فنكحت أسامة قال حممد بن عمرو قال 
} ال خترجوهن من بيوهتن وال خيرجن إال أن يأتني بفاحشة مبينة { كان هذا قال وقال بن عباس قال اهللا تعاىل 

  والفاحشة أن تبدو على أهلها فإذا فعلت ذلك فقد حل هلم أن خيرجوها 
   ٨إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  ب احلال اليت جيوز للرجل أن خيطب فيهابا

ان رسول اهللا صلى اهللا عليه : أخربنا يزيد بن هارون ثنا داود يعين بن أيب هند ثنا عامر حدثنا أبو هريرة  - ٢١٧٨
و سلم هنى ان تنكح املرأة على عمتها والعمة على ابنة أخيها أو املرأة على خالتها أو اخلالة على بنت أختها وال 

  لصغرى على الكربى وال الكربى على الصغرى تنكح ا
  إسناده صحيح واحلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 



أن رسول اهللا صلى : حدثنا عبيد اهللا بن عبد اجمليد ثنا مالك عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة  - ٢١٧٩
  اهللا عليه و سلم هنى أن جيمع بني املرأة وعمتها واملرأة وخالتها 

   ٩إسناده صحيح وهو عند مالك يف النكاح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف النهي عن الشغار

هنى رسول اهللا عن الشغار قال مالك والشغار : حدثنا خالد بن خملد ثنا مالك عن نافع عن بن عمر قال  - ٢١٨٠
  ترى بينهما نكاحا قال ال يعجبين ان يزوج الرجل اآلخر ابنته على ان يزوجه اآلخر ابنته بغري صداق قيل أليب حممد 

   ١٠إسناده قوي وهو عند مالك يف النكاح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف نكاح الصاحلني والصاحلات

أخربنا أبو عاصم عن إبراهيم عن عمرو بن كيسان عن أبيه عن وهب بن أيب مغيث حدثتين أمساء بنت  - ٢١٨١
أنكحوا الصاحلني والصاحلات قال أبو حممد وسقط علي : و سلم قال أيب بكر عن عائشة عن النيب صلى اهللا عليه 

  من احلديث فما تبعهم بعد فحسن فما تبعهم بعد فحسن فهو حسن 
   ١١إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  باب النهي عن النكاح بغري ويل

قال قال رسول اهللا صلى اهللا أخربنا مالك بن إمساعيل ثنا إسرائيل عن أيب إسحاق عن أيب بردة عن أبيه  - ٢١٨٢
  ال نكاح اال بويل : عليه و سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا علي بن حجر انا شريك عن أيب إسحاق عن أيب بردة عن أيب موسى عن النيب صلى اهللا عليه و  - ٢١٨٣
  ال نكاح اال بويل : سلم قال 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

ثنا أبو عاصم عن بن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النيب صلى حد - ٢١٨٤
أميا امرأة نكحت بغري أذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن اشتجروا : اهللا عليه و سلم قال 

فلها املهر مبا استحل من فرجها قال قال أبو عاصم وقال مرة فإن تشاجروا فالسلطان ويل من ألوىل له فإن أصاهبا 
  أبو عاصم أماله علي سنة ست وأربعني ومائة 

   ١٢إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  باب يف اليتيمة تزوج نفسها



أخربنا أبو نعيم ثنا يونس بن أيب إسحاق حدثين أبو بردة بن أيب موسى عن أيب موسى قال قال رسول اهللا  - ٢١٨٥
  تستأمر اليتيمة يف نفسها فإن سكتت فقد أذنت وان أبت مل تكره : م صلى اهللا عليه و سل

   ١٣إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب استئمار البكر والثيب

أخربنا أبو املغرية ثنا األوزاعي حدثين حيىي عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه  - ٢١٨٦
  تستأمر وال تنكح البكر حىت تستأذن وأذهنا الصموت  ال تنكح الثيب حىت: و سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أخربنا وهب بن جرير ثنا هشام عن حيىي عن أيب سلمة ان أبا هريرة حدثه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه  - ٢١٨٧
  هبذا احلديث : و سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

خملد ثنا مالك عن عبد اهللا بن الفضل عن نافع بن جبري بن مطعم عن بن عباس قال قال  حدثنا خالد بن - ٢١٨٨
  األمي أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن يف نفسها وأذهنا صماهتا : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده قوي وهو عند مالك يف النكاح : قال حسني سليم أسد 

حدثين مالك أول شيء سألته عنه ثنا عبد اهللا بن الفضل عن نافع بن جبري عن  حدثنا إسحاق بن عيسى - ٢١٨٩
  تستأذن البكر وأذهنا صماهتا : بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أخربنا نافع بن جبري بن مطعم أخربنا عبيد اهللا بن عبد اجمليد حدثين عبيد اهللا بن عبد الرمحن بن موهب  - ٢١٩٠
األمي أملك بأمرها من وليها والبكر تستأمر يف نفسها : عن بن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  وصمتها إقرارها 
   ١٤إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  باب الثيب يزوجها أبوها وهي كارهة

أنه مسع القاسم بن حممد أنه مسع عبد الرمحن بن يزيد وجممع بن  أخربنا يزيد بن هارون أنا حيىي بن سعيد - ٢١٩١
أن رجال منهم من األنصار يدعى حزاما أنكح بنتا له فكرهت نكاح أبيها فأتت رسول اهللا : يزيد األنصاريني حدثاه 

أنه بلغه أهنا  صلى اهللا عليه و سلم فذكرت ذلك له فرد عنها نكاح أبيها فنكحت أبا لبابة بن عبد املنذر فذكر حيىي
  كانت ثيبا 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



أخربنا خالد بن خملد ثنا مالك عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرمحن وجممع ابين يزيد بن  - ٢١٩٢
ان خنساء بنت حذام زوجها أبوها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فرد : جارية 

  كاحها ن
   ١٥إسناده قوي وهو عند مالك يف النكاح : قال حسني سليم أسد 

  باب املرأة يزوجها الوليان

أخربنا يزيد بن هارون انا سعيد عن قتادة عن احلسن عن عقبة بن عامر أو مسرة بن جندب ان رسول  - ٢١٩٣
هما وأميا رجل باع بيعا من رجلني فهو أميا امرأة زوجها وليان هلا فهي لألول من: اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  لألول منهما 
  إسناده ضعيف احلسن مل يسمع من مسرة : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا عفان ثنا محاد بن سلمة انا قتادة عن احلسن عن مسرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  - ٢١٩٤
  بنحوه 

   ١٦إسناده ضعيف النقطاعه : قال حسني سليم أسد 

  النهي عن متعة النساء باب

أهنم : أخربنا جعفر بن عون عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن الربيع بن سربة ان أباه حدثه  - ٢١٩٥
ساروا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف حجة الوداع فقال استمتعوا من هذه النساء واالستمتاع عندنا 

ال ان ال يضرب بيننا وبينهن آجال فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم التزويج فعرضنا ذلك على النساء فأبني ا
افعلوا فخرجت انا وبن عم يل معه برد ومعي برد وبرده أجود من بردي وأنا أشب منه فأتينا على امرأة فأعجبها 

دوت فإذا رسول شبايب وأعجبها برده فقالت برد كربده وكان األجل بيين وبينها عشرا فبت عندها تلك الليلة مث غ
اهللا صلى اهللا عليه و سلم قائم بني الركن والباب فقال يا أيها الناس اين قد كنت أذنت لكم يف االستمتاع من 

النساء اال وان اهللا قد حرم ذلك إىل يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها وال تأخذوا مما آتيتموهن 
  شيئا 

  حيح واحلديث عند مسلم يف النكاح إسناده ص: قال حسني سليم أسد 

هنى رسول اهللا : أخربنا حممد بن يوسف ثنا بن عيينة عن الزهري عن الربيع بن سربة اجلهين عن أبيه قال  - ٢١٩٦
  صلى اهللا عليه و سلم عن نكاح املتعة عام الفتح 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن احلسن وعبد اهللا عن أبيهما قال مسعت عليا يقول البن  حدثنا حممد حدثين بن عيينة عن الزهري - ٢١٩٧
  ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هنى عن املتعة متعة النساء وعن حلوم احلمر األهلية عام خيرب : عباس 

   ١٧إسناده صحيح واحلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 



  باب يف نكاح احملرم

ا بن عيينة عن أيوب بن موسى عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان عن عثمان أخربنا عثمان بن حممد ثن - ٢١٩٨
  احملرم ال ينكح وال ينكح : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

 ٢١٩٩باب كم كانت مهور أزواج النيب صلى اهللا عليه و سلم وبناته  ١٨إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 
: عزيز هو بن حممد عن يزيد بن عبد اهللا عن حممد بن إبراهيم عن أيب سلمة قال أخربنا نعيم بن محاد ثنا عبد ال -

سألت عائشة كم كان صداق أزواج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قالت كان صداقه ألزواجه اثنيت عشرة أوقية 
  و سلم ألزواجه  ونشأ وقالت أتدري ما النش قال قلت ال قالت نصف أوقية فهذا صداق رسول اهللا صلى اهللا عليه

  إسناده حسن ولكن نعيما توبع عليه فيصح اإلسناد : قال حسني سليم أسد 

: أخربنا عمرو بن عون انا هشيم عن منصور بن زاذان عن بن سريين عن أيب العجفاء السلمي قال  - ٢٢٠٠
فإهنا لو كانت مكرمة يف مسعت عمر بن اخلطاب خيطب فحمد اهللا وأثىن عليه مث قال أال ال تغالوا يف صداق النساء 

الدنيا أو تقوى عند اهللا كان أوالكم هبا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ما أصدق امرأة من نسائه وال أصدقت 
امرأة من بناته فوق ثنيت عشرة أوقية اال وان أحدكم ليغايل بصداق امرأته حىت يبقى هلا يف نفسه عداوة حىت يقول 

  القربة كلفت لك علق القربة أو عرق 
   ١٩إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب ما جيوز ان يكون مهرا

أتت امرأة إىل النيب صلى : حدثنا عمرو بن عون انا محاد بن زيد عن أيب حازم عن سهل بن سعد قالت  - ٢٢٠١
يف النساء من  اهللا عليه و سلم فقالت اهنا وهبت نفسها هللا ولرسوله فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مايل

حاجة فقال رجل زوجنيها فقال أعطها ثوبا فقال ال أجد قال أعطها ولو خامتا من حديد فاعتل له فقال ما معك من 
  القرآن قال كذا وكذا قال فقد زوجتكها ملا معك من القرآن 

   ٢٠إسناده صحيح واحلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

  باب يف خطبة النكاح

أبو الوليد وحجاج قاال حدثنا شعبة قال انا أبو إسحاق قال مسعت أبا عبيدة حيدث عن عبد اهللا  حدثنا - ٢٢٠٢
علمنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خطبة احلاجة احلمد هللا أو ان احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره : قال 

هادي له أشهد ان ال إله اال اهللا وأشهد ان ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا من يهدي اهللا فال مضل له ومن يضلل فال 
} { يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا حق تقاته وال متوتن إال وأنتم مسلمون { حممدا عبده ورسوله مث يقرأ ثالث آيات 

 يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وقولوا} { يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها 
  مث يتكلم حباجته } قوال سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع اهللا ورسوله فقد فاز فوزا عظيما 

   ٢١اإلسناد منقطع ولكن احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 



  باب الشرط يف النكاح

د اهللا عن عقبة بن أخربنا أبو عاصم عن عبد احلميد بن جعفر عن زيد بن أيب حبيب عن مرثد بن عب - ٢٢٠٣
  ان أحق الشروط ان توفوا به مبا استحللتم به من الفروج : عامر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

   ٢٢إسناده صحيح واحلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

  باب يف الوليمة

عليه و سلم رأى على عبد  ان النيب صلى اهللا: أخربنا أبو النعمان ثنا محاد بن زيد عن ثابت عن أنس  - ٢٢٠٤
الرمحن بن عوف صفرة فقال ما هذه الصفرة قال تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب قال بارك اهللا أومل ولو 

  بشاة 
   ٢٣حممد بن الفضل واحلديث متفق عليه : إسناده صحيح وأبو النعمان هو : قال حسني سليم أسد 

  باب يف إجابة الوليمة

بن سعيد ثنا عقبة بن خالد عن عبيد اهللا عن نافع عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى  أخربنا عبد اهللا - ٢٢٠٥
  إذا دعي أحدكم إىل الوليمة فليجب قال أبو حممد ينبغي ان جييب وليس األكل عليه بواجب : اهللا عليه و سلم 

   ٢٤إسناده صحيح واحلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

  باب يف العدل بني النساء

حدثنا أبو الوليد ثنا مهام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشري بن هنيك عن أيب هريرة عن النيب صلى  - ٢٢٠٦
  من كانت له امرأتان فمال إىل إحدامها جاء يوم القيامة وشقه مائل : اهللا عليه و سلم قال 

   ٢٥إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف القسمة بني النساء

ربنا عمرو بن عاصم ثنا محاد بن سلمة عن أيوب عن أيب قالبة عن عبد اهللا بن يزيد اخلطمي عن أخ - ٢٢٠٧
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقسم فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فال تلومين : عائشة قالت 

  فيما متلك وال أملك 
   ٢٦إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  عنده النسوة باب الرجل يكون

كان : أخربنا إمساعيل حدثنا بن املبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت  - ٢٢٠٨
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا سافر أقرع بني نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج هبا معه 

   ٢٧إسناده صحيح واحلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 



  عند الثيب والبكر إذا بىن هبماباب اإلقامة 

أخربنا يعلى ثنا حممد بن إسحاق عن أيوب عن أيب قالبة عن أنس بن مالك قال قال رسول اهللا صلى اهللا  - ٢٢٠٩
  للبكر سبع وللثيب ثالث : عليه و سلم 

  رجاله ثقات غري أن حممد بن إسحاق قد عنعن ولكن احلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

أخربنا عبد اهللا بن حممد بن أيب شيبة ثنا حيىي بن سعيد عن سفيان عن حممد بن أيب بكر عن عبد امللك بن  - ٢٢١٠
ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ملا تزوج أم : أيب بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام عن أبيه عن أم سلمة 

ن شئت سبعت لك وان سبعت لك سبعت لسائر سلمة أقام عندها ثالثا وقال إنه ليس بك على أهلك هوان ا
  نسائي 

   ٢٨إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب بناء الرجل بأهله يف شوال

أخربنا عبيد اهللا بن موسى عن سفيان عن إمساعيل بن أمية عن عبد اهللا بن عروة عن عروة عن عائشة  - ٢٢١١
ل وأدخلت عليه يف شوال فأي نسائه كان أحظى عنده مين تزوجين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف شوا: قالت 

  قالت وكانت تستحب ان يدخل على النساء يف شوال 
   ٢٩إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب القول عند اجلماع

أخربنا عبيد اهللا بن موسى عن إسرائيل عن منصور عن سامل عن كريب عن بن عباس قال قال رسول اهللا  - ٢٢١٢
ما مينع أحدكم ان يقول حني جيامع أهله بسم اهللا اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما :  عليه و سلم صلى اهللا

  رزقتنا فإن قضى اهللا ولدا مل يضره الشيطان 
   ٣٠إسناده صحيح واحلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

  باب النهي عن آتيان النساء يف أعجازهن

سعيد ثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن احلصني عن عبد  أخربنا عبيد اهللا بن - ٢٢١٣
امللك بن عمرو بن قيس اخلطمي عن هرمي بن عبد اهللا قال مسعت خزمية بن ثابت قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا 

  إن اهللا ال يستحيي من احلق ال تأتوا النساء يف أعجازهن : عليه و سلم يقول 
  إسناده جيد : سني سليم أسد قال ح

أن اليهود قالوا للمسلمني من : حدثنا خالد بن خملد ثنا مالك عن حممد بن املنكدر عن جابر بن عبد اهللا  - ٢٢١٤
  نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أىن شئتم { أتى امرأته وهي مدبرة جاء ولده أحول فأنزل اهللا تعاىل 

   ٣١ديث متفق عليه إسناده قوي واحل: قال حسني سليم أسد 



  باب الرجل يرى املرأة فيخاف على نفسه

رأى رسول : أخربنا قبيصة انا سفيان عن أيب إسحاق عن عبد اهللا بن حالم عن عبد اهللا بن مسعود قال  - ٢٢١٥
ميا اهللا صلى اهللا عليه و سلم امرأة فأعجبته فأتى سودة وهي تصنع طيبا وعندها نساء فأخلينه فقضى حاجته مث قال أ

  رجل رأى امرأة تعجبه فليقم إىل أهله فإن معها مثل الذي معها 
   ٣٢إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  باب يف تزويج األبكار

كنا مع رسول اهللا : أخربنا عبد اهللا بن مطيع ثنا هشيم انا سيار عن الشعيب حدثنا جابر بن عبد اهللا قال  - ٢٢١٦
قفلنا تعجلت فلحقين راكب قال فالتفت فإذا أنا برسول اهللا صلى اهللا عليه و صلى اهللا عليه و سلم يف سفر فلما 

سلم فقال يل ما أعجلك يا جابر قال إين حديث عهد بعرس قال أفبكرا تزوجتها أم ثيبا قال قلت بل ثيبا قال فهال 
قال امهلوا حىت تدخل  بكرا تالعبها وتالعبك قال مث قال يل إذا قدمت فالكيس الكيس قال فلما قدمنا ذهبنا ندخل

  ليال أي عشاء لكي متشط الشعثة وتستحد املغيبة 
   ٣٣إسناده صحيح واحلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

  باب يف الغيلة

أخربنا خالد بن خملد ثنا مالك عن حممد بن عبد الرمحن بن نوفل األسدي عن عروة عن عائشة عن  - ٢٢١٧
لقد مهمت أن أهنى عن الغيلة حىت ذكرت : ل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جذامة بنت وهب األسدية قالت قا

  أن فارس والروم يصنعون ذلك فال يضر أوالدهم قال أبو حممد الغيلة أن جيامعها وهي ترضع 
   ٣٤إسناده قوي وهو عند مالك يف الرضاع : قال حسني سليم أسد 

  باب يف النهي عن ضرب النساء

ما ضرب رسول اهللا صلى اهللا عليه : بن عون انا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت حدثنا جعفر  - ٢٢١٨
  و سلم خادما قط وال ضرب بيده شيئا قط اال ان جياهد يف سبيل اهللا 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

 عن إياس بن عبد اهللا أخربنا حممد بن أمحد بن أيب خلف ثنا سفيان عن الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا - ٢٢١٩
ال تضربوا إماء اهللا فجاء عمر بن اخلطاب إىل رسول اهللا : بن أيب ذباب قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

صلى اهللا عليه و سلم فقال قد ذئرن على أزواجهن فرخص هلم يف ضرهبن فأطاف بآل رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
ال فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم لقد طاف بآل حممد نساء كثري يشكون سلم نساء كثري يشكون أزواجهن فق

  أزواجهن ليس أولئك خبياركم 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



خطب رسول اهللا صلى اهللا : أخربنا جعفر بن عون انا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد اهللا بن زمعة قال  - ٢٢٢٠
  يف النساء فقال ما بال الرجل جيلد امرأته جلد العبد ولعله يضاجعها يف آخر يومه عليه و سلم الناس يوما ووعظهم 

   ٣٥إسناده صحيح واحلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

  باب مداراة الرجل أهله

أخربنا حممد بن عبد اهللا الرقاشي ثنا عبد الوارث ثنا اجلريري عن أيب العالء عن نعيم بن قعنب عن أيب  - ٢٢٢١
ان املرأة خلقت من ضلع فإن تقمها كسرهتا فدارها فإن فيها أودا : ذر ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  وبلغة 
إسناده صحيح عبد الوارث بن سعيد قدمي السماع من سعيد بن إياس اجلريري وباقي : قال حسني سليم أسد 

  رجاله ثقات 

الزناد عن األعرج عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا  أخربنا خالد بن خملد ثنا مالك عن أيب - ٢٢٢٢
  إمنا املرأة كالضلع ان تقمها تكسرها وان تستمع هبا تستمع وفيها عوج : عليه و سلم 

   ٣٦إسناده قوي واحلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

  باب يف العزل

د عن الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة عن أخربنا سليمان بن داود اهلامشي عن إبراهيم بن سع - ٢٢٢٣
سأل رجل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن العزل فقال أو تفعلون ذلك فال عليكم ان ال : أيب سعيد قال 

  تفعلوا فإنه ليس من نسمة قضى اهللا تعاىل ان تكون إال كانت 
  إسناده صحيح واحلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

أخربنا يزيد بن هارون انا بن عون عن حممد بن سريين عن عبد الرمحن بن بشر يرد احلديث إىل أيب  - ٢٢٢٤
يا رسول اهللا الرجل يكون له اجلارية فيصيب منها ويكره ان حتمل أفيعزل عنها وتكون : سعيد اخلدري قال قلنا 

يكم أن ال تفعلوا فإمنا هو القدر قال بن عون عنده املرأة ترضع فيصيب منها ويكره ان حتمل فيعزل عنها قال ال عل
  فذكرت ذلك للحسن فقال واهللا لكان هذا زجر واهللا لكان هذا زجر 

   ٣٧إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف الغرية

ليس أحد : حدثنا يعلى ثنا األعمش عن شقيق عن عبد اهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  - ٢٢٢٥
  ن اهللا لذلك حرم الفواحش وليس أحد أحب إليه املدح من اهللا أغري م

  إسناده صحيح واحلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 



أخربنا أبو املغرية ثنا األوزاعي ثنا حيىي بن أيب كثري عن حممد بن إبراهيم حدثين بن جابر بن عتيك حدثين  - ٢٢٢٦
من الغرية ما حيب اهللا ومنها ما يبغض اهللا فالغرية اليت حيب اهللا الغرية : أيب ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  يف الريبة والغرية اليت يبغض اهللا الغرية يف غري ريبة 
  إسناده صحيح واحلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

املغرية عن املغرية قال حدثنا زكريا بن عدى ثنا عبد اهللا بن عمرو عن عبد امللك بن عمر عن وراد موىل  - ٢٢٢٧
بلغ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ان سعد بن عبادة يقول لو وجدت معها رجال لضربتها بالسيف غري مصفح : 

فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أتعجبون من غرية سعد انا أغري من سعد واهللا أغري مين ولذلك حرم 
ري من اهللا وال أحب إليه من املعاذير ولذلك بعث النبيني مبشرين الفواحش ما ظهر منها وما بطن وال شخص أغ

  ومنذرين وال شخص أحب إليه املدح من اهللا ولذلك وعد اجلنة 
   ٣٨زكريا واحلديث متفق عليه : إسناده صحيح وابن عدي هو : قال حسني سليم أسد 

  باب يف حق الزوج على املرأة

نا قتادة عن زرارة بن أوىف العامري عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا حدثنا هاشم بن القاسم ثنا شعبة ا - ٢٢٢٨
  إذا باتت املرأة هاجرة لفراش زوجها لعنتها املالئكة حىت ترجع : عليه و سلم قال 

   ٣٩إسناده صحيح واحلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

  باب يف اللعان

يا : عن بن شهاب عن سهل بن سعد ان عومير العجالين قال حدثنا عبيد اهللا بن عبد اجمليد ثنا مالك  - ٢٢٢٩
رسول اهللا أرأيت رجال وجد مع امرأته رجال أيقتله فيقتلونه أم كيف يفعل فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
 قد أنزل اهللا فيك ويف صاحبتك فاذهب فأت هبا قال سهل فتالعنا وأنا مع الناس عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و

سلم فلما فرغا من تالعنهما قال كذبت عليها يا رسول اهللا ان أمسكتها فطلقها ثالثا قبل ان يأمره رسول اهللا صلى 
  اهللا عليه و سلم قال بن شهاب وكانت تلك بعد سنة املتالعنني 

  إسناده صحيح واحلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

ان عوميرا أتى عاصم بن عدي : بن شهاب عن سهل بن سعد حدثنا حممد بن يوسف عن األوزاعي عن  - ٢٢٣٠
  وكان سيد بين عجالن فذكر مثله ومل يذكر طلقها ثالثا 

  إسناده صحيح وهو مكرر سابقه : قال حسني سليم أسد 

سئلت عن : أخربنا يزيد بن هارون انا عبد امللك بن أيب سليمان قال مسعت سعيد بن جبري يقول  - ٢٢٣١
إمارة مصعب بن الزبري أيفرق بينهما فما دريت ما أقول قال فقمت حىت أتيت منزل عبد اهللا بن عمر املتالعنني يف 

فقلت للغالم استأذن يل عليه فقال انه قائل ال تستطيع ان تدخل عليه قال فسمع بن عمر صويت فقال بن جبري 
دته وهو مفترش برذعة رحله فقلت نعم فقال ادخل فما جاء بك هذه الساعة إال حاجة قال فدخلت عليه فوج



متوسد مرفقة أو قال منرقة شك عبد اهللا حشوها ليف فقلت يا أبا عبد الرمحن املتالعنان أيفرق بينهما قال سبحان 
اهللا نعم ان أول من سأل عن ذلك فالن فقال يا رسول اهللا صلى اهللا عليك أرأيت لو ان أحدنا رأى امرأته على 

لى أمر عظيم وان تكلم فمثل ذلك قال فسكت رسول اهللا صلى اهللا عليه و فاحشة كيف يصنع ان سكت سكت ع
سلم فلم جيبه فقام حلاجته فلما كان بعد ذلك أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول اهللا ان الذي سألتك 

حىت ختم } واجهم والذين يرمون أز{ عنه قد ابتليت به قال فأنزل اهللا تعاىل هؤالء اآليات اليت يف سورة النور 
هؤالء اآليات قال فدعا الرجل فتالهن عليه وذكره باهللا وأخربه ان عذاب الدنيا أهون من عذاب اآلخرة فقال ما 
كذبت عليها مث دعا املرأة فوعظها وذكرها وأخربها ان عذاب الدنيا أهون من عذاب اآلخرة فقالت والذي بعثك 

واخلامسة أن لعنة اهللا عليه إن كان من { ادات باهللا انه ملن الصادقني باحلق انه لكاذب فدعا الرجل فشهد أربع شه
واخلامسة أن غضب اهللا عليها إن كان من { مث أتى باملرأة فشهدت أربع شهادات باهللا انه ملن الكاذبني } الكاذبني 
  مث فرق بينهما } الصادقني 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

فرق رسول : د اهللا الرقاشي حدثين مالك قال مسعت نافعا عن عبد اهللا بن عمر قال أخربنا حممد بن عب - ٢٢٣٢
  اهللا صلى اهللا عليه و سلم بني املتالعنني واحلق الولد بأمه 

   ٤٠إسناده صحيح وهو عند مالك يف الطالق : قال حسني سليم أسد 

  باب يف العبد يتزوج بغري أذن من سيده

قال رسول : حلسن بن صاحل عن عبد اهللا بن حممد بن عقيل قال مسعت جابرا يقول أخربنا أبو نعيم ثنا ا - ٢٢٣٣
  اهللا صلى اهللا عليه و سلم أميا عبد تزوج بغري أذن مواليه أو أهله فهو عاهر 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

عمر عن النيب صلى حدثنا مالك بن إمساعيل ثنا مندل عن بن جريج عن موسى بن عقبه عن نافع عن بن  - ٢٢٣٤
  أميا عبد تزوج بغري أذن مواليه فهو زان : اهللا عليه و سلم قال 

ضعف مندل بن علي من طريق أمحد بن حممد بن الزحاف بن أيب : هذا اسناد فيه علتان : قال حسني سليم أسد 
ما على ترمجة وأمحد بن حممد وجده الزحاف ما وقعت هل. الزحاف عن أبيه عن جده الزحاف عن ابن جريج به 

   ٤١وحممد بن الزحاف حدث مبناكري 

  باب الولد للفراش

الولد للفراش : أخربنا حممد بن يوسف ثنا بن عيينة عن الزهري عن بن املسيب عن أيب هريرة يرفعه قال  - ٢٢٣٥
  وللعاهر احلجر 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



زهري عن عروة عن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم حدثنا عبد اهللا بن مسلمة ثنا مالك عن ال - ٢٢٣٦
  الولد للفراش : ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  إسناده صحيح وهو عند مالك مطوال يف األقضية : قال حسني سليم أسد 

يه و سلم حدثنا احلكم بن نافع ثنا شعيب عن الزهري أخربين عروة عن عائشة زوج النيب صلى اهللا عل - ٢٢٣٧
كان عتبة بن أيب وقاص عهد إىل أخيه سعد بن أيب وقاص ان يقبض إليه بن وليدة زمعة فقال عتبة انه ابين : قالت 

فلما قدم النيب صلى اهللا عليه و سلم زمن الفتح أخذ سعد بن أيب وقاص بن وليدة زمعة فإذا هو أشبه الناس بعتبة بن 
لم هو لك يا عبد بن زمعة من أجل انه ولد على فراش أبيه وقال النيب أيب وقاص فقال النيب صلى اهللا عليه و س

  صلى اهللا عليه و سلم احتجيب منه يا سودة بنت زمعة مما رأى من شبهه بعتبة بن أيب وقاص وسودة بنت زمعة 
   ٤٢إسناده صحيح وهو مطول سابقه : قال حسني سليم أسد 

  باب من جحد ولده وهو يعرفه

اهللا بن صاحل حدثين الليث حدثين يزيد بن عبد اهللا عن عبد اهللا بن يونس عن سعيد بن أيب حدثنا عبد  - ٢٢٣٨
حني أنزلت آية املالعنة أميا امرأة أدخلت على : سعيد عن أيب هريرة انه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب  قوم نسبا ليس منهم فليست من اهللا يف شيء ولن يدخلها اهللا اجلنة وأميا
اهللا منه وفضحه على رؤوس األولني واآلخرين قال عبد اهللا قال حممد بن كعب القرظي وسعيد حيدثه به هبذا قد 

  بلغين هذا احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
   ٤٣إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

  باب الرجل يتزوج امرأة أبيه

ثنا عبد اهللا بن جعفر الرقي ثنا عبيد اهللا بن عمرو عن زيد عن عدي بن ثابت عن يزيد بن الرباء عن حد - ٢٢٣٩
لقيت عمي ومعه راية فقلت أين تريد فقال بعثين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل رجل نكح امرأة : أبيه قال 

  أبيه فأمرين ان اضرب عنقه وأخذ ماله 
} ال حيل لك النساء من بعد { باب قول اهللا تعاىل  ٤٤ه حسن وهو على شرط مسلم إسناد: قال حسني سليم أسد 

حدثين يعلى بن شداد قال ثنا وهيب عن داود بن أيب هند عن حممد بن موسى عن رجل من األنصار  - ٢٢٤٠
ان يتزوج  أرأيت لو ان أزواج النيب صلى اهللا عليه و سلم منت كان حيل له: يسمى زيادا قال قلت أليب بن كعب 

  من بعد هذه الصفة } ال حيل لك النساء من بعد { قال نعم إمنا أحل اهللا له ضربا من النساء ووصف له صفة فقال 
  إسناده ضعيف وأخرجه عبد اهللا بن أمحد يف زوائده : قال حسني سليم أسد 

ما تويف رسول اهللا : لت أخربنا املعلى ثنا وهيب عن بن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمري عن عائشة قا - ٢٢٤١
  صلى اهللا عليه و سلم حىت أحل اهللا له ان يتزوج من النساء ما شاء 

   ٤٥إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



  باب يف األمة جيعل عتقها صداقها

ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : حدثنا مسدد ثنا محاد بن زيد عن شعيب بن احلبحاب عن أنس  - ٢٢٤٢
  ة وجعل عتقها صداقها أعتق صفي

  إسناده صحيح واحلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أعتق صفية : أخربنا أبو النعمان ثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس  - ٢٢٤٣
  وتزوجها وجعل عتقها صداقها 

   ٤٦إسناده صحيح وهو مكرر سابقه : قال حسني سليم أسد 

  ضل من أعتق أمة مث تزوجهاباب ف

كنت عند الشعيب فاتاه رجل : أخربنا عمرو بن عون ثنا هشيم عن صاحل بن صاحل بن حي اهلمداين قال  - ٢٢٤٤
من أهل خراسان فقال يا أبا عمرو ان من قبلنا من أهل خراسان يقولون يف الرجل إذا أعتق أمته مث تزوجها فهو 

بو بردة بن أيب موسى عن أبيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثالثة كالراكب بدنته فقال الشعيب حدثين أ
يؤتون أجرهم مرتني رجل من أهل الكتاب أمن بنبيه مث أدرك النيب صلى اهللا عليه و سلم فآمن به واتبعه وعبد مملوك 

أحسن أدهبا فأعتقها أدى حق اهللا وحق مواليه فله أجران ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها وأدهبا ف
وتزوجها فله أجران مث قال للرجل خذ هذا احلديث بغري شيء فقد كان يرحل فيما دون هذا إىل املدينة فقال هشيم 

  أفادوين بالبصرة فأتيته فسألته عنه 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

دة عن أبيه عن النيب صلى اهللا أخربنا سهل بن محاد عن شعبة عن صاحل بن حي عن الشعيب عن أيب بر - ٢٢٤٥
  حنو هذا احلديث : عليه و سلم 

   ٤٧إسناده صحيح وهو مكرر سابقه : قال حسني سليم أسد 

  باب الرجل يتزوج املرأة فيموت قبل ان يفرض هلا

يف رجل تزوج امرأة : أخربنا حممد بن يوسف ثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اهللا  - ٢٢٤٦
يكن فرض هلا شيئا ومل يدخل هبا ومات عنها قال فيها هلا صداق نسائها وعليها العدة وهلا املرياث قال معقل ومل 

األشجعي قضي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف بروع بنت واشق امرأة من بين رواس مبثل ما قضيت قال ففرح 
  بذلك قال حممد وسفيان نأخذ هبذا 

   ٤٨ه صحيح وهو عند مالك يف الرضاع إسناد: قال حسني سليم أسد 

  باب ما حيرم من الرضاع



اهنا : أخربنا إسحاق ثنا روح ثنا مالك عن عبد اهللا بن أيب بكر بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة  - ٢٢٤٧
كانت مع النيب صلى اهللا عليه و سلم يف بيت حفصة فسمعت صوت إنسان قالت قلت يا رسول اهللا مسعت صوت 

بيتك فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أراه فالنا لعم حفصة من الرضاعة قالت عائشة يا رسول اهللا  إنسان يف
ولو كان فالنا حيا لعمها من الرضاعة دخل علي فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نعم حيرم من الرضاعة ما 

  حيرم من الوالدة 
  لك يف الرضاع إسناده صحيح وهو عند ما: قال حسني سليم أسد 

ان عمها أخا أيب القعيس جاء : أخربنا جعفر بن عون انا هشام بن عروة عن أبيه قال أخربتين عائشة  - ٢٢٤٨
يستأذن عليها بعد ما ضرب احلجاب فأبت ان تأذن له حىت يأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فاستأذنه فلما جاء 

الت جاء عمي أخو أيب القعيس فرددته حىت استأذنك قال أو ليس النيب صلى اهللا عليه و سلم ذكرت ذلك له فق
بعمك قالت إمنا أرضعتين املرأة ومل يرضعين الرجل فقال إنه عمك فليلج عليك فقالت وكانت عائشة تقول حيرم من 

  الرضاعة ما حيرم من الوالدة 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

بن سعيد عن مالك حدثين عبد اهللا بن دينار عن سليمان بن يسار عن  أخربنا صدقة بن الفضل ثنا حيىي - ٢٢٤٩
  حيرم من الرضاعة ما حيرم من الوالدة : عروة عن عائشة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  إسناده صحيح وهو عند مالك يف الرضاع : قال حسني سليم أسد 

  مثله : عائشة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم  قال مالك وحدثين عبد اهللا بن أيب بكر عن عمرة عن - ٢٢٥٠
   ٤٩إسناده صحيح وهو عند مالك يف الرضاع : قال حسني سليم أسد 

  باب كم رضعة حترم

حدثنا عبد اهللا بن صاحل حدثين الليث حدثين يونس عن بن شهاب عن عروة عن عائشة عن النيب صلى  - ٢٢٥١
  ان ال حترم املصة واملصت: اهللا عليه و سلم قال 

  إسناده ضعيف ولكن احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

أخربنا سليمان بن حرب ثنا محاد بن زيد عن أيوب عن أيب اخلليل عن عبد اهللا بن احلارث عن أم الفضل  - ٢٢٥٢
أن رجال أتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يا رسول اهللا إين قد تزوجت امرأة وعندي أخرى فزعمت األوىل : 
  هنا أرضعت احلدثى فقال ال حترم اإلمالجة وال اإلمالجتان أ

  صاحل بن مرمي : إسناده صحيح وأبو اخلليل هو : قال حسني سليم أسد 

نزل القرآن : أخربنا إسحاق انا روح ثنا مالك عن عبد اهللا بن أيب بكر عن عمرة عن عائشة قالت  - ٢٢٥٣
ات فتويف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهن مما يقرأ من بعشر رضعات معلومات حيرمن مث نسخن خبمس معلوم



  القرآن 
   ٥٠إسناده صحيح وهو عند مالك يف الرضاع : قال حسني سليم أسد 

  باب ما يذهب مذمة الرضاع

يا : حدثنا عثمان بن حممد ثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن حجاج بن حجاج األسلمي عن أبيه انه قال  - ٢٢٥٤
  يذهب عين مذمة الرضاع قال الغرة العبد أو األمة رسول اهللا ما 

   ٥١إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب شهادة املرأة الواحدة على الرضاع

حدثنا أبو عاصم عن بن جريج عن بن أيب مليكة قال حدثين عقبة بن احلارث مث قال مل حيدثنيه ولكن  - ٢٢٥٥
ب فجاءت أمة سوداء فقالت اين أرضعتكما فأتيت النيب صلى اهللا تزوجت بنت أيب إها: مسعته حيدث القوم قال 

عليه و سلم فذكرت ذلك له فأعرض عين قال أبو عاصم قال يف الثالثة أو الرابعة قال كيف وقد قيل وهناه عنها 
حممد قال أبو عاصم وقال عمرو بن سعيد بن أيب حسني عن بن أيب مليكة فكيف وقد قيل ومل يقل هناه عنها قال أبو 

  كذا عندنا 
   ٥٢إسناده ضعيف فيه عنعنة ابن جريج ولكن احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف رضاعة الكبري

أن رسول : أخربنا أبو الوليد الطيالسي ثنا شعبة عن أشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة  - ٢٢٥٦
جهه وكأنه كره ذلك فقلت انه أخي من الرضاعة فقال اهللا صلى اهللا عليه و سلم دخل عليها وعندها رجل فتغري و

  انظرن ما إخوانكن فإمنا الرضاعة من اجملاعة 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

جاءت سهلة بنت : أخربنا أبو اليمان احلكم بن نافع انا شعيب عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت  - ٢٢٥٧
تبة بن ربيعة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالت ان ساملا موىل أيب سهيل بن عمرو وكانت حتت أيب حذيفة بن ع

حذيفة يدخل علينا وأنا فضل وإمنا نراه ولدا وكان أبو حذيفة تبناه كما تبىن النيب صلى اهللا عليه و سلم زيدا فأنزل 
عند ذلك ان ترضع ساملا قال فأمرها النيب صلى اهللا عليه و سلم } ادعوهم آلبائهم هو أقسط عند اهللا { اهللا تعاىل 

  أبو حممد هذا لسامل خاصة 
   ٥٣إسناده صحيح واحلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

  باب يف النهي عن التحليل



لعن رسول اهللا صلى اهللا عليه و : أخربنا أبو نعيم ثنا سفيان عن أيب قيس عن اهلزيل عن عبد اهللا قال  - ٢٢٥٨
  سلم احمللل واحمللل له 

   ٥٤إسناده صحيح : ل حسني سليم أسد قا

  باب يف وجوب نفقة الرجل على أهله

ان هندا أم معاوية امرأة أيب سفيان أتت : أخربنا جعفر بن عون انا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة  - ٢٢٥٩
كفيين وبين اال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالت يا رسول اهللا ان أبا سفيان رجل شحيح وانه ال يعطيين ما ي

  ما أخذت منه وهو ال يعلم فهل علي يف ذلك جناح فقال خذي ما يكفيك وولدك باملعروف 
   ٥٥إسناده صحيح واحلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

  باب يف حسن معاشرة النساء

اهللا صلى اهللا أخربنا حممد بن يوسف ثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول  - ٢٢٦٠
  خريكم خريكم ألهله وإذا مات صاحبكم فدعوه : عليه و سلم 

   ٥٦احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف تزويج الصغار إذا زوجهن آباؤهن

تزوجين رسول اهللا : أخربنا إمساعيل بن خليل انا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت  - ٢٢٦١
وأنا بنت ست سنني فقدمنا املدينة فنزلنا يف بين احلارث بن اخلزرج فوعكت فتمزق رأسي صلى اهللا عليه و سلم 

فأوىف مجيمة فأتتين أم رومان وإين لفي أرجوحة ومعي صواحبات يل فصرخت يب فأتيتها وما أدري ما تريد فأخذت 
اء فمسحت به وجهي بيدي حىت أوقفتين على باب الدار وإين ألهنج حىت سكن بعض نفسي مث أخذت شيئا من م

ورأسي مث أدخلتين الدار فإذا نسوة من األنصار يف بيت فقلن على اخلري والربكة وعلى خري طائر فأسلمتين إليهن 
  فأصلحن من شأين فلم يرعين إال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ضحى فأسلمتين إليه وأنا يومئذ ابنة تسع سنني 

  ومن  ١٢احلديث متفق عليه إسناده صحيح و: قال حسني سليم أسد 

  كتاب الطالق

 )١   

  باب السنة يف الطالق

انه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنيب : أخربنا خالد بن خملد ثنا مالك عن نافع عن بن عمر  - ٢٢٦٢
 فقال مره ان يراجعها وميسكها حىت تطهر مث حتيض مث تطهر مث ان شاء أمسك وان شاء طلق قبل ان ميس فتلك



  العدة اليت أمر اهللا ان يطلق هلا النساء 
  إسناده قوي وهو عند مالك يف الطالق : قال حسني سليم أسد 

ان : أخربنا عبيد اهللا بن موسى انا سفيان عن حممد بن عبد الرمحن قال مسعت ساملا يذكر عن بن عمر  - ٢٢٦٣
مره فلرياجعها مث ليطلقها وهي طاهرة قال أبو عمر قال للنيب صلى اهللا عليه و سلم حني طلق بن عمر امرأته فقال 

  حممد رواه بن املبارك ووكيع أو حامل 
   ٢إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف الرجعة

حدثنا إمساعيل بن خليل وإمساعيل بن أبان قاال ثنا حيىي بن أيب زائدة عن صاحل بن صاحل عن سلمة بن  - ٢٢٦٤
  طلق رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حفصة مث راجعها : باس عن عمر قال كهيل عن سعيد بن جبري عن بن ع

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ان النيب صلى اهللا عليه و سلم طلق حفصة مث : أخربنا سعيد بن سليمان عن هشيم عن محيد عن أنس  - ٢٢٦٥
  يس عندنا هذا احلديث بالبصرة عن محيد راجعها قال أبو حممد كان علي بن املديين أنكر هذا احلديث وقال ل

   ٣إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب ال طالق قبل نكاح

أخربنا احلكم بن موسى ثنا حيىي بن محزة عن سليمان بن داود حدثين الزهري عن أيب بكر بن حممد بن  - ٢٢٦٦
ن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كتب أفصل أ: عمرو بن حزم عن أبيه عن جده قال احلكم قال يل حيىي بن محزة 

إىل أهل اليمن أن ال ميس القرآن اال طاهر وال طالق قبل أمالك وال عتاق حىت يبتاع قيل أليب حممد قال أحسب 
  كأهنا من كتاب عمر بن عبد العزيز 

   ٤إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  باب ما حيل املرأة لزوجها الذي طلقها فبت طالقها

جاءت : أخربنا حممد بن يوسف ثنا بن عيينة عن الزهري قال مسعت عروة بن الزبري عن عائشة قالت  - ٢٢٦٧
امرأة رفاعة القرظي إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وعنده أبو بكر وخالد بن سعيد بن العاص على الباب 

اهللا اين كنت عند رفاعة فطلقين فبت ينتظر أن يؤذن له على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالت يا رسول 
طالقي قال أتريدين ان ترجعي إىل رفاعة ال حىت يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته فنادى خالد بن سعيد أبا بكر اال 

  ترى ما جتهر به هذه عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  احلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 



طلق رفاعة رجل من بين : مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت حدثنا فروة ثنا علي بن  - ٢٢٦٨
قريظة امرأته فتزوجها عبد الرمحن بن الزبري فدخلت على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالت يا رسول اهللا واهللا 

ي إىل رفاعة ال حىت ان معه اال مثل هدبيت هذه فقال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لعلك تريدين ان ترجع
  يذوق عسيلتك أو قال تذوقي عسيلته 

   ٥إسناده صحيح وهو متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

  باب يف اخليار

سألت عائشة عن اخلرية فقالت قد : أخربنا يعلى ثنا إمساعيل بن أيب خالد عن الشعيب عن مسروق قال  - ٢٢٦٩
  القا خرينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أفكان ط

   ٦إسناده صحيح واحلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

  باب النهي عن ان تسأل املرأة زوجها طالقها

حدثنا حممد بن الفضل ثنا محاد بن زيد عن أيوب عن أيب قالبة عن أيب أمساء عن ثوبان قال قال رسول  - ٢٢٧٠
  ن غري بأس فحرام عليها رائحة اجلنة أميا امرأة سألت زوجها الطالق م: اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

   ٧عمرو بن مرثد الرحيب : عبد اهللا بن زيد وأبو أمساء هو : إسناده صحيح وأبو قالبة هو : قال حسني سليم أسد 

  باب يف اخللع

ان حبيبة بنت سهل تزوجها ثابت بن : أخربنا يزيد بن هارون أخربنا حيىي هو بن سعيد أن عمرة أخربته  - ٢٢٧١
ن مشاس فذكرت ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان هم ان يتزوجها وكانت جارة له وان ثابتا ضرهبا قيس ب

فأصبحت على باب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف الغلس وان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خرج فرأى 
ا وال ثابت فأتى ثابت إىل رسول اهللا صلى إنسانا فقال من هذا قالت انا حبيبة بنت سهل فقال ما شأنك قالت ال ان

اهللا عليه و سلم فقال له خذ منها وخل سبيلها فقالت يا رسول اهللا عندي كل شيء أعطانيه فأخذ منها وقعدت عند 
  أهلها 

   ٨إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف الطالق البتة

عن سعيد رجل من بين عبد املطلب قال بلغين  حدثنا سليمان بن حرب ثنا جرير بن حازم عن الزبري - ٢٢٧٢
انه طلق : حديث عن عبد اهللا بن علي بن يزيد بن ركانة وهو يف قرية له فأتيته فسألته فقال حدثين أيب عن جدي 

امرأته البتة فأتى النيب صلى اهللا عليه و سلم فذكر ذلك له فقال ما أردت فقال واحدة قال آهللا قال آهللا قال هو ما 
  نويت 

   ٩إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 



  باب يف الظهار

حدثنا زكريا بن عدي ثنا عبد اهللا بن إدريس عن حممد بن إسحاق عن حممد بن عمرو عن سليمان بن  - ٢٢٧٣
كنت امرأ أصيب من النساء ما ال يصيب غريي فلما دخل شهر رمضان : يسار عن سلمة بن صخر البياضي قال 

شيئا فيتتابع يب ذلك إىل ان أصبح قال فتظاهرت إىل ان ينسلخ فبينا هي يف ليلة ختدمين إذ  خفت ان أصيب يف ليلي
يكشف يل منها شيء فما لبثت ان نزوت عليها فلما أصبحت خرجت إىل قومي فأخربهتم وقلت امشوا معي إىل 

القرآن أو ان يكون فيك من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالوا ال واهللا ال منشي معك ما نأمن ان ينزل فيك 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مقالة يلزمنا عارها ولنسلمنك جبريرتك فانطلقت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
سلم فقصصت عليه خربي فقال يا سلمة أنت بذلك قلت انا بذلك قال يا سلمة أنت بذلك قلت انا بذلك قال يا 

انا صابر نفسي فاحكم يف ما أراك اهللا قال فأعتق رقبة قال فضربت صفحة سلمة أنت بذلك قلت انا بذلك وها 
رقبيت فقلت فوالذي بعثك باحلق ما أصبحت أملك رقبة غريها قال فصم شهرين متتابعني قلت وهل أصابين الذي 

مالنا من  أصابين يف الصيام قال فأطعم وسقا من متر ستني مسكينا فقلت والذي بعثك باحلق لقد بتنا ليلتنا وحشي
الطعام قال فانطلق إىل صاحب صدقة بين زريق فليدفعها إليك وأطعم ستني مسكينا وسقا من متر وكل بقيته أنت 

وعيالك قال فأتيت قومي فقلت وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي ووجدت عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  السعة وحسن الرأي وقد أمرين بصدقتكم 

   ١٠واإلسناد منقطع أيضا . رجاله ثقات غري أن ابن إسحاق قد عنعن وهو مدلس : د قال حسني سليم أس

  باب يف املطلقة ثالثا هلا السكىن والنفقة أم ال

ان زوجها : أخربنا حممد بن يوسف ثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن الشعيب عن فاطمة بنت قيس  - ٢٢٧٤
و سلم نفقة وال سكىن قال سلمة فذكرت ذلك إلبراهيم فقال قال  طلقها ثالثا فلم جيعل هلا النيب صلى اهللا عليه

  عمر بن اخلطاب ال ندع كتاب ربنا وسنة نبيه بقول امرأة فجعل هلا السكىن والنفقة 
  حديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

نيب صلى اهللا ان زوجها طلقها ثالثا فأمرها ال: أخربنا معلى ثنا زكريا عن عامر حدثتين فاطمة بنت قيس  - ٢٢٧٥
  عليه و سلم ان تعتد عند بن عمها بن أم مكتوم 

  إسناده صحيح وهو طرف للحديث السابق : قال حسني سليم أسد 

أخربنا حممد بن العالء ثنا حفص بن غياث عن األشعث عن احلكم ومحاد عن إبراهيم عن األسود عن  - ٢٢٧٦
  طلقة ثالثا هلا السكىن والنفقة ال ندع كتاب ربنا وسنة نبيه بقول امرأة امل: عمر قال 

  إسناده ضعيف ولكن احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

  حنوه : أخربنا طلق بن غنام عن حفص بن غياث عن األعمش عن إبراهيم عن األسود عن عمر  - ٢٢٧٧
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



عن إبراهيم عن األسود قال قال عمر ال جنيز  أخربنا عبد اهللا بن حممد قال حدثنا حفص عن األعمش - ٢٢٧٨
  ال أرى السكىن والنفقة للمطلقة : قول امرأة يف دين اهللا املطلقة ثالثا هلا السكىن والنفقة قال أبو حممد 

   ١١إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف عدة احلامل املتوىف عنها زوجها واملطلقة

: حيىي بن سعيد ان سليمان بن يسار أخربه ان أبا سلمة بن عبد الرمحن أخربه  أخربنا يزيد بن هارون انا - ٢٢٧٩
انه اجتمع هو وبن عباس عند أيب هريرة فذكروا الرجل يتوىف عن املرأة فتلد بعده بليال قالئل فقال بن عباس حلها 

انا مع بن أخي يعين أبا  آخر األجلني وقال أبو سلمة إذا وضعت فقد حلت فتراجعا يف ذلك بينهما فقال أبو هريرة
سلمة فبعثوا كريبا موىل بن عباس إىل أم سلمة فسأهلا فذكرت أم سلمة ان سبيعة بنت احلارث األسلمية مات عنها 
زوجها فنفست بعده بليال وان رجال من بين عبد الدار يكىن أبا السنابل خطبها وأخربها اهنا قد حلت فأرادت ان 

ابل فإنك مل حتلني فذكرت سبيعة ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأمرها ان تتزوج غريه فقال هلا أبو السن
  تتزوج 

  إسناده صحيح واحلديث متفق على إسناده : قال حسني سليم أسد 

أخربنا حممد بن يوسف ثنا سفيان عن حيىي بن سعيد عن سليمان بن يسار عن كريب عن أم سلمة قالت  - ٢٢٨٠
  حلارث فوضعت بعد وفاة زوجها بأيام فأمرها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ان تتزوج تويف زوج سبيعة بنت ا: 

  حديث صحيح وهو خمتصر احلديث السابق : قال حسني سليم أسد 

: أخربنا بشر بن عمر الزهراين ثنا أبو األحوص ثنا منصور عن إبراهيم عن األسود عن أيب السنابل قال  - ٢٢٨١
ث محلها بعد وفاة زوجها ببضع وعشرين ليلة فلما تعلت من نفاسها تشوفت فعيب ذلك وضعت سبيعة بنت احلار

  عليها فذكرت أمرها لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال إن تفعل فقد انقضى أجلها 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ن سبيعة وضعت بعد وفاة أ: أخربنا حممد بن يوسف عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن األسود  - ٢٢٨٢
زوجها بأيام فتشوفت فعاب أبو السنابل فسألت أو ذكرت أمرها لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأمرها ان 

  تتزوج 
   ١٢حديث صحيح وهو مكرر سابقه : قال حسني سليم أسد 

  باب يف إحداد املرأة على الزوج

زهري عن عروة عن عائشة عن النيب صلى اهللا عليه و أخربنا حممد بن كثري انا سليمان بن كثري عن ال - ٢٢٨٣
  ال حيل المرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر وتؤمن باهللا أن حتد على أحد فوق ثالثة أيام إال على زوجها : سلم قالت 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



ت أيب سلمة حتدث عن أم حبيبة أخربنا هاشم بن القاسم ثنا شعبة عن محيد بن نافع قال مسعت زينب بن - ٢٢٨٤
أن أخا هلا مات أو محيما هلا فعمدت إىل صفرة فجعلت متسح يدها وقالت إمنا أفعل هذا ألن النيب : بنت أيب سفيان 

صلى اهللا عليه و سلم قال ال حيل المرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر أن حتد فوق ثالثة إال على زوجها فإهنا حتد أربعة 
  أشهر وعشرا 

  إسناده صحيح : ل حسني سليم أسد قا

أخربنا هاشم بن القاسم أنا شعبة عن محيد بن نافع قال مسعت زينب بنت أم سلمة حتدث عن أمها أو  - ٢٢٨٥
  حنوه : امرأة من أزواج النيب صلى اهللا عليه و سلم 

   ١٣إسناده صحيح وهو مكرر سابقه : قال حسني سليم أسد 

  العدة باب النهي للمرأة عن الزينة يف

أخربنا حممد بن يوسف ثنا زائدة عن هشام بن حسان عن حفصة بنت سريين عن أم عطية عن النيب  - ٢٢٨٦
ال حتد املرأة فوق ثالثة أيام إال على زوجها فإهنا حتد عليه أربعة أشهر وعشرا ال تلبس : صلى اهللا عليه و سلم قال 

 يف أدىن طهرها إذا اغتسلت من حميضها نبذة من كست ثوبا مصبوغا إال ثوب عصب وال تكتحل وال متس طيبا إال
  وأظفار 

   ١٤هذا حديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

  باب خروج املتوىف عنها زوجها

أخربنا عبيد اهللا بن عبد اجمليد ثنا مالك عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت  - ٢٢٨٧
سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن يأذن هلا أن ترجع : خربهتا أهنا كعب بن عجرة أن الفريعة بنت مالك أ

إىل أهلها فإن زوجي قد خرج يف طلب أعبد له أبقوا فأدركهم حىت إذا كان بطرف القدوم قتلوه فقال رسول اهللا 
ال نفقة فقال صلى اهللا عليه و سلم امكثي يف بيتك حىت يبلغ الكتاب أجله فقلت إنه مل يدعين يف بيت أملكه و

امكثي حىت يبلغ الكتاب أجله فاعتدت فيه أربعة أشهر وعشرا قالت فلما كان عثمان أرسل إيل فسألين عن ذلك 
  فأخربته فاتبع ذلك وقضى به 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

د خنال هلا فقال طلقت خاليت فأرادت ان جت: أخربنا أبو عاصم عن بن جريج عن أيب الزبري عن جابر قال  - ٢٢٨٨
هلا رجل ليس لك ان خترجي قالت فأتيت النيب صلى اهللا عليه و سلم فذكرت ذلك له فقال اخرجي فجدي خنلك 

  فلعلك ان تصدقي أو تصنعي معروفا 
   ١٥إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف ختيري األمة تكون حتت العبد فتعتق



اهنا أرادت ان تشتري : احلكم عن إبراهيم عن األسود عن عائشة  أخربنا سهل بن محاد ثنا شعبة عن - ٢٢٨٩
بريرة فأراد مواليها ان يشترطوا والءها فذكرت ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال اشتريها فإمنا الوالء 

قال من أين ملن أعتق فاشترهتا فأعتقتها وخريها من زوجها وكان حرا وان النيب صلى اهللا عليه و سلم أيت بلحم ف
  هذا قيل تصدق به على بريرة فقال هو هلا صدقة ولنا هدية 

  إسناده صحيح واحلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

أخربنا إمساعيل بن خليل ثنا علي بن مسهر ثنا هشام بن عروة عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن  - ٢٢٩٠
علي فقربت إليه طعاما ليس فيه حلم فقال أمل أر لكم قدرا منصوبة  دخل النيب صلى اهللا عليه و سلم: عائشة قالت 

قلت يا رسول اهللا هذا حلم تصدق به على بريرة فأهدت لنا قال هو عليها صدقة ولنا هدية وكان هلا زوج فلما 
  عتقت خريت 

  إسناده صحيح وهو طرف من احلديث السابق : قال حسني سليم أسد 

ن الضحاك عن املغرية بن عبد الرمحن املخزومي عن هشام بن عروة عن عبد الرمحن أخربنا عبد الرمحن ب - ٢٢٩١
أن بريرة حني أعتقتها عائشة كان زوجها عبدا فجعل رسول اهللا صلى اهللا عليه و : بن القاسم عن أبيه عن عائشة 

  ى قالت فقد فارقته سلم حيضها عليه فجعلت تقول لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أليس يل أن أفارقه قال بل
  إسناده صحيح وهو طرف من احلديث السابق : قال حسني سليم أسد 

ان زوج : أخربنا عمرو بن عون انا خالد بن عبد اهللا عن خالد يعين احلذاء عن عكرمة عن بن عباس  - ٢٢٩٢
ال النيب صلى اهللا بريرة كان عبدا يقال له مغيث كأين انظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على حليته فق

عليه و سلم للعباس يا عباس اال تعجب من شدة حب مغيث بريرة ومن شد بغض بريرة مغيثا فقال هلا لو راجعتيه 
  فإنه أبو ولدك فقالت يا رسول اهللا أتأمرين قال إمنا انا شافع قالت ال حاجة يل فيه 

   ١٦إسناده صحيح واحلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

   ختيري الصيب بني أبويهباب يف

أخربنا أبو عاصم ثنا بن جريج قال أخربين زياد بن سعد عن هالل بن أسامة عن أيب ميمونة سليمان موىل  - ٢٢٩٣
كنت عند أيب هريرة فجاءته امرأة فقالت ان زوجي يريد ان يذهب بولدي فقال أبو هريرة كنت : ألهل املدينة قال 

سلم إذ جاءته امرأة فقالت ان زوجي يريد ان يذهب بولدي أو بابين وقد نفعين  عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و
وسقاين من بئر أيب عنبة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم استهما أو قال تسامها أبو عاصم الشاك فجاء زوجها 

ذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد فقال من خياصمين يف ولدي أو يف ابين فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا غالم ه
  أيهما شئت وقد قال أبو عاصم فاتبع أيهما شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت به 

   ١٧إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف طالق األمة



أخربنا أبو عاصم انا بن جريج أخربين مظاهر وهو بن أسلم انه مسع القاسم بن حممد عن عائشة عن  - ٢٢٩٤
  لألمة تطليقتان وقرؤها حيضتان قال أبو عاصم مسعته من مظاهر : عليه و سلم قال  النيب صلى اهللا

   ١٨إسناده ضعيف لضعف مظاهر بن أسلم : قال حسني سليم أسد 

  باب يف استرباء األمة

يف : أخربنا عمرو بن عون انا شريك عن قيس بن وهب عن أيب الوداك عن أيب سعيد ورفعه انه قال  - ٢٢٩٥
  س ال توطأ حامل حىت تضع محلها وال غري ذات محل حىت حتيض حيضة سبايا أوطا

  ومن  ١٣إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  كتاب احلدود

 )١   

  باب رفع القلم عن ثالثة

أخربنا عفان حدثنا محاد بن سلمة ثنا محاد عن إبراهيم عن األسود عن عائشة عن النيب صلى اهللا عليه و  - ٢٢٩٦
لقلم عن ثالثة عن النائم حىت يستيقظ وعن الصغري حىت حيتلم وعن اجملنون حىت يعقل وقد قال رفع ا: سلم قال 

  محاد أيضا وعن املعتوه حىت يعقل 
   ٢إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب ما حيل به دم املسلم

حنيف عن عثمان قال  أخربنا أبو النعمان ثنا محاد بن زيد عن حيىي بن سعيد عن أيب أمامة بن سهل بن - ٢٢٩٧
ال حيل دم امرئ مسلم اال بإحدى ثالث بكفر بعد إميان أو بزنا بعد : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

  إحصان أو يقتل نفسا بغري نفس فيقتل 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

هللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه حدثنا يعلى ثنا األعمش عن عبد اهللا بن مرة عن مسروق عن عبد ا - ٢٢٩٨
ال حيل دم رجل يشهد ان ال إله اال اهللا وأين رسول اهللا اال أحد ثالثة نفر النفس بالنفس والثيب الزاين : و سلم 

  والتارك لدينه املفارق للجماعة 
   ٣إسناده صحيح واحلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

  ما سرق باب السارق يوهب منه السرقة بعد

كان صفوان بن أمية نائما : أخربنا سعد بن حفص ثنا سفيان عن أشعث عن عكرمة عن بن عباس قال  - ٢٢٩٩
يف املسجد فأتاه رجل وهو نائم فاستل رداءه من حتت رأسه فتنبه به فلحقه فأخذه فانطلق به إىل رسول اهللا صلى اهللا 



فأتاين هذا فاستل ردائي من حتت رأسي فلحقته فأخذته فأمر  عليه و سلم فقال يا رسول اهللا كنت نائما يف املسجد
  بقطعة فقال صفوان يا رسول اهللا إن ردائي مل يبلغ ان يقطع فيه هذا قال فهال قبل ان تأتيين به 

   ٤ابن سوار : إسناده ضعيف لضعف أشعث وهو : قال حسني سليم أسد 

  باب ما يقطع فيه اليد

هلامشي انا إبراهيم بن سعد بن حفص عن الزهري عن عمرة بنت عبد الرمحن أخربنا سليمان بن داود ا - ٢٣٠٠
  تقطع اليد يف ربع دينار فصاعدا : عن عائشة ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  إسناده صحيح واحلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

بيد اهللا وموسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر أخربنا أبو نعيم ثنا سفيان عن أيوب وإمساعيل بن أمية وع - ٢٣٠١
  قطع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من جمن قيمته ثالثة دراهم : قال 

   ٥إسناده صحيح واحلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

  باب الشفاعة يف احلدود دون السلطان

ان قريشا أمههم شأن : الزبري عن عائشة  أخربنا أمحد بن عبد اهللا ثنا الليث عن بن شهاب عن عروة بن - ٢٣٠٢
املرأة املخزومية اليت سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قالوا ومن جيترئ عليه اال أسامة 

بن زيد حب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فكلمة أسامة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أتشفع يف حد من 
 مث قام وخطب فقال إمنا هلك الذين قبلكم اهنم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم حدود اهللا

  الضعيف أقاموا عليه احلد وأمي اهللا لو ان فاطمة بنت حممد سرقت لقطعت يدها 
   ٦إسناده صحيح واحلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

  باب املعترف بالسرقة

ن منهال ثنا محاد بن سلمة عن إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة عن أيب املنذر موىل أيب أخربنا حجاج ب - ٢٣٠٣
ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أيت بسارق قد اعترف اعترافا مل يوجد معه متاع : ذر عن أيب أمية املخزومي 

يده مث جيئوين به فقطعوا يده مث  فقال ما أخالك سرقت قال بلى قال ما أخالك سرقت قال بلى قال فاذهبوا فاقطعوا
  جاؤوا به فقال استغفر اهللا وتب إليه فقال أستغفر اهللا وأتوب إليه فقال اللهم تب عليه اللهم تب عليه 

   ٧مل حيكم عليه احملقق : قال حسني سليم أسد 

  باب ما ال يقطع فيه من الثمار

بن حيىي بن حبان أخربه عن رافع بن خديج قال  أخربنا يزيد بن هارون انا حيىي هو بن سعيد ان حممد - ٢٣٠٤
  ال قطع يف مثر وال كثر : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



حدثنا احلسني بن منصور ثنا أبو أسامة عن حيىي بن سعيد عن حممد بن حيىي بن حبان عن رجل من قومه  - ٢٣٠٥
  ال قطع يف مثر وال كثر : ن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال عن رافع بن خديج ع

  محاد بن أسامة وأخرجه النسائي : إسناده ضعيف فيه جهالة وأبو أسامة هو : قال حسني سليم أسد 

أخربنا إسحاق ثنا وكيع عن سفيان عن حيىي بن سعيد عن حممد بن حيىي بن حبان عن عمه واسع بن  - ٢٣٠٦
  ال قطع يف مثر وال كثر : يج قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حبان عن رافع بن خد
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن حيىي بن سعيد عن حممد بن حيىي بن حبان عن رافع بن خديج عن النيب  - ٢٣٠٧
  بنحوه : صلى اهللا عليه و سلم 
   إسناده صحيح: قال حسني سليم أسد 

أخربنا إسحاق ثنا جرير الثقفي عن حيىي بن سعيد أخربين حممد بن حيىي بن حبان عن رافع بن خديج قال  - ٢٣٠٨
  ال قطع يف مثر وال كثر قال وهو شحم النخل والكثر اجلمار : مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول 

  إسناده صحيح وهو مكرر سابقه : قال حسني سليم أسد 

سعيد بن منصور ثنا عبد العزيز بن حممد عن حيىي بن سعيد عن حممد بن حيىي بن حبان عن أيب  أخربنا - ٢٣٠٩
ال قطع يف كثر قال أبو حممد القول ما : ميمونة عن رافع بن خديج قال مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول 

  قال أبو أسامة 
   ٨إسناده فيه جمهول : قال حسني سليم أسد 

  من السراقباب ما ال يقطع 

ليس : أخربنا أبو عاصم عن بن جريج قال انا أبو الزبري قال جابر قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  - ٢٣١٠
  على املنتهب وال على املختلس وال على اخلائن قطع 

   ٩حديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف حد اخلمر

ان النيب صلى اهللا عليه و سلم أيت برجل قد شرب : ن أنس حدثنا هاشم بن القاسم ثنا شعبة عن قتادة ع - ٢٣١١
مخرا فضربه جبريدتني مث فعل أبو بكر مثل ذلك فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرمحن بن عوف أخف 

  احلدود مثانني قال ففعل 
  إسناده صحيح واحلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

عبد العزيز بن املختار ثنا عبد اهللا بن الداناج حدثنا حصني بن املنذر الرقاشي  حدثنا مسلم بن إبراهيم انا - ٢٣١٢
شهدت عثمان بن عفان وأتى بالوليد بن عقبة فقال علي جلد النيب صلى اهللا عليه و سلم أربعني وجلد أبو : قال 



  بكر أربعني وعمر مثانني وكل سنة 
   ١٠إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  اخلمر إذا أيت به الرابعة باب يف شارب

حدثنا حممد بن عبد اهللا الرقاشي ثنا يزيد هو بن زريع ثنا حممد هو بن إسحاق ثنا عبد اهللا بن عتبة بن  - ٢٣١٣
إذا : عروة بن مسعود الثقفي عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

  ضربوه مث ان عاد فاضربوه مث ان عاد الرابعة فاقتلوه شرب أحدكم فاضربوه مث ان عاد فا
إسناده ضعيف عبد اهللا بن عتبة بن عروة بن مسعود الثقفي ما وجدت له ترمجة وباقي : قال حسني سليم أسد 

   ١١رجاله ثقات 

  باب التعزير يف الذنوب

حبيب عن بكري بن عبد اهللا بن  أخربنا عبد اهللا بن يزيد ثنا سعيد هو بن أيب أيوب حدثين يزيد بن أيب - ٢٣١٤
األشج عن سليمان بن يسار عن عبد الرمحن هو بن جابر عن أيب برده بن نيار قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  ال حيل ألحد ان يضرب أحدا فوق عشرة أصوات اال يف حد من حدود اهللا : و سلم يقول 
   ١٢ه إسناده صحيح واحلديث متفق علي: قال حسني سليم أسد 

  باب االعتراف بالزناء

أن رجال من أسلم أتى النيب : أخربنا أبو عاصم ثنا بن جريج أخربين بن شهاب عن أيب سلمة عن جابر  - ٢٣١٥
  صلى اهللا عليه و سلم فحدثه أنه زىن فشهد على نفسه أنه زىن أربعا فأمر برمجه وكان قد أحصن 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أيت النيب صلى اهللا عليه و : نا عبيد اهللا بن موسى عن إسرائيل عن مساك أنه مسع جابر بن مسرة يقول أخرب - ٢٣١٦
سلم مباعز بن مالك رجل قصري يف إزار ما عليه رداء ورسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم متكئ على وسادة على 

فقال اذهبوا به فارمجوه مث قال ردوه فكلمه أيضا يساره فكلمه فما أدري ما يكلمه به وأنا بعيد منه بيين وبينه القوم 
وأنا أمسع غري أين بيين وبينه القوم مث قال اذهبوا به فارمجوه مث قام النيب صلى اهللا عليه و سلم فخطب وأنا أمسعه مث 

ر على قال كلما نفرنا يف سبيل اهللا خلف أحدهم له نبيب كنبيب التيس مينح إحداهن الكثبة من اللنب واهللا ال أقد
  أحد منهم إال نكلت به 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أخربنا حممد بن يوسف ثنا بن عيينة عن الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة عن أيب هريرة وزيد  - ٢٣١٧
بكتاب اهللا جاء رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال أنشدك اهللا اال قضيت بيننا : بن خالد وشبل قالوا 

فقال خصمه وكان أفقه منه صدق اقض بيننا بكتاب اهللا وأذن يل يا رسول اهللا ان أتكلم فقال رسول اهللا صلى اهللا 
عليه و سلم قل فقال ان ابين كان عسيفا على أهل هذا فزىن بامرأته فافتديت منه مبائة شاة وخادم وأين سألت 



د مائة وتغريب عام وان على امرأة هذا الرجم فقال والذي نفسي رجاال من أهل العلم فأخربوين أن على ابين جل
بيده ألقضني بينكما بكتاب اهللا املائة شاة واخلادم رد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام ويا أنيس اغد على 

  امرأة هذا فسلها فإن اعترفت فارمجها فاعترفت فرمجها 
   ١٣احلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

  ب املعترف يرجع عن اعترافهبا

أخربنا حممد بن عبد اهللا الرقاشي ثنا يزيد بن زريع ثنا حممد هو بن إسحاق بن يسار ثنا حممد بن إبراهيم  - ٢٣١٨
كنت فيمن رمجه قال أبو حممد يعين ماعز بن مالك : التيمي عن أيب اهليثم بن نصر بن دهر األسلمي عن أبيه قال 

  جزعا شديدا قال فذكرنا ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال فهال تركتموه  فلما وجد مس احلجارة جزع
اجلرح " ، وابن أيب حامت يف  ٩/  ٧٩يف إسناده أبو اهليثم بن نصر ترمجة البخاري يف الكبري : قال حسني سليم أسد 

   ١٤ومل يوردا فيه جرحا وال تعديال وما رأيت فيه جرحا  ٩/  ٤٥٣" والتعديل 

  احلفر ملن يراد رمجه باب

أخربنا حممد بن عيسى ثنا حيىي بن أيب زائدة عن داود عن أيب نضرة عن أيب سعيد اخلدري قال قال  - ٢٣١٩
انطلقوا مباعز بن مالك فارمجوه فانطلقنا به إىل بقيع الغرقد فواهللا ما أوثقناه وال : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  العظام واخلذف واجلندل حفرنا له ولكن قام فرميناه ب
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

كنت جالسا عند النيب صلى : حدثنا أبو نعيم ثنا بشري بن املهاجر حدثين عبد اهللا بن بريدة عن أبيه قال  - ٢٣٢٠
فاعترف  اهللا عليه و سلم فجاءه رجل يقال له ماعز بن مالك فاعترف عنده بالزناء فرده ثالث مرات مث جاء الرابعة

  فأمر به النيب صلى اهللا عليه و سلم فحفر له حفرة فجعل فيها إىل صدره وأمر الناس ان يرمجوه فقتلوه 
   ١٥إسناده حسن من أجل بشري بن املهاجر : قال حسني سليم أسد 

  باب يف احلكم بني أهل الكتاب إذا حتاكموا إىل حكام املسلمني

ان اليهود جاؤوا إىل رسول : ري ثنا موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر أخربنا أمحد بن عبد اهللا ثنا زه - ٢٣٢١
اهللا صلى اهللا عليه و سلم برجل منهم وامرأة قد زنيا فقال كيف تفعلون مبن زىن منكم قالوا ال جند فيها شيئا فقال 

اؤوا بالتوراة فوضع هلم عبد اهللا بن سالم كذبتم يف التوراة الرجم فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقني فج
مدارسها الذي يدرسها منهم كفة على آية الرجم فقال ما هذه فلما رأوا ذلك قال هي آية الرجم فأمر هبما رسول 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم فرمجا قريبا من حيث توضع اجلنائز عند املسجد قال عبد اهللا فرأيت صاحبها حيين عليها 

  يقيها احلجارة 
   ١٦ابن معاوية واحلديث متفق عليه : إسناده صحيح وزهري هو : د قال حسني سليم أس

  باب يف حد احملصنني بالزناء



أخربنا خالد بن خملد ثنا مالك عن الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة عن بن عباس قال قال عمر  - ٢٣٢٢
اب وكان فيما أنزل آية الرجم فقرأناها ان اهللا تعاىل بعث حممدا صلى اهللا عليه و سلم باحلق وأنزل عليه الكت: 

ووعيناها وعقلناها ورجم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ورمجنا بعده فأخشى ان طال بالناس زمان ان يقول 
القائل ال جند آية الرجم يف كتاب اهللا والرجم يف كتاب اهللا حق على من زىن من الرجال والنساء إذا أحصن إذا 

  كان احلبل أو االعتراف  قامت عليه البينة أو
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أخربنا حممد بن يزيد الرفاعي ثنا العقدي ثنا شعبة عن قتادة عن يونس بن جبري حيدث عن كثري بن  - ٢٣٢٣
الشيخ والشيخة إذا زنيا : الصلت عن زيد بن ثابت قال أشهد لسمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

  ا البتة فارمجومه
   ١٧إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  باب احلامل إذا اعترفت بالزناء

كنت جالسا عند النيب صلى : أخربنا أبو نعيم ثنا بشري بن املهاجر حدثين عبد اهللا بن بريدة عن أبيه قال  - ٢٣٢٤
أريد ان تطهرين فقال هلا ارجعي فلما اهللا عليه و سلم فجاءته امرأة من بين غامد فقالت يا نيب اهللا اين قد زنيت وأين 

كان من الغد أتته أيضا فاعترفت عنده بالزناء فقالت يا نيب اهللا طهرين فلعلك ان ترددين كما رددت ماعز بن مالك 
فواهللا إين حلبلى فقال هلا النيب صلى اهللا عليه و سلم ارجعي حىت تلدي فلما ولدت جاءت بالصيب حتمله يف خرقة 

اهللا هذا قد ولدت فقال اذهيب فأرضعيه مث افطميه فلما فطمته جاءته بالصيب يف يده كسرة خبز فقالت فقالت يا نيب 
يا نيب اهللا قد فطمته فأمر النيب صلى اهللا عليه و سلم بالصيب فدفع إىل رجل من املسلمني وأمر هبا فحفر هلا حفرة 

ن الوليد حبجر فرمى رأسها فتلطخ الدم على وجنة فجعلت فيها إىل صدرها مث أمر الناس أن يرمجوها فأقبل خالد ب
خالد بن الوليد فسبها فسمع النيب صلى اهللا عليه و سلم سبه إياها فقال مه يا خالد ال تسبها فوالذي نفسي بيده 

  لقد تابت توبة لو تاهبا صاحب مكس لغفر له فأمر هبا فصلى عليها ودفنت 
  احلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

ان امرأة : حدثنا وهب بن جرير ثنا هشام عن حيىي عن أيب قالبة عن أيب املهلب عن عمران بن حصني  - ٢٣٢٥
من جهينة أتت النيب صلى اهللا عليه و سلم وهي حبلى من الزىن فقالت يا رسول اهللا اين أصبت حدا فأقمه على 

فإذا وضعت محلها فأتين هبا ففعل فأمر هبا  فدعا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وليها فقال اذهب فأحسن إليها
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فشكت عليها ثياهبا مث أمر هبا فرمجت مث صلى عليها فقال عمر يا رسول اهللا أتصلي 

عليها وقد زنت فقال لقد تابت توبة لو قسمت بني سبعني من أهل املدينة لوسعتهم وهل وجدت أفضل من ان 
  عز و جل  جادت بنفسها هللا

   ١٨إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف املماليك إذا زنوا يقيم عليم سادهتم احلدود دون السلطان



حدثنا خالد بن خملد ثنا مالك عن بن شهاب عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة عن زيد بن خالد اجلهين  - ٢٣٢٦
األمة تزين ومل حتصن قال إن زنت فاجلدوها مث إن زنت  أن النيب صلى اهللا عليه و سلم سئل عن: وأيب هريرة 

  فاجلدوها مث إن زنت فاجلدوها قال فما أدري يف الثالثة أو يف الرابعة فبيعوها ولو بضفري 
أو جيعل اهللا هلن { باب يف تفسري قول اهللا تعاىل  ١٩إسناده قوي وهو عند مالك يف احلدود : قال حسني سليم أسد 

خربنا بشر بن عمر الزهراين ثنا محاد بن سلمة عن قتادة عن احلسن عن حطان بن عبد اهللا عن أ - ٢٣٢٧} سبيال 
خذوا عين خذوا عين قد جعل اهللا هلن سبيال البكر : عبادة بن الصامت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 
  بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم 

  إسناده صحيح : سد قال حسني سليم أ

أخربنا عمرو بن عون انا هشيم عن منصور عن احلسن عن حطان بن عبد اهللا عن عبادة بن الصامت  - ٢٣٢٨
  بنحوه : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

   ٢٠إسناده صحيح وهو مكررسابقه : قال حسني سليم أسد 

  باب فيمن يقع على جارية امرأته

ان : نا أبان بن يزيد عن قتادة قال كتب إيل خالد بن عرفطة عن حبيب بن سامل أخربنا حيىي بن محاد ث - ٢٣٢٩
غالما كان ينبز قرقورا فوقع على جارية امرأته فرفع ذلك إىل النعمان بن بشري قال ألقضني فيه بقضاء شاف ان 

ها له فضربه مائة قال كانت أحلتها له جلدته مائة وان كانت مل حتل له رمجته فقيل هلا زوجك فقالت اين قد أحللت
  حيىي هو مرفوع 

  إسناده ضعيف موقوفا : قال حسني سليم أسد 

حدثنا صدقة بن الفضل انا حممد بن جعفر عن شعبة عن أيب بشر عن خالد بن عرفطة عن حبيب بن سامل  - ٢٣٣٠
  حنوه : عن النعمان بن بشري عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

   ٢١عيف لضعف خالد بن عرفطه إسناده ض: قال حسني سليم أسد 

  باب احلد كفارة ملن أقيم عليه

أخربنا مروان بن حممد الدمشقي ثنا بن وهب عن أسامة بن زيد عن حممد بن املنكدر عن بن خزمية بن  - ٢٣٣١
  من أقيم عليه حد غفر له ذلك الذنب : ثابت عن أبيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

   ١٤الليثي : إسناده حسن من أجل أسامة بن زيد وهو : د قال حسني سليم أس

  كتاب النذور واألميان

 )١   

  باب الوفاء بالنذر



ان امرأة نذرت ان حتج : أخربنا سهل بن محاد ثنا شعبة عن أيب بشر عن سعيد بن جبري عن بن عباس  - ٢٣٣٢
فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فماتت فجاء أخوها إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فسأله عن ذلك 

  لو كان عليها دين أكنت قاضية قال نعم قال فاقضوا النذر فالنذر أحق بالوفاء 
  إسناده صحيح واحلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

اهللا  قلت يا رسول: حدثنا عبد اهللا بن سعيد ثنا حفص ثنا عبيد اهللا عن نافع عن بن عمر عن عمر قال  - ٢٣٣٣
  إين نذرت نذرا يف اجلاهلية مث جاء اإلسالم قال أوف بنذرك 

   ٢إسناده صحيح واحلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

  باب يف كفارة النذر

أخربنا جعفر بن عون ثنا حيىي بن سعيد عن عبيد اهللا بن زجر عن أيب سعيد الرعيين عن عبد اهللا بن  - ٢٣٣٤
نذرت أخيت ان حتج هللا ماشية غري خمتمرة فذكرت ذلك لرسول اهللا صلى اهللا : هين قال مالك عن عقبة بن عامر اجل

  عليه و سلم فقال قل ألختك فلتختمر ولتركب ولتصم ثالثة أيام 
. جعثل بن هاعان : إسناده ضعيف لضعف عبيد اهللا بن زحر وأبو سعيد الرعيين هو : قال حسني سليم أسد 

  واحلديث متفق عليه 

أن أخت عقبة نذرت أن : خربنا أبو الوليد الطيالسي ثنا مهام أخربين قتادة عن عكرمة عن بن عباس أ - ٢٣٣٥
  متشي إىل البيت فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا لغين عن نذر أختك لتركب ولتهد هديا 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أن : ز بن حممد عن عمرو بن أيب عمرو عن األعرج عن أيب هريرة حدثنا سعيد بن منصور ثنا عبد العزي - ٢٣٣٦
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أدرك شيخا ميشي بني ابنيه فقال ما شأن هذا الشيخ فقال ابناه نذر أن ميشي فقال 

  اركب فإن اهللا غين عنك وعن نذرك 
   ٣إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب ال نذر يف معصية اهللا

أخربنا أبو نعيم ثنا محاد بن زيد عن أيوب عن أيب قالبة عن أيب املهلب عن عمران بن حصني قال قال  - ٢٣٣٧
  ال وفاء لنذر يف معصية اهللا وال فيما ال ميلك بن آدم : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ة بن عبد امللك األيلي عن القاسم بن حممد عن عائشة قالت قال حدثنا خالد بن خملد ثنا مالك عن طلح - ٢٣٣٨
  من نذر ان يطيع اهللا فليطعه ومن نذر ان يعصي اهللا فال يعصه : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

   ٤إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



  باب من نذر ان يصلي يف بيت املقدس أجيزئه ان يصلي مبكة

منهال ثنا محاد بن سلمة عن حبيب بن أيب بقيعة املعلم عن عطاء بن أيب رباح عن جابر  حدثنا حجاج بن - ٢٣٣٩
أن رجال قال يا رسول اهللا إين نذرت إن فتح اهللا عليك أن أصلي يف بيت املقدس فقال صل ها هنا : بن عبد اهللا 

  فأعاد عليه ثالث مرات فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم فشأنك إذن 
   ٥إسناده صحيح : يم أسد قال حسني سل

  باب النهي عن النذر

أخربنا عمرو بن عون انا أبو عوانة عن منصور عن عبد اهللا بن مرة عن بن عمر قال قال رسول اهللا  - ٢٣٤٠
  إن النذر ال يرد شيئا وإمنا خيرج به من البخيل الشحيح : صلى اهللا عليه و سلم 
   ٦فق عليه إسناده صحيح واحلديث مت: قال حسني سليم أسد 

  باب النهي عن أن حيلف بغري اهللا

ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : أخربنا احلكم بن املبارك ثنا مالك بن أنس عن نافع عن بن عمر  - ٢٣٤١
أدرك عمر بن اخلطاب وهو يسري يف ركب وهو حيلف بأبيه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إن اهللا ينهاكم أن 

  ئكم فمن كان حالفا فليحلف باهللا أو ليصمت حتلفوا بآبا
   ٧إسناده صحيح واحلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

  باب يف االستثناء يف اليمني

أخربنا أبو الوليد الطيالسي ثنا محاد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن بن عمر ان النيب صلى اهللا عليه و  - ٢٣٤٢
  ان شاء اهللا فقد استثىن من حلف على ميني مث قال : سلم قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أخربنا حجاج ثنا محاد بن سلمة ثنا أيوب عن نافع عن بن عمر ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال  - ٢٣٤٣
  من حلف على ميني مث قال ان شاء اهللا فهو باخليار ان شاء فعل وان شاء مل يفعل : 

   ٨ناده صحيح إس: قال حسني سليم أسد 

  باب القسم ميني

أخربنا عبد اهللا بن صاحل حدثين الليث حدثين يونس عن بن شهاب عن عبيد اهللا بن عبد اهللا عن بن  - ٢٣٤٤
  ال تقسم قال أبو حممد احلديث فيه طول : عباس ان النيب صلى اهللا عليه و سلم قال أليب بكر 

   ٩فق عليه إسناده ضعيف ولكن احلديث مت: قال حسني سليم أسد 

  باب من حلف على ميني فرأى غريها خريا منها



مسعت رجال يقال له عبد اهللا بن : أخربنا أبو الوليد الطيالسي ثنا شعبة عن عمرو وهو بن مرة قال  - ٢٣٤٥
عمرو زمن اجلماجم حيدث قال سأل رجل عدى بن حامت فحلف ان ال يعطيه شيئا مث قال لوال اين مسعت رسول اهللا 

   عليه و سلم يقول من حلف على ميني فرأى غريها خريا منها فليأت الذي هو خري وليكفر عن ميينه صلى اهللا
  احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

أخربنا حممد بن الفضل ثنا جرير بن حازم ثنا احلسن ثنا عبد الرمحن بن مسرة قال قال رسول اهللا صلى  - ٢٣٤٦
ن مسرة ال تسأل اإلمارة فإنك ان أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وان أعطيتها من يا عبد الرمحن ب: اهللا عليه و سلم 

  غري مسألة أعنت عليها فإذا حلفت على ميني فرأيت غريها خريا منها فكفر عن ميينك وأت الذي هو خري 
  إسناده صحيح وأخرجه البخاري يف األحكام : قال حسني سليم أسد 

سفيان عن يونس عن احلسن عن عبد الرمحن بن مسرة قال قال رسول اهللا  أخربنا حممد بن يوسف ثنا - ٢٣٤٧
  فذكر حنوه : صلى اهللا عليه و سلم 
   ١٠احلديث متفق عليه وهو مكرر سابقه : قال حسني سليم أسد 

  باب إذا كان على الرجل رقبة مؤمنة

أتيت : أيب سلمة عن الشريد قال أخربنا أبو الوليد الطيالسي ثنا محاد بن سلمة عن حممد بن عمرو عن  - ٢٣٤٨
النيب صلى اهللا عليه و سلم فقلت إن على أمي رقبة وإن عندي جارية سوداء نويبية أفتجزىء عنها قال ادع هبا 

  فقال أتشهدين أن ال إله إال اهللا قالت نعم قال اعتقها فإهنا مؤمنة 
   ١١إسناده حسن من أجل حممد بن عمرو : قال حسني سليم أسد 

  رجل حيلف على الشيء وهو يورك على ميينهباب ال

أخربنا عثمان بن حممد ثنا هشيم انا عبد اهللا بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا  - ٢٣٤٩
  ميينك على ما صدقك به صاحبك : صلى اهللا عليه و سلم 
   ١٢إسناده صحيح هشيم صرح بالتحديث : قال حسني سليم أسد 

  اهللا حلفت لزمك باب بأي أمساء

كانت ميني رسول : أخربنا عبيد اهللا بن موسى عن سفيان عن موسى بن عقبة عن سامل عن بن عمر قال  - ٢٣٥٠
  اهللا صلى اهللا عليه و سلم اليت حيلف هبا ال ومقلب القلوب واهللا أعلم بالصواب 

  ومن  ١٥إسناده صحيح وأخرجه البخاري يف القدر : قال حسني سليم أسد 

  الدياتكتاب 

 )١   



  باب الدية يف قتل العمد

أخربنا يزيد بن هارون انا حممد بن إسحاق عن احلارث بن فضيل عن سفيان بن أيب العوجاء السلمي عن  - ٢٣٥١
من أصيب بدم أو خبل واخلبل اجلرح فهو : أيب شريح اخلزاعي قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

ن أراد الرابعة فخذوا على يديه بني ان يقتص أو يعفو أو يأخذ العقل فإن أخذ من ذلك باخليار بني إحدى ثالث فإ
  من شيء مث عدا بعد ذلك فله النار خالدا فيها خملدا 

  إسناده ضعيف وهو حديث منكر : قال حسني سليم أسد 

يب بكر بن حممد بن أخربنا احلكم بن موسى ثنا حيىي بن محزة عن سليمان بن داود حدثين الزهري عن أ - ٢٣٥٢
ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كتب إىل أهل اليمن وكان يف كتابه أن من : عمرو بن حزم عن أبيه عن جده 

  اعتبط مؤمنا قتال عن بينة فإنه قود يديه إال أن يرضى أولياء املقتول قال أبو حممد اعتبط قتل من غري علة 
   ٢إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  ب يف القسامةبا

حدثنا حممد بن عبد اهللا الرقاشي ثنا يزيد بن زريع ثنا حممد بن إسحاق ثنا بشري بن يسار عن سهيل بن  - ٢٣٥٣
خرج عبد اهللا بن سهل أحد بين حارثة إىل خيرب مع نفر من قومه يريدون املرية خبيرب قال فعدي على : أيب حثمة قال 

رح يف منهل من مناهل خيرب فاستصرخ عليه أصحابه فاستخرجوه فغيبوه مث عبد اهللا فقتل فتلت عنقه حىت خنع مث ط
قدموا على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املدينة فتقدم أخوه عبد الرمحن بن سهل وكان ذا قدم مع رسول اهللا 

وهو صاحب صلى اهللا عليه و سلم وابنا عمه معه حويصة بن مسعود وحميصة فتكلم عبد الرمحن وكان أحدثهم سنا 
الدم وذا قدم القوم فلما تكلم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كرب الكرب قال فاستأخر فتكلم حويصة وحميصة 

مث هو فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تسمون قاتلكم مث حتلفون عليه مخسني ميينا مث نسلمه إليكم قالوا يا 
ما ندري من قتله أال إن اليهود عدونا وبني أظهرهم قتل قال فيحلفون رسول اهللا ما كنا لنحلف على ما ال نعلم 

لكم باهللا إهنم لربآء من دم صاحبكم مث يربؤون منه قالوا ما كنا لنقبل أميان يهود ما فيهم أكثر من أن حيلفوا على إمث 
  قال فوداه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من عنده مبائة ناقة 

   ٣إسناده صحيح واحلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

  باب القود بني الرجال والنساء

أخربنا احلكم بن موسى ثنا حيىي بن محزة عن سليمان بن داود حدثين الزهري عن أيب بكر بن حممد بن  - ٢٣٥٤
 ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كتب إىل أهل اليمن وكان يف كتابه إن: عمرو بن حزم عن أبيه عن جده 

  الرجل يقتل باملرأة 
   ٤إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  باب كيف العمل يف القود



أن جارية رض رأسها بني حجرين فقيل هلا من فعل بك هذا : أخربنا عفان ثنا مهام ثنا قتادة عن أنس  - ٢٣٥٥
صلى اهللا عليه و سلم  فالن أفالن حىت مسي اليهودي فأومأت برأسها فبعث إليه فجيء به فاعترف فأمر به النيب

  فرض رأسه بني حجرين 
   ٥إسناده صحيح واحلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

  باب ال يقتل مسلم بكافر

قلت لعلي يا أمري املؤمنني هل : أخربنا إسحاق أنا جرير عن مطرف عن الشعيب عن أيب جحيفة قال  - ٢٣٥٦
قال ال والذي فلق اجلنة وبرأ النسمة ما أعلمه إال فهما يعطيه اهللا  علمت شيئا من الوحي إال ما يف كتاب اهللا تعاىل

  الرجل يف القرآن وما يف الصحيفة قلت وما يف الصحيفة قال العقل وفكاك األسري وال يقتل مسلم مبشرك 
   ٦إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب القود بني الوالد والولد

يل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس قال قال النيب أخربنا جعفر بن عون عن إمساع - ٢٣٥٧
  ال تقام احلدود يف املساجد وال يقاد بالولد الوالد : صلى اهللا عليه و سلم 
   ٧إسناده ضعيف من أجل إمساعيل بن مسلم املكي : قال حسني سليم أسد 

  باب القود بني العبد وبني سيده

شعبة عن قتادة عن احلسن عن مسرة بن جندب ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و  أخربنا سعيد بن عامر عن - ٢٣٥٨
  من قتل عبده قتلناه ومن جدع جدعناه قال مث نسي احلسن هذا احلديث وكان يقول ال يقتل حر بعبد : سلم قال 

   ٨إسناده ضعيف مساع احلسن من مسرة غري ثابت : قال حسني سليم أسد 

  باب ملن يعفو عن قاتله

أخربنا أمحد بن عبد اهللا اهلمداين ثنا أبو أسامة عن عوف عن محزة أيب عمر عن علقمة بن وائل احلضرمي  - ٢٣٥٩
شهدت النيب صلى اهللا عليه و سلم حني أويت بالرجل القاتل يقاد يف نسعة فقال رسول : عن أبيه وائل بن حجر قال 

فتأخذ الدية قال ال قال فتقتله قال نعم قال رسول اهللا صلى  اهللا صلى اهللا عليه و سلم لويل املقتول أتعفو قال ال قال
  اهللا عليه و سلم انك ان عفوت عنه فإنه يبوء بإمثك وإمث صاحبك قال فتركه قال فأنا رأيته جير نسعته قد عفا عنه 

   ٩إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب التشديد يف قتل النفس املسلمة



ر ثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة عن فراس عن الشعيب عن عبد اهللا بن عمرو عن النيب أخربنا حممد بن بشا - ٢٣٦٠
  الكبائر اإلشراك باهللا وعقوق الوالدين وقتل النفس شعبة الشاك أو اليمني الغموس : صلى اهللا عليه و سلم قال 

   ١٠إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب التشديد على من قتل نفسه

هب بن جرير ثنا هشام عن حيىي عن أيب قالبة عن ثابت بن الضحاك ان رسول اهللا صلى اهللا حدثنا و - ٢٣٦١
  لعن املؤمن كقتله ومن قتل نفسه بشيء يف الدنيا عذب به يوم القيامة : عليه و سلم قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حدثنا يعلى بن عبيد ثنا األعمش عن أيب صاحل عن أيب هرير - ٢٣٦٢
من قتل نفسه حبديدة فحديدته يف يده يتوجأ هبا يف بطنه يف نار جهنم خالدا خملدا فيها أبدا ومن قتل نفسه بسم : 

فسمه يف يده يتحساه يف نار جهنم خالدا خملدا فيها أبدا ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى يف نار جهنم 
  ا فيها أبدا خالدا خملد

   ١١إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب كم الدية من الورق والذهب

قتل رجل : حدثنا معاذ بن هانئ ثنا حممد بن مسلم ثنا عمرو بن دينار عن عكرمة عن بن عباس قال  - ٢٣٦٣
عشر ألفا فذلك قوله  رجال على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فجعل النيب صلى اهللا عليه و سلم ديته اثين

  بأخذهم الدية } وما نقموا منهم إال أن أغناهم اهللا ورسوله من فضله { 
  مل حيكم عليه احملقق : قال حسني سليم أسد 

حدثنا احلكم بن موسى ثنا حيىي بن محزة عن سليمان بن داود قال حدثين الزهري عن أيب بكر بن حممد  - ٢٣٦٤
ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كتب إىل أهل اليمن وعلى أهل الذهب : بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده 

  ألف دينار 
   ١٢إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  باب كم الدية من اإلبل

أخربنا احلكم بن موسى ثنا حيىي بن محزة عن سليمان بن داود حدثين الزهري عن أيب بكر حممد بن  - ٢٣٦٥
ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كتب إىل أهل اليمن بسم اهللا الرمحن الرحيم : ده عمرو بن حزم عن أبيه عن ج

من حممد النيب صلى اهللا عليه و سلم إىل شرحبيل بن عبد كالل واحلارث بن عبد كالل ونعيم بن عبد كالل قيل 
  ذي رعني ومعافر ومهدان فكان يف كتابه وإن يف النفس الدية مائة من اإلبل 

  إسناده ضعيف : سليم أسد  قال حسني



حدثنا احلكم بن موسى ثنا حيىي بن محزة عن سليمان بن داود حدثين الزهري عن أيب بكر بن حممد بن  - ٢٣٦٦
ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كتب إىل أهل اليمن وكان يف كتابه ويف : عمرو بن حزم عن أبيه عن جده 

الدية ويف الشفتني الدية ويف البيضتني الدية ويف الذكر الدية ويف الصلب  األنف إذا أوعب جدعه الدية ويف اللسان
الدية ويف العينني الدية ويف الرجل الواحدة نصف الدية ويف املأمومة ثلث الدية ويف اجلائفة ثلث الدية ويف املنقلة 

  مخس عشرة من اإلبل 
   ١٣إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  ية اخلطأباب كيف العمل يف أخذ د

: أخربنا عبد اهللا بن سعيد ثنا أبو معاوية عن حجاج عن زيد بن جبري عن خشف بن مالك عن عبد اهللا  - ٢٣٦٧
  ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جعل الدية يف اخلطأ أمخاسا 

   ١٤ابن أرطأة : إسناده ضعيف لضعف حجاج وهو : قال حسني سليم أسد 

  باب القصاص بني العبيد

أخربنا حممد بن يزيد الرفاعي ثنا معاذ بن هشام عن أبيه عن أيب قتادة عن أيب نضرة عن عمران بن  - ٢٣٦٨
ان عبدا ألناس فقراء قطع يد غالم ألناس أغنياء فأتى أهله النيب صلى اهللا عليه و سلم فقالوا يا رسول اهللا : حصني 

  شيئا انه ألناس فقراء فلم جيعل عليه النيب صلى اهللا عليه و سلم 
   ١٥املنذر بن مالك بن قطة : إسناده حسن من أجل حممد بن يزيد الرفاعي وأبو نضرة هو : قال حسني سليم أسد 

  باب يف دية األصابع

أخربنا أبو الوليد ثنا شعبة عن غالب التمار عن مسروق بن أوس عن أيب موسى األشعري عن النيب  - ٢٣٦٩
  ء قال فقلت عشر عشر قال نعم األصابع سوا: صلى اهللا عليه و سلم قال 

  إسناده جيد مسروق بن أوس : قال حسني سليم أسد 

هذا : حدثنا أبو نعيم ثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن بن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال  - ٢٣٧٠
  وهذا سواء وقال خبنصره وإهبامه 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ن موسى ثنا حيىي بن محزة عن سليمان بن داود حدثين الزهري حدثين أبو بكر بن حممد حدثنا احلكم ب - ٢٣٧١
ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كتب إىل أهل اليمن يف كل من أصابع : بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده 

  اليد والرجل عشرة من اإلبل 
   ١٦إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  باب يف املوضحة



قضى : أخربنا عثمان بن حممد ثنا عبدة عن سعيد عن مطر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال  - ٢٣٧٢
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف املواضح مخسا مخسا من اإلبل 

  إسناده حسن من أجل مطر بن طهمان الوراق : قال حسني سليم أسد 

سليمان بن داود حدثين الزهري عن أيب بكر بن عمرو بن  حدثنا احلكم بن موسى ثنا حيىي بن محزة عن - ٢٣٧٣
ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كتب إىل أهل اليمن ويف كل أصبع من أصابع اليد : حزم عن أبيه عن جده 

  والرجل عشر من اإلبل ويف املوضحة مخس من اإلبل 
   ١٧إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  باب دية األسنان

قال قضى : ربنا عثمان بن حممد انا عبدة عن سعيد عن مطر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أخ - ٢٣٧٤
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف األسنان مخسا مخسا من اإلبل 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

أيب بكر بن حممد بن أخربنا احلكم بن موسى ثنا حيىي بن محزة عن سليمان بن داود حدثين الزهري عن  - ٢٣٧٥
ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كتب إىل أهل اليمن ويف السن مخس من : عمرو بن حزم عن أبيه عن جده 

  اإلبل 
   ١٨إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  باب فيمن عض يد رجل فانتزع املعضوض يده

ان : عت زرارة بن أوىف عن عمران بن حصني حدثنا هاشم بن القاسم ثنا شعبة قال قتادة أخربين قال مس - ٢٣٧٦
رجال عض يد رجل قال فنزع يده فوقعت ثنيتاه فاختصموا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال يعض أحدكم 

  أخاه كما يعض الفحل ال دية لك 
   ١٩إسناده صحيح واحلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

  باب العجماء جرحها جبار

نا يزيد بن هارون ثنا حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه أخرب - ٢٣٧٧
  العجماء جرحها اجلبار والبئر جبار واملعدن جبار ويف الركاز اخلمس : و سلم 

  ولكن احلديث متفق عليه . إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

ن بن شهاب عن سعيد بن املسيب وأيب سلمة عن أيب هريرة عن النيب أخربنا خالد بن خملد ثنا مالك ع - ٢٣٧٨
  جرح العجماء جبار والبئر جبار واملعدن جبار ويف الركاز اخلمس : صلى اهللا عليه و سلم قال 

  إسناده قوي واحلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 



عرج عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و أخربنا عبيد اهللا بن موسى عن سفيان عن أيب الزناد عن األ - ٢٣٧٩
  املعدن جبار والسائمة جبار والبئر جبار ويف الركاز اخلمس : سلم قال 

   ٢٠إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف دية اجلنني

صلى اهللا  حدثنا الوليد ثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن فضيلة عن املغرية بن شعبة عن النيب - ٢٣٨٠
ان امرأتني كانتا حتت رجل فتغايرتا فضربت إحدامها األخرى بعمود فقتلتها وما يف بطنها فاختصما : عليه و سلم 

  إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقضى فيه الغرة وجعلها على عاقلة املرأة 
  إسناده صحيح واحلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

ان عمر نشد الناس : اصم ثنا بن جريج عن عمرو هو بن دينار عن طاوس عن بن عباس حدثنا أبو ع - ٢٣٨١
قضاء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف اجلنني فقام محل بن مالك بن النابغة فقال كنت بني امرأتني فضربت 

  ا إحدامها األخرى مبسطح فقضى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف جنينها بغرة وان تقتل هب
   ٢١إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب دية اخلطأ على من هي

أن امرأتني : أخربنا عثمان بن عمر ثنا يونس عن الزهري عن سعيد بن املسيب وأيب سلمة عن أيب هريرة  - ٢٣٨٢
صلى اهللا عليه  من هذيل اقتتلتا فرمت إحدامها األخرى حبجر فقتلتها وما يف بطنها فاختصموا يف الدية إىل رسول اهللا

و سلم فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى بديتها على عاقلتها وورثها ولدها ومن معها فقال محل بن 
النابغة اهلذيل كيف أغرم من ال شرب وال أكل وال نطق وال استهل فمثل ذلك يطل فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  عه الذي سجع و سلم إمنا هو من إخوان الكهان من أجل سج
   ٢٢إسناده صحيح واحلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

  باب الدية يف شبه العمد

أخربنا سليمان بن حرب ثنا شعبة عن أيوب عن القاسم بن ربيعة عن عبد اهللا بن عمرو قال قال رسول  - ٢٣٨٣
  عصا منها أربعون يف بطوهنا أوالدها دية قتيل اخلطأ شبه العمد ما كان بالسوط وال: اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

   ٢٣إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب من اطلع يف دار قوم بغري آذهنم

ان رجال اطلع من : حدثنا حممد بن يوسف ثنا األوزاعي عن الزهري عن سهل بن سعد الساعدي أخربه  - ٢٣٨٤
اهللا عليه و سلم مدري خيلل هبا رأسه فرآه رسول حجر يف حجرة النيب صلى اهللا عليه و سلم ومع رسول اهللا صلى 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال لو أعلم انك تنظرين لطعنت هبا يف عينك وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إمنا 



  جعل اإلذن من أجل النظر 
  حديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

بينما رسول اهللا صلى : ب عن الزهري عن سهل بن سعد قال أخربنا عبيد اهللا بن موسى عن بن أيب ذئ - ٢٣٨٥
اهللا عليه و سلم يف حجرة ومعه مدري حيك به رأسه اطلع عليه رجل فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لو أعلم 

  انك تنظر لقمت حىت أطعن به عينك إمنا جعل اإلذن من أجل النظر 
  تفق عليه إسناده صحيح واحلديث م: قال حسني سليم أسد 
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  سنن الدارمي: كتاب 
بو حممد الدارمي : املؤلف  بن عبدالرمحن أ  عبداهللا 

٢٤   

  باب ال يقتل قرشي صربا

أخربنا جعفر بن عون عن زكريا عن الشعيب عن عبد اهللا بن مطيع عن مطيع قال مسعت رسول اهللا  -  ٢٣٨٦
سلم يقول يوم فتح مكة    إىل يوم القيامة ال يقتل قرشي صربا بعد هذا اليوم : صلى اهللا عليه و 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا يعلى ثنا زكريا عن عامر قال قال عبد اهللا بن مطيع مسعت مطيعا يقول مسعت رسول اهللا صلى  -  ٢٣٨٧
سلم  فذكر حنوه قال أبو حممد فسروا ذلك ان ال يقتل قرشي على الكفر يعين ال يكون هذا ان : اهللا عليه و 
  ذلك اليوم فأما يف القود فيقتل  يكفر قرشي بعد

   ٢٥إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب ال يؤاخذ أحد جبناية غريه

أخربنا يونس بن حممد ثنا جرير يعين بن حازم قال مسعت عبد امللك بن عمري حدثين إياد بن لقيط  -  ٢٣٨٨
 صلى اهللا عليه و سلم فأتيته فخرج قدمت املدينة ومعي بن يل ومل نكن رأينا رسول اهللا: عن أيب رمثة قال 

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وعليه ثوبان أخضران فلما رأيته عرفته بالصفة فأتيته فقال من هذا الذي معك 
  قلت ابين ورب الكعبة فقال ابنك فقلت أشهد به قال فإن ابنك هذا ال جيين عليك وال جتين عليه 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال انطلقت مع أيب حنو رسول اهللا صلى : أخربنا أبو الوليد ثنا عبيد اهللا بن إياد ثنا إياد عن أيب رمثة  -  ٢٣٨٩
سلم فقال أليب ابنك هذا فقال إي ورب الكعبة قال حقا أشهد به قال فتبسم رسول اهللا صلى اهللا  اهللا عليه و 

حلف أيب علي فقال إن ابنك هذا ال جيين عليك وال جتين عليه  عليه و سلم ضاحكا من ثبت شبهي يف أيب ومن 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم ]  ٢٦٣ص [ وال تزر وازرة وزر أخرى { قال وقرأ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

   ١٦إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  كتاب اجلهاد

 )١   

  باب اجلهاد يف سبيل اهللا أفضل العمل



سلمة عن عبد اهللا بن سالم قال أخربنا حممد بن كثري -  ٢٣٩٠ بن أيب كثري عن أيب  :  عن األوزاعي عن حيىي 
قعدنا نفر من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فتذاكرنا فقلنا لو نعلم أي األعمال أحب إىل اهللا تعاىل 

ا أيها الذين آمنوا مل سبح هللا ما يف السماوات وما يف األرض وهو العزيز احلكيم ي{ لعملناه فأنزل اهللا تعاىل 
سلم حىت } تقولون ما ال تفعلون كرب مقتا  حىت ختمها قال عبد اهللا فقرأها علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

ختمها قال أبو سلمة فقرأها علينا بن سالم قال حيىي فقرأها علينا أبو سلمة وقرأها علينا حيىي وقرأها علينا 
  األوزاعي وقرأها علينا حممد 

بن كثري وهو : حسني سليم أسد  قال ابن أيب العطاء ولكنه مل ينفرد به بل تابعه : إسناده ضعيف لضعف حممد 
   ٢عليه الوليد بن مسلم فيصح اإلسناد 

  باب فضل اجلهاد

أخربنا عبيد اهللا بن موسى عن سفيان عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا  -  ٢٣٩١
سلم صلى اهللا عليه  تكفل اهللا ملن خرج من بيته ال خيرجه اال اجلهاد يف سبيل اهللا وتصديق بكلماته ان يدخله : و 

  اجلنة أو يرده إىل مسكنة الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة 
   ٣إسناده صحيح واحلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

  باب أي اجلهاد أفضل

قيل يا رسول : ا مالك بن مغول عن األعمش عن أيب سفيان عن جابر قال أخربنا حممد بن يوسف ثن -  ٢٣٩٢
  اهللا أي اجلهاد أفضل قال من عقر جواده وأهريق دمه 

   ٤إسناده صحيح على شرط مسلم : قال حسني سليم أسد 

  باب أي األعمال أفضل

: عن أيب هريرة قال  أخربنا عبد اهللا بن صاحل حدثين إبراهيم بن سعد عن بن شهاب عن بن املسيب -  ٢٣٩٣
سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أي األعمال أفضل قال إميان باهللا ورسوله قال قيل مث ماذا قال مث اجلهاد 

  يف سبيل اهللا قيل مث ماذا قال مث حج مربور 
   ٥إسناده ضعيف ولكن احلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

  باب من قاتل يف سبيل اهللا فواق ناقة

أخربنا نعيم بن محاد ثنا بقية عن حبري عن خالد بن معدان عن مالك بن خيامر عن معاذ بن جبل قال  -  ٢٣٩٤
من قاتل يف سبيل اهللا فواق ناقة وجبت له اجلنة وهو قدر ما تدر حلبها : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  ملن حلبها 
   ٦إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 



  ناس رجل ممسك برأس فرسه يف سبيل اهللاباب أفضل ال

أخربنا عاصم بن علي ثنا بن أيب ذئب عن سعيد بن خالد عن إمساعيل بن عبد الرمحن بن أيب ذئب  -  ٢٣٩٥
ان النيب صلى اهللا عليه و سلم خرج عليهم وهم جلوس فقال أال أخربكم : عن عطاء بن يسار عن بن عباس 

ممسك برأس فرسه أو قال فرس يف سبيل اهللا حىت ميوت أو يقتل قال خبري الناس منزلة قلنا بلى قال رجل 
فأخربكم بالذي يليه فقلنا نعم يا رسول اهللا قال امرأ معتزل يف شعب يقيم الصالة ويؤيت الزكاة ويعتزل شرور 

   الناس قال فأخربكم بشر الناس منزلة فقلنا نعم يا رسول اهللا قال الذي يسأل باهللا العظيم وال يعطي به
   ٧إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف فضل مقام الرجل يف سبيل اهللا

أخربنا عبد اهللا بن صاحل حدثين حيىي بن أيوب عن هشام عن احلسن عن عمران بن حصني أن  -  ٢٣٩٦
  مقام الرجل يف الصف يف سبيل اهللا أفضل من عبادة الرجل ستني سنة : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

ضعف عبد اهللا بن صاحل واالنقطاع فإن احلسن مل يثبت مساعه من : يف إسناده علتان : قال حسني سليم أسد 
   ٨عمران 

  باب يف فضل الغبار يف سبيل اهللا

سليمان  -  ٢٣٩٧ أن مالك : أخربنا القاسم بن كثري قال مسعت عبد الرمحن بن شريح حيدث عن عبد اهللا بن 
ن مسلمة أو حبيب مر على مالك وهو يقود فرسا وهو ميشي فقال أال تركب بن عبد اهللا مر على حبيب ب

  محلك اهللا فقال إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من اغربت قدماه يف سبيل اهللا حرمه اهللا على النار 
دثنا ح -  ٢٣٩٨باب الغدوة يف سبيل اهللا عز و جل والروحة  ٩مل حيكم عليه احملقق : قال حسني سليم أسد 

لغدوة : حممد بن يوسف عن سفيان عن أيب حازم عن سهل بن سعد قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  يف سبيل اهللا أو روحه يف سبيل اهللا خري من الدنيا وما فيها 

ا يف سبيل اهللا عز و جل  ١٠احلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد  أخربنا  -  ٢٣٩٩باب من صام يوم
منهال ثنا محاد بن سلمة عن سهل بن أيب صاحل عن النعمان بن أيب عياش عن أيب سعيد اخلدري عن حجاج بن 

ا من عبد يصوم يوما يف سبيل اهللا ابتغاء وجه اهللا إال باعد اهللا بني وجهه وبني : النيب صلى اهللا عليه و سلم قال  م
  النار سبعني خريفا 

   ١١تفق عليه إسناده صحيح واحلديث م: قال حسني سليم أسد 

  باب يف الذي يسهر يف سبيل اهللا حارسا

أخربنا القاسم بن كثري قال مسعت عبد الرمحن بن شريح حيدث عن أيب الصباح حممد بن مسري عن أيب  -  ٢٤٠٠
سلم يف غزوة فسمعه ذات ليلة وهو : علي اهلمداين عن أيب رحيانة انه  كان مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و 



ر على عني سهرت يف سبيل اهللا وحرمت النار على عني دمعت من خشية اهللا قال وقال الثالثة يقول حرمت النا
فنسيتها قال أبو شريح مسعت من يقول ذاك حرمت النار على عني غضت عن حمارم اهللا أو عني فقئت يف سبيل 

  اهللا عز و جل 
  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

بن زائدة قال مسعت عمر بن عبد أخربنا احلكم بن املبارك ا -  ٢٤٠١ نا بن الدراوردي عن صاحل بن حممد 
رحم اهللا حارس احلرس قال عبد اهللا : العزيز عن عقبة بن عامر اجلهين عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  وعمر بن عبد العزيز مل يلق عقبة بن عامر 
باب يف فضل النفقة  ١٢بن حممد بن زائدة االنقطاع وضعف صاحل : يف اسناده علتان : قال حسني سليم أسد 
حدثنا عبد اهللا بن عمر ثنا جرير عن األعمش عن أيب عمرو الشيباين عن أيب  - ٢٤٠٢يف سبيل اهللا عز و جل 
جاء رجل بناقة خمطومة فقال هذه يف سبيل اهللا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : مسعود األنصاري قال 
  مائة ناقة كلها خمطومة  لك هبا يوم القيامة سبع
باب من أنفق زوجني من ماله يف  ١٣سعد بن إياس : إسناده صحيح وأبو عمرو هو : قال حسني سليم أسد 

لقيت : أخربنا عثمان بن عمر انا هشام عن احلسن عن صعصعة بن معاوية قال  - ٢٤٠٣سبيل اهللا عز و جل 
لت يا أبا ذر مالك مالك قال يل عملي فقلت مالك مالك أبا ذر وهو يسوق مجال له أو يقوده يف عنقه قربة فق

قال يل عملي قلت حدثين حديثا مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه 
و سلم يقول ما من مسلم أنفق زوجني من مال يف سبيل اهللا اال ابتدرته حجبه اجلنة قال أبو حممد هو درمهني أو 

   أو عبدين أو دابتني أمتني
   ١٤إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف فضل الرمي واألمر به

أخربنا عبد اهللا بن يزيد املقرئ ثنا سعيد بن أيب أيوب حدثين يزيد بن أيب حبيب عن أيب اخلري مرثد  -  ٢٤٠٤
  أال ان القوة الرمي } من قوة  وأعدوا هلم ما استطعتم{ انه تال هذه اآلية : بن عبد اهللا عن عقبة بن عامر 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أخربنا وهب بن جرير ثنا هشام عن حيىي عن أيب سالم عن عبد اهللا بن زيد األزرق عن عقبة بن  -  ٢٤٠٥
إن اهللا عز و جل يدخل الثالثة بالسهم الواحد اجلنة صانعه : عامر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

تسب يف صنعه اخلري واملمد به والرامي به وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ارموا واركبوا وألن ترموا حي
أحب إىل من أن تركبوا وقال كل شيء يلهو به الرجل باطل إال رمي الرجل بقوسه وتأديبه فرسه ومالعبة أهله 

  لمه فإهنن من احلق وقال من ترك الرمي بعد ما علمه فقد كفر الذي ع
   ١٥إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

  باب يف فضل من جرح يف سبيل اهللا جرحا



أخربنا حممد بن عبد اهللا الرقاشي ثنا يزيد بن زريع ثنا حممد بن إسحاق حدثين عمي موسى بن يسار  -  ٢٤٠٦
عز و جل اال بعثه ما من جمروح جيرح يف سبيل اهللا : عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  اهللا عز و جل يوم القيامة وجرحه يدمي الريح ريح املسك واللون لون الدم 
   ١٦إسناده صحيح واحلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

  باب فيمن سأل اهللا الشهادة

سهل أخربنا القاسم بن كثري قال مسعت عبد الرمحن بن شريح حيدث انه مسع سهل بن أيب أمامة بن  -  ٢٤٠٧
من سأل اهللا الشهادة صادقا : بن حنيف حيدث عن أبيه عن جده قال ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  من قلبه بلغه اهللا منازل الشهداء وان مات على فراشه 
   ١٧إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف فضل الشهيد

سى عن بن عجالن عن القعقاع بن حكيم عن أيب أخربنا حممد بن يزيد الرفاعي ثنا صفوان بن عي -  ٢٤٠٨
ما جيد الشهيد من أمل القتل إال كما جيد أحدكم : صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  من أمل القرصة 
   ١٨إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  باب ما يتمىن الشهيد من الرجعة إىل الدنيا

ما : احلنفي ثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  أخربنا أبو علي -  ٢٤٠٩
من نفس متوت فتدخل اجلنة فتود اهنا رجعت إليكم وهلا الدنيا وما فيها اال الشهيد فإنه ود انه قتل كذا وكذا 

  مرة ملا رأى من الثواب 
واحلديث متفق عليه . يد اهللا بن عبد اجمليد عب: إسناده صحيح وأبو علي احلنفي هو : قال حسني سليم أسد 

١٩   

  باب أرواح الشهداء

سألنا عبد اهللا : أخربنا سعيد بن عامر عن شعبة عن سليمان عن عبد اهللا بن مرة عن مسروق قال  -  ٢٤١٠
خضر عن أرواح الشهداء ولوال عبد اهللا مل حيدثنا أحد قال أرواح الشهداء عند اهللا يوم القيامة يف حواصل طري 

هلا قناديل معلقة بالعرش تسرح يف اجلنة حيث شاءت مث ترجع إىل قناديلها فيشرف عليهم رهبم فيقول الكم 
  حاجة تريدون شيئا فيقولون ال إال ان نرجع إىل الدنيا فنقتل مرة أخرى 

   ٢٠إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



  باب يف صفة القتل يف سبيل اهللا

ملبارك ثنا معاوية بن حيىي قال هو الصديف ثنا صفوان بن عمرو عن أيب املثىن أخربنا حممد بن ا -  ٢٤١١
بن عبد السلمي قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  القتلى ثالثة مؤمن جاهد بنفسه : األملوكي عن عتبة 

الشهيد املمتحن يف  وماله يف سبيل اهللا إذا لقي العدو قاتل حىت قتل قال النيب صلى اهللا عليه و سلم فيه فذلك
ال يفضله النبيون اال بدرجة النبوة ومؤمن خلط عمال صاحلا وآخر سيئا جاهد بنفسه  خيمة اهللا حتت عرشه 

وماله يف سبيل اهللا إذا لقي العدو قاتل حىت يقتل قال النيب صلى اهللا عليه و سلم فيه مصمصة حمت ذنوبه 
افق جاهد بنفسه وماله فإذا لقي وخطاياه ان السيف حماء للخطايا وأدخل اجلنة من  أي أبواب اجلنة شاء ومن

  العدو قاتل حىت قتل فذاك يف النار ان السيف ال ميحو النفاق قال عبد اهللا يقال للثوب إذا غسل مصمص 
   ٢١إسناده ضعيف لضعف معاوية بن حيىي ولكن احلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

  ا حمتسباباب فيمن قاتل يف سبيل اهللا صابر

ان : أخربنا عبيد اهللا بن عبد اجمليد ثنا بن أيب ذئب عن املقربي عن عبد اهللا بن أيب قتادة عن أبيه  -  ٢٤١٢
ام فخطب فحمد اهللا وأثىن عليه مث ذكر اجلهاد فلم يدع شيئا أفضل منه اال  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ق

تل يف سبيل اهللا فهو ذلك مكفر عنه خطاياه فقال رسول اهللا الفرائض فقام رجل فقال يا رسول اهللا أرأيت من ق
زعم يل جربيل  سلم نعم إذا قتل صابرا حمتسبا مقبال غري مدبر اال الدين فإنه مأخوذ به كما    صلى اهللا عليه و 

   ٢٢إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب ما يعد من الشهداء

التيمي عن أيب عثمان عن عامر بن مالك عن صفوان بن أمية  أخربنا يزيد بن هارون انا سليمان هو -  ٢٤١٣
الطاعون شهادة والغرق شهادة والغزو شهادة والبطن شهادة والنفساء : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  شهادة 
  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

حفص عن شرحبيل بن السمط أخربنا عبيد اهللا بن موسى عن إسرائيل عن منصور عن أيب بكر بن  -  ٢٤١٤
القتل يف سبيل اهللا شهادة والطاعون شهادة : عن عبادة بن الصامت قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  والبطن شهادة واملرأة يقتلها ولدها مجعا شهادة 
م من باب ما أصاب أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم يف مغازيه ٢٣إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ا نغزو مع رسول اهللا : أخربنا يعلى حدثنا إمساعيل عن قيس عن سعد بن أيب وقاص قال  -  ٢٤١٥الشدة  كن
سلم مالنا طعام اال هذا الثمر وورق احلبلة حىت ان أحدنا ليضع كما تضع الشاة ماله خلط مث  صلى اهللا عليه و 

  أصبحت بنو أسد يعريوين لقد خبت أذن وضل عملي 
   ٢٤إسناده صحيح واحلديث متفق عليه : أسد  قال حسني سليم



  باب من غزا ينوي شيئا فله ما نوى

أخربنا احلجاج بن منهال ثنا محاد بن سلمة ثنا صلة بن عطية عن حيىي بن الوليد بن عبادة بن  -  ٢٤١٦
سلم قال  عقاال فله ما  من غزا يف سبيل اهللا وهو ال ينوي يف غزاته اال: الصامت ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  نوى 
   ٢٥إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

  باب الغزو غزوان

أخربنا نعيم بن محاد ثنا بقية بن الوليد عن حبري بن سعد عن خالد بن معدان عن أيب حبريية عن معاذ  -  ٢٤١٧
ا من غزا ابتغاء وجه اهللا: بن جبل قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  وأطاع اإلمام  الغزو غزوان فأم

وأنفق الكرمية وباشر الشريك واجتنب الفساد فإن نومه ونبهه أجر كله واما من غزا فخرا ورياءا ومسعه وعصى 
  اإلمام وأفسد يف األرض فإنه ال يرجع بالكفاف 

إسناده ضعيف لعنعنة بقية بن الوليد ولكنه صرح بالتحديث عند أمحد وأيب داود : قال حسني سليم أسد 
   ٢٦ وغريمها

  باب فيمن مات ومل يغز

أخربنا احلكم بن املبارك ثنا الوليد بن مسلم ثنا حيىي بن احلارث عن القاسم بن عبد الرمحن عن أيب  -  ٢٤١٨
من مل يغز ومل جيهز غازيا أو خيلف غازيا يف أهله خبري أصابه اهللا : أمامة ان النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  بقارعة قبل يوم القيامة 
   ٢٧إسناده جيد : ل حسني سليم أسد قا

  باب يف فضل من جهز غازيا

: أخربنا يعلى ثنا عبد امللك عن عطاء عن زيد بن خالد اجلهين عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال  -  ٢٤١٩
  من جهز غازيا يف سبيل اهللا وخلفه يف أهله كتب اهللا له مثل أجره اال انه ال ينقص من أجر الغازي شيئا 

يمان وعطاء هو : إسناده صحيح وعبد امللك هو : حسني سليم أسد قال  ابن أيب رباح واحلديث : ابن أيب سل
   ٢٨متفق عليه 

  باب العذر يف التخلف عن اجلهاد

ال { ملا نزلت هذه اآلية : أخربنا أبو الوليد ثنا شعبة قال حدثنا أبو إسحاق قال مسعت الرباء يقول  -  ٢٤٢٠
دعا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم زيدا فجاء بكتف فكتبها وشكا بن أم } ؤمنني يستوي القاعدون من امل



  } ال يستوي القاعدون من املؤمنني غري أويل الضرر { مكتوم ضررا به فنزلت 
   ٢٩إسناده صحيح واحلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

  باب يف فضل غزاة البحر

اد بن زيد عن حيىي بن سعيد عن حممد بن حيىي بن حبان عن أنس بن أخربنا سليمان بن حرب ثنا مح -  ٢٤٢١
سلم قال  يف بيتها يوما فاستيقظ وهو : مالك قال حدثتين أم حرام بنت ملحان ان النيب صلى اهللا عليه و 

يضحك فقلت يا رسول اهللا ما أضحكك قال رأيت قوما من أميت يركبون ظهر هذا البحر كامللوك على األسرة 
رسول اهللا ادع اهللا ان جيعلين منهم قال أنت منهم مث نام أيضا فاستيقظ وهو يضحك فقلت يا رسول قلت يا 

اهللا ما أضحكك قال رأيت قوما من أميت يركبون ظهر هذا البحر كامللوك على األسرة قلت يا رسول اهللا ادع 
ا يف البحر فحملها معه فلما قدموا اهللا ان جيعلين منهم قال أنت من األولني قال فتزوجها عبادة بن الصامت فغز

  قربت هلا بغلة لتركبها فصرعتها فدقت عنقها فماتت 
   ٣٠إسناده صحيح واحلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

  باب يف النساء يغزون مع الرجال

: أخربنا عاصم بن يوسف حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن هشام عن حفصة عن أم عطية قالت  -  ٢٤٢٢
يه و سلم غزوات أداوي اجلرحى أو اجلريح وأصنع هلم الطعام وأخلفهم يف رحاهلم غزوت م   ع النيب صلى اهللا عل

باب يف خروج  ٣١إبراهيم بن حممد بن احلارث : إسناده صحيح وأبو إسحاق هو : قال حسني سليم أسد 
عبد الواحد بن أمين قال  أخربنا أبو نعيم ثنا - ٢٤٢٣النيب صلى اهللا عليه و سلم مع بعض نسائه يف الغزو 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا خرج : حدثين بن أيب مليكة عن القاسم بن حممد عن عائشة قالت 
  أقرع بني نسائه فطارت القرعة على عائشة وحفصة فخرجتا معه مجيعا 

   ٣٢احلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

  باب فضل من رابط يوما وليلة

أخربنا أبو الوليد حدثنا ليث بن سعد حدثنا أبو عقيل زهرة بن معبد عن أيب صاحل موىل عثمان قال  -  ٢٤٢٤
اين كنت كتمتكم حديثا مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : مسعت عثمان على املنرب وهو يقول 

عت رسول اهللا صلى اهللا عليه و كراهية تفرقكم عين مث بدا يل ان أحدثكموه ليختار امرؤ لنفسه ما بدا له اين مس
يما سواه من املنازل    سلم يقول رباط يوم يف سبيل اهللا خري من ألف عام ف

   ٣٣إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

  باب فضل من مات مرابطا



أخربنا عبد اهللا بن يزيد ثنا بن هليعة عن مشرح قال مسعت عقبة بن عامر يقول مسعت رسول اهللا  -  ٢٤٢٥
سلم يقول صلى اهللا   كل ميت خيتم على عملة اال املرابط يف سبيل اهللا انه جيزى له عمله حىت يبعث :  عليه و 

   ٣٤إسناده ضعيف لضعف ابن هليعة وإن كان من رواية عبد اهللا بن يزيد عنه : قال حسني سليم أسد 

  باب فضل اخليل يف سبيل اهللا

اخليل : بارقي قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أخربنا يعلى ثنا زكريا عن عامر عن عروة ال -  ٢٤٢٦
  معقود بنواصيها اخلري إىل يوم القيامة األجر واملغنم 

  إسناده صحيح واحلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

أخربنا سعيد بن الربيع حدثنا شعبة عن حصني وعبد اهللا بن أيب السفر عن الشعيب عن عروة البارقي  -  ٢٤٢٧
  اخليل معقود يف نواصيها اخلري إىل يوم القيامة األجر واملغنم : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

   ٣٥إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب ما يستحب من اخليل وما يكره

بن  أخربنا أمحد بن عبد الرمحن الدمشقي ثنا الوليد حدثين بن هليعة عن يزيد بن أيب حبيب عن علي -  ٢٤٢٨
أن رجال قال يا رسول اهللا إين أريد أن أشتري فرسا فأيها أشتري قال اشتر : رباح عن أيب قتادة األنصاري 

  أدهم أرمث حمجل طلق اليد اليمىن أو من الكميت على هذه الشية تغنم وتسلم 
   ٣٦إسناده ضعيف ولكن احلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

  باب يف السبق

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : خالد بن خملد ثنا مالك عن نافع عن بن عمر قال حدثنا  -  ٢٤٢٩
يسابق بني اخليل املضمرة من احلفيا إىل الثنية واليت مل تضمر من الثنية إىل مسجد بين زريق وان بن عمر كان 

  فيمن سابق هبا 
   ٣٧إسناده قوي واحلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

  رهان اخليل باب يف

أجريت اخليل يف زمن : أخربنا عفان ثنا سعيد بن زيد حدثين الزبري بن اخلريت عن أيب لبيد قال  -  ٢٤٣٠
احلجاج واحلكم بن أيوب على البصرة فأتينا الرهان فلما جاءت اخليل قال قلنا لو ملنا إىل أنس بن مالك 

ه و سلم قال فأتيناه وهو يف قصره يف الزاوية فسألناه فسألناه أكانوا يراهنون على عهد رسول اهللا صلى اهللا علي
فقلنا له يا أبا محزة أكنتم تراهنون على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
سلم يراهن قال نعم لقد راهن واهللا على فرس له يقال له سبحة فسبق الناس فأهنش لذلك وأعجبه قال عبد اهللا 



  شه يعين أعجبه أهن
   ٣٨ملازة بن زبار : إسناده حسن وأبو لبيدة هو : قال حسني سليم أسد 

  باب يف جهاد املشركني باللسان واليد

أخربنا عمرو بن عاصم ثنا محاد بن سلمة ثنا محيد عن أنس ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال  -  ٢٤٣١
   جاهدوا املشركني بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم: 

   ٣٩إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب ال يزال طائفة من هذه األمة يقاتلون على احلق

أخربنا جعفر بن عون ثنا إمساعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم عن املغرية بن شعبة قال قال  -  ٢٤٣٢
  أيت أمر اهللا وهم ظاهرون ال يزال قوم من أميت ظاهرين على الناس حىت ي: رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده صحيح واحلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

أخربنا أبو بكر بن بشار ثنا أبو داود الطيالسي ثنا مهام عن قتادة عن عبد اهللا بن بريدة عن سليمان  -  ٢٤٣٣
 يزال ناس من أميت ال: بن الربيع عن عمر بن اخلطاب قال مسعته يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  ظاهرين على احلق 
   ٤٠إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

  باب يف قتال اخلوارج

أخربنا عبد اهللا بن مسلمة بن قعنب ثنا سليمان هو بن املغرية عن محيد بن هالل عن عبد اهللا بن  -  ٢٤٣٤
ن أميت قوما يقرؤون القرآن ال إن من بعدي م: الصامت عن أيب ذر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

جياوز أحالفهم خيرجون من الدين كما خيرج السهم من الرمية مث ال يعودون فيه هم شر اخللق واخلليقة قال 
سليمان قال محيد قال عبد اهللا بن الصامت فلقيت رافعا أخ احلكم بن عمرو الغفاري فحدثت هذا احلديث قال 

  صلى اهللا عليه و سلم  رافع وأنا أيضا مسعته من رسول اهللا
   ١٧إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  كتاب السري

 )١   

  باب بارك ألميت يف بكورها



حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن عمارة بن حديد عن صخر الغامدي ان  -  ٢٤٣٥
اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا  اللهم بارك ألميت يف بكورها وكان رسول: رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  بعث سرية بعثها من أول النهار قال فكان هذا الرجل رجال تاجرا فكان يبعث غلمانه من أول النهار فكثر ماله 
   ٢إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  باب يف اخلروج يوم اخلميس

قلما كان : عن أبيه قال حدثنا عثمان بن عمر انا يونس عن الزهري عن عبد الرمحن بن كعب  -  ٢٤٣٦
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خيرج إذا أراد سفرا اال يوم اخلميس 

   ٣إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف حسن الصحابة

حدثنا عبد اهللا بن يزيد ثنا حيوة وبن هليعة قاال ثنا شرحبيل بن شريك انه مسع أبا عبد الرمحن احلبلى  -  ٢٤٣٧
خري األصحاب عند اهللا : اهللا بن عمرو بن العاص عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال  حيدث عن عبد

  خريهم لصاحبه وخري اجلريان عند اهللا خريهم جلاره 
   ٤إسناده صحيح نعم ابن هليعة ضعيف ولكنه متابع عليه : قال حسني سليم أسد 

  باب يف خري األصحاب والسرايا واجليوش

بن الصلت ثنا حبان بن علي عن يونس وعقيل عن بن شهاب عن عبيد اهللا بن عبد اهللا حدثنا حممد  -  ٢٤٣٨
خري األصحاب أربعة وخري اجليوش أربعة آالف وخري : عن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  السرايا أربع مائة وما بلغ اثنا عشر ألفا فصربوا وصدقوا فغلبوا من قلة 
   ٥إسناده حسن : سد قال حسني سليم أ

  باب وصية اإلمام يف السرايا

كان : أخربنا حممد بن يوسف عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال  -  ٢٤٣٩
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا أمر رجال على سرية أوصاه يف خاصة نفسه بتقوى اهللا ومبن معه من 

سم اهللا ويف سبيل اهللا قاتلوا من كفر باهللا اغزوا وال تغدروا وال تغلوا وال متثلوا وال املسلمني خريا وقال اغزوا ب
  تقتلوا وليدا 

   ٦إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب ال تتمنوا لقاء العدو



سول أخربنا عبد اهللا بن يزيد ثنا عبد الرمحن بن زياد عن عبد اهللا بن يزيد عن عبد اهللا بن عمرو ان ر -  ٢٤٤٠
ال تتمنوا لقاء العدو واسألوا اهللا العافية فإذا لقيتموهم فاثبتوا وأكثروا ذكر اهللا : اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  فإن أجلبوا وضجوا فعليكم بالصمت 
   ٧ابن أنعم األفريقي : إسناده ضعيف عبد الرمحن بن زياد هو : قال حسني سليم أسد 

  باب يف الدعاء عند القتال

بن أيب ليلى عن صهيب  -  ٢٤٤١ ان رسول اهللا : أخربنا حجاج بن منهال ثنا محاد عن ثابت عن عبد الرمحن 
سلم كان يدعوا أيام حنني اللهم بك أحاول وبك أصاول وبك أقاتل    صلى اهللا عليه و 

   ٨إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف الدعوة إىل اإلسالم قبل القتال

كان : ن يوسف عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال أخربنا حممد ب -  ٢٤٤٢
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا أمر رجال على سرية أوصاه إذا لقيت عدوك من املشركني فادعهم إىل 
م إحدى ثالث خالل أو ثالث خصال فأيتهم أجابوك إليها فأقبل منهم وكف عنهم ادعهم إىل اإلسالم فإن ه

أجابوك فأقبل منهم وكف عنهم مث ادعهم إىل التحول من دارهم إىل دار املهاجرين وأخربهم ان هم فعلوا ان 
ا على املهاجرين فإن هم أبوا فأخربهم اهنم يكونون كأعراب املسلمني جيري  هلم ما للمهاجرين وان عليهم م

نيمة نصيب اال ان جياهدوا مع املسلمني فإن عليهم حكم اهللا الذي جيري على املسلمني وليس هلم يف الفيء والغ
هم أبوا ان يدخلوا يف اإلسالم فسلهم إعطاء اجلزية فإن فعلوا فأقبل منهم وكف عنهم فإن هم أبوا فاستعن باهللا 
وقاتلهم وان حاصرت أهل حصن فإن أرادوك ان جتعل هلم ذمة اهللا وذمة نبيه فال جتعل هلم ذمة اهللا وال ذمة نبيه 

هلم ذمتك وذمة أبيك وذمة أصحابك فإنكم ان ختفروا ذمتكم وذمة آبائكم أهون عليكم من ان  ولكن اجعل
ختفروا ذمة اهللا وذمة رسوله وان حاصرت حصنا فأرادوك ان ينزلوا على حكم اهللا فال تنزهلم على حكم اهللا 

  شئت ولكن أنزهلم على حكمك فإنك ال تدري أتصيب حكم اهللا فيهم أم ال مث اقض فيهم مبا 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

بن مقرن عن النيب  -  ٢٤٤٣ قال علقمة فحدثت به مقاتل بن حيان فقال حدثين مسلم بن هيصم عن النعمان 
سلم    مثله : صلى اهللا عليه و 
  إسناده موصول باإلسناد السابق وهذا إسناد جيد : قال حسني سليم أسد 

ا قاتل رسول : ن سفيان عن بن أيب جنيح عن أبيه عن بن عباس قال أخربنا عبيد اهللا بن موسى ع -  ٢٤٤٤ م
  اهللا صلى اهللا عليه و سلم قوما حىت دعاهم قال عبد اهللا سفيان مل يسمع من بن أيب جنيح يعين هذا احلديث 

 .ولكن سفيان مل يسمع هذا احلديث من ابن أيب جنيح كما قال الدرامي . رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 
   ٩واحلديث صحيح 



  باب اإلغارة على العدو

سلم كان : حدثنا حجاج بن منهال ثنا محاد بن سلمة عن ثابت عن أنس  -  ٢٤٤٥ أن النيب صلى اهللا عليه و 
  يغري عند صالة الفجر وكان يستمع فإن مسع أذانا أمسك وإن مل يسمع أذانا أغار 

باب يف القتال على قول النيب صلى اهللا عليه و  ١٠ إسناده صحيح واحلديث متفق عليه: قال حسني سليم أسد 
أخربنا هاشم بن القاسم ثنا شعبة عن النعمان  - ٢٤٤٦سلم أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا 

أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف وفد ثقيف قال : بن سامل قال مسعت أوس بن أيب أوس الثقفي قال 
القبة ليس فيها أحد إال النيب صلى اهللا عليه و سلم نائم إذ أتاه رجل فساره فقال اذهب فاقتله  وكنت يف أسفل

مث قال أليس يشهد أن ال إله إال اهللا قال شعبة وأشك أن حممدا رسول اهللا قال بلى قال إين أمرت أن أقاتل 
م إال حبقها وحساهبم على اهللا قال وهو الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا فإذا قالوها حرمت علي دماؤهم وأمواهل

  الذي قتل أبا مسعود قال وما مات حىت قتل خري إنسان بالطائف 
   ١١إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب ال حيل دم رجل يشهد أن ال إله إال اهللا

اهللا صلى اهللا  أخربنا يعلى ثنا األعمش عن عبد اهللا بن مرة عن مسروق عن عبد اهللا قال قال رسول -  ٢٤٤٧
ال حيل دم رجل يشهد ان ال إله اال اهللا اال بإحدى ثالثة نفر النفس بالنفس والثيب الزاين والتارك : عليه و سلم 

  لدينه املفارق للجماعة 
سلم  ١٢إسناده صحيح واحلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد  باب يف بيان قول النيب صلى اهللا عليه و 

حدثنا سليمان بن حرب ثنا األسود بن شيبان عن خالد بن مشري قال قدم علينا عبد  - ٢٤٤٨الصالة جامعة 
ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بعث جيش : اهللا بن رباح األنصاري وكانت األنصار تفقهه حدثنا أبو قتادة 

ملنرب فأمر فنودي الصالة األمراء قال فانطلقوا فلبثوا ما شاء اهللا مث صعد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ا
  جامعة 

   ١٣إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب املستشار مؤمتن

أخربنا األسود بن عامر ثنا شريك عن األعمش عن أيب عمرو الشيباين عن أيب مسعود األنصاري  -  ٢٤٤٩
  املستشار مؤمتن : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

   ١٤سن إسناده ح: قال حسني سليم أسد 

  باب يف احلرب خدعة



أخربنا حممد بن يزيد احلزام ثنا بن املبارك عن معمر عن الزهري عن عبد الرمحن بن كعب عن كعب  -  ٢٤٥٠
  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا أراد غزوة ورى بغريها : بن مالك قال 

   ١٥عبد اهللا : إسناده صحيح وابن املبارك هو : قال حسني سليم أسد 

  باب الشعار

: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ثنا وكيع عن أيب عميس عن إياس بن سلمة بن األكوع عن أبيه قال  -  ٢٤٥١
بارزت رجال فقتلته فنفلين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سلبه فكان شعارنا مع خالد بن الوليد أمت يعين 

  اقتل 
سلم شاهت  ١٦ه إسناده صحيح واحلديث متفق علي: قال حسني سليم أسد  باب قول النيب صلى اهللا عليه و 

حدثنا حجاج بن منهال وعفان قاال ثنا محاد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن عبد اهللا بن  - ٢٤٥٢الوجوه 
سلم يف غزوة حنني : يسار عن أيب مهام عن أيب عبد الرمحن الفهري قال  كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

احلر فنزلنا حتت ظالل الشجر فذكر القصة مث أخذ كفا من تراب قال فحدثين الذي هو  فكنا يف يوم قائظ شديد
أقرب إليه مين انه ضرب به وجوههم وقال شاهت الوجوه فهزم اهللا املشركني قال يعلى فحدثين أبناؤهم ان 

  آباءهم قالوا فما بقي منا أحد اال امتألت عيناه وفمه ترابا 
حدثنا عثمان بن  - ٢٤٥٣باب يف بيعة النيب صلى اهللا عليه و سلم  ١٧قوي  إسناده: قال حسني سليم أسد 

عمر ثنا يونس عن الزهري عن أيب إدريس عن عبادة بن الصامت قال قال لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
دكم وال تأتوا بايعوين على ان ال تشركوا باهللا شيئا وال تسرقوا وال تزنوا وال تقتلوا أوال: وحنن معه يف جملس 

ببهتان تفترونه بني أيديكم وأرجلكم فمن ويف منكم فأجره على اهللا ومن أصاب شيئا من ذلك فستره اهللا فأمره 
إىل اهللا ان شاء عاقبه وان شاء عفا عنه ومن أصاب شيئا فعوقب به يف الدنيا فهو كفارة له قال فبايعناه على 

  ذلك 
   ١٨ديث متفق عليه إسناده صحيح واحل: قال حسني سليم أسد 

  باب يف بيعة ان ال يفروا

كنا يوم : أخربنا أمحد بن عبد اهللا ثنا ليث بن سعد عن أيب الزبري عن جابر بن عبد اهللا انه قال  -  ٢٤٥٤
احلديبية ألفا وأربع مائة فبايعناه وعمر آخذ بيده حتت الشجرة وهي مثرة وقال بايعناه على ان ال نفر ومل نبايعه 

  على املوت 
   ١٩إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف حفر اخلندق

كان رسول اهللا : أخربنا أبو الوليد ثنا شعبة حدثنا أبو إسحاق قال مسعت الرباء بن عازب يقول  -  ٢٤٥٥
سلم ينقل معنا التراب يوم األحزاب وقد وارى التراب بياض إبطيه وهو يقول    صلى اهللا عليه و 



  ) وال تصدقنا وال صلينا ... اهتدينا  اللهم لو ال أنت ما( 
  ) وثبت األقدام إن القينا ... فأنزلن سكينة علينا ( 
باب كيف دخل النيب صلى اهللا عليه  ٢٠ويرفع هبا صوته ) وإن أرادوا فتنة أبينا ... إن األوىل قد بغوا علينا ( 

ان : ثنا مالك عن الزهري عن أنس  حدثنا عبد اهللا بن خالد بن حازم - ٢٤٥٦و سلم مكة وعلى رأسه املغفر 
النيب صلى اهللا عليه و سلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه املغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال يا رسول اهللا هذا 

  بن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اقتلوه 
باب يف قبيعة سيف رسول اهللا صلى اهللا عليه  ٢١إسناده صحيح واحلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

كان قبيعة سيف النيب صلى : أخربنا أبو النعمان ثنا جرير بن حازم عن قتادة عن أنس قال  -  ٢٤٥٧و سلم 
سلم من فضة    اهللا عليه و 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن النيب صلى اهللا عليه و : أيب احلسن قال عبد اهللا هشام الدستوائي خالفه قال قتادة عن سعيد بن  -  ٢٤٥٨
  سلم وزعم الناس انه هو احملفوظ 

باب ان النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا ظهر على قوم أقام  ٢٢مل حيكم عليه احملقق : قال حسني سليم أسد 
ن أنس عن أخربنا املعلى بن أسد ثنا معاذ بن معاذ ثنا سعيد بن أيب عروبة عن قتادة ع - ٢٤٥٩بالعرصة ثالثة 

سلم كان إذا ظهر على قوم أحب ان يقيم بعرصتهم ثالثا : أيب طلحة    ان النيب صلى اهللا عليه و 
سلم خنل بين النضري  ٢٣مل حيكم عليه احملقق : قال حسني سليم أسد  باب يف حتريق النيب صلى اهللا عليه و 

حرق رسول اهللا : نافع عن بن عمر قال  حدثنا عبد اهللا بن سعيد ثنا عقبة بن خالد ثنا عبيد اهللا عن -  ٢٤٦٠
سلم خنل بين النضري    صلى اهللا عليه و 

   ٢٤إسناده صحيح واحلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

  باب يف النهي عن التعذيب بعذاب اهللا

 أخربنا عبد اهللا بن عمرو بن أبان ثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حممد بن إسحاق عن يزيد بن أيب -  ٢٤٦١
بعثنا رسول اهللا : حبيب عن بكري بن عبد اهللا بن األشج عن أيب إسحاق الدوسي عن أيب هريرة الدوسي قال 

سلم يف سرية فقال إن ظفرمت بفالن وفالن فأحرقومها بالنار حىت إذا كان الغد بعث إلينا فقال  صلى اهللا عليه و 
غي ألحد أن يعذب بالنار إال اهللا فإن ظفرمت هبما إين قد كنت أمرتكم بتحريق هذين الرجلني مث رأيت أنه ال ينب

  فاقتلومها 
   ٢٥ولكن احلديث صحيح . رجاله ثقات غري أن حممد بن اسحاق قد عنعن : قال حسني سليم أسد 

  باب النهي عن قتل النساء والصبيان

بن عمر بن حفص بن عاصم ع -  ٢٤٦٢ ن نافع عن أخربنا حممد بن عيينة عن علي بن مسهر عن عبيد اهللا هو 
سلم امرأة مقتولة فنهى رسول اهللا صلى اهللا : بن عمر قال  وجد يف بعض مغازي رسول اهللا صلى اهللا عليه و 



  عليه و سلم عن قتل النساء والصبيان 
  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

ود بن أخربنا عاصم بن يوسف ثنا أبو إسحاق الفزاري عن يونس بن عبيد عن احلسني عن األس -  ٢٤٦٣
خرجنا مع رسول اهللا يف غزاة فظفرنا باملشركني فأسرع الناس يف القتل حىت قتلوا الذرية فبلغ ذلك : سريع قال 

ا بال أقوام ذهب هبم القتل حىت قتلوا الذرية أال ال تقتلوا ذرية ثالثا    النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال م
   ٢٦إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

   مىت يقتلباب حد الصيب

عرضنا على النيب صلى اهللا : أخربنا حممد بن يوسف عن عبد امللك بن عمري عن عطية القرظي قال  -  ٢٤٦٤
عليه و سلم يومئذ فمن أنبت شعرا قتل ومن مل ينبت ترك فكنت انا ممن مل ينبت الشعر فلم يقتلوين يعين يوم 

  قريظة 
   ٢٧ري إسناده صحيح على شرط البخا: قال حسني سليم أسد 

  باب يف فكاك األسري

أخربنا حممد بن يوسف عن سفيان عن منصور عن أيب وائل عن أيب موسى عن النيب صلى اهللا عليه و  -  ٢٤٦٥
  فكوا العاين وأطعموا اجلائع : سلم قال 

   ٢٨إسناده صحيح على شرط البخاري : قال حسني سليم أسد 

  باب يف فداء األسارى

ان : محاد بن زيد عن أيوب عن أيب قالبة عن أيب املهلب عن عمران بن حصني  أخربنا أبو نعيم ثنا -  ٢٤٦٦
  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فادى رجال برجلني 

   ٢٩عمرو بن معاوية : عبد اهللا بن زيد وأبو املهلب هو : إسناده صحيح وأبو قالبة هو : قال حسني سليم أسد 

  باب الغنيمة ال حتل ألحد قبلنا

خربنا حيىي بن محاد ثنا أبو عوانة عن سليمان بن جماهد عن عبيد بن عمري عن أيب ذر ان النيب صلى أ -  ٢٤٦٧
سلم قال  أعطيت مخسا مل يعطهن نيب قبلي بعثت إىل األمحر واألسود وجعلت يل األرض مسجدا : اهللا عليه و 

العدو مسرية شهر وقيل يل وطهورا وأحلت يل الغنائم ومل حتل ألحد قبلي ونصرت بالرعب شهرا يرعب مين 
  سل تعطه فاختبأت دعويت شفاعة ألميت وهي نائلة منكم ان شاء اهللا تعاىل من ال يشرك باهللا شيئا 

   ٣٠إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



  باب قسمة الغنائم يف بالد العدو

ول اهللا صلى اهللا قسم رس: حدثنا سليمان بن حرب ثنا محاد بن زيد عن عاصم عن أيب وائل قال  -  ٢٤٦٨
  عليه و سلم غنائم حنني باجلعرانة قال عبد اهللا عبد اهللا بن مسعود يف اإلسناد 

   ٣١إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف قسمة الغنائم كيف تقسم

ى أخربنا عبد اهللا بن جعفر الرقي ثنا عبيد اهللا بن عمرو عن زيد بن احلكم عن عبد الرمحن بن أيب ليل -  ٢٤٦٩
شهدت فتح خيرب مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فاهنزم املشركون فوقعنا يف رحاهلم فابتدر : عن أبيه قال 

الناس ما وجدوا من جزر قال فلم يكن ذلك بأسرع من أن فارت القدور فأمر هبا رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
م فجعل لكل عشرة شاة قال وكان بنو فالن معه سلم فأكفئت قال مث قسم بيننا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل

تسعة وكنت وحدي فالتفت إليهم فكنا عشرة بيننا شاة قال عبد اهللا بلغين ان صاحبكم يقول عن قيس بن 
  مسلم كأنه يقول انه مل حيفظه 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ن أيب أنيسة عن أبيه عن قيس بن مسلم أخربنا زكريا بن عدي عن عبيد اهللا بن عمرو عن زيد وهو ب -  ٢٤٧٠
حنوه قال فالتفت إليهم قال أبو حممد : عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  الصواب عندي ما قال زكريا يف اإلسناد 
   ٣٢إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب سهم ذي القرىب

جرير بن حازم حدثين قيس بن سعد عن يزيد بن هرمز قال كتب جندة بن أخربنا أبو النعمان ثنا  -  ٢٤٧١
انك سألت عن سهم ذي القرىب الذي ذكره اهللا وإنا كنا نرى : عامر إىل بن عباس يسأله عن أشياء فكتب إليه 

  ان قرابة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هم فأىب ذلك علينا قومنا 
   ٣٣حممد بن الفضل : وأبو النعمان هو إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف سهمان اخليل

: أخربنا إسحاق بن عيسى ثنا حممد بن حازم أبو معاوية عن عبد اهللا بن عمر عن نافع عن بن عمر  -  ٢٤٧٢
  ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أسهم يوم خيرب للفارس ثالثة أسهم وللراجل سهما 

  صحيح واحلديث متفق عليه إسناده : قال حسني سليم أسد 



  حنوه : حدثنا حممد بن يوسف عن سفيان عن عبيد اهللا عن نافع عن بن عمر  -  ٢٤٧٣
   ٣٤إسناده صحيح واحلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

  باب يف الذي يقدم بعد الفتح هل يسهم له

بن أيب عمار عن أيب هريرة قال  أخربنا حجاج بن منهال ثنا محاد بن سلمة عن علي بن زيد عن عمار -  ٢٤٧٤
إهنا كانت ألهل احلديبية :  ما شاهدت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مغنما اال قسم يل اال يوم خيرب ف

  خاصة وكان أبو موسى وأبو هريرة جاءا بني احلديبية وخيرب 
   ٣٥ابن جدعان : إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد وهو : قال حسني سليم أسد 

  يف سهام العبيد والصبيانباب 

شهدت خيرب : أخربنا إمساعيل بن خليل انا حفص ثنا حممد بن زيد عن عمري موىل آيب اللحم قال  -  ٢٤٧٥
  وأنا عبد مملوك فأعطاين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم من خرثي املتاع وأعطاين سيفا فقال تقلد هبذا 

   ٣٦إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  النهي عن بيع املغامن حىت تقسم باب يف

أخربنا أمحد بن محيد ثنا أبو أسامة عن عبد الرمحن بن يزيد بن جابر عن القاسم ومكحول عن أيب  -  ٢٤٧٦
  أنه هنى أن تباع السهام حىت تقسم : أمامة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

يسمع منه ولكنه متابع عليه كما ترى إسناده صحيح نعم مكحول رأى أبا أمامة ومل : قال حسني سليم أسد 
٣٧   

  باب يف استرباء األمة

أخربنا أمحد بن خالد ثنا حممد بن إسحاق عن يزيد بن أيب حبيب عن أيب مرزوق موىل لنجيب قال  -  ٢٤٧٧
غزونا املغرب وعلينا رويفع بن ثابت األنصاري فافتتحنا قرية يقال هلا جرية فقام : حدثين حنش الصنعاين قال 

ا رويفع بن ثابت األنصاري خطيبا فقال اين ال أقوم فيكم إال مبا مسعت من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فين
ا يوم خيرب حني افتتحناها من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال يأيت شيئا من السيب حىت يستربئها    قام فين

   ٣٨إسناده ضعيف ولكن احلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

  باب يف النهي عن وطء احلباىل

أخربنا أسد بن موسى ثنا شعبة عن يزيد بن مخري أبو عمرو الشامي اهلمداين قال مسعت عبد الرمحن  -  ٢٤٧٨
ان النيب صلى اهللا عليه و سلم رأى امرأة جمحة يعين حبلى بباب : بن جبري بن نفري عن أبيه عن أيب الدرداء 



ا نعم قال لقد مهمت أن ألعنه لعنة تدخل معه قربه كيف يورثه وهو ال حيل له فسطاط فقال لعله قد أمل هبا قالو
  وكيف يستخدمه وهو ال حيل له 

   ٣٩إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب النهي عن التفريق بني الوالدة وولدها

عبد الرمحن أخربنا القاسم بن كثري عن الليث بن سعد قراءة عن عبد الرمحن بن جنادة عن أيب  -  ٢٤٧٩
أن أبا أيوب كان يف جيش ففرق بني الصبيان وبني أمهاهتم فرآهم يبكون فجعل يرد الصيب إىل أمه : احلبلى 

ويقول إن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال من فرق بني الوالدة وولدها فرق اهللا بينه وبني األحباء يوم 
  القيامة 

   ٤٠إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

  احلريب إذا قدم مسلماباب 

أخربنا أبو نعيم ثنا أبان بن عبد اهللا البجلي عن عثمان بن أيب حازم عن صخر بن العيلة ومنهم من  -  ٢٤٨٠
أخذت عمة املغرية بن شعبة فقدمت هبا على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فسأل النيب : يقول الغيلة قال 

سلم عمته فقال يا صخر ان القوم إذا أسلموا أحرزوا أمواهلم ودماءهم فادفعها إليه وكان ماء  صلى اهللا عليه و 
لبين سليم فأسلموا فأتوه فسألوه ذلك فدعاين فقال يا صخر ان القوم إذا أسلموا أحرزوا أمواهلم ودماءهم 

  فادفعه إليهم فدفعته 
   ٤١إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  باب يف ان النفل إىل اإلمام

بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : خالد بن خملد ثنا مالك عن نافع عن بن عمر قال  أخربنا -  ٢٤٨١
  سرية فيها بن عمر فغنموا إبال كثرية فكانت سهامهم أثىن عشر بعريا أو أحد عشر بعريا ونفلوا بعريا بعريا 

   ٤٢إسناده قوي : قال حسني سليم أسد 

  ة الثلثباب يف ان ينفل يف البدأة الربع ويف الرجع

أخربنا حممد بن عيينة ثنا أبو إسحاق الفزاري عن عبد الرمحن بن عياش عن سليمان بن موسى عن  -  ٢٤٨٢
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا أغار يف : أيب سالم عن أيب أمامة الباهلي عن عبادة بن الصامت قال 
  ث أرض العدو نفل الربع وإذا اقبل راجعا وكل الناس نفل الثل

   ٤٣إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  باب النفل بعد اخلمس



بن  -  ٢٤٨٣ أخربنا أبو عاصم عن سفيان عن يزيد بن جابر عن مكحول عن زياد بن جارية عن حبيب 
  ان النيب صلى اهللا عليه و سلم نفل الثلث بعد اخلمس : مسلمة 

   ٤٤إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  سلبه باب من قتل قتيال فله

أخربنا حجاج بن منهال ثنا محاد بن سلمة ثنا إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة عن أنس بن مالك ان  -  ٢٤٨٤
  من قتل كافرا فله سلبه فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين وأخذ أسالهبم : النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن سفيان بن عيينة عن حيىي بن سعيد عن بن كثري بن أفلح هو عمر بن  أخربنا حممد بن يوسف -  ٢٤٨٥
بارزت رجال فقتلته فنفلين رسول اهللا صلى اهللا عليه و : كثري عن أيب حممد موىل أيب قتادة عن أيب قتادة قال 

  سلم سلبه 
   ٤٥إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

   على ضعيفهمباب يف كراهية األنفال وقال لريده قوي املؤمنني

حدثنا حممد بن عيينة ثنا أبو إسحاق الفزاري عن عبد الرمحن بن عياش عن سليمان بن موسى عن  -  ٢٤٨٦
سلم كان يكره األنفال : أيب سالم عن أيب أمامة الباهلي عن عبادة بن الصامت  أن النيب صلى اهللا عليه و 

  ويقول لريد قوي املسلمني على ضعيفهم 
   ٤٦إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  باب ما جاء أنه قال أدوا اخلياط واملخيط

أدوا اخلياط واملخيط وإياكم والغلول فإنه : وهبذا اإلسناد أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يقول  -  ٢٤٨٧
  عار على أهله يوم القيامة 

   ٤٧إسناده حسن وهو طرف من احلديث السابق : قال حسني سليم أسد 

  ركوب الدابة من املغنم ولبس الثوب منهباب النهي عن 

أخربنا أمحد بن خالد ثنا حممد هو بن إسحاق عن يزيد هو بن أيب حبيب عن أيب مرزوق موىل  -  ٢٤٨٨
غزونا املغرب وعلينا رويفع بن ثابت األنصاري فافتتحنا قرية يقال هلا : لنجيب قال حدثين حنش الصنعاين قال 

األنصاري خطيبا فقال إين أقوم فيكم إال ما مسعت من رسول اهللا صلى اهللا عليه جرية فقام فينا رويفع بن ثابت 
ام فينا يوم خيرب حني افتتحناها من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال يركنب دابة من يفء املسلمني حىت  و سلم ق

م اآلخر فال يلبس ثوبا من إذا أجحفها أو قال أعجفها ردها قال أبو حممد أنا شاك فيه ومن كان يؤمن باهللا واليو



  يفء املسلمني حىت إذا أخلقه رده فيه 
   ٤٨إسناده ضعيف ولكن احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب ما جاء يف الغلول من الشدة

حدثنا أبو الوليد ثنا عكرمة بن عمار حدثين أبو زميل حدثين بن عباس حدثين عمر بن اخلطاب قال  -  ٢٤٨٩
 فقالوا فالن شهيد حىت ذكروا رجال فقالوا فالن شهيد فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و قتل نفر يوم خيرب: 

سلم كال اين رأيته يف النار يف عباءة أو يف بردة غلها مث قال يل يا بن اخلطاب قم فناد يف الناس انه ال يدخل 
  اجلنة اال املؤمنون فقمت فناديت يف الناس 

   ٤٩ن إسناده حس: قال حسني سليم أسد 

  باب يف عقوبة الغال

حدثنا سعيد بن منصور عن عبد العزيز بن حممد عن سامل بن حممد بن زائدة عن سامل بن عبد اهللا عن  -  ٢٤٩٠
  من وجدمتوه غل فاضربوه واحرقوا متاعه : أبيه عن جده قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

   ٥٠حممد بن زائدة إسناده ضعيف لضعف صاحل بن : قال حسني سليم أسد 

  باب يف الغال إذا جاء مبا غل به

أخربنا حممد بن حامت املكتب ثنا القاسم بن مالك حدثين كثري بن عبد اهللا بن عمرو بن عوف املزين  -  ٢٤٩١
ال هنب وال إغالل وال إسالل ومن يغلل يأت مبا : عن أبيه عن جده قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  يامة قال أبو حممد اإلسالل السرقة غل يوم الق
   ٥١إسناده ضعيف من أجل كثري : قال حسني سليم أسد 

  باب يف ان ال يقطع األيدي يف الغزو

حدثنا بشر بن عمر الزهراين ثنا عبد اهللا هو بن هليعة ثنا عياش بن عباس عن شييم بن نيتان عن  -  ٢٤٩٢
ال : يقول قد مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول جنادة بن أيب أمية قال لوال اين مسعت بن أرطاة 

  تقطع األيدي يف الغزو لقطعتها 
   ٥٢إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  باب يف العامل إذا أصاب يف عمله شيئا

أخربنا احلكم بن نافع ثنا شعيب عن الزهري أخربين عروة بن الزبري عن أيب محيد الساعدي انه  -  ٢٤٩٣
ان النيب صلى اهللا عليه و سلم استعمل عامال على الصدقة فجاءه العامل حني فرغ من عمله فقال يا : أخربه 



رسول اهللا هذا الذي لكم وهذا أهدى يل فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم فهال قعدت يف بيت أبيك وأمك 
ام النيب صلى اهللا عليه و سلم عشية بعد الصالة عل ى املنرب فتشهد فحمد اهللا وأثىن فنظرت أيهدي لك أم ال مث ق

عليه مبا هو أهله مث قال أما بعد فما بال العامل نستعمله فيأتينا فيقول هذا من عملكم وهذا أهدي يل فهال قعد 
يف بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم ال والذي نفس حممد بيده ال يغل أحدكم منها شيئا اال جاء به يوم القيامة 

كان بعريا جاء به له رغاء وان كانت بقرة جاء هبا هلا خوار وان كانت شاة جاء هبا تيعر فقد  حيمله على عنقه ان
بلغت قال أبو محيد مث رفع النيب صلى اهللا عليه و سلم يديه حىت انا لننظر إىل عفرة إبطيه قال أبو محيد وقد مسع 

  ذلك معي من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم زيد بن ثابت فسلوه 
   ٥٣إسناده صحيح واحلديث متفق عليه : حسني سليم أسد  قال

  باب يف قبول هدايا املشركني

أن ملك ذي يزن أهدى إىل : أخربنا عمرو بن عون انا عمارة بن زاذان عن ثابت عن أنس بن مالك  -  ٢٤٩٤
حلة أخذها بثالثة وثالثني بعريا أو ثالث وثالثني ناقة فقبلها    النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

أخربنا عبد اهللا بن سلمة ثنا سليمان بن بالل عن عمرو بن حيىي عن عباس بن سهل الساعدي عن  -  ٢٤٩٥
سلم بكتاب وأهدى له بغلة بيضاء : أيب محيد الساعدي قال  بعث صاحب آيلة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  و سلم وأهدى له بردا فكتب إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه 
باب قول النيب صلى اهللا عليه و سلم انا ال نستعني باملشرك  ٥٤إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أخربنا إسحاق بن إبراهيم ثنا وكيع عن مالك بن أنس عن عبد اهللا بن دينار عن عروة عن عائشة  -  ٢٤٩٦
   مبشرك إنا ال نستعني: ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أخربنا إسحاق عن روح عن مالك عن فضيل هو بن أيب عبد اهللا هو اخلطمي عن عبد اهللا بن دينار  -  ٢٤٩٧
  عن عروة عن عائشة أطول منه 

   ٥٥إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب إخراج املشركني من جزيرة العرب

حيىي بن سعيد القطان ثنا إبراهيم بن ميمون رجل من أهل الكوفة حدثين سعيد  أخربنا عفان حدثنا -  ٢٤٩٨
ا تكلم به رسول اهللا صلى اهللا  بن مسرة بن جندب عن أبيه مسرة عن أيب عبيدة بن اجلراح قال كان يف آخر م

  اخرجوا اليهود من احلجاز وأهل جنران من جزيرة العرب : عليه و سلم قال 
   ٥٦إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



  باب يف الشرب يف آنية املشركني

: أخربنا أبو عاصم عن حيوة بن شريح حدثين ربيعة بن يزيد حدثين أبو إدريس حدثين أبو ثعلبة قال  -  ٢٤٩٩
أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقلت يا رسول اهللا إنا بأرض أهل الكتاب فنأكل يف آنيتهم فقال رسول 

عليه و سلم إن كنت بأرض كما ذكرت فال تأكل يف آنيتهم إال أن ال جتدوا منها بدا فإن مل جتدوا اهللا صلى اهللا 
  منها بدا فاغسلوها مث كلوا فيها 

   ٥٧إسناده صحيح واحلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

  باب أكل الطعام قبل أن تقسم الغنيمة

ديل جراب : ن املغرية عن محيد عن عبد اهللا بن مغفل قال حدثنا عبد اهللا بن مسلمة ثنا سليمان هو ب -  ٢٥٠٠
من شحم يوم خيرب قال فأتيته فالتزمته قال مث قلت ال أعطي من هذا أحدا اليوم شيئا فالتفت فإذا رسول اهللا 

سلم يتبسم إيل قال عبد اهللا أرجو أن يكون محيد مسع من عبد اهللا    صلى اهللا عليه و 
   ٥٨ه صحيح إسناد: قال حسني سليم أسد 

  باب يف أخذ اجلزية من اجملوس

مل يكن عمر آخذ اجلزية : أخربنا حممد بن يوسف عن بن عيينة عن عمرو عن جبالة قال مسعته يقول  -  ٢٥٠١
  من اجملوس حىت شهد عبد الرمحن بن عوف ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أخذها من جموس هجر 

   ٥٩ى شرط البخاري إسناده صحيح عل: قال حسني سليم أسد 

  باب جيري على املسلمني أدناهم

أخربنا عبيد اهللا بن عبد اجمليد ثنا مالك عن أيب النضر أن أبا مرة موىل عقيل بن أيب طالب أخربه انه  -  ٢٥٠٢
ذهبت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عام الفتح فقالت يا رسول : مسع أم هانئ بنت أيب طالب حتدث اهنا 

عم بن أمي انه قاتل رجال آجرته فالن بن هبرية فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد آجرنا من اهللا ز
  أجرت يا أم هانئ 

   ٦٠إسناده صحيح واحلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

  باب يف النهي عن قتل الرسل

: ئل عن بن معري السعدي قال أخربنا عبد اهللا بن سعيد ثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أيب وا -  ٢٥٠٣
خرجت أسفر فرسا يل من الشجر فمررت على مسجد من مساجد بين حنيفة فسمعتهم يشهدون ان مسيلمة 

رسول اهللا فرجعت إىل عبد اهللا بن مسعود فأخربته فبعث إليهم الشرط فأخذوهم فجيء هبم فتاب القوم فرجعوا 
بد اهللا بن تواحة فضرب عنقه فقالوا له تركت القوم وقتلت عن قوهلم فخلى سبيلهم وقدم رجال منهم يقال له ع



سلم جالسا إذ دخل هذا ورجل وافدين من عند مسيلمة  هذا فقال اين كنت عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
فقال هلما رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أتشهدان أين رسول اهللا فقاال له نشهد أن مسيلمة رسول اهللا فقال 

  هللا ورسله لو كنت قاتال وفدا لقتلتكما فلذلك قتلته وأمر مبسجدهم فهدم آمنت با
   ٦١إسناده حسن ولكن احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف النهي عن قتل املعاهد

أخربنا عبد اهللا بن يزيد ثنا عيينة بن عبد الرمحن بن جوشن الغطفاين عن أبيه عن أيب بكرة أن رسول  -  ٢٥٠٤
  من قتل معاهدا يف غري كنهه حرم اهللا عليه اجلنة : اهللا عليه و سلم قال  اهللا صلى

   ٦٢إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب إذا أحرز العدو من مال املسلمني

: أخربنا أبو نعيم ثنا محاد بن زيد عن أيوب عن أيب قالبة عن أيب املهلب عن عمران بن حصني قال  -  ٢٥٠٥
يه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو يف كانت العضباء لرجل  من بين عقيل فأسر وأخذت العضباء فمر عل

ا تأخذوين وتأخذون سابقة احلاج وقد أسلمت فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  وثاقه فقال يا حممد علي م
جبريرة حلفائك  لو قلتها وأنت متلك أمرك أفلحت كل الفالح فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نأخذك

وكانت ثقيف قد أسروا رجلني من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وجاء رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
ظمآن فاسقين فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و  سلم على محار عليه قطيفة فقال يا حممد اين جائع فأطعمين وأين 

سول اهللا صلى اهللا عليه و سلم العضباء لرحله وقال غريه سلم هذه حاجتك مث ان الرجل فدي برجلني فحبس ر
برجله وكانت من سوابق احلاج مث ان املشركني أغاروا على سرح املدينة فذهبوا به فيها العضباء وأسروا امرأة 
قد من املسلمني وكانوا إذا نزلوا قال أبو حممد مث ذكر كلمة إبلهم يف أفنيتهم فلما كان ذات ليلة قامت املرأة و

نوموا فجعلت ال تضع يديها على بعري إال رغا حىت أتت على العضباء فأتت على ناقة رسول اهللا صلى اهللا عليه 
و سلم ذلول جمرسة فركبتها مث توجهت قبل املدينة ونذرت لئن اهللا جناها لتنحرهنا قال فلما قدمت عرفت الناقة 

لنيب صلى اهللا عليه و سلم وأخربت املرأة بنذرها فقال فقيل ناقة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأتوا هبا ا
ال  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بئسما جزيتيها ان اهللا جناها لتنحرهنا اال ال وفاء لنذر يف معصية اهللا وال فيما 

  ميلك بن آدم 
   ٦٣إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف الوفاء للمشركني بالعهد

كنت مع : ر بن ثابت ثنا شعبة عن املغرية عن الشعيب عن حمرز بن أيب هريرة عن أبيه قال أخربنا بش -  ٢٥٠٦
علي بن أيب طالب ملا بعثه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فنادى بأربع حىت صهل صوته أال ال يدخل اجلنة إال 

 رسول اهللا صلى اهللا عليه نفس مسلمة وال حيجن بعد العام مشرك وال يطوف بالبيت عريان ومن كان بينه وبني



  و سلم عهد فإن أجله إىل أربعة أشهر فإذا مضت األربعة فإن اهللا بريء من املشركني ورسوله 
 - ٢٥٠٧باب يف صلح النيب صلى اهللا عليه و سلم يوم احلديبية  ٦٤إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

اعتمر رسول اهللا صلى اهللا عليه و : بن عازب قال حدثنا حممد بن يوسف عن إسرائيل ثنا أبو إسحاق عن الرباء 
سلم يف ذي القعدة فأىب أهل مكة ان يدعوه ان يدخل مكة حىت قاضاهم على ان يقيم ثالثة أيام فلما كتبوا هذا 

سلم قالوا ال نقر هبذا لو نعلم أنك رسول اهللا ما منعناك شيئا  ما قاضى عليه حممد رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
ت حممد بن عبد اهللا فقال أنا رسول اهللا وأنا حممد بن عبد اهللا فقال لعلي امح حممد رسول اهللا فقال ال ولكن أن

واهللا ال أحموه أبدا فأخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الكتاب وليس حيسن يكتب فكتب مكان رسول اهللا 
سلم هذا ما قاضى عليه حممد بن عبد اهللا أن ال يد خل مكة بسالح إال السيف يف القراب وأن صلى اهللا عليه و 

ال خيرج من أهلها أحدا أراد أن يتبعه وال مينع أحدا من أصحابه أراد أن يقيم هبا فلما دخلها ومضى األجل أتوا 
  عليا فقالوا قل لصاحبك فليخرج عنا فقد مضى األجل 

   ٦٥إسناده صحيح على شرط البخاري واحلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

  باب يف عبيد املشركني يفرون إىل املسلمني

أتى : أخربنا عبد اهللا بن سعيد ثنا أبو خالد عن احلجاج عن احلكم عن مقسم عن بن عباس قال  -  ٢٥٠٨
  النيب صلى اهللا عليه و سلم عبدان من الطائف فأعتقهما أحدمها أبو بكرة 

   ٦٦إسناده ضعيف لضعف حجاج بن أرطاة : قال حسني سليم أسد 

  باب نزول أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ

رمي يوم : حدثنا أمحد بن عبد اهللا ثنا ليث بن سعد عن أيب الزبري عن جابر بن عبد اهللا انه قال  -  ٢٥٠٩
األحزاب سعد بن معاذ فقطعوا أجبله فحسمه رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بالنار فانتفخت يده فيزقه 

ما رأى ذلك قال اللهم ال خترج نفسي حىت تقر عيين من بين قريظة فاستمسك فحسمه أخرى فانتفخت يده ف
عرقه فما قطر قطرة حىت نزلوا على حكم سعد فأرسل إليه سعد فحكم أن تقتل رجاهلم وتستحىي نساؤهم 
ئة وذراريهم ليستعني هبم املسلمون فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أصبت حكم اهللا فيهم وكانوا أربع ما

  فلما فرغ من قتلهم انفتق عرقه فمات 
باب إخراج النيب صلى اهللا عليه و سلم من  ٦٧إسناده صحيح وعند مسلم خمتصرا : قال حسني سليم أسد 

بن شهاب أخربين أبو سلمة بن عبد  - ٢٥١٠مكة  أخربنا عبد اهللا بن صاحل حدثين الليث حدثين عقيل عن 
بن محراء  رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو على راحلته : الزهري قال الرمحن ان عبد اهللا بن عدي 

  واقفا باحلزورة يقول واهللا انك خلري أرض اهللا وأحب أرض اهللا إىل اهللا ولوال اين أخرجت منك ما خرجت 
   ٦٨إسناده ضعيف ولكن احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف النهي عن سب األموات



بن الربيع انا شعبة عن سليمان عن جماهد قال قالت عائشة قال رسول اهللا صلى اهللا  حدثنا سعيد -  ٢٥١١
  ال تسبوا األموات فإهنم أفضوا إىل ما قدموا : عليه و سلم 

   ٦٩إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب ال هجرة بعد الفتح

اوس عن بن عباس قال ملا كان أخربنا عبيد اهللا بن موسى عن إسرائيل عن منصور عن جماهد عن ط -  ٢٥١٢
ال هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرمت : يوم فتح مكة قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  فانفروا 
   ٧٠إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب ان اهلجرة ال تنقطع

بن أيب هند البجلي حدثنا احلكم بن نافع عن حريز بن عثمان عن بن أيب عوف وهو عبد  -  ٢٥١٣ الرمحن عن 
وكان من السلف قال تذاكروا اهلجرة عند معاوية وهو على سريره فقال مسعت النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  ال تنقطع اهلجرة حىت تنقطع التوبة ثالثا وال تنقطع التوبة حىت تطلع الشمس من مغرهبا : يقول 
يب صلى اهللا عليه و سلم لوال اهلجرة لكنت امرأ من باب قول الن ٧١إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

أخربنا يزيد بن هارون انا حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا  - ٢٥١٤األنصار 
سلم    لوال اهلجرة لكنت امرأ من األنصار : صلى اهللا عليه و 
   ٧٢إسناده حسن ولكن احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

  يف التشديد يف اإلمارةباب 

أخربنا حجاج بن منهال ثنا محاد بن سلمة عن حيىي بن سعيد عن سعيد بن يسار عن أيب هريرة ان  -  ٢٥١٥
ا من أمري عشرة اال يؤتى به يوم القيامة مغلولة يداه إىل عنقه أطلقه احلق : نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال  م

  أو أوبقه 
   ٧٣ده صحيح إسنا: قال حسني سليم أسد 

  باب يف النهي عن الظلم

أخربنا أبو الوليد ثنا شعبة أخربين عمرو قال مسعت عبد اهللا بن احلارث حيدث عن أيب كثري قال  -  ٢٥١٦
إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم : مسعت عبد اهللا بن عمرو حيدث عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  القيامة 
   ٧٤اده صحيح إسن: قال حسني سليم أسد 



  باب ان اهللا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر

أخربنا احلكم بن نافع انا شعيب عن الزهري أخربين سعيد بن املسيب ان أبا هريرة قال ان النيب  -  ٢٥١٧
سلم قال    إن اهللا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر : صلى اهللا عليه و 

   ٧٥إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  افتراق هذه األمةباب يف 

أخربنا أبو املغرية ثنا صفوان حدثين أزهر بن عبد اهللا احلرازي عن أيب عامر عن عبد اهللا بن احلي  -  ٢٥١٨
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قام فينا فقال أال إن من كان قبلكم من : اهلوزين عن معاوية بن أيب سفيان 

لة وان هذه األمة ستفترق على ثالث وسبعني اثنتان وسبعون يف النار أهل الكتاب افترقوا على ثنتني وسبعني م
  وواحدة يف اجلنة قال عبد اهللا احلراز قبيلة من أهل اليمن 

   ٧٦إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف لزوم الطاعة واجلماعة

جاء العطاردي قال مسعت حدثنا حجاج بن منهال ثنا محاد بن زيد عن اجلعد أيب عثمان حدثنا أبو ر -  ٢٥١٩
من رأى من أمريه شيئا يكرهه فليصرب فإنه ليس من أحد : بن عباس يرويه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  يفارق اجلماعة شربا فيموت إال مات ميتة جاهلية 
   ٧٧إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب من محل علينا السالح فليس منا

سلم أخربنا أبو ال -  ٢٥٢٠ وليد ثنا عكرمة بن عمار حدثنا إياس بن سلمة عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه و 
  من سل علينا السالح فليس منا : قال 

   ٧٨إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب اإلمارة يف قريش

بن مطعم -  ٢٥٢١ بن أيب محزة عن الزهري قال كان حممد بن جبري  حيدث  أخربنا احلكم بن نافع عن شعيب 
ان هذا : عن معاوية انه قال وهو عنده يف وفد من قريش اين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

  األمر يف قريش ال يعاديهم أحد اال كبه اهللا على وجهه ما أقاموا الدين 
   ٧٩إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف فضل قريش



بن هرمز األعرج عن أيب  أخربنا حممد بن يوسف عن سفيان -  ٢٥٢٢ عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرمحن 
سلم  قريش واألنصار ومزينة وجهينة وأسلم وغفار وأشجع ليس : هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  هلم موىل دون اهللا ورسوله 
  إسناده صحيح على شرط البخاري واحلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

حجاج بن منهال ثنا محاد بن سلمة عن علي بن زيد عن عبد الرمحن بن أيب بكرة عن أبيه ان  حدثنا -  ٢٥٢٣
أرأيتم إن كان أسلم وغفار خريا من احلليفني أسد وغطفان أتروهنم خسروا : النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

وعامر بن صعصعة ومد هبا  قالوا نعم قال فإهنم خري منهم قال أفرأيتم إن كانت مزينة وجهينة خريا من متيم
  صوته أتروهنم خسروا قالوا نعم قال فإهنم خري منهم 

   ٨٠إسناده ضعيف ولكن احلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

  باب فضل أسلم وغفار

حدثنا عبد اهللا بن مسلمة ثنا سليمان هو بن املغرية عن محيد بن هالل عن عبد اهللا بن الصامت عن  -  ٢٥٢٤
  غفار غفر اهللا هلا وأسلم ساملها اهللا : ل قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أيب ذر قا

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أخربنا احلكم بن املبارك ثنا عبد العزيز عن موسى بن عقبة عن عبد اهللا بن دينار عن بن عمر ان  -  ٢٥٢٥
  ا وأسلم ساملها اهللا وعصية عصت اهللا ورسوله غفار غفر اهللا هل: رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

   ٨١إسناده صحيح واحلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

  باب ال حلف يف اإلسالم

أخربنا أبو نعيم ثنا شريك عن مساك عن عكرمة عن بن عباس قيل لشريك عن النيب صلى اهللا عليه و  -  ٢٥٢٦
  اجلاهلية مل يزده اإلسالم اال شدة وحدة نعم ال حلف يف اإلسالم واحللف يف : سلم قال 

   ٨٢إسناده ضعيف ولكن احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف موىل القوم وبن أختهم منهم

أكان أنس يذكر ان النيب صلى اهللا عليه و سلم : أخربنا أبو نعيم ثنا شعبة قال قلت ملعاوية بن قرة  -  ٢٥٢٧
  م منهم قال نعم قال للنعمان بن مقرن بن أخت القو

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



حدثنا سعيد بن املغرية حدثنا عيسى بن يونس عن كثري بن عبد اهللا عن أبيه عن جده قال قال رسول  -  ٢٥٢٨
  موىل القوم منهم وحليف القوم منهم وبن أخت القوم منهم : اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

   ٨٣لضعف كثري بن عبد اهللا بن عمرو بن عوف  إسناده ضعيف: قال حسني سليم أسد 

  باب يف الذي ينتمي إىل غري مواليه

حدثنا مسلم بن إبراهيم ثنا هشام الدستوائي ثنا قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرمحن بن غنم  -  ٢٥٢٩
سلم فسمعته يقول من ادعى إىل غ: عن عمرو بن خارجة قال  ري أبيه أو كنت حتت ناقة النيب صلى اهللا عليه و 

  انتمى إىل غري مواليه رغبة عنهم فعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني ال يقبل منه صرف وال عدل 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

أخربنا سعيد بن عامر عن شعبة عن عاصم عن أيب عثمان عن سعد وأيب بكرة اهنما حدثا ان رسول  -  ٢٥٣٠
  من ادعى إىل غري أبيه وهو يعلم انه غري أبيه فاجلنة عليه حرام : قال اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  ومن  ١٨عبد الرمحن بن مل : إسناده صحيح وأبو عثمان هو : قال حسني سليم أسد 

  كتاب البيوع

 )١   

  باب يف احلالل بني واحلرام بني

قول مسعت رسول اهللا صلى اهللا أخربنا أبو نعيم ثنا زكريا عن الشعيب قال مسعت النعمان بن بشري ي -  ٢٥٣١
احلالل بني واحلرام بني وبينهما مشتبهات ال يعلمها كثري من الناس فمن اتقى الشبهات : عليه و سلم يقول 

استربأ لعرضه ودينه ومن وقع يف الشبهات وقع يف احلرام كالراعي يرعى حول احلمى فيوشك ان يواقعه وان 
وان يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد كله وإذا فسدت فسد  لكل ملك محى وان محى اهللا حمارمه اال

  اجلسد كله اال وهي القلب 
   ٢إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب دع ما يريبك إىل ما ال يريبك

قلت للحسن بن : أخربنا سعيد بن عامر ثنا شعبة عن بريد بن أيب مرمي عن أيب احلوراء السعدي قال  -  ٢٥٣٢
من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال سأله رجل عن مسألة ما أدري ما هي فقال دع ما  علي ما حتفظ

  يريبك إىل ما ال يريبك 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



سلمة عن الزهراين عبد السالم عن أيوب بن عبد اهللا بن مكرز  -  ٢٥٣٣ حدثنا سليمان بن حرب ثنا محاد بن 
سلم قال لوابصة الفهري عن وابصة بن معبد  جئت تسأل عن الرب : األسدي ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

واألمث قال قلت نعم قال فجمع أصابعه فضرب هبا صدره وقال استفت نفسك استفت قلبك يا وابصة ثالثا الرب 
  اس وأفتوك ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب واإلمث ما حاك يف النفس وتردد يف الصدر وان أفتاك الن

   ٣الزبري أبو عبد السالم مل يسمع من أيوب . إسناده ضعيف النقطاعه : قال حسني سليم أسد 

  باب يف الربا الذي كان يف اجلاهلية

: حدثنا حجاج بن منهال ثنا محاد بن سلمة انا علي بن زيد عن أيب حرة الرقاشي عن عمه قال  -  ٢٥٣٤
 عليه و سلم يف أوسط أيام التشريق أذود الناس عنه فقال أال ان كل كنت آخذا بزمام ناقة رسول اهللا صلى اهللا

ربا يف اجلاهلية موضوع اال وان اهللا قضى ان أول ربا يوضع ربا عباس بن عبد املطلب لكم رؤوس أموالكم ال 
  تظلمون وال تظلمون 
   ٤إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  باب يف لعن آكل الربا ومؤكله

لعن رسول اهللا صلى اهللا عليه و : نا أبو نعيم ثنا سفيان عن أيب قيس عن هذيل عن عبد اهللا قال أخرب -  ٢٥٣٥
  سلم آكل الربا ومؤكله 

   ٥عبد الرمحن بن مروان : إسناده صحيح أبو قيس هو : قال حسني سليم أسد 

  باب يف التشديد يف أكل الربا

ذئب عن سعيد املقربي عن أيب هريرة ان رسول اهللا حدثنا أمحد بن عبد اهللا بن يونس ثنا بن أيب  -  ٢٥٣٦
سلم قال  ال يبايل املرء مبا أخذ املال حبالل أم حبرام : صلى اهللا عليه و    ليأتني زمان 

   ٦حممد بن عبد الرمحن : إسناده صحيح وابن أيب ذئب هو : قال حسني سليم أسد 

  باب يف الكسب وعمل الرجل بيده

يان عن منصور عن إبراهيم عن عمارة بن عمري عن عمته عن عائشة قالت قال أخربنا قبيصة ثنا سف -  ٢٥٣٧
  ان أحق ما أكل الرجل من أطيب كسبه وان ولده من أطيب كسبه : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

   ٧إسناده ضعيف ولكن احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف التجار



عبد اهللا هو بن عثمان بن خثيم عن إمساعيل بن رفاعة عن أبيه عن  أخربنا أبو نعيم ثنا سفيان عن -  ٢٥٣٨
خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إىل البقيع فقال يا معشر التجار حىت إذا اشرأبوا قال التجار : جده قال 

رفاعة وإمنا  حيشرون يوم القيامة فجارا اال من اتقى اهللا وبر وصدق قال أبو حممد كان أبو نعيم يقول عبد اهللا بن
اعة    هو إمساعيل بن عبيد بن رف

   ٨إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

  باب يف التاجر الصدوق

: أخربنا قبيصة انا سفيان عن أيب محزة عن احلسن عن أيب سعيد عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال  -  ٢٥٣٩
 ألعلم يل به ان احلسن مسع من أيب سعيد التاجر الصدوق األمني مع النبيني والصديقني والشهداء قال عبد اهللا

  وقال أبو محزة هذا هو صاحب إبراهيم وهو ميمون األعور 
عبد اهللا : وأبو محزة هو . إسناده ضعيف النقطاعه ؛ احلسن مل يسمع أبا سعيد اخلدري : قال حسني سليم أسد 

   ٩بن جابر 

  باب يف النصيحة

بايعت رسول اهللا صلى اهللا : ن قيس عن جرير بن عبد اهللا قال حدثنا يعلى بن عبيد ثنا إمساعيل ب -  ٢٥٤٠
  عليه و سلم على أقام الصالة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم 

   ١٠إسناده صحيح واحلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

  باب يف النهي عن الغش

القاسم بن عبد اهللا عن سامل عن بن  حدثنا حممد بن الصلت ثنا أبو عقيل حيىي بن املتوكل قال أخربين -  ٢٥٤١
سلم مر بطعام بسوق املدينة فأعجبه حسنه فأدخل رسول اهللا صلى اهللا : عمر  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

عليه و سلم يده يف جوفه فأخرج شيئا ليس بالظاهر فأفف لصاحب الطعام مث قال ال غش بني املسلمني من 
ا    غشنا فليس من

   ١١إسناده ضعيف لضعف حيىي بن املتوكل : د قال حسني سليم أس

  باب يف الغدر

حدثنا سعيد بن الربيع ثنا شعبة عن سليمان قال مسعت أبا وائل عن عبد اهللا عن النيب صلى اهللا عليه  -  ٢٥٤٢
  لكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فالن : و سلم قال 

   ١٢إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  لنهي عن االحتكارباب يف ا



حدثنا أمحد بن خالد ثنا حممد بن إسحاق عن حممد بن إبراهيم عن سعيد بن املسيب عن معمر بن  -  ٢٥٤٣
سلم يقول    ال حيتكر إال خاطئ مرتني : عبد اهللا بن نافع بن نضلة العدوي قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  أما احلديث فهو صحيح . ن إسحاق قد عنعن وهو مدلس رجاله ثقات غري أن حممد ب: قال حسني سليم أسد 

أخربنا حممد بن يوسف عن إسرائيل عن علي بن سامل عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن  -  ٢٥٤٤
  اجلالب مرزوق واحملتكر ملعون : املسيب عن عمر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

   ١٣إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  النهي عن ان يسعر يف املسلمنيباب يف 

أخربنا عمرو بن عون عن عاصم انا محاد بن سلمة عن محيد وثابت وقتادة عن أنس قال غال السعر  -  ٢٥٤٥
على عهد النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال الناس يا رسول اهللا غال السعر فسعر لنا فقال رسول اهللا صلى اهللا 

قابض الباسط الرازق املسعر وأين أرجو ان ألقي ريب وليس أحد منكم يطلبين إن اهللا هو اخلالق ال: عليه و سلم 
ظلمتها إياه بدم وال مال    مبظلمة 

   ١٤إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف السماحة

حدثنا أمحد بن يونس ثنا زهري ثنا منصور بن املعتمر عن ربعي بن حراش ان حذيفة حدثهم قال قال  -  ٢٥٤٦
تلقت املالئكة روح رجل ممن قبلكم فقالوا عملت من اخلري شيئا فقال ال : صلى اهللا عليه و سلم  رسول اهللا

  قالوا تذكر قال كنت أداين الناس فآمر فتياين ان ينظروا املعسر ويتجاوزوا عن املوسر قال قال اهللا جتاوزوا عنه 
   ١٥إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ا باب يف البيعان باخليار ما   مل يتفرق

أخربنا سعيد بن عامر عن سعيد عن قتادة عن صاحل أيب اخلليل عن عبد اهللا بن احلارث عن حكيم  -  ٢٥٤٧
سلم قال  البيعان باخليار ما مل يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك هلما يف : بن حزام ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  بيعهما وان كذبا وكتما حمق بركة بيعهما 
إسناده ضعيف سعيد بن عامر مل يذكر بني من مسعوا سعيد بن أيب عروبة قدميا ولكن : سليم أسد قال حسني 

  احلديث متفق عليه 

   ١٦بإسناده مثله : أخربنا أبو الوليد ثنا شعبة عن قتادة  -  ٢٥٤٨

  باب إذا اختلف املتبايعان



بن عبد الرمحن عن أبيه عن عبد اهللا أخربنا عثمان بن حممد ثنا هشيم حدثنا بن أيب ليلى عن القاسم  -  ٢٥٤٩
البيعان إذا اختلفا واملبيع قائم بعينه وليس بينهما بينة : قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

  فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع 
   ١٧إسناده ضعيف ولكن احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب ال يبع على بيع أخيه

بن إسحاق عن يزيد بن أيب حبيب  -  ٢٥٥٠ أخربنا حممد بن عبد اهللا الرقاشي ثنا يزيد بن زريع ثنا حممد هو 
بن عامر قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول  ال حيل المرئ : عن عبد الرمحن بن مشاسة عن عقبة 

  يؤمن باهللا واليوم اآلخر ان يبيع على بيع أخيه حىت يتركه 
   ١٨إسناده صحيح فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند املوصلي : ليم أسد قال حسني س

  باب يف اخليار والعهدة

حدثنا مسلم بن إبراهيم ثنا أبان بن يزيد ثنا قتادة عن احلسن عن عقبة بن عامر ان النيب صلى اهللا  -  ٢٥٥١
  عهدة الرقيق ثالثة أيام : عليه و سلم قال 

  يف إسناده ضع: قال حسني سليم أسد 

أخربنا يزيد بن هارون عن مهام عن قتادة عن احلسن عن عقبة بن عامر قال قال النيب صلى اهللا عليه  -  ٢٥٥٢
عهد الرقيق ثالثة أيام ففسره قتادة ان وجد يف الثالث عيبا رده بغري بينة وان وجده بعد ثالثة مل يرده : و سلم 

  اال ببينة 
   ١٩رر سابقه إسناده ضعيف وهو مك: قال حسني سليم أسد 

  باب يف اجملفالت

بن سريين عن أيب هريرة  -  ٢٥٥٣ حدثنا حممد بن املنهال ثنا يزيد بن زريع ثنا هشام هو بن حسان عن حممد 
من اشترى شاة مصراة أو لقحة مصراة فهو باخليار ثالثة أيام فإن : قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  راء ردها رد معها صاعا من طعام ال مس
   ٢٠إسناده صحيح واحلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

  باب يف النهي عن بيع الغرر

: أخربنا حممد بن عيسى ثنا حيىي القطان عن عبيد اهللا عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة قال  -  ٢٥٥٤
  هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن بيع الغرر 

   ٢١ده صحيح إسنا: قال حسني سليم أسد 



  باب يف النهي عن بيع الثمار حىت يبدو صالحها

هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن : أخربنا خالد بن خملد ثنا مالك عن نافع عن بن عمر قال  -  ٢٥٥٥
  بيع الثمار حىت يبدو صالحها هنى البائع واملشتري 

   ٢٢إسناده قوي : قال حسني سليم أسد 

  باب يف اجلائحة

سلم قال  -  ٢٥٥٦ أخربنا عثمان بن عمر ثنا بن جريج عن أيب الزبري عن جابر ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  من ابتاع مثرة فأصابته جائحة فال يأخذن منه شيئا مب تأخذ مال أخيك بغري حق : 

   ٢٣إسناده صحيح فقد صرح ابن جريج بالتحديث عند مسلم : قال حسني سليم أسد 

  ملزابنةباب يف احملاقلة وا

أخربنا عمرو بن عون انا خالد بن عبد اهللا عن حممد بن عمرو ح وحدثنا مسدد ثنا حيىي عن حممد  -  ٢٥٥٧
سلمة عن أيب سعيد قال  هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن احملاقلة واملزابنة قال عبد : بن عمرو عن أيب 

  سيب اهللا احملاقلة بيع الزرع بالرب وقالوا كذلك يقول بن امل
   ٢٤إسناده حسن ولكن احلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

  باب يف العرايا

: أخربنا حممد بن يوسف عن األوزاعي عن بن شهاب عن سامل عن بن عمر عن زيد بن ثابت قال  -  ٢٥٥٨
سلم يف بيع العرايا بالتمر والرطب ومل يرخص يف غري ذلك    رخص رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

   ٢٥إسناده صحيح : سني سليم أسد قال ح

  باب النهي عن بيع الطعام قبل القبض

يه و سلم قال  -  ٢٥٥٩ من : أخربنا خالد بن خملد حدثنا مالك عن نافع عن بن عمر عن النيب صلى اهللا عل
  ابتاع طعاما فال يبعه حىت يقبضه 

   ٢٦إسناده قوي وهو عند مالك يف البيوع : قال حسني سليم أسد 

  النهي عن شرطني يف بيعباب يف 

هنى رسول اهللا : أخربنا يزيد بن هارون عن حسني املعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال  -  ٢٥٦٠
سلم عن سلف وبيع وعن شرطني يف بيع وعن ربح ما مل يضمن    صلى اهللا عليه و 

   ٢٧إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 



  باب فيمن باع عبدا وله مال

نا عبد اهللا بن مسلمة عن بن أيب ذئب عن بن شهاب عن سامل عن أبيه قال قال رسول اهللا صلى أخرب -  ٢٥٦١
سلم    من اشترى عبدا ومل يشترط ماله فال شيء له : اهللا عليه و 

   ٢٨إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف النهي عن املنابذة واملالمسة

هنى : زهري عن عطاء بن يزيد عن أيب سعيد اخلدري قال أخربنا عمرو بن عون ثنا سفيان عن ال -  ٢٥٦٢
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن بيعتني وعن لبستني وعن بيع املنابذة واملالمسة قال عبد اهللا املنابذة يرمي 

  هذا إىل ذاك ويرمي ذاك إىل هذا قال كان هذا يف اجلاهلية 
   ٢٩ليه إسناده صحيح واحلديث متفق ع: قال حسني سليم أسد 

  باب يف بيع احلصاة

أخربنا عبد اهللا بن سعيد ثنا عقبة بن خالد ثنا عبيد اهللا عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة قال  -  ٢٥٦٣
  هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن بيع الغرر وعن بيع احلصاة قال عبد اهللا إذا رمى حبصا وجب البيع : 

   ٣٠صحيح  إسناده: قال حسني سليم أسد 

  باب يف النهي عن بيع احليوان باحليوان

: أخربنا سعيد بن عامر وجعفر بن عون عن سعيد عن قتادة عن احلسن عن مسرة بن جندب قال  -  ٢٥٦٤
هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن بيع احليوان باحليوان نسيئة مث ان احلسن نسي هذا احلديث ومل يقل 

  ذا احلديث جعفر مث ان احلسن نسي ه
إسناده ضعيف سعيد وجعفر مل يذكرا فيمن مسع ابن أيب عروبة قدميا ولكنهما توبعا من : قال حسني سليم أسد 
   ٣١قبل من مسع منه قدميا 

  باب يف الرخصة يف استقراض احليوان

افع أخربنا احلكم بن املبارك عن مالك قراءة عليه عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أيب ر -  ٢٥٦٥
استلف رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بكرا فجاءت إبل من إبل : موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

الصدقة قال أبو رافع فأمرين أن اقضي الرجل بكرة فقلت مل أجد يف اإلبل إال مجال خيارا رباعيا فقال رسول اهللا 
سلم أعطه إياه فإن خري الناس أحسنه م قضاء قال عبد اهللا هذا يقوي قول من يقول احليوان صلى اهللا عليه و 

  باحليوان 
   ٣٢إسناده صحيح وهو عند مالك يف البيوع : قال حسني سليم أسد 



  باب النهي عن تلقي البيوع

أخربنا حممد بن املنهال ثنا يزيد بن زريع ثنا هشام بن حسان عن حممد عن أيب هريرة قال قال رسول  -  ٢٥٦٦
  ال تلقوا اجللب من تلقاه فاشترى منه شيئا فهو باخليار إذا دخل السوق : ليه و سلم اهللا صلى اهللا ع

   ٣٣إسناده قوي واحلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

  باب ال بيع على بيع أخيه

ال : أخربنا خالد بن خملد ثنا مالك عن نافع عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  -  ٢٥٦٧
  ع بعضكم على بيع بعض وال تلقوا السلع حىت يهبط به األسواق وال تناجشوا يبي

   ٣٤إسناده قوي وهو عند مالك يف البيوع : قال حسني سليم أسد 

  باب يف النهي عن مثن الكلب

أخربنا حممد بن يوسف ثنا بن عيينة حدثين الزهري عن أيب بكر بن عبد الرمحن عن أيب مسعود قال  -  ٢٥٦٨
ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن مثن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن قال عبد اهللا حلوان الكاهن هنى رس: 

  ما يعطي على كهانته 
   ٣٥إسناده صحيح على شرط البخاري واحلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

  باب يف النهي عن بيع اخلمر

ملا نزلت اآلية يف آخر سورة : ن عائشة قالت أخربنا يعلى ثنا األعمش عن مسلم عن مسروق ع -  ٢٥٦٩
  البقرة يف الربا خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فتالهن على الناس مث حرم التجارة يف اخلمر 

  إسناده صحيح واحلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

ا : عن عائشة قالت أخربنا إسحاق بن إبراهيم ثنا جرير عن منصور عن أيب الضحى عن مسروق  -  ٢٥٧٠ مل
نزلت اآليات يف أواخر سورة البقرة خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقرأهن على الناس مث هنى عن 

  التجارة يف اخلمر 
  إسناده صحيح وهو مكرر سابقه : قال حسني سليم أسد 

القعقاع بن حكيم عن  أخربنا أمحد بن خالد ثنا حممد هو بن إسحاق عن عبد الرمحن بن أيب يزيد عن -  ٢٥٧١
سألت بن عباس عن جلود امليتة فقال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم دباغها : عبد الرمحن بن وعلة قال 

طهورها وسألته عن بيع اخلمر من أهل الذمة فقلت له إن لنا أعنابا وأنا نتخذ منها هذه اخلمور فنبيعها من أهل 
أو دوس لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم راوية من مخر يف حجة  الذمة قال بن عباس أهدى رجل من ثقيف

ال واهللا قال فإن اهللا قد  الوداع فقال له النيب صلى اهللا عليه و سلم أما علمت يا أبا فالن أن اهللا قد حرمها قال 



أوما علمت يا  حرمها فالتفت إىل غالمه فقال أخرج هبا إىل احلزورة فبعها فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم
  أبا فالن أن الذي حرم شرهبا حرم بيعها قال فأمر هبا فأفرغت يف البطحاء 

   ٣٦رجاله ثقات غري أن ابن إسحاق قد عنعن وهو مدلس : قال حسني سليم أسد 

  باب يف النهي عن بيع الوالء

رسول اهللا صلى اهللا عليه هنى : أخربنا خالد بن خملد ثنا مالك عن عبد اهللا بن دينار عن بن عمر قال  -  ٢٥٧٢
  و سلم عن بيع الوالء وعن هبته قال عبد اهللا األمر على هذا ال يباع وال يوهب باب 

   ٣٧إسناده قوي وهو عند مالك يف العتق : قال حسني سليم أسد 

  باب يف بيع املدبر

:  األنصاري قال أخربنا هاشم بن القاسم ثنا شعبة عن عمرو بن دينار قال مسعت جابر بن عبد اهللا -  ٢٥٧٣
أعتق رجل منا عبدا له عن دبر قال فدعا به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فباعه قال جابر وإمنا مات عام 

  أول قيل لعبد اهللا تقول به قال قوم يقولون 
   ٣٨إسناده صحيح واحلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

  باب يف بيع أمهات األوالد

عيم ثنا شريك عن حسني بن عبد اهللا بن عبيد اهللا بن عباس عن عكرمة عن بن عباس أخربنا أبو ن -  ٢٥٧٤
  إذا ولدت أمة الرجل منه فهي معتقة عن دبر منه أو بعده : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

   ٣٩إسناده ضعيف جدا من أجل حسني بن عبد اهللا : قال حسني سليم أسد 

  باب يف صاع املدينة ومدها

أخربنا أبو حممد احلنفي املدين ثنا مالك عن إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة عن أنس بن مالك ان  -  ٢٥٧٥
  اللهم بارك هلم يف مكياهلم وبارك هلم يف صاعهم ومدهم يعين املدينة : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

   ٤٠مل حيكم عليه احملقق : قال حسني سليم أسد 

  الطعام إال مثال مبثل باب يف النهي عن بيع

كان عندي مد متر : أخربنا عثمان بن عمر انا إسرائيل عن أيب إسحاق عن مسروق عن بالل قال  -  ٢٥٧٦
للنيب صلى اهللا عليه و سلم فوجدت أطيب منه صاعا بصاعني فاشتريت منه فأتيت به النيب صلى اهللا عليه و 

  بصاعني قال رده ورد علينا مترنا سلم فقال من أين لك هذا يا بالل قلت اشتريت صاعا 
  إسناده صحيح إن كان مسروق مسعه من بالل : قال حسني سليم أسد 



أخربنا عبد اهللا بن مسلمة ثنا سليمان هو بن بالل عن عبد اجمليد بن سهيل بن عبد الرمحن انه مسع  -  ٢٥٧٧
هللا صلى اهللا عليه و سلم بعث أخا ان رسول ا: سعيد بن املسيب حيدث ان أبا سعيد اخلدري وأبا هريرة حدثاه 

بين عدي األنصاري فاستعمله على خيرب فقدم بتمر جنيب قال بن مسلمة يعين جيدا فقال له رسول اهللا صلى 
سلم أكل متر خيرب هكذا قال ال واهللا يا رسول اهللا انا لنشتري الصاع بالصاعني من اجلمع فقال  اهللا عليه و 

ال تفعلوا ولكن مثال مبثل أو بيعوا من هذا واشتروا بثمنه من هذا وكذلك  رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم
  امليزان 

   ٤١إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف النهي عن الصرف

أخربنا يزيد بن هارون ثنا حممد بن إسحاق عن الزهري عن مالك بن أوس بن احلدثان النصري عن  -  ٢٥٧٨
الذهب بالذهب هاء وهاء : ال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ق

والفضة بالفضة هاء وهاء والتمر بالتمر هاء وهاء والرب بالرب هاء وهاء والشعري بالشعري هاء وهاء ال فضل 
  بينهما 

  عليه ولكن احلديث متفق . رجاله ثقات ولكن ابن إسحاق قد عنعن وهو مدلس : قال حسني سليم أسد 

ام  -  ٢٥٧٩ أخربنا عمرو بن عون انا خالد عن خالد احلذاء عن أيب قالبة عن أيب األشعث الصنعاين قال ق
ان رسول اهللا صلى : أناس يف إمارة معاوية يبيعون آنية الذهب والفضة إىل العطاء فقام عبادة بن الصامت فقال 

سلم هنى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة  والرب بالرب والتمر بالتمر والشعري بالشعري وامللح اهللا عليه و 
  بامللح اال مثال مبثل سواء بسواء فمن زاد وازداد فقد أرىب 

   ٤٢إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب ال ربا اال يف النسيئة

ن زيد ان أخربنا أبو عاصم عن بن جرير عن عبيد اهللا بن أيب يزيد عن بن عباس قال أخربين أسامة ب -  ٢٥٨٠
  إمنا الربا يف الدين قال عبد اهللا معناه درهم بدرمهني : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

   ٤٣إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب الرخصة يف اقتضاء الورق من الذهب

كنت :  أخربنا أبو الوليد ثنا محاد بن سلمة عن مساك بن حرب عن سعيد بن جبري عن بن عمر قال -  ٢٥٨١
أبيع اإلبل بالبقيع فأبيع بالدنانري وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانري ورمبا قال اقبض فأتيت رسول اهللا 

سلم فقلت يا رسول اهللا رويدك أسألك اين أبيع اإلبل بالبقيع فأبيع بالدنانري وآخذ الدراهم  صلى اهللا عليه و 



  ان تأخذ بسعر يومك ما مل تفترقا وبينكما شيء  وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانري قال ال بأس
   ٤٤إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  باب يف الرهن

تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه و : أخربنا يزيد بن هارون ثنا هشام عن عكرمة عن بن عباس قال  -  ٢٥٨٢
  سلم وان درعه ملرهونة عند رجل من اليهود بثالثني صاعا من شعري 

   ٤٥إسناده صحيح : سليم أسد  قال حسني

  باب يف السلف

أخربنا حممد بن يوسف ثنا سفيان عن بن أيب جنيح عن عبد اهللا بن كثري عن أيب املنهال عن بن عباس  -  ٢٥٨٣
قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم املدينة وهم يسلفون يف الثمار يف سنتني وثالث فقال رسول اهللا : قال 

سل م أسلفوا يف الثمار يف كيل معلوم ووزن معلوم وقد كان سفيان يذكره زمانا إىل أجل معلوم صلى اهللا عليه و 
  مث شككه عباد بن كثري 
عبد الرمحن بن مطعم واحلديث : إسناده صحيح على شرط البخاري وأبو املنهال هو : قال حسني سليم أسد 

   ٤٦متفق عليه 

  باب يف حسن القضاء

مسعت جابرا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : ع ثنا شعبة عن حمارب قال حدثنا سعيد بن الربي -  ٢٥٨٤
  وزن له دراهم فأرجحها 

   ٤٧إسناده صحيح وهو جزء من حديث طويل متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

  باب الرجحان يف الوزن

انا وخمرمة  جلبت: أخربنا حممد بن يوسف عن سفيان عن مساك بن حرب عن سويد بن قيس قال  -  ٢٥٨٥
العبدي بزا من البحرين إىل مكة فأتانا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ميشي فساومنا بسراويل أو اشتري منا 
سراويل ومث وزان يزن باألجر فقال للوزان زن وأرجح فلما ذهب ميشي قالوا هذا رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  سلم 
   ٤٨إسناده قوي : قال حسني سليم أسد 

   مطل الغين ظلمباب يف



حدثنا خالد بن خملد ثنا مالك عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا  -  ٢٥٨٦
  مطل الغين ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع : عليه و سلم 

   ٤٩إسناده قوي وهو عند مالك يف البيوع : قال حسني سليم أسد 

  باب يف أنظار املعسر

انه تقاضى من بن أيب : حدثنا عثمان بن عمر انا يونس عن الزهري عن عبيد اهللا بن كعب عن أبيه  -  ٢٥٨٧
حدرد دينا كان له عليه يف املسجد فارتفعت أصواهتما حىت مسعها النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو يف بيته 

أ إليه الشطر قال قد فعلت قال فخرج إليهما فنادى يا كعب قال لبيك يا رسول اهللا فقال ضع من دينك فأوم
  قم فاقضه 

   ٥٠إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ا   باب فيمن انظر معسر

حدثنا أمحد بن عبد اهللا ثنا زائدة عن عبد امللك بن عمري عن ربعي أيب اليسر قال مسعت رسول اهللا  -  ٢٥٨٨
سلم يقول   ظله يوم ال ظل اال ظله قال فبزق يف من انظر معسرا أو وضع عنه أظله اهللا يف: صلى اهللا عليه و 

  صحيفته فقال اذهب فهي لك لغرميه وذكر انه كان معسرا 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عفان بن مسلم ثنا محاد بن سلمة حدثنا أبو جعفر اخلطمي عن حممد بن كعب القرظي عن أيب  -  ٢٥٨٩
من نفس عن غرميه أو حما عنه كان يف ظل العرش يوم : لم يقول قتادة قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و س

  القيامة 
بن يزيد بن عمري : إسناده صحيح وأبو جعفر هو : قال حسني سليم أسد     ٥١عمري 

اعه عند املفلس   باب فيمن وجد مت

حيدث انه مسع  أخربنا يزيد بن هارون ثنا حيىي ان أبا بكرة بن حممد أخربه انه مسع عمر بن عبد العزيز -  ٢٥٩٠
من : أبا بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام انه مسع أبا هريرة يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  أدرك ماله بعينه عند إنسان قد أفلس أو عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غريه 
   ٥٢إسناده صحيح واحلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

  التشديد يف الدين باب ما جاء يف



أخربنا حممد بن يوسف عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عمر بن أيب سلمة عن أبيه عن أيب هريرة  -  ٢٥٩١
  نفس املؤمن معلقة ما كان عليه دين : قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

   إسناده حسن من أجل عمر بن أيب سلمة ولكن احلديث صحيح: قال حسني سليم أسد 

أخربنا حممد بن عبد اهللا الرقاشي ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد عن قتادة عن سامل بن أيب اجلعد عن  -  ٢٥٩٢
سلم قال  : معدان بن أيب طلحة عن ثوبان موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  والغلول والدين  من فارق الروح اجلسد وهو بريء من ثالث دخل اجلنة من الكرب
   ٥٣إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف الصالة على من مات وعليه دين

أخربنا سعيد بن عامر وأبو الوليد عن شعبة عن عثمان بن عبد اهللا بن موهب عن عبد اهللا بن أيب  -  ٢٥٩٣
صلوا على صاحبكم فإن عليه  ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أيت برجل ليصلي عليه فقال: قتادة عن أبيه 

  دينا قال أبو قتادة هو علي يا رسول اهللا قال بالوفاء قال بالوفاء فصلى عليه 
   ٥٤إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف الرخصة يف الصالة عليه

اهللا أخربنا عبيد اهللا بن موسى عن سفيان عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة قال قال رسول  -  ٢٥٩٤
سلم  والذي نفسي بيده ما على األرض مؤمن اال وأنا أوىل الناس به فمن ترك دينا أو ضياعا : صلى اهللا عليه و 

فألدع له فأنا مواله ومن ترك ماال فلعصبته من كان قال عبد اهللا ضياعا يعين عياال وقال فألدع له يعين ادعوين 
  له اقض عنه 

   ٥٥إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف الدائن معان

أخربنا إبراهيم بن املنذر احلزامي حدثنا حممد بن إمساعيل بن أيب فديك ثنا سعيد بن سفيان موىل  -  ٢٥٩٥
ان اهللا : األسلميني عن جعفر بن حممد عن أبيه عن عبد اهللا بن جعفر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ي ما يكره اهللا قال وكان عبد اهللا بن جعفر يقول خلازنه اذهب فخذ يل مع الدائن حىت يقضي دينه ما مل يكن ف
  بدين فإين أكره ان أبيت ليلة اال واهللا معي بعد ما مسعت من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

   ٥٦إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

  باب يف العارية مؤداة



ا سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن احلسن عن مسرة بن أخربنا حممد بن املنهال ثنا يزيد بن زريع ثن -  ٢٥٩٦
  على اليد ما أخذت حىت تؤديه : جندب قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

   ٥٧إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  باب يف أداء األمانة واجتناب اخليانة

يب حصني عن أيب صاحل عن أيب هريرة أخربنا حممد بن العالء ثنا طلق بن غنام عن شريك وقيس عن أ -  ٢٥٩٧
  أد األمانة إىل من ائتمنك وال ختن من خانك : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

   ٥٨إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

ثله   باب من كسر شيئا فعليه م

و سلم قصعة  أهدى بعض أزواج النيب صلى اهللا عليه: أخربنا يزيد بن هارون ثنا محيد عن أنس قال  -  ٢٥٩٨
فيها ثريد وهو يف بيت بعض أزواجه فضربت القصعة فانكسرت فجعل النيب صلى اهللا عليه و سلم يأخذ الثريد 

فريده يف الصحفة وهو يقول كلوا غارت أمكم مث انتظر حىت جاءت بقصعة صحيحة فأخذها فأعطاها صاحبه 
  القصعة املكسورة قال عبد اهللا نقول هبذا 

   ٥٩إسناده صحيح على شرط مسلم :  قال حسني سليم أسد

  باب يف اللقطة

أخربنا حممد بن العالء ثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثري قال حدثين عمرو بن شعيب عن عمرو  -  ٢٥٩٩
ان سفيان بن عبد اهللا وجد عيبة فأتى هبا عمر بن اخلطاب : وعاصم ابين سفيان بن عبد اهللا بن ربيعة الثقفي 

عرفت فذاك وإال فهي لك فلم يعرف فلقيه هبا يف العام املقبل يف املوسم فذكرها له فقال  فقال عرفها سنة فإن
عمر هي لك فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أمرنا بذلك قال ال حاجة يل هبا فقبضها عمر فجعلها يف بيت 

  املال 
   ٦٠محاد بن أسامة : إسناده جيد وأبو أسامة هو : قال حسني سليم أسد 

  ب يف النهي عن لقطة احلاجبا

أخربنا معاذ بن هانئ من أهل البصرة حدثنا حرب بن شداد ثنا حيىي بن أيب كثري ثنا أبو سلمة حدثنا  -  ٢٦٠٠
سلم فقال ان اهللا حبس عن مكة الفيل وسلط : أبو هريرة  انه عام فتحت مكة قام رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

سل م واملؤمنني اال وإهنا مل حتل ألحد قبلي وال حتل ألحد بعدي اال وإهنا عليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  ساعيت هذه حرام ال خيتلي خالها وال يعضد شجرهتا وال يلتقط ساقطتها اال ملنشد 

   ٦١إسناده صحيح واحلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 



  باب يف الضالة

اء عن يزيد بن عبد اهللا بن الشخري عن أيب مسلم عن حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن خالد احلذ -  ٢٦٠١
سلم    ضالة املسلم حرق النار : اجلارود قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أخربنا يزيد بن هارون انا اجلريري عن أيب العالء عن أيب مسلم اجلرمي عن اجلارود قال قال رسول  -  ٢٦٠٢
ضالة املسلم حرق النار ضالة املسلم حرق النار ضالة املسلم حرق النار ال تقربنها : ى اهللا عليه و سلم اهللا صل

قال فقال رجل يا رسول اهللا اللقطة جندها قال انشدها وال تكتم وال تغيب وإن جاء رهبا فادفعها إليه وإال فمال 
  اهللا يؤتيه من يشاء 

   ٦٢يزيد بن عبد اهللا بن الشخري : و العالء هو إسناده صحيح وأب: قال حسني سليم أسد 

  باب فيمن اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه

أخربنا أمحد بن يعقوب الكويف عن إمساعيل بن جعفر عن العالء عن معبد بن كعب السلمي عن  -  ٢٦٠٣
حق ا: أخيه عبد اهللا بن كعب عن أيب أمامة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال  مرئ مسلم من اقتطع 

بيمينه فقد أوجب اهللا له النار وحرم عليه اجلنة فقال له رجل وإن كان شيئا يسريا يا رسول اهللا قال وإن قضيبا 
  من أراك 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أخربنا عبد اهللا بن سعيد ثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثري عن حممد بن كعب بن مالك انه مسع أخاه  -  ٢٦٠٤
فذكر : د اهللا بن كعب بن مالك حيدث ان أبا أمامة احلارثي حدثه انه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عب

  حنوه 
   ٦٣إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف اليمني الكاذبة

أخربنا أبو الوليد وحجاج قاال ثنا شعبة قال حدثين علي بن مدرك قال مسعت أبا زرعة حيدث عن  -  ٢٦٠٥
ص [ ثالثة ال يكلمهم اهللا وال ينظر إليهم : رشة بن احلر عن أيب ذر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم خ

يوم القيامة وال يزكيهم وهلم عذاب أليم فقلت يا رسول اهللا من هم خابوا وخسروا فأعادها فقلت من ]  ٣٤٦
  كاذبا هم يا رسول اهللا فقال املسبل واملنان واملنفق سلعته باحللف 

   ٦٤إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب من أخذ شربا من األرض



بن  -  ٢٦٠٦ أخربنا احلكم بن نافع عن شعيب عن الزهري حدثين طلحة بن عبد اهللا بن عوف أن عبد الرمحن 
ظلم من األرض شربا فإن: سهل أخربه أن سعيد بن زيد قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول  ه من 

  يطوقه من سبع أرضني 
   ٦٥إسناده صحيح واحلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

  باب من أحيا أرضا ميتة فهي له

أخربنا عبد اهللا بن سعيد ثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة قال أخربين عبيد اهللا بن عبد الرمحن بن  -  ٢٦٠٧
من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر وما : عليه و سلم قال  رافع ان جابر بن عبد اهللا أخربه ان رسول اهللا صلى اهللا

  أكلت العافية منها فله منها صدقة قال أبو حممد العافية الطري وغري ذلك 
   ٦٦إسناده حسن واحلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف القطائع

بن  -  ٢٦٠٨ سعيد بن أبيض بن محال السبائي أخربنا عبد اهللا بن الزبري احلميدي ثنا الفرج بن سعيد بن علقمة 
استقطع : املأريب حدثين عن ثابت بن سعيد بن أبيض ان أباه سعيد بن أبيض حدثه عن أبيض بن محال حدثه انه 

امللح من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الذي يقال له ملح شذا مبأرب فأقطعه مث ان األقرع بن حابس 
امللح يف اجلاهلية وهو بأرض ليس هلا ماء ومن ورده أخذه وهو مثل ماء  التميمي قال يا نيب اهللا اين قد وردت

العد فاستقال النيب صلى اهللا عليه و سلم األبيض يف قطيعته يف امللح فقلت قد أقلته على ان جتعله مين صدقة 
رسول فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هو منك صدقة وهو مثل ماء العد من ورده أخذه قال وقطع له 

اهللا صلى اهللا عليه و سلم أرضا وخنال الذي باجلرف جرف مراد مكانه حني أقاله منه قال الفرج فهو على ذلك 
  من ورده أخذه 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

ان رسول : أخربنا حممد بن بشار ثنا غندر ثنا شعبة عن مساك بن حرب عن علقمة بن وائل عن أبيه  -  ٢٦٠٩
 عليه و سلم أقطعه أرضا قال فأرسل معي معاوية قال أعطها إياه قال حيىي ثنا حممد بن بشار ثنا اهللا صلى اهللا

  غندر هبذا احلديث 
   ٦٧إسناده صحيح على شرط مسلم : قال حسني سليم أسد 

  باب يف فضل الغرس

ن قال مسعت جابر بن أخربنا املعلى بن أسد ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا سليمان األعمش ثنا أبو سفيا -  ٢٦١٠
دخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف حائط : عبد اهللا يقول حدثين أم مبشر امرأة زيد بن حارثة قالت 

يل فقال يا أم مبشر أمسلم غرس هذا أم كافر قلت مسلم فقال ما من مسلم يغرس غرسا فيأكل منه إنسان أو 



  دابة أو طري اال كانت له صدقة 
   ٦٨إسناده صحيح : م أسد قال حسني سلي

  باب يف احلمى

أخربنا عبد اهللا بن الزبري ثنا الفرج بن سعيد قال أخربين عمي ثابت بن سعيد عن أبيه سعيد عن جده  -  ٢٦١١
سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن محى األراك فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و : أبيض بن محال انه 

قال أراكة يف حظاري فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم ال محى يف اآلراك قال فرج يعين سلم ال محى يف اآلراك ف
  بن أبيض حبظاري األرض اليت فيها الزرع احملاط عليها 

   ٦٩إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  باب يف النهي عن بيع املاء

ملنهال قال مسعت إياس بن عبد املزين حدثنا حممد بن يوسف ثنا بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أيب ا -  ٢٦١٢
سلم  ينهى : وكان من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم قال ال تبيعوا املاء فإين مسعت النيب صلى اهللا عليه و 

ال أدري ماء جاريا أو املاء املستقى    عن بيع املاء وقال عمرو بن دينار ال ندري أي ماء قال يقول 
   ٧٠صحيح على شرط البخاري  إسناده: قال حسني سليم أسد 

  باب يف الذي ال حيل منعه

حدثنا عثمان بن عمر ثنا كهمس عن سيار رجل من فزارة عن أبيه عن هبيسة عن أبيها عن النيب  -  ٢٦١٣
سلم انه  سلم فاستأذنه فدخل بينه وبني قميصه وقد قال عثمان : صلى اهللا عليه و  أتى النيب صلى اهللا عليه و 

اء فقال ما الشيء الذي ال حيل منعه قال ان تفعل اخلري  فالتزمه فقال ما الشيء الذي ال حيل منعه فقال امللح وامل
خري لك قال ما الشيء الذي ال حيل منعه قال ان تفعل اخلري خري لك وانتهى إىل امللح واملاء قيل لعبد اهللا تقول 

  به فأومأ برأسه 
حدثنا  - ٢٦١٤يب صلى اهللا عليه و سلم عامل خيرب باب ان الن ٧١إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

ا : مسدد ثنا حيىي عن عبيد اهللا حدثين نافع عن عبد اهللا  ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عامل خيرب بشطر م
  خيرج منها ما مترة أو زرع 

   ٧٢إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف النهي عن املخابرة

كنا خنابر قبل ان ينهانا : سن عن زكريا بن إسحاق ثنا أبو الزبري انه مسع جابرا يقول أخربنا أبو احل -  ٢٦١٥
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن اخلرب بسنتني أو ثالث على الثلث والشطر وشيء من تنب فقال لنا رسول 

يمنحها أ خاه فإن كره أن مينحها اهللا صلى اهللا عليه و سلم من كانت له أرض فليحرثها فإن كره أن حيرثها فل



  أخاه فليدعها 
إسناده صحيح وأبو احلسن هو أمحد بن عبد اهللا بن مسلم احلراين واحلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

٧٣   

  باب يف النهي عن املزارعة بالثلث والربع

السائب قال أخربنا حممد بن عيينة عن علي بن مسهر عن أيب إسحاق الشيباين عن عبد اهللا بن  -  ٢٦١٦
ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و : سألت عبد اهللا بن مغفل عن املزارعة فقال أخربين ثابت بن الضحاك األنصاري 

  سلم هنى عن املزارعة قال لعبد اهللا تقول به قال ال أقول باألول 
   ٧٤إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف النهي عن بيع األرض سنتني

سلم عن : أبو نعيم ثنا زهري عن أيب الزبري عن جابر قال أخربنا  -  ٢٦١٧ هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
  بيع األرض البيضاء سنتني أو ثالثا 

   ٧٥إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف الرخصة يف كراء األرض بالذهب والفضة

بن سعد عن حممد بن عكرمة بن عبد أخربنا إسحاق بن إبراهيم ثنا يزيد بن هارون انا إبراهيم  -  ٢٦١٨
الرمحن بن احلارث بن هشام عن حممد بن عبد الرمحن بن أيب لبيبة عن سعيد بن املسيب عن سعد بن أيب وقاص 

كنا نكري األرض على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مبا على السواقي من الزرع ومبا سعد من : قال 
اهللا عليه و سلم عن ذلك وأذن لنا أو قال رخص لنا يف ان نكريها بالذهب املاء منها فنهانا رسول اهللا صلى 

  والورق 
   ٧٦إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  باب يف اخلرص

حدثنا هاشم بن القاسم ثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرمحن عن عبد الرمحن بن مسعود بن نيار  -  ٢٦١٩
إذا خرصتم : ا فحدث ان النيب صلى اهللا عليه و سلم قال األنصاري قال جاء سهل بن أيب حثمة إىل جملسن

  فخذوا ودعوا دعوا الثلث فإن مل تدعوا الثلث فدعوا الربع 
   ٧٧إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

  باب يف النهي عن كسب األمة



سول اهللا هنى ر: حدثنا سهل بن محاد ثنا شعبة ثنا حممد بن جحادة عن أيب حازم عن أيب هريرة قال  -  ٢٦٢٠
سلم عن كسب اإلماء    صلى اهللا عليه و 

   ٧٨سلمان األشجعي موىل عزة : إسناده صحيح وأبو حازم هو : قال حسني سليم أسد 

  باب يف النهي عن كسب احلجام

أخربنا وهب بن جرير ثنا هشام عن حيىي عن إبراهيم بن عبد اهللا بن قارظ ان السائب بن يزيد حدثه  -  ٢٦٢١
كسب احلجام خبيث ومهر البغي خبيث : ج حدثه ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ان رافع بن خدي

  ومثن الكلب خبيث 
   ٧٩إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف الرخصة يف كسب احلجام

ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : أخربنا يزيد بن هارون انا محيد الطويل عن أنس بن مالك  -  ٢٦٢٢
  ه أبو طيبة وأمر له بصاعني من طعام حجم

   ٨٠إسناده صحيح واحلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

  باب يف النهي عن عسب الفحل

هنى رسول اهللا : أخربنا حممد بن عيسى ثنا بن فضيل عن األعمش عن أيب حازم عن أيب هريرة قال  -  ٢٦٢٣
سلم عن مثن عسب الفحل    صلى اهللا عليه و 

  إسناده صحيح : سليم أسد قال حسني 

هنى رسول اهللا : أخربنا مسلم بن إبراهيم ثنا القاسم بن الفضل ثنا أيب عن املهري قال قال أبو هريرة  -  ٢٦٢٤
سلم عن عسب الفحل وأجر املؤمسة    صلى اهللا عليه و 

   ٨١إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

  باب فيمن باع دارا فلم جيعل مثنها يف مثلها

أخربنا أبو نعيم ثنا إمساعيل هو بن إبراهيم بن مهاجر قال مسعت عبد امللك بن عمري قال مسعت  -  ٢٦٢٥
عمرو بن حريث عن أخيه سعيد بن حريث وكانت له صحبة قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

  من باع منكم دارا أو عقارا قمن ان ال يبارك له اال ان جيعله يف مثله : 
   ٨٢إسناده ضعيف لضعف إمساعيل بن إبراهيم بن مهاجر :  سليم أسد قال حسني

  باب يف حرمي البئر



أخربنا إسحاق بن إبراهيم انا عرعرة بن الربند الشامي ثنا إمساعيل بن مسلم عن احلسن عن عبد اهللا  -  ٢٦٢٦
ر حوله أربعني ذراعا من احتفر بئرا فليس ألحد ان حيف: بن مغفل عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  عطنا ملاشيته 
   ٨٣ضعف إمساعيل بن مسلم وعنعنة احلسن : إسناده فيه علتان : قال حسني سليم أسد 

  باب يف الشفعة

يف الشفعة إذا كان : أخربنا يعلى ثنا عبد امللك عن عطاء عن جابر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم  -  ٢٦٢٧
  صاحبها غائبا طريقها واحدا قال ينظر هبا وان كان 

وقد تكلم شعبة يف عبد امللك بن أيب سليمان من : " إسناده صحيح وقال الترمذي : قال حسني سليم أسد 
  أجل هذا احلديث 

قضى : أخربنا حممد بن العالء ثنا عبد اهللا بن إدريس عن بن جريج عن أيب الزبري عن جابر قال  -  ٢٦٢٨
 كل شرك مل يقسم ربعه أو حائط ال حيل له ان يبيع حىت يؤذن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بالشفعة يف

  شريكه فإن شاء أخذ وان شاء ترك فإن باع فلم يؤذنه فهو أحق به قيل أليب حممد تقول هبذا قال نعم 
  ومن  ١٩إسناده ضعيف ولكن احلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

  كتاب االستئذان

 )١   

  باب االستئذان ثالث

أن أبا موسى : أخربنا أبو النعمان ثنا يزيد بن زريع ثنا داود عن أيب نضرة عن أيب سعيد اخلدري  -  ٢٦٢٩
األشعري استأذن على عمر ثالث مرات فلم يؤذن له فرجع فقال ما رجعك قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا 

لتأتني مبن يشهد معك أو عليه و سلم يقول إذا استأذن املستأذن ثالث مرات فإن أذن له وإال فلريجع فقال 
ألفعلن وألفعلن قال أبو سعيد وأتانا وأنا يف قوم من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف املسجد وهو 

ا فقال أنشد اهللا منكم رجال مسع ذلك من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اال  فزع من وعيد عمر إياه فقام علين
  خربه اين معك على هذا وقال ذاك آخرون فسري عن أيب موسى شهد يل به قال فرفعت رأسي فقلت أ

ابن أيب هند وأبو نضرة : حممد بن الفضل وداود هو : إسناده صحيح أبو النعمان هو : قال حسني سليم أسد 
   ٢املنذر بن مالك : هو 

  باب كيف االستئذان



أتيت رسول : جابر بن عبد اهللا قال  أخربنا سعيد بن الربيع ثنا شعبة عن حممد بن املنكدر قال مسعت -  ٢٦٣٠
  اهللا صلى اهللا عليه و سلم فضربت بابه فقال من ذا فقلت انا فقال أنا أنا فكره ذلك 

   ٣إسناده صحيح واحلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

  باب يف النهي ان يطرق الرجل أهله ليال

هنى : ن دثار يذكر عن جابر بن عبد اهللا قال أخربنا حممد بن يوسف ثنا سفيان قال مسعت حمارب ب -  ٢٦٣١
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ان يطرق الرجل أهله ليال أو خيوهنم أو يلتمس عثراهتم قال سفيان قوله أو 

  خيوهنم أو يلتمس عثراهتم ما أدري شيء قاله حمارب أو شيء هو يف احلديث 
   ٤يه إسناده صحيح واحلديث متفق عل: قال حسني سليم أسد 

  باب يف افشاء السالم

ا قدم رسول اهللا : أخربنا سعيد بن عامر عن عوف عن زرارة بن أوىف عن عبد اهللا بن سالم قال  -  ٢٦٣٢ مل
سلم املدينة استشرفه الناس فقالوا قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال فخرجت فيمن  صلى اهللا عليه و 

وجه كذاب فكان أول ما مسعته يقول يا أيها الناس أفشوا خرج فلما رأيت وجهه عرفت ان وجهه ليس ب
  السالم وأطعموا الطعام وصلوا األرحام وصلوا والناس نيام تدخلوا اجلنة بسالم 

   ٥إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف حق املسلم على املسلم

ل قال رسول اهللا صلى اهللا عليه أخربنا عبيد اهللا عن إسرائيل عن أيب إسحاق عن احلارث عن علي قا -  ٢٦٣٣
للمسلم على املسلم ست يسلم عليه إذا لقيه ويشمته إذا عطس ويعوده إذا مرض وجييبه إذا دعاه : و سلم 

  ويشهده إذا تويف وحيب له ما حيب لنفسه وينصح له بالغيب 
   ٦ابن عبد اهللا األعور : إسناده حسن احلارث هو : قال حسني سليم أسد 

  الراكب على املاشي باب يف تسليم

أخربنا أبو هانئ اخلوالين ان أبا علي اجلنيب حدثه عن فضالة بن عبيد عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و  -  ٢٦٣٤
  يسلم الراكب على املاشي والقائم على القاعد والقليل على الكثري : سلم قال 

   ٧عمرو بن مالك : علي هو  محيد بن هانئ وأبو: إسناده صحيح وأبو هانئ هو : قال حسني سليم أسد 

  باب يف رد السالم على أهل الكتاب



أخربنا خالد بن خملد ثنا مالك عن عبد اهللا بن دينار عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه  -  ٢٦٣٥
  ان اليهود إذا سلم أحدهم فإمنا يقول السام عليك قل عليك : و سلم 

   ٨ند مالك يف كتاب السالم إسناده قوي وهو ع: قال حسني سليم أسد 

  باب يف التسليم على الصبيان

كنت أمشي مع ثابت البناين فمر بصبيان فسلم عليهم : حدثنا سهل بن محاد ثنا شعبة عن سيار قال  -  ٢٦٣٦
وحدث ثابت انه كان مع أنس فمر بصبيان فسلم عليهم وحدث أنس انه كان مع النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  عليهم  فمر بصبيان فسلم
   ٩إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف التسليم على النساء

بن أيب محزة عن بن أيب حسني حدثين شهر عن أمساء بنت يزيد بن  -  ٢٦٣٧ أخربنا احلكم بن نافع عن شعيب 
م بينا هي يف نسوة فمر عليهن النيب صلى اهللا عليه و سلم فسل: السكن إحدى نساء بين عبد األشهل اهنا 

  عليهن 
   ١٠إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  باب إذا أقريء على الرجل السالم كيف يرد

بن أيب محزة عن الزهري قال حدثين أبو سلمة بن عبد الرمحن ان  -  ٢٦٣٨ أخربنا احلكم بن نافع عن شعيب 
عائش هذا جربيل يقرأ  يا: عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه و سلم قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  عليك السالم قالت وعليه السالم ورمحة اهللا وبركاته قالت وهو يرى ماال أرى 
   ١١إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف رد السالم

حدثنا عبد اهللا بن مسلمة ثنا سليمان هو بن املغرية عن محيد بن هالل عن عبد اهللا بن الصامت عن  -  ٢٦٣٩
صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأتيته حني قضى صالته فكنت أول من حيا بتحية اإلسالم : أيب ذر قال 

قال عليك السالم ورمحة اهللا ممن أنت قال قلت من غفار قال فأهوى بيده قلت يف نفسي كره اين انتميت إىل 
  غفار 

   ١٢إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف فضل التسليم ورده



بن حصني قال ح -  ٢٦٤٠ يمان عن عوف عن أيب رجاء عن عمران  جاء : دثنا حممد بن كثري ثنا جعفر بن سل
رجل إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال السالم عليكم فرد عليه وقال عشر مث جاء رجل فسلم فقال السالم 

اهللا وبركاته فرد عليه عليكم ورمحة اهللا فرد عليه فقال عشرون وجاء رجل فسلم فقال السالم عليكم ورمحة 
  وقال ثالثون 

   ١٣إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب إذا سلم على الرجل وهو يبول

: أخربنا إسحاق ثنا معاذ بن هشام حدثين أيب عن قتادة عن احلسن عن احلصني عن املهاجر بن قنفذ  -  ٢٦٤١
  ه السالم حىت توضأ فلما توضأ رده عليه انه سلم على النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو يبول فلم يرد علي

واحلضني هو ابن املنذر . إسناده صحيح ورواية احلسن عن التابعني موصولة وإن عنعن : قال حسني سليم أسد 
١٤   

  باب يف النهي عن الدخول على النساء

بن عامر قال  أخربنا حيىي بن بسطام ثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أيب حبيب عن أيب اخلري عن عقبة -  ٢٦٤٢
ال تدخلوا على النساء قيل يا رسول اهللا اال احلمو قال احلمو املوت قال : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  حيىي احلمو قرابة للزوج 
   ١٥إسناده صحيح واحلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

  باب يف نظرة الفجأة

ان عن يونس عن عمرو بن سعيد عن أيب زرعة بن عمرو حدثنا حممد بن يوسف وأبو نعيم عن سفي -  ٢٦٤٣
  سألت النيب صلى اهللا عليه و سلم عن نظرة الفجأة فقال اصرف بصرك : بن جرير عن أبيه عن جده قال 

   ١٦إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف ذيول النساء

بنت أيب عبيد عن أم سلمة زوج  أخربنا أمحد بن خالد ثنا حممد هو بن إسحاق عن نافع عن صفية -  ٢٦٤٤
سئل النيب صلى اهللا عليه و سلم عن ذيل املرأة فقال شربا فقلت يا رسول : النيب صلى اهللا عليه و سلم قالت 

  اهللا أذن تبدو أقدامهن قال فذراعا ال يزدن عليه قال عبد اهللا الناس يقولون عن نافع عن سليمان بن يسار 
   ١٧عيف فيه عنعنة ابن إسحاق ولكنه متابع عليه فيصح اإلسناد واهللا أعلم إسناده ض: قال حسني سليم أسد 

  باب يف كراهية إظهار الزينة



أخربنا حممد بن يوسف ثنا سفيان عن منصور حدثين ربعي بن حراش عن امرأة عن أخت حلذيفة  -  ٢٦٤٥
 الفضة ما حتلني به أما انه يا معشر النساء أما لكن يف: قالت خطبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال 

  ليست منكن امرأة حتلى الذهب فتظهره اال عذبت به 
   ١٨إسناده ضعيف فيه امرأة ربعي بن حراش وهي جمهولة : قال حسني سليم أسد 

  باب يف النهي عن الطيب إذا خرجت

ستعطرت مث أميا امرأة ا: أخربنا أبو عاصم عن ثابت بن عمار عن غنيم بن قيس عن أيب موسى  -  ٢٦٤٦
  خرجت فيوجد رحيها فهي زانية وكل عني زان وقال أبو عاصم يرفعه بعض أصحابنا 

   ١٩إسناده صحيح مرسال وهو صحيح موصوال أيضا : قال حسني سليم أسد 

  باب يف الواصلة واملستوصلة

ن اهللا لع: أخربنا حممد بن يوسف عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اهللا قال  -  ٢٦٤٧
الوامشات واملستومشات واملتنمصات واملتفلجات للحسن املغريات خلق اهللا فبلغ ذلك امرأة من بين أسد يقال هلا 
ا يل ال ألعن من لعن رسول اهللا صلى اهللا عليه  أم يعقوب فجاءت فقالت بلغين انك لعنت كيت وكيت فقال وم

 فما وجدت فيه ما تقول قال لئن كنت قرأتيه لقد و سلم وهو يف كتاب اهللا فقالت لقد قرأت ما بني اللوحني
فقالت بلى قال فإنه قد هنى عنه فقالت } ما آتاكم الرسول فخذوه وما هناكم عنه فانتهوا { وجدتيه أما قرأت 

فإين أرى أهلك يفعلون قال فادخلي فانظري فدخلت فنظرت فلم تر من حاجتها شيئا فقال لو كانت كذلك ما 
  جامعتها 
   ٢٠إسناده صحيح :  سليم أسد قال حسني

  باب يف النهي عن مكامعة الرجل الرجل واملرأة املرأة

أخربنا عثمان بن حممد ثنا يزيد بن حباب حدثين حيىي بن أيوب احلضرمي أخربين عياش بن عباس  -  ٢٦٤٨
عليه و سلم احلمريي عن أيب احلصني احلجري عن أيب عامر قال مسعت أبا رحيانه صاحب رسول اهللا صلى اهللا 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ينهى عن عشر خصال مكامعة الرجل الرجل يف شعار واحد ليس : يقول 
بينهما شيء ومكامعة املرأة املرأة يف شعار واحد ليس بينهما شيء والنتف والوشم والنهبة وركوب النمور 

  عبد اهللا أبو عامر شيخ هلم واملكامعة املضاجعة واختاذ الديباج ها هنا على العاتقني ويف أسفل الثياب قال 
اهليثم بن : وأبو احلصني احلجري هو . إسناده فيه أبو عامر احلجري وباقي رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

   ٢١شفي الرعيين 

  باب لعن املخنثني واملترجالت



ي عن حيىي عن عكرمة عن بن أخربنا يزيد بن هارون ووهب بن جرير قاال ثنا هشام هو الدستوائ -  ٢٦٤٩
ان النيب صلى اهللا عليه و سلم لعن املخنثني من الرجال واملترجالت من النساء وقال أخرجوهم من : عباس 

  بيوتكم قال فاخرج النيب صلى اهللا عليه و سلم فالنا وأخرج عمر فالنا أو فالنة قال عبد اهللا فأشك 
   ٢٢إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  ان الفخذ عورة باب يف

أخربنا احلكم بن املبارك انا مالك عن أيب النضر عن زرعة بن عبد الرمحن عن أبيه وكان من  -  ٢٦٥٠
جلس عندنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وفخذي منكشفة فقال مخر عليك أما : أصحاب الصفة قال 

  علمت ان الفخذ عورة 
   ٢٣أيضا يتقوى هبا إسناده جيد وله شواهد : قال حسني سليم أسد 

  باب يف النهي عن دخول املرأة احلمام

دخل على عائشة نسوة : أخربنا يعلى حدثنا األعمش عن عمرو بن مرة عن سامل بن أيب اجلعد قال  -  ٢٦٥١
من أهل محص يستفتينها فقالت لعلكن من النسوة الاليت يدخلن احلمامات قلن نعم قالت مسعت رسول اهللا 

ا بينها وبني اهللا عز و جل صلى اهللا عليه و    سلم يقول ما من امرأة تضع ثياهبا يف غري بيت زوجها اال هتكت م
إسناده منقطع أبو اجلعد سامل مل يسمع من عائشة ولكن احلديث صحيح باإلسناد التايل : قال حسني سليم أسد 

  ابن عبيد : ويعلى هو . 

هذا : ن منصور عن سامل عن أيب املليحي عن عائشة قال أبو حممد أخربنا عبيد اهللا عن إسرائيل ع -  ٢٦٥٢
  احلديث 

   ٢٤إسناده صحيح وهو مكرر سابقه : قال حسني سليم أسد 

  باب ال يقيمن أحدكم أخاه من جملسه

أخربنا مسدد ثنا بشر بن املفضل ثنا عبيد اهللا عن نافع عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا  -  ٢٦٥٣
  لرجل يعين أخاه من جملسه مث يقعد فيه ولكن تفسحوا أو توسعوا ال يقيم ا: عليه و سلم 

   ٢٥إسناده صحيح واحلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

  باب إذا قام من جملسه مث رجع إليه فهو أحق به

ه حدثنا أمحد بن عبد اهللا ثنا زهري ثنا سهيل عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا علي -  ٢٦٥٤
  إذا قام أحدكم أو الرجل من جملسه مث رجع إليه فهو أحق به : و سلم 

   ٢٦إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



  باب يف النهي عن اجللوس يف الطرقات

سلم : أخربنا أبو الوليد الطيالسي ثنا شعبة ثنا أبو إسحاق عن الرباء  -  ٢٦٥٥ ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
نصار فقال إن كنتم فاعلني فاهدوا السبيل وأفشوا السالم وأعينوا املظلوم قال شعبة مل مر بناس جلوس من األ

  يسمع هذا احلديث أبو إسحاق من الرباء 
   ٢٧إسناده منقطع ولكن احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف وضع إحدى الرجلني على األخرى

قال مسعت الزهري حيدث عن عباد بن متيم عن عمه أخربنا حممد بن أمحد بن أيب خلف ثنا سفيان  -  ٢٦٥٦
ا يف املسجد واضعا إحدى رجليه على األخرى : قال    رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مستلقي

   ٢٨إسناده صحيح واحلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

  باب ال يتناجى اثنان دون صاحبهما

عمش عن أيب وائل عن عبد اهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه أخربنا عبيد اهللا بن موسى عن األ -  ٢٦٥٧
  إذا كنتم ثالثة فال يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك حيزنه : و سلم 

   ٢٩إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف كفارة اجمللس

يب العالية عن أيب برزة حدثنا يعلى بن عبيد ثنا حجاج يعين بن دينار عن أيب هاشم عن رفيع عن أ -  ٢٦٥٨
ملا كان بآخرة كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا جلس يف اجمللس فأراد أن يقوم قال : األسلمي قال 

سبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك فقالوا يا رسول اهللا إنك لتقول اآلن 
  فارة ملا يكون يف اجملالس كالما ما كنت تقوله فيما خال فقال هذا ك

   ٣٠حيىي بن دينار : امسه : إسناده صحيح وأبو هاشم هو الرفاعي قيل : قال حسني سليم أسد 

  باب إذا عطس الرجل ما يقول

أخربنا سعيد بن عامر عن شعبة عن حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن أخيه عيسى عن أبيه عبد  -  ٢٦٥٩
سلم قال الرمحن بن أيب ليلى عن أيب  العاطس يقول احلمد هللا على : أيوب األنصاري عن النيب صلى اهللا عليه و 

  كل حال ويقول الذي يشمته يرمحكم اهللا ويرد عليه يهديكم اهللا ويصلح بالكم 
   ٣١إسناده ضعيف حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى سيئ احلفظ جدا : قال حسني سليم أسد 

  باب إذا مل حيمد اهللا ال يشمته



سليمان عن أنس قال  -  ٢٦٦٠ عطس رجالن عند النيب صلى اهللا عليه : أخربنا أمحد بن عبد اهللا ثنا زهري عن 
و سلم فشمت أو مشت أحدمها ومل يشمت اآلخر فقيل له يا رسول اهللا مشت هذا ومل تشمت اآلخر فقال إن 

  هذا محد اهللا وان هذا مل حيمد اهللا قال عبد اهللا سليمان هو التيمي 
   ٣٢إسناده صحيح واحلديث متفق عليه : ال حسني سليم أسد ق

  باب كم يشمت العاطس

عطس : أخربنا أبو الوليد ثنا عكرمة هو بن عمار قال حدثين إياس بن سلمة قال حدثين أيب قال  -  ٢٦٦١
  رجل عند النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال يرمحك اهللا مث عطس أخرى فقال الرجل مزكوم 

   ٣٣إسناده قوي : يم أسد قال حسني سل

  باب يف النهي عن التصاوير

كان لنا ثوب : أخربنا سعيد بن عامر عن شعبة عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه قال قالت عائشة  -  ٢٦٦٢
  فيه تصاوير فجعلته بني يدي النيب صلى اهللا عليه و سلم وهو يصلي فنهاين أو قالت فكرهه قالت فجعلته وسائد 

   ٣٤إسناده صحيح واحلديث متفق عليه : ليم أسد قال حسني س

  باب ال تدخل املالئكة بيتا فيه تصاوير

أخربنا أبو النعمان حدثنا عبد الواحد بن زياد ثنا عمارة بن القعقاع ثنا احلارث العكلي عن أيب زرعة  -  ٢٦٦٣
ان املالئكة ال تدخل بيتا : ل بن عمرو بن جرير عن عبد اهللا بن جني عن علي ان النيب صلى اهللا عليه و سلم قا

  فيه كلب وال صورة وال جنب 
   ٣٥إسناده جيد إذا كان عبد اهللا بن جني مسعه من علي : قال حسني سليم أسد 

  باب يف النفقة على العيال

حدثنا أبو الوليد ثنا شعبة قال عدي بن ثابت أخربين قال مسعت عبد اهللا بن يزيد حيدث عن أيب  -  ٢٦٦٤
املسلم إذا أنفق نفقة على أهله وهو حيتسبها فهي له : ي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم انه قال مسعود البدر

  صدقة 
   ٣٦إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف الدابة يركب عليها ثالثة

قال أخربنا أبو النعمان ثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم األحول عن مورق عن عبد اهللا بن جعفر  -  ٢٦٦٥
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا قفل تلقي يب وباحلسن أو باحلسني قال وأراه قال احلسن فحملين بني : 



  يديه واحلسن وراءه قدمنا املدينة وحنن على الدابة اليت عليها النيب صلى اهللا عليه و سلم 
   ٣٧إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  اباب يف صاحب الدابة أحق بصدره

بن خالد عن عبد  -  ٢٦٦٦ أخربنا سعيد بن سليمان عن إسحاق بن حيىي بن طلحة عن املسيب بن رافع ومعبد 
أتينا قيس بن سعد بن عبادة يف بيته فأذن املؤذن للصالة : اهللا بن يزيد اخلطمي وكان أمريا على الكوفة قال 

فقال رجل ليس بدونه يقال له عبد اهللا بن  وقلنا لقيس قم فصل لنا فقال مل يكن ألصلي بقوم لست عليهم بأمري
سلم الرجل أحق بصدر دابته وصدر فراشه وان يوم يف  حنظلة بن الغسيل قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  رحلة فقال قيس بن سعد عند ذلك يا فالن ملوىل له قم فصل هلم 
   ٣٨إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

اباب ما جاء ان على كل ذروة بعري    شيطان

أخربنا عبيد اهللا بن موسى عن أسامة بن زيد عن حممد بن محزة بن عمرو األسلمي قال وقد صحب  -  ٢٦٦٧
سلم قال مسعت أيب يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  على ذروة : أبوه رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  اتكم كل بعري شيطان فإذا ركبتموها فسموا اهللا وال تقصروا على حاج
   ٣٩إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  باب يف النهي عن ان يتخذ الدواب كراسي

أخربنا عثمان بن حممد ثنا شبابة بن سوار ثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أيب حبيب عن سهل بن معاذ  -  ٢٦٦٨
: و سلم قال بن أنس عن أبيه وكان من أصحاب النيب صلى اهللا عليه و سلم ان رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  اركبوا هذه الدواب ساملة وال تتخذوها كراسي 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  : أخربنا عبد اهللا بن صاحل عن الليث اال انه خمالف شبابة يف شيء  -  ٢٦٦٩
   ٤٠مل حيكم عليه احملقق : قال حسني سليم أسد 

  باب السفر قطعة من العذاب

مالك عن مسي عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا  أخربنا خالد بن خملد ثنا -  ٢٦٧٠
السفر قطعة من العذاب مينع أحدكم نومه وطعامه وشرابه فإذا قضى أحدكم هنمته من سفره : عليه و سلم 

  فليعجل الرجعة إىل أهله 
   ٤١إسناده قوي وهو عند مالك يف االستئذان : قال حسني سليم أسد 



  ذا ودع رجالباب ما يقول إ

حدثنا مسلم بن إبراهيم ثنا سعيد بن أيب كعب ثنا أبو احلسن العبدي قال حدثين موسى بن ميسرة  -  ٢٦٧١
جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال له يا نيب اهللا اين أريد السفر : العبدي عن أنس بن مالك قال 

يده فقال له يف حفظ اهللا ويف كنفه زودك اهللا التقوى وغفر فقال له مىت قال غدا ان شاء اهللا قال فاتاه فأخذه ب
  لك ذنبك ووجهك للخري أينما توخيت أو أينما توجهت شك سعيد يف إحدى الكلمتني 

   ٤٢إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

  باب يف الدعاء إذا سافر

كان النيب : سرجس قال أخربنا يزيد بن هارون حدثين شعبة ثنا عاصم األحول عن عبد اهللا بن  -  ٢٦٧٢
سلم إذا سافر قال اللهم إين أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة املنقلب واحلور بعد الكور  صلى اهللا عليه و 

  ودعوة املظلوم وسوء املنظر يف األهل واملال 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

لي بن عبد اهللا البارقي عن عبد اهللا بن أخربنا حيىي بن حسان ثنا محاد بن سلمة عن أيب الزبري عن ع -  ٢٦٧٣
سلم كان إذا سافر فركب راحلته كرب ثالثا ويقول : عمر  سبحان الذي سخر { ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

اللهم اين أسألك يف سفري هذا الرب والتقوى ومن العمل ما } لنا هذا وما كنا له مقرنني وإنا إىل ربنا ملنقلبون 
لينا السفر واطو لنا بعد األرض اللهم أنت الصاحب يف السفر واخلليفة يف األهل اللهم ترضى اللهم هون ع

  اصحبنا يف سفرنا واخلفنا يف أهلنا خبري 
   ٤٣إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب ما يقول عند الصعود واهلبوط

كنا إذا صعدنا كربنا وإذا : ل أخربنا أمحد بن عبد اهللا ثنا أبو زبيد عن حصني عن سامل عن جابر قا -  ٢٦٧٤
  هبطنا سبحنا 

بن القاسم : إسناده صحيح وأبو زبيد هو : قال حسني سليم أسد     ٤٤عبثر 

  باب يف النهي عن اجلرس

أخربنا احلكم بن املبارك ثنا مالك عن نافع عن أيب اجلراح موىل أم حبيبة عن أم حبيبة عن النيب صلى  -  ٢٦٧٥
سلم قال    ري اليت فيها اجلرس ال تصحبها املالئكة الع: اهللا عليه و 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



أخربنا أمحد بن عبد اهللا ثنا زهري ثنا سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا  -  ٢٦٧٦
  ال تصحب املالئكة رفقة فيها كلب أو جرس : عليه و سلم قال 

   ٤٥حيح إسناده ص: قال حسني سليم أسد 

  باب النهي عن لعن الدواب

أخربنا سليمان بن حرب ثنا محاد بن زيد عن أيوب عن أيب قالبة عن أيب املهلب عن عمران بن  -  ٢٦٧٧
ان النيب صلى اهللا عليه و سلم كان يف سفر فسمع لعنة فقال ما هذا قالوا فالنة لعنت راحلتها فقال : حصني 

  أين انظر إليها ناقة ورقاء ضعوا عنها فإهنا ملعونة قال عمران ك
عبد اهللا بن زيد وأبو املهلب : ابن كيسان وأبو قالبة هو : إسناده صحيح وأيوب هو : قال حسني سليم أسد 

   ٤٦عمرو بن معاوية : هم 

  باب ال تسافر املرأة اال ومعها حمرم

ال : ى اهللا عليه و سلم حدثنا يعلى ثنا األعمش عن أيب صاحل عن أيب سعيد قال قال رسول اهللا صل -  ٢٦٧٨
  تسافر املرأة سفرا ثالثة أيام فصاعدا اال ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ذو رحم حمرم منهما 

   ٤٧إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب ان الواحد يف السفر شيطان

ل قال النيب صلى اهللا أخربنا اهليثم بن مجيل ثنا عاصم هو بن حممد العمري عن أبيه عن بن عمر قا -  ٢٦٧٩
  لو يعلم الناس ما يف الوحدة مل يسر راكب بليل وحده أبدا : عليه و سلم 

   ٤٨إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب ما يقول إذا نزل منزال

أخربنا أمحد بن إسحاق وعفان قاال ثنا وهيب حممد بن عجالن عن يعقوب بن عبد اهللا بن األشج  -  ٢٦٨٠
سلم عن سعيد بن امل سيب عن سعد بن مالك عن خولة بنت حكيم قالت مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

لو ان أحدكم إذا نزل منزال قال أعوذ بكلمات اهللا التامات من شر ما خلق مل يضره يف ذلك املنزل : يقول 
  شيء حىت يرحتل منه 

ابن خالد : صحيح ووهيب هو  إسناده حسن من أجل حممد بن عجالن ولكن احلديث: قال حسني سليم أسد 
٤٩   

  باب يف الركعتني إذا نزل منزال



ان النيب صلى اهللا عليه و سلم كان إذا : أخربنا أبو عاصم عن عثمان بن سعد عن أنس بن مالك  -  ٢٦٨١
  نزل منزال مل يرحتل منه حىت يصلي ركعتني أو يودع املنزل بركعتني قال عبد اهللا عثمان بن سعد ضعيف 

   ٥٠إسناده ضعيف لضعف عثمان بن سعد : سليم أسد قال حسني 

  باب ما يقول إذا قفل من السفر

أخربنا حيىي بن حسان ثنا محاد بن سلمة عن أيب الزبري عن علي بن عبد اهللا البارقي عن عبد اهللا بن  -  ٢٦٨٢
  دون لربنا حامدون أن النيب صلى اهللا عليه و سلم كان إذا رجع من سفره قال آيبون إن شاء تائبون عاب: عمر 

   ٥١إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب الدعاء عند النوم

ان رسول اهللا : أخربنا أبو الوليد ثنا شعبة قال ثنا أبو إسحاق قال مسعت الرباء بن عازب يقول  -  ٢٦٨٣
سلم أمر رجال إذا أخذ مضجعه ان يقول اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إ ليك صلى اهللا عليه و 

وفوضت أمري إليك وأجلأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك ال ملجأ وال منجا منك إال إليك آمنت بكتابك 
  الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت فإن مات مات على الفطرة 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

سعيد املقربي عن أيب  أخربنا أبو النعمان ثنا محاد بن زيد عن عبيد اهللا بن عمر عن سعيد بن أيب -  ٢٦٨٤
سلم  إذا آوى أحدكم إىل فراشه فلينفض فراشه بداخل إزاره فإنه : هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

ال يدري ما خلفه فيه وليقل اللهم بك وضعت جنيب وبك أرفعه اللهم إن أمسكت نفسي فاغفر هلا وإن أرسلتها 
  فاحفظها مبا حتفظ به عبادك الصاحلني 

   ٥٢واحلديث متفق عليه . حممد بن الفضل : إسناده صحيح وأبو النعمان هو : ل حسني سليم أسد قا

  باب يف التسبيح عند النوم

أخربنا يزيد بن هارون انا العوام بن حوشب قال حدثين عمرو بن مرة عن عبد الرمحن بن أيب ليلى  -  ٢٦٨٥
ا ما نقول إذا أخذنا أتانا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ح: عن علي قال  ىت وضع قدمه بيين وبني فاطمة فعلمن

مضاجعنا ثالثا وثالثني تسبيحة وثالثا وثالثني حتميدة وأربعا وثالثني تكبرية قال علي فما تركتها بعد فقال له 
  رجل وال ليلة صفني قال وال ليلة صفني 

   ٥٣إسناده صحيح واحلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

  قول إذا انتبه من نومهباب ما ي



: أخربنا حممد بن يوسف عن سفيان عن عبد امللك بن عمري عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال  -  ٢٦٨٦
  كان النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا استيقظ قال احلمد هللا الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور 

  إسناده صحيح على شرط البخاري : قال حسني سليم أسد 

أخربنا حممد بن يزيد احلزامي حدثنا الوليد بن مسلم ثنا األوزاعي قال حدثين عمري بن هانئ العنسي  -  ٢٦٨٧
من تعار من : قال حدثين جنادة بن أيب أمية قال حدثين عبادة بن الصامت عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

مد وهو على كل شيء قدير سبحان اهللا واحلمد هللا الليل فقال ال إله اال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احل
دعا استجيب له فإن عزم  وال إله إال اهللا واهللا أكرب وال حول وال قوة إال باهللا مث قال رب اغفر يل أو قال مث 

  فتوضأ مث صلى تقبل صالته 
   ٥٤إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب ما يقول إذا أصبح

ف عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن أبزى عن أبيه أخربنا حممد بن يوس -  ٢٦٨٨
كان النيب صلى اهللا عليه و سلم إذا أصبح قال أصبحنا على فطرة اإلسالم وكلمة اإلخالص ودين نبينا : قال 

سلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما    حممد صلى اهللا عليه و 
  عبد اهللا بن عبد الرمحن وثقه أمحد وابن حبان إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أخربنا سعيد بن عامر عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن عمرو بن عاصم عن أيب هريرة قال قال أبو  -  ٢٦٨٩
يا رسول اهللا مرين بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت قال قل اللهم فاطر السماوات واألرض عامل : بكر 

ومليكه أشهد ان ال إله اال أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان الغيب والشهادة رب كل شيء 
  وشركه قال قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك 

   ٥٥إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب ما يقول إذا لبس ثوبا جديدا

وب عن أيب مرحوم عن سهل بن أخربنا عبد اهللا بن سعيد يعين بن يزيد املقربي ثنا سعيد هو بن أيب أي -  ٢٦٩٠
من لبس ثوبا فقال احلمد هللا الذي كساين هذا : معاذ بن أنس عن أبيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ا تقدم من ذنبه    ورزقنيه من غري حول مين وال قوة غفر له م
   ٥٦عبد الرحيم بن ميمون : إسناده حسن وأبو مرحوم هو : قال حسني سليم أسد 

  ب ما يقول إذا دخل املسجد وإذا خرجبا

بن بالل عن ربيعة عن عبد امللك بن سعيد عن أيب محيد  -  ٢٦٩١ أخربنا عبد اهللا بن مسلمة ثنا سليمان يعين 
إذا دخل أحدكم املسجد فليقل اللهم افتح يل أبواب : أو أيب أسيد قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 



  م اين أسألك من فضلك رمحتك وإذا خرج فليقل الله
   ٥٧إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب ما يقول إذا دخل السوق

أخربنا يزيد بن هارون انا أزهر بن سنان عن حممد بن واسع قال قدمت مكة فلقيت هبا أخي سامل بن  -  ٢٦٩٢
ق فقال ال إله اال اهللا من دخل السو: عبد اهللا فحدثين عن أبيه عن جده ان النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

وحده ال شريك له له امللك وله احلمد حييي ومييت وهو حي ال ميوت بيده اخلري وهو على كل شيء قدير كتب 
اهللا له ألف ألف حسنة وحما عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة قال فقدمت خراسان فلقيت قتيبة بن 

  يف موكبه فيأيت السوق فيقوم فيقوهلا مث يرجع  مسلم فقلت اين آتيك هبدية فحدثته فكان يركب
   ٥٨إسناده ضعيف لضعف أزهر بن سنان : قال حسني سليم أسد 

  باب تسموا بامسي وال تكنوا بكنييت

أخربنا سعيد بن عامر عن هشام عن حممد بن سريين عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا  -  ٢٦٩٣
  وا بكنييت تسموا بامسي وال تكن: عليه و سلم 

   ٥٩إسناده صحيح واحلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

  باب يف حسن األمساء

حدثنا عفان بن مسلم ثنا هشيم انا داود بن عمرو عن عبد اهللا بن أيب زكريا اخلزاعي عن أيب  -  ٢٦٩٤
سلم  وأمساء آبائكم فأحسنوا إنكم تدعون يوم القيامة بأمسائكم : الدرداء قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  أمساءكم 
   ٦٠إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  باب ما يستحب من األمساء

بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و  -  ٢٦٩٥ أخربنا حممد بن كثري انا عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن 
  أحب األمساء إىل اهللا عبد اهللا وعبد الرمحن : سلم 

   ٦١مل حيكم عليه احملقق : د قال حسني سليم أس

  باب ما يكره من األمساء



ان النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى : أخربنا زكريا بن عدي ثنا معتمر عن الركني عن أبيه عن مسرة  -  ٢٦٩٦
  ان يسمى أرقاؤنا أربعة أمساء أفلح ونافع ورباح وجناح 

   ٦٢إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  ءباب يف تغيري األمسا

: حدثنا حجاج بن منهال ثنا محاد هو بن سلمة عن عبيد اهللا عن نافع عن بن عمر عن أم عاصم  -  ٢٦٩٧
  كان يقال هلا عاصية فسماها النيب صلى اهللا عليه و سلم مجيلة 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: أيب رافع عن أيب هريرة قال  حدثنا مسدد ثنا حيىي بن سعيد ثنا شعبة حدثنا عطاء بن أيب ميمونة عن -  ٢٦٩٨
  كان اسم زينب برة فسماها النيب صلى اهللا عليه و سلم زينب 

   ٦٣إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف النهي عن ان يقول ما شاء اهللا وشاء فالن

ائشة أخربنا يزيد بن هارون انا شعبة عن عبد امللك بن عمري عن ربعي بن حراش عن الطفيل أخي ع -  ٢٦٩٩
قال رجل من املشركني لرجل من املسلمني نعم القوم أنتم لوال انكم تقولون ما شاء اهللا وشاء حممد : قال 

  فسمع النيب صلى اهللا عليه و سلم فقال ال تقولوا ما شاء اهللا وشاء حممد ولكن قولوا ما شاء اهللا مث شاء حممد 
   ٦٤إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  عنب الكرمباب ال يقال لل

أخربنا يزيد بن هارون انا حممد هو بن إسحاق عن صاحل بن إبراهيم عن عبد الرمحن األعرج عن أيب  -  ٢٧٠٠
سلم    ال تقولوا حلائط العنب الكرم إمنا الكرم الرجل املسلم : هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

   ٦٥يه إسناده ضعيف ولكن احلديث متفق عل: قال حسني سليم أسد 

  باب يف املزاح

كان غالم يسوق بأزواج النيب صلى : حدثنا أبو عاصم عن عبيد اهللا بن عبيد اهللا عن بن عباس قال  -  ٢٧٠١
سلم فقال يا أجنشة رويدا سوقك بالقوارير    اهللا عليه و 

   ٦٦إسناده ال خطم له وال زمام ولكن احلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

  ب ليضحك به الناسباب يف الذي يكذ



أخربنا يزيد بن هارون أخربنا هبز بن حكيم عن أبيه عن جده قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و  -  ٢٧٠٢
  ويل للذي حيدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ويل له : سلم يقول 

   ٦٧إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

  باب يف الشعر

دة بن سليمان عن حممد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن عكرمة أخربنا حممد بن عيسى ثنا عب -  ٢٧٠٣
  صدق النيب صلى اهللا عليه و سلم أمية بن أيب الصلت يف شيء من شعره فقال : عن بن عباس قال 

سلم صدق فقال ) والنسر لألخرى وليث مرصد ... رجل وثور حتت رجل ميينه (    فقال النيب صلى اهللا عليه و 
فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم صدق فقال ) محراء يصبح لوهنا يتورد ... خر ليلة والشمس تطلع كل آ( 

  قائل 
   ٦٨فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم صدق ) إال معذبة وإال جتلد ... تأىب فما تطلع لنا يف رسلها ( 

  باب يف ان من الشعر حكمة

أخربين بن شهاب أخربه عن أيب بكر بن  أخربنا أبو عاصم عن بن جريج عن زياد هو ان سعد قال -  ٢٧٠٤
عبد الرمحن بن هشام عن مروان بن احلكم عن عبد الرمحن بن األسود بن عبد يغوث عن أيب كعب عن النيب 

سلم قال    ان من الشعر حكمة : صلى اهللا عليه و 
   ٦٩ولكنه صرح بالتحديث عند أمحد . إسناده ضعيف فيه عنعنة ابن جريج : قال حسني سليم أسد 

  باب ألن ميتلىء جوف أحدكم

أخربنا عبيد اهللا بن موسى حدثنا حنظلة عن سامل عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و  -  ٢٧٠٥
  إلن ميتلئ جوف أحدكم قيحا أو دما خري له من ان ميتلئ شعرا : سلم 

  ومن  ٢٠إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  كتاب الرقاق

 )١   

   به خريا يفقهه يف الدينباب من يرد اهللا

أخربنا سعيد بن سليمان عن إمساعيل بن جعفر عن عبد اهللا بن سعيد بن أيب هند عن أبيه عن بن  -  ٢٧٠٦
  من يرد اهللا به خريا يفقهه يف الدين : عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

   ٢إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



  باب يف الصحة والفراغ

أخربنا املكي بن إبراهيم ثنا عبد اهللا هو بن سعيد انه مسع أباه حيدث عن بن عباس قال قال رسول  -  ٢٧٠٧
  ان الصحة والفراغ نعمتان من نعم اهللا مغبون فيهما كثري من الناس : اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

   ٣إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف حفظ السمع

و بن عون انا خالد يعين بن عبد اهللا عن خالد احلذاء عن عكرمة عن بن عباس عن النيب أخربنا عمر -  ٢٧٠٨
سلم قال    من استمع إىل حديث قوم وهم له كارهون صب يف إذنه اآلنك : صلى اهللا عليه و 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حاق عن حممد بن إبراهيم عن سلمة أخربنا أبو الوليد الطيالسي ثنا محاد بن سلمة عن حممد بن إس -  ٢٧٠٩
ال تتبع النظرة النظرة فإن األوىل لك : بن أيب الطفيل عن علي قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  واآلخرة عليك 
   ٤إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

  باب يف حفظ اللسان

قلت : عبد اهللا بن سفيان عن أبيه قال  أخربنا سعيد بن الربيع ثنا شعبة عن يعلى بن عطاء قال مسعت -  ٢٧١٠
يا رسول اهللا أخربين بعمل يف اإلسالم ال أسأل عنه أحدا قال اتق اهللا مث استقم قال قلت مث أي شيء قال فأشار 

  إىل لسانه 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

بن معاذ  أخربنا أبو نعيم ثنا إبراهيم يعين بن إمساعيل بن جممع قال أخربين بن -  ٢٧١١ شهاب عن عبد الرمحن 
قلت يا رسول اهللا مرين بأمر اعتصم به قال قل ريب اهللا مث استقم قال قلت يا نيب : عن سفيان بن عبد اهللا قال 

  اهللا ما أكثر ما ختوف علي قال فأخذ نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم بلسانه مث قال هذا 
  م بن إمساعيل بن جممع ولكن احلديث صحيح إسناده ضعيف لضعف إبراهي: قال حسني سليم أسد 

قيل يا رسول : أخربنا حممد بن يوسف ثنا مالك بن مغول عن األعمش عن أيب سفيان عن جابر قال  -  ٢٧١٢
  اهللا أي اإلسالم أفضل قال من سلم املسلمون من لسانه ويده 

   ٥إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف الصمت



بن عيسى عن عبد اهللا بن عقبة عن يزيد بن عمرو عن أيب عبد الرمحن احلبلي عن أخربنا إسحاق  -  ٢٧١٣
  من صمت جنا : عبد اهللا بن عمرو بن العاص قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

   ٦إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  باب ما جاء يف الغيبة

ن العالء عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا أخربنا نعيم بن محاد عن عبد العزيز بن حممد ع -  ٢٧١٤
انه قيل له ما الغيبة قال ذكرك أخاك مبا يكره قيل وان كان يف أخي ما أقول قال فإن كان فيه : عليه و سلم 

  فقد اغتبته وان مل يكن فيه فقد هبته 
   ٧إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  باب يف الكذب

مد ثنا جرير عن إدريس األودي عن أيب إسحاق عن أيب األحوص ان عبد اهللا أخربنا عثمان بن حم -  ٢٧١٥
سلم قال  إن شرار الروايا روايا الكذب وال يصلح من الكذب جدا : يرفع احلديث إىل النيب صلى اهللا عليه و 

ن الكذب وال هزال وال يعد الرجل ابنه مث ال ينجز له ان الصدق يهدي إىل الرب وان الرب يهدي إىل اجلنة وا
يهدي إىل الفجور وان الفجور يهدي إىل النار وانه يقال للصادق صدق وبر ويقال للكاذب كذب وفجر وان 

الرجل ليصدق حىت يكتب عند اهللا صديقا ويكذب حىت يكتب عند اهللا كذابا وإنه قال لنا هل أنبئكم ما العضة 
  وإن العضة هي النميمة اليت تفسد بني الناس 

   ٨ابن عبد احلميد وإدريس هو ابن يزيد األودي : إسناده صحيح وجرير هو : سد قال حسني سليم أ

  باب يف حفظ اليد

أخربنا أبو نعيم ثنا زكريا عن الشعيب قال مسعت عبد اهللا بن عمرو يقول قال رسول اهللا صلى اهللا  -  ٢٧١٦
  املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده : عليه و سلم 

   ٩إسناده صحيح واحلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

  باب يف أكل الطيب

أخربنا أبو نعيم ثنا الفضيل بن مرزوق ثنا عدي بن ثابت عن أيب حازم عن أيب هريرة قال قال رسول  -  ٢٧١٧
ني يا أيها الناس ان اهللا طيب ال يقبل اال طيبا وان اهللا أمر املؤمنني مبا أمر به املرسل: اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

يا أيها الذين آمنوا كلوا { وقال } يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صاحلا إين مبا تعملون عليم { قال 
قال مث ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغرب ميد يديه إىل السماء يا رب يا رب } من طيبات ما رزقناكم 

  جاب لذلك ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي باحلرام فأىن يست
   ١٠إسناده صحيح على شرط مسلم : قال حسني سليم أسد 



  باب ما يكفي من الدنيا

حدثنا عفان ثنا محاد بن سلمة عن اجلريري عن أيب نضرة عن عبد اهللا بن مولة عن بريدة األسلمي  -  ٢٧١٨
  يكفي أحدكم من الدنيا خادم ومركب : قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

   ١١إسناده صحيح عبد اهللا بن مولة بينا أنه ثقة :  سليم أسد قال حسني

  باب يف ذهاب الصاحلني

حدثنا سعيد بن منصور ثنا أبو عوانة عن بيان هو بن بشري األمحسي عن قيس عن مرداس األسلمي  -  ٢٧١٩
  ري يذهب الصاحلون أسالفا ويبقى حثالة كحثالة الشع: قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

   ١٢إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف احملافظة على الصوم

أخربنا إسحاق بن عيسى عن عبد الرمحن بن أيب الزناد عن عمرو بن أيب عمرو عن سعيد املقربي  -  ٢٧٢٠
كم من صائم ليس له من صيامه إال الظمأ وكم من قائم : عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  يس له من قيامه إال السهر ل
   ١٣إسناده حسن ولكن احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف احملافظة على الصالة

أخربنا عبد اهللا بن يزيد حدثنا سعيد هو بن أيب أيوب قال حدثين كعب بن علقمة عن عيسى بن  -  ٢٧٢١
انه ذكر الصالة يوما فقال من حافظ :  هالل الصديف عن عبد اهللا بن عمرو عن النيب صلى اهللا عليه و سلم

عليها كانت له نورا وبرهانا وجناة من النار يوم القيامة ومن مل حيافظ عليها مل تكن له نورا وال جناة وال برهانا 
  وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأيب بن خلف 

   ١٤إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف قيام الليل

أخربنا عبد اهللا بن صاحل قال حدثين الليث قال حدثين بن عجالن عن حسني بن عبد اهللا بن عبيد  -  ٢٧٢٢
سلم كان يرغب يف قيام الليل حىت قال : اهللا بن عباس عن عكرمة عن بن عباس  ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  ولو بركعة 
ولكن احلديث صحيح .  بن عبيد اهللا إسناده ضعيف جدا من أجل حسني بن عبد اهللا: قال حسني سليم أسد 

   ١٥لغريه 



  باب يف االستغفار

: أخربنا حممد بن يوسف ثنا إسرائيل ثنا أبو إسحاق عن عبيد بن عمر أيب املغرية عن حذيفة قال  -  ٢٧٢٣
سلم فقال أين أنت  كان يف لساين ذرب على أهلي ومل يكن يعدوهم إىل غريهم فسألت النيب صلى اهللا عليه و 

االستغفار اين ألستغفر اهللا كل يوم مائة مرة قال أبو إسحاق فحدثت به أبا بردة وأبا بكر بين أيب موسى قاال من 
  قال النيب صلى اهللا عليه و سلم استغفر اهللا كل يوم مائة مرة استغفر اهللا وأتوب إليه 

   ١٦إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

  باب يف تقوى اهللا

ن املبارك عن سلم بن قتيبة عن سهيل القطعي عن ثابت عن أنس عن النيب صلى اهللا حدثنا احلكم ب -  ٢٧٢٤
قال قال ربكم أنا أهل أن اتقى فمن اتقاين فأنا أهل أن } أهل التقوى وأهل املغفرة { أنه قرأ : عليه و سلم 

  اغفر له 
  إسناده ضعيف لضعف سهيل بن أيب حزم : قال حسني سليم أسد 

بن حممد قال ثنا معتمر عن كهمس بن احلسن عن أيب السلييل عن أيب ذر قال قال  حدثنا عثمان -  ٢٧٢٥
  } ومن يتق اهللا جيعل له خمرجا { إين ألعلم آية لو أخذ الناس هبا لكفتهم : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

   ١٧إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  باب يف احملقرات

نا سعيد هو بن مسلم بن بانك عن مالك عن عامر بن عبد اهللا بن الزبري أخربنا منصور بن سلمة ث -  ٢٧٢٦
يا عائش إياك وحمقرات : عن عوف بن احلارث عن عائشة قالت قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  الذنوب فإن هلا من اهللا طالبا 
   ١٨إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

  باب يف التوبة

إبراهيم ثنا علي بن مسعدة الباهلي ثنا قتادة عن أنس قال قال رسول اهللا صلى اهللا حدثنا مسلم بن  -  ٢٧٢٧
  كل بين آدم خطاء وخري اخلطائني التوابني : عليه و سلم 

   ١٩إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  باب اهللا أفرح بتوبة العبد



نعمان هو بن بشري أنه مسعه يقول أخربنا النضر بن مشيل ثنا محاد بن سلمة عن مساك بن حرب عن ال -  ٢٧٢٨
سافر رجل يف األرض تنوفة فقال حتت شجرة ومعه راحلة وعليها زاده : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

وطعامه فاستيقظ وقد ذهبت راحلته فعال شرفا فلم ير شيئا مث عال شرفا فلم ير شيئا مث عال شرفا فلم ير شيئا 
  خطامها فما هو بأشد فرحا هبا من اهللا بتوبة عبده إذا تاب إليه قال فالتفت فإذا هو هبا جتر 

   ٢٠إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

  باب يف األمل واألجل

خط : حدثنا مسدد ثنا حيىي عن سفيان عن أبيه عن أيب يعلى عن الربيع بن خثيم عن عبد اهللا قال  -  ٢٧٢٩
سلم خطا مربعا مث  خط وسطه خطا مث خط حوله خطوطا وخط خطا خارجا من لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

اخلط فقال هذا اإلنسان للخط األوسط وهذا األجل حميط به وهذه األعراض للخطوط فإذا أخطأه واحد هنشه 
  اآلخر وهذا األمل للخط اخلارج 

   ٢١املنذر بن يعلى : إسناده صحيح وأبو يعلى هو : قال حسني سليم أسد 

  نباب ما ذئبان جائعا

أخربنا أبو النعمان حدثنا عبد اهللا بن املبارك عن زكريا عن حممد بن عبد الرمحن بن سعد بن زرارة  -  ٢٧٣٠
سلم  ا ذئبان جائعان أرسال يف غنم : عن بن كعب بن مالك عن أبيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و  م

  بأفسد هلا من حرص املرء على املاء والشرف لدينه 
   ٢٢إسناده صحيح : أسد  قال حسني سليم

  باب حسن الظن باهللا

أخربنا أبو النعمان ثنا عبد اهللا بن املبارك ثنا هشام بن الغاز عن حيان أيب النضر عن واثلة بن األسقع  -  ٢٧٣١
  انا عند ظن عبدي يب فليظن يب ما شاء : عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال قال اهللا تبارك وتعاىل 

حدثنا احلكم بن نافع  - ٢٧٣٢وأنذر عشريتك األقربني { باب  ٢٣إسناده صحيح : د قال حسني سليم أس
ام النيب : عن شعيب عن الزهري قال أخربين سعيد بن املسيب وأبو سلمة بن عبد الرمحن ان أبا هريرة قال  ق

سلم حني أنزل اهللا تعاىل  شتروا أنفسكم فقال يا معشر قريش ا} وأنذر عشريتك األقربني { صلى اهللا عليه و 
ال أغين  من اهللا ال أغين عنكم من اهللا شيئا يا بين عبد مناف ال أغين عنكم من اهللا شيئا يا عباس بن عبد املطلب 

ال أغين عنك من اهللا شيئا يا فاطمة بنت حممد سليين ما شئت ال  عنك من اهللا شيئا يا صفية بنت عبد املطلب 
  أغين عنك من اهللا شيئا 

   ٢٤إسناده صحيح واحلديث متفق عليه : سد قال حسني سليم أ

  باب ال ينجي أحدكم عمله



أخربنا احلسن بن الربيع ثنا أبو األحوص عن األعمش عن أيب سفيان عن جابر قال قال رسول اهللا  -  ٢٧٣٣
سلم  ل قاربوا وسددوا واعلموا ان أحدا منكم لن ينجيه عمله قالوا يا رسول اهللا وال أنت قا: صلى اهللا عليه و 

  وال انا اال ان يتغمدين اهللا برمحة منه وفضل 
   ٢٥إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب ما من أحد اال ومعه قرينة من اجلن

أخربنا حممد بن يوسف عن سفيان عن منصور عن سامل بن أيب اجلعد عن أبيه عن عبد اهللا قال قال  -  ٢٧٣٤
ا منكم من : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  أحد اال ومعه قرينه من اجلن وقرينه من املالئكة قالوا وإياك قال م

  نعم وإياي ولكن اهللا أعانين عليه فأسلم قال أبو حممد من الناس من يقول أسلم استسلم أقول ذلك 
   ٢٦إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ا أعلم   باب لو تعلمون م

لو : حدثنا أبو الوليد ثنا شعبة عن موسى بن أنس عن أنس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال  -  ٢٧٣٥
  تعلمون ما أعلم لضحكتم قليال ولبكيتم كثريا 

  إسناده صحيح واحلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

  مبثل هذا : سلم حدثنا عفان ثنا مهام ثنا قتادة عن أنس عن النيب صلى اهللا عليه و  -  ٢٧٣٦
بله : قال حسني سليم أسد     ٢٧إسناده صحيح وهو مكرر ما ق

  باب يف هوان الدنيا على اهللا

ان النيب صلى اهللا عليه و سلم مر : أخربنا حجاج ثنا محاد بن سلمة عن أيب املهزم عن أيب هريرة  -  ٢٧٣٧
نعم قال واهللا للدنيا أهون على اهللا من بسخلة جرباء قد أخرجها أهلها قال ترون هذه هينة على أهلها قالوا 

  هذه على أهلها 
   ٢٨إسناده ضعيف جدا أبو املهزم متروك : قال حسني سليم أسد 

  باب أي األعمال أفضل

سأل رجل النيب : أخربنا جعفر بن عون ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أيب املراوح عن أيب ذر قال  -  ٢٧٣٨
سلم فقال أي األ   عمال أفضل قال إميان باهللا وجهاد يف سبيل اهللا صلى اهللا عليه و 

  إسناده صحيح واحلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 



أخربنا يزيد بن هارون ثنا هشام عن أيب حيىي عن أيب جعفر انه مسع أبا هريرة يقول قال رسول اهللا  -  ٢٧٣٩
سلم    قال أبو حممد أبو جعفر رجل من األنصار أفضل األعمال عند اهللا إميان ال شك فيه : صلى اهللا عليه و 
   ٢٩إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

ا حيب لنفسه   باب ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه م

سلم  -  ٢٧٤٠ ال : أخربنا يزيد بن هارون انا شعبة عن قتادة عن أنس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
ا حيب لنفسه    يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه م

  إسناده صحيح : حسني سليم أسد  قال

أخربنا يزيد بن هارون وهاشم بن القاسم قاال ثنا شعبة عن قتادة عن أنس عن النيب صلى اهللا عليه و  -  ٢٧٤١
  ال يؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليه من والده وولده والناس أمجعني : سلم قال 

   ٣٠إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب أي املؤمنني خري

بن زيد بن جدعان عن عبد الرمحن بن أيب بكرة عن أيب بكرة  -  ٢٧٤٢ ان : أخربنا أبو نعيم ثنا زهري عن علي 
رجال قال يا رسول اهللا أي الناس خري قال من طال عمره وحسن عمله قال فأي الناس شر قال من طال عمره 

  وساء عمله 
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  بإسناده مثله : نا محاد بن سلمة عن علي بن زيد حدثنا حجاج ث -  ٢٧٤٣
   ٣١إسناده ضعيف وانظر سابقه : قال حسني سليم أسد 

  باب يف فضل آخر هذه األمة

أخربنا أبو املغرية قال ثنا األوزاعي ثنا أسيد بن عبد الرمحن عن خالد بن دريك عن بن حمرييز قال  -  ٢٧٤٤
ثا مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال نعم أحدثك قلت أليب مجعة رجل من الصحابة حدثنا حدي

تغدينا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ومعنا أبو عبيدة بن اجلراح فقال يا رسول اهللا أحد : حديثا جيدا 
  خري منا أسلمنا وجاهدنا معك قال نعم قوم يكونون من بعدكم يؤمنون يب ومل يروين 

   ٣٢اده صحيح إسن: قال حسني سليم أسد 

  باب يف تعاهد القرآن



أخربنا عبيد اهللا بن عبد اجمليد ثنا شعبة عن منصور قال مسعت أبا وائل عن عبد اهللا عن النيب صلى  -  ٢٧٤٥
سلم قال  بئسما ألحدكم ان يقول نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي فاستذكروا القرآن فإنه : اهللا عليه و 

  نعم من عقلها أسرع تفصيا من صدور الرجال من ال
   ٣٣إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب ال ينبغي ألحد ان يقول انا خري من يونس بن مىت

أخربنا أبو نعيم ثنا سفيان عن األعمش عن أيب وائل عن عبد اهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه  -  ٢٧٤٦
  ال يقولن أحدكم انا خري من يونس بن مىت : و سلم 

   ٣٤إسناده صحيح : يم أسد قال حسني سل

  باب على كل مسلم صدقة

أخربنا حممد بن جعفر املدائين ثنا شعبة عن سعيد بن أيب بردة عن أبيه عن أيب موسى األشعري قال  -  ٢٧٤٧
على كل مسلم صدقة قالوا يا رسول اهللا فإن مل يستطع أو مل يفعل قال : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

يأكل منه ويتصدق قال أفرأيت إن مل يفعل قال يعني ذا احلاجة امللهوف قال أفرأيت إن مل يفعل قال يعتمل بيديه ف
  يأمر باخلري قال أفرأيت إن مل يفعل قال ميسك عن الشر فإهنا له صدقة 

   ٣٥إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب من راءى راءى اهللا به

ة قال حدثين أبو صخر انه مسع مكحوال يقول حدثين أبو هند أخربنا عبد اهللا بن يزيد ثنا حيو -  ٢٧٤٨
  من قام مقام رياء ومسعة راءى اهللا به يوم القيامة ومسع : الداري انه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

   ٣٦إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب مثل املؤمن مثل الزرع

بن إبراهيم عن عبد اهللا بن كعب عن أبيه كعب بن مالك  حدثنا حممد بن يوسف ثنا سفيان -  ٢٧٤٩ عن سعد 
مثل املؤمن مثل اخلامة من الزرع تفيؤها الرياح تعد هلا مرة : قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

وتضجعها أخرى حىت يأتيه املوت ومثل الكافر كمثل األرزة اجملذية على أصلها ال يصيبها شيء حىت يكون 
  ا مرة واحدة قال أبو حممد اخلامة الضعيف اجنعافه

   ٣٧إسناده صحيح على شرط البخاري : قال حسني سليم أسد 

  باب الدنيا خضرة حلوة



أخربنا حممد بن يوسف عن األوزاعي عن بن شهاب عن سعيد بن املسيب وعروة بن الزبري ان  -  ٢٧٥٠
عطاين مث سألته فأعطاين مث سألته فأعطاين مث سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فأ: حكيم بن حزام قال 

سألته فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا حكيم ان هذا املال خضر حلو فمن أخذه بسخاوة نفس بورك 
  له فيه ومن أخذه بإشراف نفس مل يبارك له فيه وكان كالذي يأكل وال يشبع واليد العليا خري من اليد السفلى 

   ٣٨إسناده صحيح :  قال حسني سليم أسد

  باب ان اهللا كره لكم قيل وقال

بن عمري عن وراد موىل املغرية عن  -  ٢٧٥١ حدثنا زكريا بن عدي ثنا عبيد اهللا بن عمرو الرقي عن عبد امللك 
هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن وأد البنات وعقوق األمهات وعن منع وهات وعن قيل : املغرية قال 

  لسؤال وإضاعة املال وقال وكثرة ا
   ٣٩إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف األئمة املضلني

أخربنا سليمان بن حرب ثنا محاد بن زيد عن أيوب عن أيب قالبة عن أيب أمساء عن ثوبان ان رسول  -  ٢٧٥٢
  إمنا أخاف على أميت األئمة املضلني : اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

   ٤٠إسناده صحيح :  قال حسني سليم أسد

ا   باب انصر أخاك ظاملا أو مظلوم

لينصر : حدثنا أبو نعيم ثنا زهري عن أيب الزبري عن جابر ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال  -  ٢٧٥٣
ا لينهه فإنه نصره وإن كان مظلوما فلينصره  ا فإن كان ظامل   الرجل أخاه ظاملا أو مظلوم

   ٤١حيح إسناده ص: قال حسني سليم أسد 

  باب الدين النصيحة

أخربنا جعفر بن عون عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم ونافع عن بن عمر قال قال رسول اهللا  -  ٢٧٥٤
سلم  الدين النصيحة قال قلنا ملن يا رسول اهللا قال هللا ولرسوله ولكتابه وألئمة املسلمني : صلى اهللا عليه و 

  وعامتهم 
   ٤٢ن إسناده حس: قال حسني سليم أسد 

  باب ان اإلسالم بدأ غريبا



حدثنا زكريا بن عدي ثنا حفص بن غياث عن األعمش عن أيب إسحاق عن أيب األحوص عن عبد  -  ٢٧٥٥
إن اإلسالم بدأ غريبا وسيعود غريبا أظن حفصا قال فطوىب : اهللا قال قال لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  القبائل  للغرباء قيل ومن الغرباء قال النزاع من
   ٤٣إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف حب لقاء اهللا

بن الصامت ان رسول اهللا صلى اهللا  -  ٢٧٥٦ أخربنا حجاج بن منهال ثنا مهام عن قتادة عن أنس عن عبادة 
بعض  من أحب لقاء اهللا أحب اهللا لقاءه ومن كره لقاء اهللا كره اهللا لقاءه فقالت عائشة أو: عليه و سلم قال 

أزواجه انا لنكره املوت قال ليس ذاك ولكن املؤمن إذا حضره املوت بشر برضوان اهللا وكرامته فليس شيء 
أحب إليه مما أمامه فأحب لقاء اهللا وأحب اهللا لقاءه وان الكافر إذا حضره املوت بشر بعذاب اهللا وعقوبته فليس 

  أكره إليه مما أمامه فكره لقاء اهللا وكره اهللا لقاءه 
   ٤٤إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف املتحابني يف اهللا

أخربنا احلكم بن املبارك ثنا مالك عن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن معمر عن أيب احلباب سعيد بن  -  ٢٧٥٧
بون ان اهللا تعاىل يقول يوم القيامة أين املتحا: سيار عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ال ظل اال ظلي    جباليل اليوم أظلهم يف ظلي يوم 
   ٤٥إسناده صحيح وهو عند مالك يف الشعر : قال حسني سليم أسد 

  باب ال يتمىن أحدكم املوت

حدثنا احلكم بن نافع أخربين شعيب عن الزهري قال أخربين أبو عبيد موىل عبد الرمحن بن عوف ان  -  ٢٧٥٨
ال يتمن أحدكم املوت أما حمسنا فلعله ان يزداد : صلى اهللا عليه و سلم يقول أبا هريرة قال مسعت رسول اهللا 

  إحسانا واما مسيئا فلعله ان يستعتب 
باب يف قول النيب صلى اهللا عليه و سلم بعثت انا والساعة كهاتني  ٤٦إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

بعثت : س عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال حدثنا وهب بن جرير ثنا شعبة عن أيب التياح عن أن -  ٢٧٥٩
  انا والساعة كهاتني وأشار وهب بالسبابة والوسطى 

 - ٢٧٦٠باب يف قول النيب صلى اهللا عليه و سلم أنتم آخر األمم  ٤٧إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 
: ى اهللا عليه و سلم يقول أخربنا النضر بن مشيل ثنا هبز بن حكيم عن أبيه عن جده قال مسعت رسول اهللا صل

  إنكم وفيتم سبعني أمة أنتم آخرها وأكرمها على اهللا 
   ٤٨إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 



  باب يف فضل أهل بدر

ان النيب صلى اهللا : حدثنا عمرو بن عاصم ثنا محاد بن سلمة عن عاصم عن أيب صاحل عن أيب هريرة  -  ٢٧٦١
جل منهم فقال انه وانه فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم أليس قد شهد بدرا عليه و سلم قال أين فالن فغمزه ر

ا شئتم فقد غفرت لكم    قالوا بلى قال فلعل اهللا اطلع على أهل بدر فقال اعملوا م
   ٤٩إسناده حسن من أجل عاصم بن هبدلة : قال حسني سليم أسد 

  باب النهي ان يقول مطرنا بنوء كذا وكذا

بن دينار عن عتاب بن حنني عن أيب سعيد اخلدري  حدثنا عفان -  ٢٧٦٢ ثنا محاد بن سلمة قال أخربنا عمرو 
لو حبس اهللا القطر عن أميت عشر سنني مث أنزله ألصبحت طائفة من : ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  أميت هبا كافرين يقولون هو بنوء جمدح قال اجملدح كوكب يقال له الدبران 
   ٥٠إسناده جيد : ليم أسد قال حسني س

  باب احلسنة بعشرة أمثاهلا

أخربنا عمرو بن عون انا خالد بن عبد اهللا عن واصل موىل أيب عيينة عن بشار بن أيب سيف عن  -  ٢٧٦٣
الوليد بن عبد الرمحن عن عياض بن غطيف قال أتينا أبا عبيدة بن اجلراح نعوده فقال مسعت رسول اهللا صلى 

سلم ي   احلسنة بعشر أمثاهلا : قول اهللا عليه و 
   ٥١إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

  باب ما قيل يف ذي الوجهني

أخربنا األسود بن عامر ثنا شريك عن الركني عن نعيم بن حنظلة قال شريك ورمبا قال النعمان بن  -  ٢٧٦٤
سلم قال  كان له يوم القيامة لسانان  من كان ذا وجهني يف الدنيا: حنظلة عن عمار عن النيب صلى اهللا عليه و 

  من نار 
باب يف قول النيب صلى اهللا عليه و سلم أميا رجل لعنته أو سببته  ٥٢إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

حدثنا املعلى بن أسد ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال  -  ٢٧٦٥
اللهم انا بشر فأي املسلمني لعنته أو شتمته أو جلدته فاجعلها له صالة : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  ورمحة وقربة تقربه هبا إليك يوم القيامة 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا حممد بن عبد اهللا بن منري عن أبيه عن األعمش عن أيب سفيان عن جابر عن النيب صلى اهللا  -  ٢٧٦٦
  ان فيه زكاة ورمحة  مثله اال: عليه و سلم 

باب يف قول النيب صلى اهللا عليه و سلم لو ان يل مثل أحد ذهبا  ٥٣إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



بن مرة قال مسعت سويد بن احلارث عن أيب ذر قال  -  ٢٧٦٧ حدثنا سليمان بن حرب ثنا شعبة عن عمرو 
جبل أحد يل ذهبا اموت يوم اموت عندي دينار أو  ما يسرين ان: مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

  نصف دينار اال لغرمي 
   ٥٤إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

  باب يف املوبقات

حدثنا حممد بن الفضل وسليمان بن حرب قاال حدثنا محاد هو بن زيد قال ثنا أيوب عن محيد بن  -  ٢٧٦٨
أدق يف أعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول اهللا  انكم لتأتون أمورا هي: هالل عن عبادة بن قرظ قال 

حملمد يعين بن سريين فقال صدق فأرى جر اإلزار من ذلك  سلم من املوبقات فذكر    صلى اهللا عليه و 
   ٥٥إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب احلمى من فيح جهنم

اعة عن رافع بن خديج قال قال رسول حدثنا حممد بن يوسف عن سفيان عن أبيه عن عباية بن رف -  ٢٧٦٩
  احلمى من فيح جهنم أو من فور جهنم فأبردوها باملاء : اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

   ٥٦إسناده صحيح على شرط البخاري : قال حسني سليم أسد 

  باب املرض كفارة

عبد اهللا بن عمرو أخربنا يزيد بن هارون ثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن القاسم بن خميمرة عن  -  ٢٧٧٠
ا أحد من املسلمني يصاب ببالء يف جسده اال أمر اهللا احلفظة : قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  م

  الذين حيفظونه فقال اكتبوا لعبدي يف كل يوم وليلة مثل ما كان يعمل من اخلري ما كان حمبوسا يف وثاقي 
   ٥٧سم مسعه من عبد اهللا بن عمرو إسناده صحيح إذا كان القا: قال حسني سليم أسد 

  باب أجر املريض

: أخربنا يعلى بن عبيد حدثنا األعمش عن إبراهيم التيمي عن احلارث بن سويد عن عبد اهللا قال  -  ٢٧٧١
دخلت على رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وهو يوعك فوضعت يدي عليه فقلت يا رسول اهللا إنك لتوعك 

كما يوعك رجالن منكم قال قلت ذلك بأن لك أجرين قال أجل وما من مسلم  وعكا شديدا فقال إين أوعك
  يصيبه أذى مرض فما سواه إال حط عنه من سيئاته كما حتط الشجرة ورقها 

 -  ٢٧٧٢باب يف فضل الصالة على النيب صلى اهللا عليه و سلم  ٥٨إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 
جعفر املدين عن العالء بن عبد الرمحن عن أبيه عن أيب هريرة قال قال  أخربنا حيىي بن حسان ثنا إمساعيل بن

  من صلى علي صالة واحدة صلى اهللا عليه عشرا : رسول اهللا 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



سلمة عن ثابت عن سليمان موىل احلسن بن علي عن عبد اهللا  -  ٢٧٧٣ حدثنا سليمان بن حرب ثنا محاد بن 
جاء النيب صلى اهللا عليه و سلم يوما وهو يري البشر يف وجهه فقيل يا رسول اهللا : عن أبيه قال  بن أيب طلحة

انا نرى يف وجهك بشرا مل نكن نراه قال أجل ان ملكا أتاين فقال يل يا حممد ان ربك يقول لك أما يرضيك ان 
  عليه عشرا قال قلت بلى ال يصلي عليك أحد من أمتك اال صليت عليه عشرا وال يسلم عليك اال سلمت 

  إسناده ضعيف ولكن احلديث جيد : قال حسني سليم أسد 

حدثنا حممد بن يوسف ثنا سفيان عن عبد اهللا بن السائب عن زاذان عن عبد اهللا بن مسعود قال قال  -  ٢٧٧٤
   ان هللا مالئكة سياحني يف األرض يبلغوين عن أميت السالم: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

سلم  ٥٩إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد  أخربنا احلكم  - ٢٧٧٥باب يف أمساء النيب صلى اهللا عليه و 
بن نافع أخربنا شعيب بن أيب محزة عن الزهري قال أخربين حممد بن جبري بن مطعم عن أبيه قال مسعت رسول 

أنا املاحي الذي ميحو اهللا يب الكفر وأنا احلاشر إن يل أمساء انا حممد وأنا أمحد و: اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
  الذي حيشر الناس على قدمي وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده أحد 

   ٦٠إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف أكل السحت

سابط أخربنا حجاج بن منهال ثنا محاد بن سلمة ثنا عبد اهللا بن عثمان بن خثيم عن عبد الرمحن بن  -  ٢٧٧٦
يا كعب بن عجرة انه لن يدخل اجلنة حلم نبت : عن جابر بن عبد اهللا ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  من سحت 
   ٦١إسناده قوي : قال حسني سليم أسد 

  باب املؤمن يؤجر يف كل شيء

: عن صهيب قال أخربنا أبو حامت البصري ثنا محاد بن سلمة انا ثابت عن عبد الرمحن بن أيب ليلى  -  ٢٧٧٧
بينما رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم جالس إذ ضحك فقال أال تسألوين مما اضحك فقالوا مم تضحك قال 

عجبا من أمر املؤمن كله له خري ان أصابه ما حيب محدا هللا عليه فكان له خري وان أصابه ما يكره فصرب كان له 
  خري وليس كل أحد أمره خري له اال املؤمن 

   ٦٢ولكن احلديث صحيح . إسناده ضعيف من أجل روح بن أسلم :  سليم أسد قال حسني

  باب لو كان البن آدم واديان من مال

كنت أمسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و : أخربنا يزيد بن هارون ثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال  -  ٢٧٧٨
آدم واديان من مال البتغى إليهما ثالثا  سلم فال أدري أشيء أنزل عليه أم شيء يقوله وهو يقول لو كان البن



  وال ميأل جوف بن آدم اال التراب ويتوب اهللا على من تاب 
   ٦٣إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف النهي عن القصص

حدثنا أبو نعيم ثنا عبد اهللا بن عامر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول اهللا صلى  -  ٢٧٧٩
سلم  اهللا عليه ال يقص إال أمري أو مأمور أو مرائي قلت لعمرو بن شعيب إنا كنا نسمع متكلف فقال هذا ما : و 
  مسعت 

   ٦٤إسناده ضعيف لضعف عبد اهللا بن عامر األسلمي : قال حسني سليم أسد 

  باب يف الرخصة يف القصص

ك بن ميسرة قال مسعت كردوسا أخربنا حممد بن العالء ثنا حيىي بن أيب بكري عن شعبة عن عبد املل -  ٢٧٨٠
ألن أقعد يف مثل : وكان قاصا يقول أخربين رجل من أهل بدر انه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

هذا اجمللس أحب إيل من ان أعتق أربع رقاب قال قلت انا أي جملس يعين قال كان حينئذ يقص قال أبو حممد 
  الرجل من أصحاب بدر هو علي 

   ٦٥إسناده جيد : سليم أسد  قال حسني

  باب ال يلدغ املؤمن من جحر مرتني

أخربنا عبد اهللا بن صاحل قال حدثين الليث قال ثنا عقيل عن بن شهاب قال أخربين سعيد بن املسيب  -  ٢٧٨١
  ال يلدغ املؤمن من جحر واحد مرتني : ان أبا هريرة أخربه ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

   ٦٦ولكن احلديث متفق عليه . إسناده ضعيف عبد اهللا بن صاحل سيئ احلفظ جدا : سليم أسد  قال حسني

  باب الشيطان جيري من بن آدم جمرى الدم

أخربنا حممد بن العالء ثنا أبو أسامة عن جمالد عن عامر عن جابر قال ورمبا سألت عن جابر قال قال  -  ٢٧٨٢
خلوا على املغيبات فإن الشيطان جيري ورمبا قال يسلك الشيطان من ال تد: رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  بن آدم جمرى الدم قالوا ومنك قال نعم ولكن اهللا أعانين عليه فأسلم 
   ٦٧إسناده ضعيف لضعف جمالد بن سعيد : قال حسني سليم أسد 

  باب يف أشد الناس بالء

سئل النيب صلى اهللا عليه : عد عن سعد قال أخربنا أبو نعيم ثنا سفيان عن عاصم عن مصعب بن س -  ٢٧٨٣
و سلم أي الناس أشد بالء قال األنبياء مث األمثل فاألمثل يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان يف دينه صالبة 



  زيد صالبة وان كان يف دينه رقة خفف عنه وال يزال البالء بالعبد حىت ميشي على األرض ماله خطيئة 
سلم ال تطروين  ٦٨ناده حسن واحلديث صحيح إس: قال حسني سليم أسد  باب يف قول النيب صلى اهللا عليه و 

بن عباس عن عمر ان رسول اهللا صلى  -  ٢٧٨٤ أخربنا عثمان بن عمر ثنا مالك عن الزهري عن عبيد اهللا عن 
سلم قال    ال تطروين كما تطري النصارى عيسى بن مرمي ولكن قولوا عبد اهللا ورسوله : اهللا عليه و 

   ٦٩إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب ان هللا مائة رمحة

حدثنا احلكم بن نافع عن شعيب عن الزهري قال أخربين سعيد بن املسيب عن أيب هريرة قال مسعت  -  ٢٧٨٥
جعل اهللا الرمحة مائة جزء وأمسك عنده تسعة وتسعني وأنزل يف األرض : النيب صلى اهللا عليه و سلم يقول 

  فمن ذلك اجلزء يتراحم اخللق حىت ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية ان تصيبه  جزءا واحدا
   ٧٠إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب من هم حبسنة

يمان ثنا اجلعد أبو عثمان قال مسعت أبا رجاء العطاردي قال مسعت بن  -  ٢٧٨٦ حدثنا عفان ثنا جعفر بن سل
سلم فيما يرويه عن ربه عز و جل قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و عباس عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

ان ربكم رحيم من هم حبسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت عشرا إىل سبعمائة ضعف إىل : سلم 
أضعاف كثرية ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت واحدة أو ميحوها وال يهلك على 

  اال هالك  اهللا
   ٧١إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب املرء مع من أحب

يمان بن املغرية عن محيد بن هالل عن عبد اهللا بن الصامت عن أيب  -  ٢٧٨٧ أخربنا سعيد بن سليمان عن سل
 قلت يا رسول اهللا الرجل حيب القوم وال يستطيع ان يعمل مثل عملهم قال أنت يا أبا ذر مع من: ذر قال 

  أحببت قلت فإين أحب اهللا ورسوله قال أنت مع من أحببت 
   ٧٢إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب إذا تقرب العبد إىل اهللا

أخربنا أبو النعمان ثنا مهدي ثنا غيالن عن شهر بن حوشب عن عمرو بن معد يكرب عن أيب ذر  -  ٢٧٨٨
ا ي: عن النيب صلى اهللا عليه و سلم يرويه عن ربه قال  ا بن آدم انك ما دعوتين ورجوتين غفرت لك على م

كان فيك بن آدم انك ان تلقاين بقراب األرض خطايا لقيتك بقراهبا مغفرة بعد ان ال تشرك يب شيئا بن آدم 



  انك ان تذنب حىت يبلغ ذنبك عنان السماء مث تستغفرين اغفر لك وال أبايل 
   ٧٣إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  رب واإلمثباب يف ال

أخربنا أبو املغرية ثنا صفوان هو بن عمرو قال حدثين حيىي بن جابر القاضي عن النواس بن مسعان  -  ٢٧٨٩
سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن الرب واإلمث فقال الرب حسن اخللق واإلمث ما حاك يف نفسك : قال 

  وكرهت ان يعلمه الناس 
  ف النقطاعه إسناده ضعي: قال حسني سليم أسد 

أخربنا إسحاق بن عيسى عن معن بن عيسى عن معاوية بن صاحل عن عبد الرمحن بن جبري بن نفري  -  ٢٧٩٠
سلم فذكر بنحوه : عن أبيه عن النواس بن مسعان قال    سألت النيب صلى اهللا عليه و 

   ٧٤إسناده صحيح وهو مكرر سابقه : قال حسني سليم أسد 

  باب يف حسن اخللق

ثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن حبيب بن أيب ثابت عن ميمون بن أيب شبيب عن أيب ذر قال قال حد -  ٢٧٩١
  اتق اهللا حيثما كنت واتبع السيئة احلسنة متحها وخالق الناس خبلق حسن : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  رجاله ثقات لكن ابن أيب حامت : قال حسني سليم أسد 

زيد ثنا سعيد هو بن أيب أيوب قال حدثين حممد بن عجالن عن القعقاع بن حدثنا عبد اهللا بن ي -  ٢٧٩٢
أكمل املؤمنني إميانا أحسنهم : حكيم عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  خلقا 
   ٧٥إسناده حسن من أجل حممد بن عجالن : قال حسني سليم أسد 

  باب يف الرفق

بن منهال ثنا محاد هو بن سلمة عن يونس ومحيد عن احلسن عن عبد اهللا بن مغفل ان  حدثنا حجاج -  ٢٧٩٣
ا ال يعطي على العنف : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال    ان اهللا حيب الرفق ويعطي عليه م

  إسناده صحيح احلسن مسع عبد اهللا بن مغفل : قال حسني سليم أسد 

زاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى حدثنا حممد بن يوسف عن األو -  ٢٧٩٤
سلم    ان اهللا حيب الرفق يف األمر كله : اهللا عليه و 

   ٧٦إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



  باب فيمن ذهب بصره فصرب

رسول أخربنا عبد اهللا بن حممد الكرماين ثنا جرير عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال  -  ٢٧٩٥
  من أذهبت حبيبتيه فصرب واحتسب مل أرض له بثواب دون اجلنة : اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

   ٧٧إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف العدل بني الرعية

أخربنا أبو نعيم ثنا أبو األشهب عن احلسن أن عبيد اهللا بن زياد عاد معقل بن يسار يف مرضه الذي  -  ٢٧٩٦
ال له إين حمدثك حبديث مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لو علمت أن يل حياة ما حدثتك مات فيه فق

ما من عبد يسترعيه اهللا رعية ميوت يوم ميوت وهو غاش : إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 
  لرعيته اال حرم اهللا عليه اجلنة 

   ٧٨حكام أخرجه البخاري يف األ: قال حسني سليم أسد 

  باب يف الطاعة ولزوم اجلماعة

حدثنا احلكم بن املبارك انا الوليد بن مسلم عن عبد الرمحن بن يزيد بن جابر قال أخربين زريق بن  -  ٢٧٩٧
حيان موىل بين فزارة انه مسع مسلم بن قرظه األشجعي يقول مسعت عوف بن مالك األشجعي يقول مسعت 

خيار أئمتكم الذين حتبوهنم وحيبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم : قول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ي
وشرار أئمتكم الذين تبغضوهنم ويبغضونكم وتلعنوهنم ويلعنونكم قلنا أفال ننابذهم يا رسول اهللا عند ذلك قال 

من معصية اهللا وال  ال ما أقاموا فيكم الصالة إال من ويل عليه وال فرآه يأيت شيئا من معصية اهللا فليكره ما يأيت
ينزعن يدا من طاعة قال بن جابر فقلت يا أبا املقدام آهللا أمسعت هذا من مسلم بن قرظه فاستقبل القبلة وجثا 

على ركبتيه فقال آهللا لسمعت هذا من مسلم بن قرظه يقول عمي عوف بن مالك يقول مسعت رسول اهللا صلى 
سلم يقول    اهللا عليه و 
   ٧٩ناده صحيح إس: قال حسني سليم أسد 

  باب يف نفخ الصور

حدثنا حممد بن يوسف عن سفيان عن سليمان التيمي عن أسلم العجلي عن بشر بن شغاف عن عبد  -  ٢٧٩٨
  سئل النيب صلى اهللا عليه و سلم عن الصور فقال قرن ينفخ فيه : اهللا بن عمرو قال 

   ٨٠إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  الرب تعاىل باب يف شأن الساعة ونزول



حدثنا احلكم بن نافع ثنا شعيب عن الزهري قال مسعت أبا سلمة بن عبد الرمحن قال مسعت أبا  -  ٢٧٩٩
يقبض اهللا األرض ويطوي السماء بيمينه مث يقول انا : هريرة قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

  امللك أين ملوك األرض 
   إسناده صحيح: قال حسني سليم أسد 

حدثنا حممد بن الفضل ثنا الصعق بن حزن عن علي بن احلكم عن عثمان بن عمري عن أيب وائل عن  -  ٢٨٠٠
ا املقام احملمود قال ذاك يوم ينزل اهللا تعاىل على : بن مسعود عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال  قيل له م

ا بني ا لسماء واألرض وجياء بكم حفاة عراة كرسيه يئط كما يئط الرحل اجلديد من تضايقه به وهو كسعة م
غرال فيكون أول من يكسى إبراهيم يقول اهللا تعاىل اكسوا خليلي فيؤيت بريطتني بيضاوين من رياط اجلنة مث 

ا يغبطين األولون واآلخرون    أكسى على أثره مث أقوم عن ميني اهللا مقام
   ٨١منكر احلديث : والبخاري إسناده ضعيف جدا عثمان بن عمري قال أمحد : قال حسني سليم أسد 

  باب النظر إىل اهللا تعاىل

حدثنا أبو اليمان بن نافع عن شعيب بن أيب محزة عن الزهري أخربين سعيد بن املسيب وعطاء بن  -  ٢٨٠١
ان الناس قالوا للنيب صلى اهللا عليه و سلم هل نرى ربنا يوم القيامة فقال : يزيد الليثي ان أبا هريرة أخربمها 

صلى اهللا عليه و سلم هل متارون يف رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب قالوا ال يا رسول اهللا قال النيب 
  فهل متارون يف الشمس ليس دوهنا سحاب قالوا ال قال فإنكم ترونه كذلك 

   ٨٢إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف صفة احلشر

قال ثنا املغرية بن النعمان قال مسعت سعيد بن جبري حيدث عن حدثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا شعبة  -  ٢٨٠٢
يا أيها الناس انكم حتشرون إىل اهللا تعاىل حفاة : بن عباس قال خطب رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال 

  } كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلني { عراة غرال مث قرأ 
   ٨٣حيح إسناده ص: قال حسني سليم أسد 

  باب يف سجود املؤمنني يوم القيامة

أخربنا حممد بن يزيد البزاز عن يونس بن بكري قال أخربين بن إسحاق قال أخربين سعيد بن يسار  -  ٢٨٠٣
إذا مجع اهللا العباد يف صعيد واحد : قال مسعت أبا هريرة يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

يلحق كل قوم مبا كانوا يعبدون ويبقى الناس على حاهلم فيأتيهم  نادى مناد ليلحق كل قوم مبا كانوا يعبدون ف
فيقول ما بال الناس ذهبوا وأنتم ها هنا فيقولون ننتظر إهلنا فيقول هل تعرفونه فيقولون إذا تعرف إلينا عرفناه 

ون إىل السجود فال يوم يكشف عن ساق ويدع{ فيكشف هلم عن ساقه فيقعون سجودا وذلك قول اهللا تعاىل 



  ويبقى كل منافق فال يستطيع ان يسجد مث يقودهم إىل اجلنة } يستطيعون 
   ٨٤إسناده صحيح واحلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

  باب يف الشفاعة

حدثنا عبد اهللا بن يزيد ثنا عبد الرمحن بن زياد ثنا دخني احلجري عن عقبة بن عامر اجلهين قال  -  ٢٨٠٤
إذا مجع اهللا األولني واآلخرين فقضى بينهم وفرغ من القضاء : ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول مسعت رس

قال املؤمنون قد قضي بيننا ربنا فمن يشفع لنا إىل ربنا فيقولون انطلقوا إىل آدم فإن اهللا خلقه بيده وكلمه 
ون نوحا فيدهلم على إبراهيم فيأتون إبراهيم فيأتونه فيقولون قم فاشفع لنا إىل ربنا فيقول آدم عليكم بنوح فيأت

فيدهلم على موسى فيأتون موسى فيدهلم على عيسى فيأتون عيسى فيقول أدلكم على النيب األمي قال فيأتوين 
فيأذن تعاىل يل ان أقوم إليه فيثور جملسي أطيب ريح مشها أحد قط حىت آيت ريب فيشفعين وجيعل يل نورا من شعر 

ي فيقول الكافر عند ذلك إلبليس قد وجد املؤمنون من يشفع هلم فقم أنت فاشفع لنا إىل رأسي إىل ظفر قدم
{ ربك فإنك أنت أضللتنا قال فيقوم فيثور جملسه أننت ريح مشها أحد قط مث يؤمهم جلهنم فيقول عند ذلك 

  ة إىل آخر اآلي} وقال الشيطان ملا قضي األمر إن اهللا وعدكم وعد احلق ووعدتكم فأخلفتكم 
" إسناده ضعيف عبد الرمحن بن زياد بن أنعم قال احلافظ : قال حسني سليم أسد  واحلق فيه أنه ضعيف لكثرة : 

   ٨٥" روايته املنكرات 

  باب ان لكل نيب دعوة

أخربنا احلكم بن نافع انا شعيب عن الزهري قال حدثين أبو سلمة بن عبد الرمحن ان أبا هريرة قال  -  ٢٨٠٥
لكل نيب دعوة وأريد ان شاء اهللا تعاىل ان اختبأ دعويت شفاعة ألميت يوم : هللا عليه و سلم قال النيب صلى ا

  القيامة 
  إسناده صحيح واحلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

حدثنا احلكم بن نافع انا شعيب عن الزهري قال أخربين عمرو بن أيب سفيان بن أسيد بن جارية مثل  -  ٢٨٠٦
  : ة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم ذلك عن أيب هرير

   ٨٦إسناده صحيح وهو مكرر سابقه : قال حسني سليم أسد 

  باب يدخل اجلنة سبعون ألفا من أميت بغري حساب

بن زياد قال مسعت أبا هريرة حيدث عن النيب صلى اهللا عليه و  -  ٢٨٠٧ حدثنا أبو الوليد ثنا شعبة عن حممد 
ن ألفا من أميت بغري حساب فقال عكاشة يا رسول اهللا ادع اهللا ان جيعلين منهم يدخل اجلنة سبعو: سلم انه قال 

  فدعا فقال رجل آخر ادع اهللا تعاىل يل فقال سبقك هبا عكاشة 
باب يف قول النيب صلى اهللا عليه و سلم يدخل اجلنة بشفاعة رجل  ٨٧إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



املعلى بن أسد ثنا وهيب عن خالد عن عبد اهللا بن شقيق عن عبد اهللا بن  أخربنا - ٢٨٠٨من أميت سبعون ألفا 
ليدخلن اجلنة بشفاعة رجل من أميت أكثر من : أيب اجلدعاء قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

  بين متيم قالوا سواك يا رسول اهللا قال سواي 
{ باب قول اهللا تعاىل  ٨٨احلذاء : الد وخالد هو ابن خ: إسناده صحيح ووهيب هو : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عمرو بن عون انا خالد عن داود عن الشعيب عن  - ٢٨٠٩} يوم تبدل األرض غري األرض والسموات 
يوم تبدل األرض غري األرض والسموات { قلت لعائشة يا أم املؤمنني أرأيت قول اهللا تعاىل : مسروق قال 

أين الناس يومئذ قالت سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم عن ذلك فقال على }  وبرزوا هللا الواحد القهار
  الصراط 

   ٨٩إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف ورود النار

وإن منكم إال { سألت مرة عن قول اهللا عز و جل : أخربنا عبيد اهللا عن إسرائيل عن السدي قال  -  ٢٨١٠
سلم يرد الناس النار مث فحدثين ان عبد اهللا} واردها   بن مسعود حدثهم قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

يصدون عنها بأعماهلم فأوهلم كلمح الربق مث كالريح مث كحضر الفرس مث كالراكب يف رحله مث كشد الرجل مث 
  كمشيه 

   ٩٠شراحيل ابن : إسناده حسن والسدي هو إمساعيل بن عبد الرمحن ومرة هو : قال حسني سليم أسد 

  باب يف ذبح املوت

أخربنا حجاج بن منهال عن محاد بن سلمة عن عاصم عن أيب صاحل عن أيب هريرة عن النيب صلى  -  ٢٨١١
سلم قال  يؤتى باملوت كأنه كبش أغرب فيوقف بني اجلنة والنار فيقال يا أهل اجلنة فيشرئبون : اهللا عليه و 

  ظرون ويرون ان قد جاء الفرج فيذبح ويقال خلود وال موت وينظرون ويقال يا أهل النار فيشرئبون وين
   ٩١إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  باب يف حتذير النار

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه : حدثنا عثمان بن عمر انا شعبة عن مساك عن النعمان بن بشري قال  -  ٢٨١٢
النار فما زال يقوهلا حىت لو كان يف مقامي هذا لسمعه و سلم خيطب فقال أنذرتكم النار أنذرتكم النار أنذرتكم 
  أهل السوق وحىت سقطت مخيصة كانت عليه عند رجليه 

   ٩٢إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

  باب فيمن قال إذا مت فاحرقوين بالنار



ى اهللا أخربنا النضر بن مشيل قال أخربنا هبز بن حكيم عن أبيه عن جده قال مسعت رسول اهللا صل -  ٢٨١٣
كان عبد من عباد اهللا وكان ال يدين هللا دينا وإنه لبث حىت ذهب منه عمر وبقي عمر فعلم : عليه و سلم يقول 

أنه مل يبتئر عند اهللا خريا فدعا بنيه فقال أي أب تعلموين قالوا خريا يا أبانا قال فإين ال أدع عند أحد منكم ماال 
ا أنا إذا مت فخذوين فاحرقوين  هو مين إال أخذته منه أو لتفعلن ما آمركم ا وريب قال أم قال فأخذ منهم ميثاق

بالنار حىت إذا كنت محما فدقوين مث اذروين يف الريح قال ففعلوا ذلك به ورب حممد حني مات فجيء به أحسن 
ا محلك على النار قال خشيتك يا رب قال إين أمسعك لراهبا قال فتيب عليه  ما كان قط فعرض على ربه فقال م

  قال أبو حممد يبتئر يدخر 
   ٩٣إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

  باب دخلت امرأة النار يف هرة

: أخربنا احلكم بن املبارك انا مالك عن نافع عن بن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  -  ٢٨١٤
  تأكل من خشاش األرض دخلت امرأة النار يف هرة فقيل ال أنت أطعمتها وسقيتها وال أنت أرسلتها ف

   ٩٤إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف شدة عذاب النار

حدثنا عبد اهللا بن يزيد ثنا سعيد بن أيب أيوب بن مقالص موىل أيب هريرة وكنيته أبو حيىي قال مسعت  -  ٢٨١٥
هللا صلى اهللا عليه و دراجا أبا السمح يقول مسعت أبا اهليثم يقول مسعت أبا سعيد اخلدري يقول قال رسول ا

ليسلط على الكافر يف قربه تسعة وتسعون تنينا تنهشه وتلدغه حىت تقوم الساعة ولو ان تنينا منها نفخ : سلم 
  يف األرض ما نبتت خضراء 

   ٩٥إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  باب يف أودية جهنم

سع قال دخلت على بالل بن أيب بردة أخربنا يزيد بن هارون انا أزهر بن سنان عن حممد بن وا -  ٢٨١٦
ان يف جهنم واديا يقال له هبهب يسكنه : فقلت ان أباك حدثين عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  كل جبار فإياك ان تكون منهم 
   ٩٦إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  باب ما خيرج اهللا من النار برمحته

خالد بن عبد اهللا عن سعيد بن يزيد أيب مسلمة عن أيب نضرة عن أيب  أخربنا عمرو بن عون عن -  ٢٨١٧
أما أهل النار الذين هم أهل النار فإهنم ال ميوتون يف : سعيد اخلدري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

ذن يف النار واما ناس من الناس فإن النار تصيبهم على قدر ذنوهبم فيحرقون فيها حىت إذا صاروا فحما أ



الشفاعة فيخرجون من النار ضبائر ضبائر فينثرون على أهنار اجلنة فيقال ألهل اجلنة أفيضوا عليهم من املاء قال 
  فيفيضون عليهم فينبت حلومهم كما ينبت احلبة يف محيل السيل 

   ٩٧إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف أبواب اجلنة

ية بن هشام عن شريك عن عثمان الثقفي عن أيب صادق عن عبد حدثنا أمحد بن محيد ثنا معاو -  ٢٨١٨
  اجلنة مثانية أبواب : الرمحن بن يزيد عن عبد اهللا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

   ٩٨إسناده حسن من أجل شريك : قال حسني سليم أسد 

  باب من يدخل اجلنة ينعم ال يبؤس

ة عن ثابت عن أيوب عن أيب رافع عن أيب هريرة ان رسول حدثنا حجاج بن منهال ثنا محاد بن سلم -  ٢٨١٩
ا ال عني : اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال  من دخل اجلنة ينعم ال يبؤس ال تبلى ثيابه وال يفىن شبابه وله يف اجلنة م

  رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر 
   ٩٩إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  اجلنة خري من الدنيا وما فيها باب ملوضع سوط أحدكم يف

أخربنا يزيد بن هارون انا حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و  -  ٢٨٢٠
فمن زحزح عن النار { ملوضع سوط أحدكم يف اجلنة خري من الدنيا وما فيها واقرءوا إن شئتم : سلم قال 

  اآلية } وأدخل اجلنة فقد فاز 
   ١٠٠إسناده حسن ولكن احلديث صحيح : سليم أسد  قال حسني

  باب يف بناء اجلنة

أخربنا أبو عاصم عن سعدان اجلهين عن أيب جماهد حدثنا أبو مدله انه مسع أبا هريرة يقول قلنا يا  -  ٢٨٢١
اللؤلؤ اجلنة ما بناؤها قال لبنة من ذهب ولبنة من فضة مالطها املسك األذفر وحصباؤها الياقوت و: رسول اهللا 

  وتراهبا الزعفران من يدخلها خيلد فيها ينعم ال يبؤس ال يفىن شباهبم وال تبلى ثياهبم 
   ١٠١إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

  باب يف جنات الفردوس

حدثنا أبو نعيم ثنا أبو قدامة عن أيب عمران اجلوين عن أيب بكر بن عبد اهللا بن قيس عن أبيه قال قال  -  ٢٨٢٢
جنات الفردوس أربع اثنتان من ذهب حليتهما وآنيتهما وما فيهما وثنتان : صلى اهللا عليه و سلم  رسول اهللا



من فضة حليتهما وآنيتهما وما فيهما وليس بني القوم وبني ان ينظروا إىل رهبم إال رداء الكربياء على وجهه يف 
ا قال عبد اهللا جوبة ما جياب عنه جنات عدن وهذه األهنار تشخب من جنات عدن يف جوبة مث يصعد بعد أهنار

  األرض 
   ١٠٢إسناده ضعيف لضعف أيب قدامة احلارث بن عبيد : قال حسني سليم أسد 

  باب يف أول زمرة يدخلون اجلنة

أخربنا يزيد بن هارون انا حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا  -  ٢٨٢٣
يدخلون اجلنة من أميت على صورة القمر ليلة البدر مث الذين يلوهنم على أحسن  ان أول زمرة: عليه و سلم 

كوكب إضاءة يف السماء فقام عكاشة فقال يا رسول اهللا ادع اهللا ان جيعلين منهم فقال اللهم اجعله منهم مث قام 
  رجل آخر فقال يا رسول اهللا ادع اهللا ان جيعلين منهم فقال سبقك هبا عكاشة 

   ١٠٣إسناده حسن واحلديث متفق عليه : سليم أسد قال حسني 

  باب ما يقال ألهل اجلنة إذا دخلوها

أخربنا عبيد بن يعيش ثنا حيىي بن آدم عن محزة بن حبيب عن أيب إسحاق عن األعرج عن أيب هريرة  -  ٢٨٢٤
دوا صحوا وال قال نو} ونودوا أن تلكم اجلنة أورثتموها { : وأيب سعيد عن النيب صلى اهللا عليه و سلم 

  تسقموا وانعموا فال تبؤسوا وشبوا فال هترموا واخلدوا فال متوتوا 
   ١٠٤إسناده ضعيف محزة بن حبيب الزيات متأخر السماع من أيب إسحاق السبيعي : قال حسني سليم أسد 

  باب يف أهل اجلنة ونعيمها

ل مسعت زيد بن أرقم يقول قال أخربنا جعفر بن عون عن األعمش عن مثامة بن عقبة احملاريب قا -  ٢٨٢٥
ان الرجل من أهل اجلنة ليعطي قوة مائة رجل يف األكل والشرب واجلماع : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

والشهوة فقال رجل من اليهود ان الذي يأكل ويشرب تكون منه احلاجة فقال يفيض من جلده عرق فإذا بطنه 
  قد ضمر 

  يح إسناده صح: قال حسني سليم أسد 

أخربنا حممد بن يزيد الرفاعي ثنا معاذ يعين بن هشام عن أبيه عن عامر األحول عن شهر بن حوشب  -  ٢٨٢٦
أهل اجلنة شباب جرد مرد كحل ال تبلى ثياهبم وال يفىن : عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  شباهبم 
  شم الرفاعي إسناده حسن حممد بن يزيد أبو ها: قال حسني سليم أسد 

أخربنا أبو عاصم عن بن جريج قال أخربين أبو الزبري انه مسع جابرا قيل أليب عاصم عن النيب صلى  -  ٢٨٢٧
سلم قال  نعم أهل اجلنة ال يبولون وال ميتخطون وال يتغوطون ويكون ذلك منهم جشاء يأكلون : اهللا عليه و 



  ويشربون ويلهمون التسبيح واحلمد كما يلهمون النفس 
   ١٠٥إسناده صحيح : ال حسني سليم أسد ق

  باب ما أعد اهللا لعباده الصاحلني

أخربنا يزيد بن هارون انا حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا  -  ٢٨٢٨
قلب أعددت لعبادي الصاحلني ماال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على : عليه و سلم يقول اهللا عز و جل 

  } فال تعلم نفس ما أخفي هلم من قرة أعني جزاء مبا كانوا يعملون { بشر واقرءوا ان شئتم 
   ١٠٦إسناده حسن واحلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

  باب يف أدىن أهل اجلنة منزال

 صلى اهللا أخربنا يزيد بن هارون انا حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا -  ٢٨٢٩
ان أدىن أهل اجلنة منزال من يتمىن على اهللا فيقال له لك ذلك ومثله معه اال انه يلقى فيقول كذا : عليه و سلم 

وكذا فيقال له ذلك لك ومثله معه قال أبو سعيد اخلدري قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فيقال له ذاك 
  وعشرة أمثاله 

   ١٠٧ن إسناده حس: قال حسني سليم أسد 

  باب يف غرف اجلنة

أخربنا مسلم بن إبراهيم ثنا وهيب ثنا أبو حازم عن سهل بن سعد قال قال رسول اهللا صلى اهللا  -  ٢٨٣٠
  إن أهل اجلنة ليتراءون أهل الغرف كما ترون الكوكب الدري يف السماء : عليه و سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: ذا احلديث النعمان بن أيب عياش فحدثين عن أيب سعيد اخلدري انه قال قال أبو حازم فحدثت هب -  ٢٨٣١
  الكوكب الدري يف السماء الشرقي والغريب 

   ١٠٨إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف صفة احلور العني

يرة قال أخربنا حممد بن املنهال ثنا يزيد بن زريع ثنا هشام القردوسي عن حممد بن سريين عن أيب هر -  ٢٨٣٢
ما يف اجلنة أحد اال له زوجتان انه لريى مخ ساقهما من وراء سبعني حلة : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  ما فيها من عزب 
   ١٠٩إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



  باب يف خيام اجلنة

د اهللا بن قيس عن أبيه قال أخربنا يزيد بن هارون انا مهام ثنا أبو عمران اجلوين عن أيب بكر بن عب -  ٢٨٣٣
ان اخليمة درة جموفة طوهلا يف السماء ستون ميال يف كل زاوية منها أهل : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  للمؤمن ال يراهم اآلخرون 
   ١١٠إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف ولد أهل اجلنة

بن هشام عن أبيه عن عامر األحول عن أيب الصديق  أخربنا حممد بن يزيد القواريري عن معاذ -  ٢٨٣٤
سلم قال  إن املؤمن إذا اشتهى الولد يف اجلنة كان : الناجي عن أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى اهللا عليه و 

  محله ووضعه وسنه يف ساعة كما اشتهى 
   ١١١إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف صفوف أهل اجلنة

بن مرثد عن سليمان بن بريدة أخربنا حم -  ٢٨٣٥ مد بن العالء قال ثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن علقمة 
أهل اجلنة عشرون ومائة صف مثانون منها أميت : قال أراه عن أبيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  وأربعون سائر الناس 
   ١١٢إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف أهنار اجلنة

أخربنا يزيد بن هارون قال انا اجلريري عن حكيم بن معاوية عن أبيه ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و  -  ٢٨٣٦
  ان يف اجلنة حبرا للنب وحبرا للعسل وحبرا للخمر مث تشقق منه األهنار : سلم قال 

   ١١٣إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف الكوثر

أبو عوانة عن عطاء بن السائب عن حمارب بن دثار قال حدثنا عبد اهللا بن  أخربنا عمرو بن عون انا -  ٢٨٣٧
ا نزلت : عمر قال  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هو هنر يف اجلنة حافتاه من } إنا أعطيناك الكوثر { مل

من  ذهب جيري على الدر والياقوت تربته أطيب من ريح املسك وطعمه أحلى من العسل وماؤه أشد بياضا
  الثلج 

   ١١٤إسناده ضعيف أبو عوانة متأخر السماع من عطاء : قال حسني سليم أسد 



  باب يف أشجار اجلنة

أخربنا يزيد بن هارون انا حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا  -  ٢٨٣٨
  وظل ممدود { يقطعها واقرؤوا إن شئتم  ان يف اجلنة شجرة يسري الراكب يف ظلها مائة عام ال: عليه و سلم 

  إسناده حسن ولكن احلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

أخربنا عبد الصمد بن عبد الوارث ثنا شعبة عن أيب الضحاك قال مسعت أبا هريرة عن النيب صلى  -  ٢٨٣٩
سلم قال    قطعها هي شجرة اخللد إن يف اجلنة شجرة يسري الراكب يف ظلها مائة عام ال ي: اهللا عليه و 

   ١١٥إسناده صحيح وهو مكرر سابقه : قال حسني سليم أسد 

  باب يف العجوة

أخربنا يزيد بن هارون انا عباد هو بن منصور قال مسعت شهر بن حوشب يقول مسعت أبا هريرة  -  ٢٨٤٠
  العجوة من اجلنة وهي شفاء من السم : يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

   ١١٦إسناده ضعيف لضعف عباد بن منصور ولكن احلديث صحيح : حسني سليم أسد قال 

  باب يف سوق اجلنة

ان يف اجلنة لسوقا : أخربنا يزيد بن هارون انا محيد عن أنس عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال  -  ٢٨٤١
رحيا فتدخل بيوهتم فيقول هلم قالوا وما هي قال كثبان من مسك خيرجون إليها فيجمعون فيها فيبعث اهللا عليهم 

  أهلوهم لقد ازددمت بعدنا حسنا ويقولون ألهليهم مثل ذلك 
  إسناده صحيح على شرط مسلم : قال حسني سليم أسد 

سلم  -  ٢٨٤٢ : حدثنا سعيد بن عبد اجلبار عن محاد بن سلمة عن ثابت عن أنس عن النيب صلى اهللا عليه و 
  بنحوه 

   ١١٧صحيح إسناده : قال حسني سليم أسد 

  باب حفت اجلنة باملكاره

أخربنا سليمان بن حرب ثنا محاد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و  -  ٢٨٤٣
  حفت اجلنة باملكاره وحفت النار بالشهوات : سلم 

   ١١٨إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف دخول الفقراء اجلنة قبل األغنياء



حدثنا عبد اهللا بن صاحل قال حدثين معاوية ان عبد الرمحن بن جبري حدثه عن أبيه جبري بن نفري عن  -  ٢٨٤٤
بينا انا قاعد يف املسجد وحلقة من فقراء املهاجرين قعود إذ دخل النيب صلى اهللا عليه و : عبد اهللا بن عمرو قال 

سلم هل م ليبشر فقراء املهاجرين مبا يسر وجوههم سلم فقعد إليهم فقمت إليهم فقال النيب صلى اهللا عليه و 
فإهنم يدخلون اجلنة قبل األغنياء بأربعني عاما قال فلقد رأيت ألواهنم أسفرت قال عبد اهللا بن عمرو حىت متنيت 

  ان أكون معهم أو منهم 
اهللا بن  ولكنه مل ينفرد به بل تابعه عليه عبد. إسناده ضعيف لضعف عبد اهللا بن صاحل : قال حسني سليم أسد 

   ١١٩وهب 

  باب يف نفس جهنم

أخربنا احلكم بن نافع انا شعيب عن الزهري قال أخربين أبو سلمة عن أيب هريرة انه مسعه يقول قال  -  ٢٨٤٥
شكت النار إىل رهبا فقالت يا رب أكل بعضي بعضا فأذن اهللا تبارك وتعاىل هلا : النيب صلى اهللا عليه و سلم 
  س يف الصيف فهو أشد ما جتدون من احلر وأشد ما جتدون من الزمهرير بنفسني نفس يف الشتاء ونف

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أخربنا حجاج ثنا محاد بن سلمة عن عاصم بن هبدلة عن أيب صاحل عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا  -  ٢٨٤٦
  بنحوه : عليه و سلم 

باب يف قول  ١٢٠واحلديث مكرر سابقه . ن هبدلة إسناده حسن من أجل عاصم ب: قال حسني سليم أسد 
أخربنا جعفر بن عون انا اهلجري عن أيب  - ٢٨٤٧النيب صلى اهللا عليه و سلم ناركم هذه جزء من كذا جزءا 

ان ناركم هذه جزء من سبعني جزءا من نار : عياض عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
  جهنم 

عمرو بن : وأبو عياض هو . إبراهيم بن مسلم : إسناده ضعيف لضعف اهلجري وهو : أسد قال حسني سليم 
   ١٢١األسود 

  باب يف أهون أهل النار عذابا

أهون : أخربنا أبو عاصم عن بن عجالن عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال  -  ٢٨٤٨
  الناس عذابا من له نعالن يغلى منهما دماغه 

أخربنا حجاج بن  - ٢٨٤٩} هل من مزيد { باب قوله تعاىل  ١٢٢إسناده حسن : ال حسني سليم أسد ق
يلقي : منهال ثنا محاد بن سلمة عن عمار بن أيب عمار عن أيب هريرة ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

قدمه عليها فتنزوي وتقول قط قط يف النار أهلها وتقول هل من مزيد هل من مزيد ثالثا حىت يأتيها رهبا فيضع 
  قط 

  ومن  ٢١إسناده صحيح عمار بن أيب عمار بينا أنه ثقة : قال حسني سليم أسد 



  كتاب الفرائض

 )١   

  باب يف تعليم الفرائض

تعلموا الفرائض : أخربنا يزيد بن هارون انا عاصم عن مورق العجلي قال قال عمر بن اخلطاب  -  ٢٨٥٠
  ون القرآن واللحن والسنن كما تعلم

  إسناده صحيح وهو موقوف على عمر رضي اهللا عنه : قال حسني سليم أسد 

تعلموا الفرائض فإهنا من : حدثنا حممد بن يوسف ثنا سفيان عن األعمش عن إبراهيم قال قال عمر  -  ٢٨٥١
  دينكم 

اب وهو موقوف أيضا رجاله ثقات غري أنه منقطع إبراهيم النخعي مل يدرك عمر بن اخلط: قال حسني سليم أسد 
  على عمر رضي اهللا عنه 

لو هلك عثمان وزيد يف بعض : حدثنا حممد بن عيسى ثنا يوسف املاجشون قال قال بن شهاب  -  ٢٨٥٢
  الزمان هللك علم الفرائض لقد أتى على الناس زمان وما يعلمها غريمها 

  إسناده صحيح وهو موقوف على الزهري : قال حسني سليم أسد 

تعلموا القرآن والفرائض فإنه يوشك ان : ثنا أبو نعيم ثنا املسعودي عن القاسم قال قال عبد اهللا حد -  ٢٨٥٣
  يفتقر الرجل إىل علم كان يعلمه أو يبقى يف قوم ال يعلمون 

وهو منقطع . عبد الرمحن بن عبد اهللا بن عتبة : إسناده ضعيف من أجل املسعودي وهو : قال حسني سليم أسد 
  مل يدرك جده ابن مسعود أيضا القاسم 

من علم القرآن ومل يعلم : حدثنا أبو نعيم ثنا زياد بن أيب مسلم عن أيب اخلليل قال قال أبو موسى  -  ٢٨٥٤
  الفرائض فإن مثله مثل الرأس ال وجه له أو ليس له وجه 

  إسناده ضعيف لضعف زياد بن أيب مسلم : قال حسني سليم أسد 

ا أدري ما :  ثنا أبو شهاب عن األعمش عن إبراهيم قال حدثنا أمحد بن عبد اهللا -  ٢٨٥٥ قلت لعلقمة م
  أسألك عنه أمت جريانك 

  إسناده صحيح إىل علقمة وهو عليه موقوف : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا أبو نعيم ثنا حممد بن طلحة عن القاسم بن الوليد اهلمداين عن عبد اهللا بن مسعود قال  -  ٢٨٥٦
  الطالق واحلج فإنه من دينكم تعلموا الفرائض و

  إسناده ضعيف النقطاعه وهو موقوف على ابن مسعود : قال حسني سليم أسد 



كانوا يرغبون يف تعليم القرآن : حدثنا سليمان بن حرب ثنا محاد بن زيد عن كثري عن احلسن قال  -  ٢٨٥٧
  والفرائض واملناسك 

  إسناده صحيح إىل احلسن : قال حسني سليم أسد 

من قرأ القرآن : أخربنا حممد بن يوسف عن سفيان عن أيب إسحاق عن أيب عبيدة عن عبد اهللا قال  -  ٢٨٥٨
فليتعلم الفرائض فإن لقيه أعرايب قال يا مهاجر أتقرأ القرآن فإن قال نعم قال تفرض فإن قال نعم فهو زيادة 

  وخري وان قال ال قال فما فضلك علي يا مهاجر 
  له ثقات غري أنه منقطع أبو عبيدة بن عبد اهللا بن مسعود مل يصح له مساع من أبيه رجا: قال حسني سليم أسد 

ا كانت عائشة : حدثنا عبد اهللا بن سعيد ثنا عقبة بن خالد عن األعمش عن مسلم قال  -  ٢٨٥٩ سألنا مسروق
  ض حتسن الفرائض قال والذي ال إله غريه لقد رأيت األكابر من أصحاب حممد يسألوهنا عن الفرائ

   ٢إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب من ادعى إىل غري أبيه

أخربنا سعيد بن عامر عن شعبة عن عاصم عن أيب عثمان عن سعد بن أيب وقاص وعن أيب بكرة قال  -  ٢٨٦٠
شعبة هذا أول من رمى بسهم يف سبيل اهللا وهذا تدىل من حصن الطائف إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

من ادعى إىل غري أبيه وهو يعلم انه غري أبيه فاجلنة عليه : حدثا ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال  اهنما
  حرام 

  إسناده صحيح واحلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

حدثنا حممد بن يوسف ثنا سفيان عن األعمش عن عبد اهللا بن مرة عن أيب معمر عن أيب بكر  -  ٢٨٦١
  كفر باهللا ادعاء إىل نسب ال يعرف وكفر باهللا تربئ من نسب وإن دق : الصديق قال 

  إسناده صحيح على شرط البخاري : قال حسني سليم أسد 

حنوا : حدثنا حممد بن يوسف ثنا سفيان عن زكريا بن حيىي قال مسعت أبا وائل حيدث عن بن مسعود  -  ٢٨٦٢
  منه 

  بخاري إسناده صحيح على شرط ال: قال حسني سليم أسد 

حدثنا حممد بن العالء ثنا إسحاق بن منصور السلويل عن جعفر األمحر عن السري بن إمساعيل عن  -  ٢٨٦٣
أتيت النيب صلى اهللا عليه و سلم ألبايعه فجئت وقد قبض وأبو بكر قائم يف مقامه : قيس بن أيب حازم قال 

و سلم يقول كفر باهللا انتفاء من نسب وان دق  فأطال الثناء وأكثر البكاء فقال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه
  وادعاء نسب ال يعرف 
  إسناده تالف : قال حسني سليم أسد 



حدثنا حممد بن يوسف ثنا عبد احلميد بن هبرام عن شهر بن حوشب عن بن عباس قال قال رسول  -  ٢٨٦٤
يه الذين أعتقوه فإن عليه لعنة اهللا أميا رجل ادعى إىل غري والده أو توىل غري موال: اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  واملالئكة والناس أمجعني إىل يوم القيامة ال يقبل منه صرف وال عدل 
   ٣إسناده حسن من أجل شهر بن حوشب ولكن احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف زوج وأبوين وامرأة وأبوين

كان عمر إذا سلك : هيم قال قال عبد اهللا أخربنا يزيد بن هارون انا شريك عن األعمش عن إبرا -  ٢٨٦٥
  بنا طريقا وجدناه سهال فإنه قال يف زوج وأبوين للزوج النصف ولألم ثلث ما بقي 

  إسناده ضعيف النقطاعه إبراهيم مل يسمع عبد اهللا : قال حسني سليم أسد 

سيب عن رجل ترك سألت سعيد بن امل: أخربنا يزيد بن هارون ثنا مهام حدثنا يزيد الرشك قال  -  ٢٨٦٦
  امرأته وأبويه فقال قسمها زيد بن ثابت من أربعة 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ان عثمان بن عفان قال يف : حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن أيوب عن أيب قالبة عن أيب املهلب  -  ٢٨٦٧
  امرأة وأبوين للمرأة الربع ولألم ثلث ما بقي 

  عبد اهللا بن زيد : وأبو قالبة هو . عمرو بن معاوية : سناده صحيح وأبو املهلب هو إ: قال حسني سليم أسد 

حدثنا حجاج بن منهال ثنا محاد بن سلمة عن أيوب عن أيب قالبة عن أيب املهلب عن عثمان بن  -  ٢٨٦٨
  للمرأة الربع سهم من أربعة ولألم ثلث ما بقي سهم ولألب سهمان : عفان انه قال 
  إسناده صحيح وهو مكرر سابقه : م أسد قال حسني سلي

انه سأل احلارث األعور عن امرأة وأبوين : أخربنا حجاج ثنا محاد عن حجاج عن عمر بن سعيد  -  ٢٨٦٩
  فقال مثل قول عثمان 
  إسناده ضعيف لضعف حجاج بن أرطاة : قال حسني سليم أسد 

يف امرأة تركت : عن زيد بن ثابت انه قال  حدثنا أبو نعيم ثنا هشام عن قتادة عن سعيد بن املسيب -  ٢٨٧٠
  زوجها وأبويها للزوج النصف ولألم ثلث ما بقي 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

يف امرأة وأبوين قال من : أخربنا عبيد اهللا بن موسى عن بن أيب ليلى عن عامر الشعيب عن علي  -  ٢٨٧١
  لألب أربعة للمرأة الربع ولألم ثلث ما بقي وما بقي ف

بن عبد الرمحن بن أيب ليلى : قال حسني سليم أسد    إسناده ضعيف لضعف حممد 



كان عمر : حدثنا حممد بن يوسف عن سفيان عن األعمش ومنصور عن إبراهيم عن عبد اهللا قال  -  ٢٨٧٢
بع واألم ثلث إذا سلك بنا طريقا اتبعناه فيه وجدناه سهال وانه قضى يف امرأة وأبوين من أربعة فأعطى املرأة الر

  ما بقي واألب سهمني 
  إسناده ضعيف النقطاعه غري أن احلديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

  مثل ذلك : حدثنا حممد بن يوسف ثنا سفيان عن عيسى عن الشعيب عن زيد بن ثابت  -  ٢٨٧٣
  ابن أيب عزة : إسناده صحيح وعيسى هو : قال حسني سليم أسد 

ا كان اهللا لرياين : ان عن أبيه عن املسيب بن رافع عن عبد اهللا قال أخربنا حممد ثنا سفي -  ٢٨٧٤ كان يقول م
  أن أفضل أما على أب 
  رجاله ثقات إال أنه منقطع املسيب بن رافع مل يسمع عبد اهللا بن مسعود : قال حسني سليم أسد 

زيد بن ثابت أجتد يف أخربنا سعيد بن عامر انا شعبة عن احلكمعن عكرمة قال أرسل بن عباس إىل  -  ٢٨٧٥
  إمنا أنت رجل تقول برأيك وأنا رجل أقول برأيي : كتاب اهللا لألم ثلث ما بقي فقال زيد 

  ابن عتيبة : إسناده صحيح واحلكم هو : قال حسني سليم أسد 

حدثنا حجاج بن منهال ثنا محاد بن سلمة عن حجاج عن الشعيب وحجاج عن عطاء عن بن عباس  -  ٢٨٧٦
ا بقي فلألب  :اهنما قاال    يف زوج وأبوين للزوج النصف ولألم ثلث مجيع املال وم

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

لألم ثلث مجيع املال : حدثنا حجاج بن منهال انا أبو عوانة عن األعمش عن إبراهيم عن علي قال  -  ٢٨٧٧
  يف امرأة وأبوين ويف زوج وأبوين 

  إبراهيم بن يزيد النخعي مل يدرك عليا إسناده منقطع : قال حسني سليم أسد 

خالف بن : حدثنا حممد بن عيسى ثنا بن إدريس عن أبيه عن الفضيل بن عمرو عن إبراهيم قال  -  ٢٨٧٨
  عباس أهل القبلة يف امرأة وأبوين جعل لألم الثلث من مجيع املال 

   ٤رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

  باب يف بنت وأخت

: د بن يوسف عن سفيان الثوري عن أشعث بن أيب الشعثاء عن األسود بن يزيد قال أخربنا حمم -  ٢٨٧٩
  قضى معاذ بن جبل باليمن يف بنت وأخت فأعطى البنت النصف واألخت النصف 

  إسناده صحيح على شرط البخاري إىل األسود : قال حسني سليم أسد 



أن بن الزبري كان : م عن األسود بن يزيد أخربنا حممد بن يوسف ثنا سفيان عن األعمش عن إبراهي -  ٢٨٨٠
ال يورث األخت من األب واألم مع البنت حىت حدثه األسود أن معاذ بن جبل جعل للبنت النصف ولألخت 

  النصف فقال أنت رسويل إىل عبد اهللا بن عتبة فأخربه بذلك وكان قاضيه بالكوفة 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عمر قال سألت بن أيب الزناد عن رجل ترك بنتا وأختا فقال البنته النصف وألخته ما  حدثنا بشر بن -  ٢٨٨١
ان زيد بن ثابت كان جيعل األخوات مع البنات عصبة ال جيعل هلن : بقي وقال أخربين أيب عن خارجة بن زيد 

  اال ما بقي 
   ٥إسناده صحيح وقد علقه البخاري يف الفرائض : قال حسني سليم أسد 

  املشركة باب يف

يف زوج وأم وأخوه ألب وأم : حدثنا حممد بن يوسف ثنا سفيان عن منصور واألعمش عن إبراهيم  -  ٢٨٨٢
  وأخوة ألم قال كان عمر وعبد اهللا وزيد يشركون وقال عمر مل يزدهم األب إال قربا 

  إسناده صحيح على شرط البخاري : قال حسني سليم أسد 

  انه كان ال يشرك : أيب إسحاق عن احلارث عن علي  حدثنا حممد ثنا سفيان عن -  ٢٨٨٣
" يف )  ١١٥٤( إسناده حسن احلارث بن عبد اهللا فصلنا القول فيه عند احلديث : قال حسني سليم أسد 

  " موارد الظمآن 

  ان عثمان كان يشرك وعلي كان ال يشرك : أخربنا حممد ثنا سفيان عن سليمان التيمي عن أيب جملز  -  ٢٨٨٤
  ابن يوسف : وحممد هو . الحق بن محيد : إسناده صحيح وأبو جملز هو : ني سليم أسد قال حس

  ان زيدا كان يشرك : حدثنا حممد ثنا سفيان عن بن ذكوان  -  ٢٨٨٥
  عبد اهللا : إسناده صحيح على شرط البخاري وابن ذكوان هو : قال حسني سليم أسد 

  انه كان يشرك : مري عن شريح حدثنا حممد ثنا سفيان عن عبد امللك بن ع -  ٢٨٨٦
موارد " يف )  ١٩٩٨( إسناده جيد عبد امللك بن عمري بسطنا القول فيه عند احلديث : قال حسني سليم أسد 

  " الظمآن 

حدثنا حممد بن الصلت حدثنا أبو شهاب عن احلجاج عن عبد امللك بن املغرية عن سعيد بن فريوز  -  ٢٨٨٧
  كة مل يزدهم األب اال قربا يف املشر: عن أبيه ان عمر قال 

   ٦ابن أرطاة : إسناده ضعيف من أجل حجاج وهو : قال حسني سليم أسد 

  باب يف ابين عم أحدمها زوج واألخر أخ ألم



أيت عبد اهللا يف فريضة ابين عم : أخربنا أبو نعيم ثنا زهري عن أيب إسحاق عن احلارث األعور قال  -  ٢٨٨٨
ألخيه ألمه فأنزله حبساب أو مبنزلة األخ من األب واألم فلما قدم علي سألته  أحدهم أخ ألم فقال املال أمجع

ان كان لفقيها أما انا فلم أكن ألزيده على ما فرض اهللا له سهم السدس  Cعنها وأخربته بقول عبد اهللا فقال ي
  مث يقامسهم كرجل منهم 

يف )  ١١٥٤( نا القول فيه عند احلديث إسناده حسن احلارث بن عبد اهللا األعور فصل: قال حسني سليم أسد 
  " موارد الظمآن " 

انه أيت يف ابين عم أحدمها : حدثنا حممد بن يوسف ثنا سفيان عن أيب إسحاق عن احلارث عن علي  -  ٢٨٨٩
أخ ألم فقيل لعلي ان بن مسعود كان يعطيه املال كله فقال علي رضي اهللا عنه ان كان لفقيها ولو كنت انا 

  س وما بقي كان بينهم أعطيته السد
   ٧إسناده حسن وهو مكرر سابقه : قال حسني سليم أسد 

  باب يف بنت وابنة بن وأخت ألب وأم

جاء : حدثنا حممد بن يوسف ثنا سفيان الثوري عن أيب قيس األودي عن هزيل بن شرحبيل قال  -  ٢٨٩٠
ت بن وأخت ألم وأب فقاال لالبنة رجل إىل أيب موسى األشعري وإىل سليمان بن ربيعة فسأهلما عن بنت وبن

النصف وما بقي فلالخت وأت بن مسعود فإنه سيتابعنا فجاء الرجل إىل عبد اهللا فسأله عن ذلك فقال لقد 
ضللت إذا وما انا من املهتدين وأين اقضي مبا قضى به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لالبنة النصف والبنة 

  االبن السدس وما بقي فلالخت 
   ٨إسناده صحيح : حسني سليم أسد  قال

  باب يف األخوة واألخوات والولد وولد الولد

انه كان : أخربنا أمحد بن عبد اهللا ثنا أبو شهاب عن األعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد اهللا  -  ٢٨٩١
يقول يف أخوات ألب وأم وأخوة وأخوات ألب قال لألخوات لألب واألم الثلثان وما بقي فللذكور دون 

اإلناث فقدم مسروق املدينة فسمع قول زيد فيها فأعجبه فقال له بعض أصحابه أتترك قول عبد اهللا قال اين 
أتيت املدينة فوجدت زيد بن ثابت من الراسخني يف العلم قال أمحد فقلت أليب شهاب وكيف قال زيد فيها قال 

  شرك بينهم 
  هو عبد ربه بن نافع : وأبو شهاب . ابن يونس : هو إسناده صحيح وأمحد بن عبد اهللا : قال حسني سليم أسد 

ذكرنا عند حكيم بن جابر ان بن : حدثنا سعيد بن املغرية عن عيسى بن يونسعن إمساعيل قال  -  ٢٨٩٢
مسعود قال يف أخوات ألب وأم وأخوة وأخوات ألب انه كان يعطي لألخوات من األب واألم الثلثني وما بقي 

حكيم قال زيد بن ثابت هذا من عمل اجلاهلية أن يرث الرجال دون النساء وإن  فللذكور دون اإلناث فقال



  أخوهتن قد ردوا عليهن 
  إسناده صحيح وأخرجه ابن أيب شيبة : قال حسني سليم أسد 

اهنا كانت تشرك بني : حدثنا حممد بن يوسف ثنا سفيان عن معبد بن خالد عن مسروق عن عائشة  -  ٢٨٩٣
بن تعطي االبنتني الثلثني وما بقي فشركهم وكان عبد اهللا ال يشرك يعطي الذكور دون  ابنتني وابنة بن وبن

  اإلناث وقال األخوات مبنزلة البنات 
  إسناده صحيح وأخرجه ابن أيب شيبة : قال حسني سليم أسد 

ان بن مسعود كان يقول يف بنت : أخربنا حممد بن يوسف ثنا سفيان عن أيب سهل عن الشعيب  -  ٢٨٩٤
بنات بن وبن بن ان كانت املقامسة بينهم أقل من السدس أعطاهم السدس وان كان أكثر من السدس أعطاهم و

  السدس 
  إسناده ضعيف لضعف أيب سهل حممد بن سامل : قال حسني سليم أسد 

انه كان يشرك فقال له علقمة هل : حدثنا حممد ثنا سفيان عن األعمش عن إبراهيم عن مسروق  -  ٢٨٩٥
م أثبت من عبد اهللا فقال ال ولكين رأيت زيد بن ثابت وأهل املدينة يشركون يف ابنتني وبنت بن وبن أحد منه

  بن وأختني 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

بن سريين عن شريح  -  ٢٨٩٦ يف امرأة تركت زوجها : حدثنا حممد بن يوسف ثنا سفيان عن هشام عن حممد 
تها ألبيها وإخوهتا ألمها جعلها من ستة مث رفعها فبلغت عشرة للزوج النصف وأمها وأختها ألبيها وأمها وأخ

ثالثة أسهم ولألخت من األب واألم النصف ثالثة أسهم ولألم السدس سهم ولإلخوة من األم الثلث سهمان 
  ولألخت من األب سهم تكملة الثلثني 

   ٩إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  كتابباب يف اململوكني وأهل ال

أن عليا وزيدا كانا ال حيجبان : حدثنا حممد بن عيينة عن علي بن مسهر عن أشعث عن الشعيب  -  ٢٨٩٧
  بالكفار وال باململوكني وال يورثاهنم شيئا وكان عبد اهللا حيجب بالكفار وباململوكني وال يورثهم 

  ابن سوار : إسناده ضعيف لضعف أشعث وهو : قال حسني سليم أسد 

اململوكني وأهل : نا سليمان بن حرب ثنا شعبة عن احلكمعن إبراهيم ان عليا وزيدا قاال حدث -  ٢٨٩٨
  الكتاب ال حيجبون وال يرثون وقال عبد اهللا حيجبون وال يرثون 

   ١٠إسناده صحيح إىل إبراهيم : قال حسني سليم أسد 

  باب اجلد



دعا به ان عمر كا: أخربنا يزيد بن هارون أخربنا حيىي بن سعيد  -  ٢٨٩٩ ن كتب مرياث اجلد حىت إذا طعن 
  فمحاه مث قال سترون رأيكم فيه 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قلت لعبيدة حدثين عن اجلد فقال اين ألحفظ يف اجلد : أخربنا يزيد انا أشعث عن بن سريين قال  -  ٢٩٠٠
  مثانني قضية خمتلفة 

  ابن سوار : هو إسناده ضعيف لضعف أشعث و: قال حسني سليم أسد 

أتاه رجل : أخربنا أبو غسان ثنا إسرائيل عن أيب إسحاق عن عبد اهللا بن عمرو اخلاريف عن علي قال  -  ٢٩٠١
  فسأله عن فريضة فقال ان مل يكن فيها جد فهاهتا 

  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

مسع : جبري عن رجل من مراد حدثنا حممد بن يوسف ثنا سفيان عن أيوب السختياين عن سعيد بن  -  ٢٩٠٢
  عليا يقول من سره ان يتقحم جراثيم جهنم فليقض بني اجلد واالخوة 

   ١١إسناده ضعيف فيه جهالة : قال حسني سليم أسد 

  باب قول أيب بكر يف اجلد

: أخربنا مسلم بن إبراهيم ثنا وهيب ثنا خالد عن أيب نضرة عن أيب سعيد اخلدري وحدثنا عكرمة  -  ٢٩٠٣
  با بكر الصديق جعل اجلد أبا ان أ

  األثر صحيح وإسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

سليمان الشيباين عن كردوس عن أيب بردة عن أيب موسى  -  ٢٩٠٤ ان : حدثنا حممد بن يوسف ثنا سفيان عن 
  أبا بكر الصديق جعل اجلد أبا 

  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

ثنا أبو شهاب عن الشيباين عن أيب بردة بن أيب موسى عن كردوس عن أيب  حدثنا أمحد بن عبد اهللا -  ٢٩٠٥
  ان أبا بكر جعل اجلد أبا : موسى 

  إسناده جيد وهو مكرر سابقه : قال حسني سليم أسد 

ان أبا بكر : أخربنا األسود بن عامر ثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أيب بردة عن مروان عن عثمان  -  ٢٩٠٦
  با كان جيعل اجلد أ

  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 



: حدثنا عبيد اهللا وحممد بن يوسف عن إسرائيل عن أيب إسحاق عن أيب بردة عن مروان عن عثمان  -  ٢٩٠٧
  ان أبا بكر كان جيعل اجلد أبا 

  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

لقيت مروان بن احلكم : قال أخربنا األسود بن عامر ثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أيب بردة  -  ٢٩٠٨
باملدينة فقال يا بن أيب موسى أمل أخرب أن اجلد ال ينزل فيكم منزلة األب وأنت ال تنكر قال قلت ولو كنت أنت 
  مل تنكر قال مروان فأنا أشهد على عثمان بن عفان أنه شهد على أيب بكر أنه جعل اجلد أبا إذا مل يكن دونه أب 

  ده صحيح إسنا: قال حسني سليم أسد 

أن أبا : حدثنا األسود بن عامر انا شعبة عن خالد احلذاء عن أيب نضرة عن عكرمة عن بن عباس  -  ٢٩٠٩
  بكر كان جيعل اجلد أبا 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

بن عباس قال جعله الذي قال رسول  -  ٢٩١٠ حدثنا مسلم بن إبراهيم ثنا وهيب ثنا أيوب عن عكرمة عن 
لو كنت متخذا أحدا خليال الختذته خليال ولكن أخوة اإلسالم أفضل يعين أبا بكر : اهللا عليه و سلم  اهللا صلى

  جعله أبا يعين اجلد 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  أن أبا بكر جعل اجلد أبا : حدثنا مسلم ثنا وهيب ثنا أيوب عن بن أيب مليكة عن بن الزبري  -  ٢٩١١
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

إن اجلد قد مضت سنته وإن أبا بكر جعل اجلد : حدثنا يزيد بن هارون أنا األشعث عن احلسن قال  -  ٢٩١٢
  أبا ولكن الناس ختريوا 
   ١٢ابن سوار : إسناده ضعيف لضعف أشعث وهو : قال حسني سليم أسد 

  باب يف قول عمر يف اجلد

ان أول جد ورث يف اإلسالم : هر عن عاصم عن الشعيب قال أخربنا حممد بن عيينة عن علي بن مس -  ٢٩١٣
  عمر 

  إسناده جيد إىل الشعيب : قال حسني سليم أسد 

أول جد ورث يف اإلسالم عمر فأخذ ماله : حدثنا أبو نعيم ثنا حسن عن عاصم عن الشعيب قال  -  ٢٩١٤
  فاتاه علي وزيد فقاال ليس لك ذاك إمنا أنت كأحد األخوين 

  إسناده صحيح إىل الشعيب : يم أسد قال حسني سل



كان عمر يقاسم باجلد مع األخ : حدثنا عبيد اهللا بن موسى عن عيسى اخلياط عن الشعيب قال  -  ٢٩١٥
  واألخوين فإذا زادوا أعطاه الثلث وكان يعطيه مع الولد السدس 

  له ثقات ميسرة وهو متروك وباقي رجا: يف اسناده عيسى بن أيب عيسى : قال حسني سليم أسد 

ان عمر بن : حدثنا مسلم بن إبراهيم ثنا وهيب ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن مروان بن احلكم  -  ٢٩١٦
اخلطاب ملا طعن استشارهم يف اجلد فقال اين كنت رأيت يف اجلد رأيا فإن رأيتم ان تتبعوه فاتبعوه فقال له 

  الرأي كان  عثمان ان نتبع رأيك فإنه رشد وان نتبع رأي الشيخ فلنعم ذو
   ١٣إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

  باب قول علي يف اجلد

كتب بن عباس إىل علي : أخربنا حممد بن عيينة عن علي بن مسهر عن الشيباين عن الشعيب قال  -  ٢٩١٧
  وبن عباس بالبصرة وأين أتيت جبد وستة أخوة فكتب إليه علي ان أعط اجلد سدسا وال تعطه أحدا بعده 

  أبو إسحاق سليمان بن أيب سليمان : هو . إسناده جيد والشيباين : ني سليم أسد قال حس

يف ستة أخوة وجد قال أعط اجلد السدس قال : حدثنا أبو نعيم ثنا حسن عن إمساعيل عن الشعيب  -  ٢٩١٨
  أبو حممد كأنه يعين على الشعيب يرويه عن علي 

  إسناده صحيح إىل الشعيب : قال حسني سليم أسد 

بن مرة عن عبد اهللا بن سلمة  -  ٢٩١٩ أن عليا كان جيعل اجلد : حدثنا سليمان بن حرب ثنا شعبة عن عمرو 
  أخا مىت يكون سادسا 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

ا كان يشرك اجلد مع األخوة إىل السدس : أخربنا أبو النعمان ثنا وهيب ثنا يونس عن احلسن  -  ٢٩٢٠   أن علي
  إسناده صحيح إىل احلسن : أسد  قال حسني سليم

كان علي يشرك بني : حدثنا هاشم بن القاسم ثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد اهللا بن سلمة قال  -  ٢٩٢١
  اجلد واالخوة حىت يكون سادسا 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  اجلد مع األخوة السدس  ان عليا كان يشرك: أخربنا أبو النعمان انا وهيب ثنا يونسعن احلسن  -  ٢٩٢٢
  إسناده صحيح إىل احلسن : قال حسني سليم أسد 

كان علي يشرك اجلد إىل ستة مع : حدثنا حممد بن يوسف ثنا سفيان عن األعمش عن إبراهيم قال  -  ٢٩٢٣
األخوة يعطي كل صاحب فريضة فريضة وال يورث أخا ألم مع جد وال أختا ألم وال يزيد اجلد مع الولد على 



دس إال أن يكون غريه وال يقاسم بأخ ألب مع أخ ألب وأم وإذا كانت أخت ألب وأم وأخ ألب أعطى الس
  األخت النصف والنصف اآلخر بني اجلد واألخ نصفني وإذا كانوا أخوة وأخوات شركهم مع اجلد إىل السدس 

   ١٤إسناده صحيح على شرط البخاري إىل إبراهيم : قال حسني سليم أسد 

  عباس يف اجلدباب قول بن 

: حدثنا حممد بن يوسف عن سفيان عن العيسى هو عبد اهللا بن خالد عن عبد الرمحن بن معقل قال  -  ٢٩٢٤
  } يا بين آدم { سئل بن عباس عن اجلد فقال أي أب لك أكرب فقلت انا آدم قال أمل تسمع إىل قول اهللا تعاىل 

  خالد مل يسمع ابن عباس بينهما الضحاك رجاله ثقات غري أن عبد اهللا بن : قال حسني سليم أسد 

لوددت اين : أخربنا حممد بن يوسف ثنا سفيان عن إمساعيل بن مسيع عن رجل عن بن عباس قال  -  ٢٩٢٥
  والذين خيالفونين تالعنا أينا أسوأ قوال 

  إسناده ضعيف فيه جهالة : قال حسني سليم أسد 

  انه جعل اجلد أبا : اوس عن أبيه عن بن عباس حدثنا مسلم بن إبراهيم ثنا وهيب ثنا بن ط -  ٢٩٢٦
   ١٥إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب قول بن مسعود يف اجلد

دخلت على شريح وعنده عامر وإبراهيم وعبد : أخربنا أبو نعيم ثنا زهري عن أيب إسحاق قال  -  ٢٩٢٧
وأخاها ألبيها وجدها فقال يل هل من أخت  الرمحن بن عبد اهللا يف فريضة امرأة منا العالية تركت زوجها وأمها

قلت ال قال للبعل الشطر ولألم الثلث قال فجهدت على ان جييبين فلم جيبين اال بذلك فقال إبراهيم وعامر 
وعبد الرمحن بن عبد اهللا ما جاء أحد بفريضة أعضل من فريضة جئت هبا قال فأتيت عبيدة السلماين وكان يقال 

بفريضة من عبيدة واحلارث األعور وكان عبيدة جيلس يف املسجد فإذا وردت على ليس بالكوفة أحد أعلم 
شريح فريضة فيها جد رفعهم إىل عبيدة ففرض فسألته فقال ان شئتم نبأتكم بفريضة عبد اهللا بن مسعود يف هذا 

قال  جعل للزوج ثالثة أسهم النصف ولألم ثلث ما بقي وهو السدس من رأس املال ولألخ سهم وللجد سهم
  أبو إسحاق اجلد أبو األب 

   ١٦إسناده صحيح إىل أيب إسحاق : قال حسني سليم أسد 

  باب قول زيد يف اجلد

  ان زيدا كان يشرك اجلد مع األخوة إىل الثلث : أخربنا أبو النعمان ثنا وهيب ثنا يونسعن احلسن  -  ٢٩٢٨
  إسناده إىل احلسن صحيح : قال حسني سليم أسد 



انه كان يقاسم : بن حفص بن غياث ثنا أيب ثنا األعمش عن إبراهيم عن زيد بن ثابت  حدثنا عمر -  ٢٩٢٩
  باجلد مع األخوة إىل الثلث مث ال ينقصه 

  إسناده إىل إبراهيم صحيح : قال حسني سليم أسد 

ا اجتمع : حدثنا سعيد بن املغرية عن عيسى بن يونسعن إمساعيل قال قال عمر  -  ٢٩٣٠ خذ من أمر اجلد م
  ناس عليه قال أبو حممد يعين قول زيد ال

   ١٧إسناده صحيح إىل عامر الشعيب : قال حسني سليم أسد 

  باب األكدرية زوج وأخت ألب وأم وجد وأم

ان زيد بن ثابت قال يف أخت وأم وزوج وجد قال جعلها : حدثنا سعيد بن عامر عن مهام عن قتادة  -  ٢٩٣١
  للجد مثانية ولألخت أربعة من سبع وعشرين لألم ستة وللزوج تسعة و

   ١٨إسناده صحيح إىل قتادة : قال حسني سليم أسد 

  باب يف اجلدات

ان أول جدة أطعمت يف : أخربنا يزيد بن هارون ثنا األشعث عن بن سريين عن بن مسعود قال  -  ٢٩٣٢
  اإلسالم سهما أم أب وابنها حي 

  وار إسناده ضعيف لضعف أشعث وهو ابن س: قال حسني سليم أسد 

سلم أطعم : حدثنا أبو نعيم ثنا شريك عن ليث عن طاوس عن بن عباس  -  ٢٩٣٣ ان النيب صلى اهللا عليه و 
  جدة سدسا 

  ابن أيب سليم : إسناده ضعيف لضعف ليث وهو : قال حسني سليم أسد 

مر ورث ان ع: حدثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن بن جريج عن إبراهيم بن ميسرة عن سعيد بن املسيب  -  ٢٩٣٤
  جدة مع ابنها 

  إسناده ضعيف فيه عنعنة ابن جريج : قال حسني سليم أسد 

أطعم رسول : حدثنا حجاج بن منهال ثنا شعبة أخربين منصور بن املعتمر قال مسعت إبراهيم قال  -  ٢٩٣٥
ك من اهللا صلى اهللا عليه و سلم ثالث جدات سدسا قال قلت إلبراهيم من هنه قال جدتاك من قبل أبيك وجدت

  قبل أمك 
  إسناد معضل : قال حسني سليم أسد 

  ترث اجلدة وابنها حي : حدثنا حجاج بن منهال ثنا يزيد بن إبراهيم قال أنبأين احلسن قال  -  ٢٩٣٦
  إسناده صحيح إىل احلسن وهو موقوف عليه : قال حسني سليم أسد 



سلمة عن داود عن الشعيب -  ٢٩٣٧ ال ترث أم أب األم ابنها : قال  حدثنا سليمان بن حرب ثنا محاد بن 
  الذي تدىل به ال يرث فكيف ترث هي 

  عامر بن شراحيل : إسناده صحيح إىل الشعيب والشعيب هو : قال حسني سليم أسد 

أخربنا أبو معمر عن إمساعيل بن علية عن سلمة بن علقمة عن محيد بن هالل عن أيب الدمهاء عن  -  ٢٩٣٨
  دة وابنها حي ترث اجل: عمران بن حصني قال 
   ١٩إسناده صحيح وهو موقوف على عمران : قال حسني سليم أسد 

  باب قول أيب بكر الصديق يف اجلدات

جاءت إىل أيب بكر جدة أم أب أو أم أم : أخربنا يزيد بن هارون انا األشعث عن الزهري قال  -  ٢٩٣٩
ل أبو بكر ما مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و فقالت ان بن ابين أو بن ابنيت تويف وبلغين ان يل نصيبا فمايل فقا

سلم قال فيها شيئا وسأسأل الناس فلما صلى الظهر فقال أيكم مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال يف 
اجلدة شيئا فقال املغرية بن شعبة انا قال ماذا قال أعطاها رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سدسا قال أيعلم ذاك 

ثلها فقال ما أدري ما أحد غريك ف قال حممد بن مسلمة صدق فأعطاها أبو بكر السدس فجاءت إىل عمر م
مسعت من رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فيها شيئا وسأسأل الناس فحدثوه حبديث املغرية بن شعبة وحممد بن 

  مسلمة فقال عمر أيكما خلت به فلها السدس فإن اجتمعتما فهو بينكما 
   ٢٠إسناده ضعيف : أسد  قال حسني سليم

  باب قول علي وزيد يف اجلدات

إذا كانت اجلدات سواء ورث : أخربنا يزيد بن هارون ثنا األشعث عن الشعيب عن علي وزيد قاال  -  ٢٩٤٠
  ثالث جدات جدتا أبيه أم أمه وأم أبيه وجدة أمه فإن كانت إحداهن أقرب فالسهم لذوي القرىب 

  ابن سوار : ضعيف لضعف أشعث وهو إسناده : قال حسني سليم أسد 

اهنما كانا ال يورثان اجلدة أم األب : أخربنا أبو نعيم ثنا حسن عن أشعث عن الشعيب عن علي وزيد  -  ٢٩٤١
  مع األب 

  إسناده ضعيف لضعف أشعث بن سوار : قال حسني سليم أسد 

ثمان كان ال يورث اجلدة وابنها ان ع: حدثنا سعيد بن املغرية عن بن املبارك عن معمر عن الزهري  -  ٢٩٤٢
  حي 

   ٢١إسناده صحيح إىل الزهري : قال حسني سليم أسد 

  باب قول بن مسعود يف اجلدات



ان اجلدات ليس هلن مرياث : أخربنا يزيد بن هارون انا األشعث عن بن سريين عن بن مسعود قال  -  ٢٩٤٣
  إمنا هي طعمة أطعمتها واجلدات أقرهبن وأبعدهن سواء 

  ضعف أشعث بن سوار واالنقطاع : إسناده فيه علتان : سني سليم أسد قال ح

ترث اجلدة وابنها : أخربنا حجاج بن منهال انا أبو عوانة عن املغرية عن إبراهيم قال قال عبد اهللا  -  ٢٩٤٤
  حي 

   ٢٢إسناده ضعيف النقطاعه إبراهيم مل يدرك ابن مسعود : قال حسني سليم أسد 

  داتباب قول مسروق يف اجل

جئن أربع جدات يتساوقن إىل مسروق فألقى : أخربنا يزيد بن هارون انا األشعث عن الشعيب قال  -  ٢٩٤٥
  أم أب األب وورث ثالثا جديت أبيه أم أمه وأم أبيه وجدة أمه 

   ٢٣ابن سوار : إسناده ضعيف لضعف أشعث وهو : قال حسني سليم أسد 

  باب قول علي وعبد اهللا وزيد يف الرد

يف ابنة وابنة بنت قال : أخربنا يزيد بن هارون انا شريك عن األعمش عن إبراهيم عن عبد اهللا  -  ٢٩٤٦
  النصف والسدس وما بقي فرد على البنت 

  إسناده ضعيف النقطاعه : قال حسني سليم أسد 

أخوة  انه أيت يف: حدثنا حممد بن عيسى ثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اهللا  -  ٢٩٤٧
  ألم وأم فأعطى األخوة من األم الثلث واألم سائر املال وقال األم عصبة من ال عصبة له 

  إسناده صحيح وهو موقوف على عبد اهللا : قال حسني سليم أسد 

سألت الشعيب عن رجل مات وترك ابنته ال يعلم له : حدثنا أبو نعيم حدثنا حسن عن أبيه قال  -  ٢٩٤٨
  ال كله وارث غريها قال هلا امل
  إسناده صحيح إىل الشعيب : قال حسني سليم أسد 

بن سامل عن الشعيب  -  ٢٩٤٩ ان بن مسعود كان ال يرد على أخ : حدثنا حممد بن يوسف ثنا سفيان عن حممد 
ألم مع أم وال على جدة إذا كان معها غريها من له فريضة وال على ابنة بن مع ابنة الصلب وال على امرأة 

  ي يرد على كل ذي سهم اال املرأة والزوج وزوج وكان عل
بن سامل : قال حسني سليم أسد    إسناده ضعيف لضعف حممد 

انه أيت يف : أخربنا حممد ثنا سفيان قال أخربين حممد بن سامل عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت  -  ٢٩٥٠
عن حممد بن سامل عن الشعيب  ابنة أو أخت فأعطاها النصف وجعل ما بقي يف بيت املال وقال يزيد بن هارون



  عن خارجة 
بن سامل : قال حسني سليم أسد     ٢٤إسناده ضعيف لضعف حممد 

  باب يف مرياث بن املالعنة

يف : أخربنا حممد بن عيينة عن علي بن مسهر عن سعيد عن أيب معشر عن إبراهيم عن عبد اهللا قال  -  ٢٩٥١
  بن املالعنة قال مرياثه ألمه 

  رجاله ثقات غري أنه منقطع : د قال حسني سليم أس

مسعت رجال سأل عطاء بن أيب رباح عن ولد : أخربنا معاذ بن هانئ ثنا إبراهيم بن طهمان قال  -  ٢٩٥٢
  املتالعنني ملن مرياثه قال ألمه وأهلها 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

يف بن املالعنة ترك أخاه ألمه : ي أخربنا أبو نعيم ثنا حسن عن أيب سهل عن الشعيب قال قال عل -  ٢٩٥٣
وأمه ألخيه السدس وألمه الثلث مث يرد عليهم فيصري لألخ الثلث ولألم الثلثان وقال بن مسعود ألخيه السدس 

  وما بقي فلألم 
  إسناده ضعيف لضعف أيب سهل حممد بن سامل : قال حسني سليم أسد 

يف بن املالعنة ترك بن أخ وجدا قال املال البن : يب أخربنا أبو نعيم ثنا حسني عن أيب سهل عن الشع -  ٢٩٥٤
  األخ 

  إسناده ضعيف لضعف أيب سهل حممد بن سامل : قال حسني سليم أسد 

حدثنا حممد بن عيسى ثنا سامل بن نوح عن عمر بن عامر عن قتادة عن سعيد بن املسيب عن زيد بن  -  ٢٩٥٥
  لبيت املال  يف مرياث بن املالعنة ألمه الثلث والثلثان: ثابت 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا حممد بن عيسى ثنا سامل بن نوح عن عمر بن عامر عن محاد عن إبراهيم عن عبد اهللا قال  -  ٢٩٥٦
  مرياثه ألمه تعقل عنه عصبة أمه وقال قتادة عن احلسن ألمه الثلث وبقية املال لعصبة أمه 

  إبراهيم مل يسمع عبد اهللا بن مسعود إسناده منقطع : قال حسني سليم أسد 

يف ولد املالعنة : أخربنا حجاج بن منهال ثنا محاد بن سلمة أخربنا قتادة ان عليا وبن مسعود قاال  -  ٢٩٥٧
ترك جدته وإخوته ألمه قال للجدة الثلث ولالخوة الثلثان وقال زيد بن ثابت للجدة السدس ولالخوة لألم 

  الثلث وما بقي فلبيت املال 
  رجاله ثقات غري أنه منقطع قتادة مل يسمع من علي وال من ابن مسعود : قال حسني سليم أسد 



بن املالعنة : حدثنا حجاج ثنا محاد انا يونس ومحيد عن احلسن قال  -  ٢٩٥٨   ترثه أمه يعين 
  إسناده صحيح إىل احلسن : قال حسني سليم أسد 

  ترثه أمه : خعي والشعيب قاال أخربنا حجاج ثنا محاد حدثنا حجاج ان الن -  ٢٩٥٩
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

كتبت : أخربنا حممد بن يوسف ثنا سفيان عن داود بن أيب هند عن عبد اهللا بن عبيد بن عمري قال  -  ٢٩٦٠
اهللا إىل أخ يل من بين زريق أسأله ملن قضى النيب صلى اهللا عليه و سلم يف بن املالعنة فكتب إيل ان النيب صلى 

  عليه و سلم قضى به ألمه هي مبنزلة أمه وأبيه وقال سفيان املال كله لألم هي مبنزلة أبيه وأمه 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

يف بن املالعنة ترك أمه وعصبة أمه قال الثلث ألمه : أخربنا حممد ثنا سفيان عن هشام عن احلسن  -  ٢٩٦١
  وما بقي فلعصبة أمه 

  إسناده صحيح إىل احلسن : م أسد قال حسني سلي

يف بن املالعنة قاال عصبته : أخربنا عبيد اهللا بن موسى عن بن أيب ليلى عن عامر عن علي وعبد اهللا  -  ٢٩٦٢
  عصبة أمه 

  إسناده ضعيف حممد بن أيب ليلى سيئ احلفظ جدا : قال حسني سليم أسد 

انه كان يقول مرياث : املعتمر عن يونس عن احلسن حدثنا أبو الوليد احلليب موسى بن خالد ثنا بن  -  ٢٩٦٣
  ولد املالعنة ألمه قلت فإن كان له أخ من أمه قال له السدس 

  إسناده جيد إىل احلسن : قال حسني سليم أسد 

ولد املالعنة ألمه ترث فريضتها منه وسائر ذلك : حدثنا أبو املغرية ثنا األوزاعي حدثنا الزهري قال  -  ٢٩٦٤
  ال يف بيت امل

  إسناده صحيح إىل الزهري : قال حسني سليم أسد 

إذا تالعنا فرق بينهما : أخربنا عبيد اهللا بن موسى عن موسى بن عبيدة عن نافع عن بن عمر قال  -  ٢٩٦٥
  ومل جيتمعا ودعي الولد ألمه يقال بن فالنة هي عصبة يرثها وترثه ومن دعاه لزنية جلد 

  لضعف موسى بن عبيدة إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

يف ولد املتالعنني انه ترثه عصبة : حدثنا معاذ بن هانئ ثنا إبراهيم بن طهمان ثنا الشيباين عن الشعيب  -  ٢٩٦٦
  أمه وهم يعقلون عنه 

  إسناده صحيح إىل الشعيب : قال حسني سليم أسد 



يف ولد املالعنة : ن بن عباس حدثنا سهل بن محاد انا مهام عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبري ع -  ٢٩٦٧
  هو الذي ال أب له ترثه أمه وإخوته من أمه وعصبة أمه فإن قذفه قاذف جلد قاذفه 

  إسناده صحيح إىل ابن عباس : قال حسني سليم أسد 

بن محزة عن النعمان عن مكحول  -  ٢٩٦٨ أنه سئل عن مرياث ولد املالعنة : أخربنا حممد بن املبارك ثنا حيىي 
ال جعله رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ألمه يف سببه ملا لقيت من البالء وألخوته من أمه وقال ملن هو ق

مكحول فإن ماتت األم وتركت ابنها مث تويف ابنها الذي جعل هلا كان مرياثه ألخوته من أمه كله ألنه كان 
زلة ألنه إمنا هو أب األم وإمنا ألمهم وجدهم وكان ألمها السدس من بن بنته وليس يرث اجلد اال يف هذه املن

ورث األخوة من األم أمهم وورث اجلد ابنته ألنه جعل هلا فاملال الذي للولد لورثة األم وهو جير مرة اجلد 
  وجدة إذا مل يكن غريه 
  إسناده إىل حمكول صحيح : قال حسني سليم أسد 

بن طهمان عن مساك بن حرب عن عكرمة عن  أخربنا حممد بن العالء ثنا حيىي بن أيب كثري ثنا إبراهيم -  ٢٩٦٩
ان قوما اختصموا إىل علي رضي اهللا عنه يف ولد املتالعنني فجاء عصبة أبيه يطلبون مرياثه فقال ان : بن عباس 

  أباه كان تربأ منه فليس لكم من مرياثه شيء فقضى مبرياثه ألمه وجعلها عصبة 
   ٢٥عكرمة فيها اضطراب  إسناده ضعيف رواية مساك عن: قال حسني سليم أسد 

  باب يف مرياث اخلنثى

يف : أخربنا عبيد اهللا بن موسى عن إسرائيل عن عبد األعلى انه مسع حممد بن علي حيدث عن علي  -  ٢٩٧٠
  الرجل يكون له ما للرجل وما للمرأة أيهما يورث فقال من أيهما بال 

 ٢٩٧٠بن علي بن احلسني وعلي بن أيب طالب  بني حممد( رجاله ثقات غري أنه منقطع : قال حسني سليم أسد 
يف اخلنثى قال يورث من : حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا هشيم عن مغرية عن شباك عن الشعيب عن على  -

  قبل مباله 

سئل عامر عن مولود ولد وليس بذكر وال أنثى ليس له ما للذكر : حدثنا أبو نعيم ثنا أبو هانئ قال  -  ٢٩٧١
ألنثى خيرج من سرته كهيأة البول والغائط سئل عن مرياثه فقال نصف حظ الذكر ونصف حظ وليس له ما ل

  األنثى 
   ٢٦إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  باب الكاللة

سئل أبو بكر عن الكاللة فقال إين سأقول فيها : أخربنا يزيد بن هارون ثنا عاصم عن الشعيب قال  -  ٢٩٧٢
هللا وإن كان خطأ فمين ومن الشيطان أراه ماخال الوالد والولد فلما استخلف عمر برأيي فإن كان صوابا فمن ا



  قال إين ألستحيي اهللا أن أرد شيئا قاله أبو بكر 
  رجاله ثقات غري أنه منقطع : قال حسني سليم أسد 

بن عبد حدثنا عبد اهللا بن يزيد ثنا سعيد هو بن أيب أيوب قال حدثين يزيد بن أيب حبيب عن يزيد  -  ٢٩٧٣
بن عامر اجلهين انه قال  سلم شيء ما : اهللا اليزين عن عقبة  ما أعضل بأصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  أعضلت هبم الكاللة 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا حممد بن يوسف ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن احلسن بن حممد عن بن عباس قال  -  ٢٩٧٤
   الوالد والولد الكاللة ما خال

  إسناده صحيح على شرط البخاري : قال حسني سليم أسد 

انه كان يقرأ هذه اآلية : أخربنا حممد ثنا سفيان عن يعلى بن عطاء عن القاسم بن عبد اهللا عن سعد  -  ٢٩٧٥
  } وإن كان رجل يورث كاللة أو امرأة وله أخ أو أخت ألم { 

   ٢٧يادة من الطربي إسناده صحيح ما بني حاصرتني ز: قال حسني سليم أسد 

  باب يف مرياث ذوي األرحام

أخربنا عبد اهللا بن يزيد ثنا حيوة ثنا أبو األسود حممد بن عبد الرمحن بن نوفل ان عاصم بن عمر بن  -  ٢٩٧٦
أن عمر بن اخلطاب التمس من يرث بن الدحداحة فلم جيد وارثا فدفع مال بن : قتادة األنصاري أخربه 

  إىل أخوال بن الدحداحة الدحداحة 
  رجاله ثقات غري أنه منقطع : قال حسني سليم أسد 

اهللا ورسوله موىل : أخربنا أبو عاصم عن بن جريج عن عمرو بن مسلم عن طاوس عن عائشة قالت  -  ٢٩٧٧
  من ال موىل له واخلال وارث من ال وارث له 

  وهو مدلس رجاله ثقات غري أن ابن جريج قد عنعن : قال حسني سليم أسد 

أيت عمر يف عم ألم وخالة : أخربنا حممد بن يوسف ثنا سفيان عن فراس عن الشعيب عن زياد قال  -  ٢٩٧٨
  فأعطى العم لألم الثلثني وأعطي اخلالة الثلث 

  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

اخلالة الثلث  ان عمر بن اخلطاب أعطى: أخربنا حممد بن يوسف ثنا سفيان عن يونس عن احلسن  -  ٢٩٧٩
  والعمة الثلثني 

  إسناده صحيح إىل احلسن : قال حسني سليم أسد 



أخربنا حممد بن يوسف حدثنا سفيان عن احلسن بن عمرو عن غالب بن عباد عن قيس بن حبتر  -  ٢٩٨٠
أيت عبد امللك بن مروان يف خالة وعمة فقام شيخ فقال شهدت عمر بن اخلطاب أعطى اخلالة : النهشلي قال 

  لثلث والعمة الثلثني قال فهم ان يكتب به مث قال أين زيد عن هذا ا
  إسناده ضعيف جدا : قال حسني سليم أسد 

اخلالة مبنزلة : أخربنا حممد ثنا سفيان عن حممد بن سامل عن الشعيب عن مسروق عن عبد اهللا قال  -  ٢٩٨١
لة رمحه اليت يديل هبا إذا مل يكن وارث ذو األم والعمة مبنزلة األب وبنت األخ مبنزلة األخ وكل ذي رحم مبنز

  قرابة 
بن سامل : قال حسني سليم أسد     ٢٨إسناده ضعيف لضعف حممد 

  باب العصبة

ان : أخربنا يزيد بن هارون انا هشام عن حممد عن عبد اهللا بن عتبة قال حدثين الضحاك بن قيس  -  ٢٩٨٢
م كانوا إذا كانوا من قبل األب سواء فبنو األم عمر قضى يف أهل طاعون عمواس أو طاعون يف اإلسالم اهن
  أحق وإذا كان بعضهم أقرب من بعض بأب فهم أحق باملال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أمحد بن عبد اهللا ثنا أبو شهاب حدثين أبو إسحاق الشيباين عن عبيد بن أيب اجلعد عن عبد اهللا  -  ٢٩٨٣
يب سامل موىل أيب حذيفة يوم اليمامة فبلغ مرياثه مائيت درهم فقال عمر احبسوها أص: بن شداد بن اهلاد قال 

  على أمه حىت تأيت على آخرها 
سليمان بن : عبد ربه بن نافع وأبو إسحاق الشيباين هو : إسناده قوي وأبو شهاب هو : قال حسني سليم أسد 

  أيب سليمان 

: عن احلارث عن علي عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال حدثنا أبو نعيم ثنا زهري عن أيب إسحاق  -  ٢٩٨٤
  األخوة من األم يتوارثون دون بين العالت يرث الرجل أخاه ألبيه وأمه دون أخيه ألبيه 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

بنته قلت البن عمر أرأيت رجال ترك بن ا: حدثنا سهل بن محاد ثنا شعبة عن النعمان بن سامل قال  -  ٢٩٨٥
  أيرثه قال ال 

  إسناده صحيح إىل ابن عمر وهو موقوف عليه : قال حسني سليم أسد 

األم عصبة من ال عصبة له واألخت عصبة : حدثنا يعلى ثنا األعمش عن إبراهيم قال قال عبد اهللا  -  ٢٩٨٦
  من ال عصبة له 

  رجاله ثقات غري أنه منقطع : قال حسني سليم أسد 



إبراهيم ثنا وهيب ثنا بن طاوس عن أبيه عن بن عباس عن النيب صلى اهللا عليه و حدثنا مسلم بن  -  ٢٩٨٧
  احلقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو ألوىل رجل ذكر : سلم قال 

   ٢٩إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف مرياث أهل الشرك وأهل اإلسالم

ان عمة له توفيت : ار أخربه عن حممد بن األشعث أخربنا يزيد بن هارون ثنا حيىي ان سليمان بن يس -  ٢٩٨٨
  يهودية باليمن فذكر ذلك لعمر بن اخلطاب فقال يرثها أقرب الناس إليها من أهل دينها 

  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

ماتت عمة : حدثنا حممد بن يوسف ثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال  -  ٢٩٨٩
  يهودية فأتى عمر بن اخلطاب فقال أهل دينها يرثوهنا  األشعث بن قيس وهي
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أهل الشرك ال : حدثنا حممد بن يوسف ثنا سفيان عن محاد عن إبراهيم قال قال عمر بن اخلطاب  -  ٢٩٩٠
  نرثهم وال يرثونا 

  إسناده رجاله ثقات غري أنه منقطع : قال حسني سليم أسد 

ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم وأبا : ثنا أبو نعيم ثنا حسن عن عيسى اخلياط عن الشعيب حد -  ٢٩٩١
  بكر وعمر قالوا ال يتوارث أهل دينني 

  مل حيكم عليه احملقق : قال حسني سليم أسد 

  ال يتوارث أهل ملتني : حدثنا أبو نعيم ثنا زهري عن مطرف عن عامر عن عمر قال  -  ٢٩٩٢
  رجاله ثقات غري أنه منقطع : م أسد قال حسني سلي

: أخربنا أبو نعيم ثنا شريك عن األشعث عن احلسن عن جابر قال قال النيب صلى اهللا عليه و سلم  -  ٢٩٩٣
  ال نرث أهل الكتاب وال يرثونا اال ان ميوت للرجل عبده أو أمته 

  إسناده ضعيف وهو موقوف على جابر : قال حسني سليم أسد 

مد بن عيسى ثنا شريك عن األشعث عن احلسن عن جابر قال قال رسول اهللا صلى اهللا حدثنا حم -  ٢٩٩٤
  ال نرث أهل الكتاب وال يرثونا اال الرجل يرث عبده أو أمته : عليه و سلم 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

سلمة عن داود عن الشعيب عن مسروق قال  -  ٢٩٩٥ ان معاوية ك: حدثنا سليمان بن حرب ثنا محاد بن 
ا حدث يف اإلسالم قضاء أحب إيل  يورث املسلم من الكافر وال يورث الكافر من املسلم قال قال مسروق وم



  منه قيل أليب حممد تقول هبذا قال ال 
  رجاله ثقات غري أننا مل نعرف ملسروق رواية عن معاوية : قال حسني سليم أسد 

ان املعزلة بنت احلارث توفيت باليمن وهي : د عن عامر حدثنا يزيد بن هارون عن داود بن أيب هن -  ٢٩٩٦
يهودية فركب األشعث بن قيس وكانت عمته إىل عمر يف مرياثها فقال عمر ليس ذلك لك يرثها أقرب الناس 

  منها من أهل دينها ال يتوارث ملتان 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ال : دثنا أنس بن سريين قال قال عمر بن اخلطاب حدثنا سليمان بن حرب ثنا محاد بن زيد ح -  ٢٩٩٧
  يتوارث ملتان شىت وال حيجب من ال يرث 

  رجاله ثقات غري أنه منقطع أنس بن سريين مل يدرك ابن اخلطاب : قال حسني سليم أسد 

حدثنا نصر بن علي ثنا عبد األعلى عن معمر عن الزهري عن علي بن حسني عن عمرو بن عثمان  -  ٢٩٩٨
  ال يرث املسلم الكافر وال الكافر املسلم : ة بن زيد ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال عن أسام

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

إذا مات امليت وجبت احلقوق : حدثنا جعفر بن عون عن سعيد عن أيب معشر عن إبراهيم قال  -  ٢٩٩٩
  رياث شيئا ألهلها ومل جيعل ملن أسلم أو أعتق قبل ان يقسم امل

  إسناده ضعيف جعفر بن عون مل يذكر فيمن مسع سعيد بن أيب عروبة قبل االختالط : قال حسني سليم أسد 

أخربنا حممد بن يوسف ثنا سفيان عن عبد اهللا بن عيسى عن الزهري عن علي بن حسني عن أسامة  -  ٣٠٠٠
سلم    الكافر وال الكافر املسلم  ال يرث املسلم: بن زيد قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و 

  إسناده صحيح واحلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عمرو بن عون ثنا سفيان عن الزهري عن علي بن حسني عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن  -  ٣٠٠١
  ال يرث املسلم الكافر وال الكافر املسلم : زيد عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

   ٣٠إسناده صحيح : ليم أسد قال حسني س

  باب املكاتب

ليس للمكاتب مرياث ما بقي عليه : حدثنا أبو النعمان ثنا أبو عوانة عن مغرية عن إبراهيم قال  -  ٣٠٠٢
  شيء من مكاتبته 

  إسناده صحيح إىل إبراهيم : قال حسني سليم أسد 



تق من بعضهم النصف ومن بعض يف رجل له بنون قد أع: حدثنا يعلى ثنا عبد امللك عن عطاء  -  ٣٠٠٣
  الثلث ومن بعض الربع قال ال يورثون حىت يعتقوا 

  إسناده صحيح إىل عطاء : قال حسني سليم أسد 

يف : حدثنا عبد اهللا بن جعفر الرقي وسعيد بن املغرية عن بن املبارك عن معمر عن محاد عن إبراهيم  -  ٣٠٠٤
  ورثه وان وقعت عليه السعاية مل يرث رجل اشترى ابنه يف مرضه قال ان خرج من الثلث 

  إسناده صحيح إىل إبراهيم : قال حسني سليم أسد 

  حد املكاتب حد اململوك حىت يعتق : حدثنا أبو نعيم ثنا حسن عن أبيه عن الشعيب قال  -  ٣٠٠٥
   ٣١إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب الوالء

لرمحن ثنا يونس عن الزهري قال قال النيب صلى اهللا عليه و حدثنا حممد بن عيسى ثنا سعيد بن عبد ا -  ٣٠٠٦
  املوىل أخ يف الدين والء نعمة وأحق الناس مبرياثه أقرهبم من املعتق : سلم 

  إسناده صحيح يونس بن يزيد من أثبت الناس يف الزهري : قال حسني سليم أسد 

يف رجل أعتق : بن سامل عن الشعيب  حدثنا حممد بن عيسى ثنا هشيم انا منصور عن احلسن وحممد -  ٣٠٠٧
  مملوكا مث مات املوىل واململوك وترك املعتق أباه وابنه قال املال لالبن 

  احلديث إسناده صحيح إىل احلسن وباقي اإلسناد ضعيف لضعف حممد بن سامل : قال حسني سليم أسد 

: بن املسيب عن زيد بن ثابت  حدثنا حممد بن عيسى ثنا عباد عن عمر بن عامر عن قتادة عن سعيد -  ٣٠٠٨
  يف رجل ترك أباه وبن ابنه فقال الوالء البن االبن 

  ابن العوام : إسناده حسن وعباد هو : قال حسني سليم أسد 

ان امرأة أعتقت عبدا هلا مث : حدثنا حممد بن عيسى ثنا معمر ثنا خصيف عن زياد بن أيب مرمي  -  ٣٠٠٩
موالها فأتى النيب صلى اهللا عليه و سلم بن املرأة وأخوها يف مرياثه فقال  توفيت وتركت ابنها وأخاها مث تويف

النيب صلى اهللا عليه و سلم مرياثه البن املرأة فقال أخوها يا رسول اهللا لو أنه جر جريرة على من كانت قال 
  عليك 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

سألت إبراهيم عن رجل أعتق مملوكا له فمات : ة قال حدثنا حممد بن الصلت ثنا هشيم أخربنا مغري -  ٣٠١٠
  ومات املوىل فترك املعتق أباه وابنه فقال ألبيه كذا وما بقي فالبنه 

  إسناده صحيح إىل إبراهيم : قال حسني سليم أسد 



  هو لالبن : حدثنا حممد بن الصلت ثنا هشيم عن شعبة قال مسعت احلكم ومحادا يقوالن  -  ٣٠١١
  فيه عنعنة هشيم : إسناده ضعيف : يم أسد قال حسني سل

ان النيب صلى اهللا عليه و سلم خرج إىل البقيع : أخربنا يزيد بن هارون انا األشعث عن احلسن  -  ٣٠١٢
فرأى رجال يباع فاتاه فساوم به مث تركه فرآه رجل فاشتراه فأعتقه مث جاء به إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم 

ا ترى يف صحبته قال ان شكرك فهو فقال اين اشتريت هذا ف يه فقال هو أخوك وموالك قال م أعتقته فما ترى ف
  خري له وشر لك وان كفرك فهو خري لك وشر له قال ما ترى يف ماله قال ان مات ومل يترك عصبة فأنت وارثه 

  إسناده ضعيف لضعف األشعث : قال حسني سليم أسد 

عن احلكم وسلمة بن كهيل عن عبد اهللا بن كهيل عن عبد اهللا أخربنا يزيد بن هارون انا األشعث  -  ٣٠١٣
ان ابنة محزة أعتقت عبدا هلا فمات وترك ابنته وموالته بنت محزة فقسم رسول اهللا صلى اهللا عليه و : بن شداد 

  سلم مرياثه بني ابنته وموالته بنت محزة نصفني 
  ار وهو مرسل أيضا ابن سو: إسناده ضعيف لضعف أشعث وهو : قال حسني سليم أسد 

قاضيت : حدثنا حممد بن عيينة عن علي بن مسهر عن الشيباين عن احلكم عن مشوس الكندية قالت  -  ٣٠١٤
  إىل علي يف أب مات مل يدع أحدا غريي وموالة فأعطاين النصف وأعطى موالة النصف 

  ترمجة إسناده صحيح إىل مشوس الكندية ومشوس هذه ما وجدت هلا : قال حسني سليم أسد 

أنه : أخربنا حممد بن عيينة عن علي بن مسهر عن بن أيب ليلى عن احلكم عن أيب الكنود عن علي  -  ٣٠١٥
  أيت بابنة وموىل فأعطى االبنة النصف واملوىل النصف قال احلكم فمنزيل هذا نصيب املوىل الذي ورثه عن مواله 

  احلفظ جدا إسناده ضعيف حممد بن أيب ليلى سيئ : قال حسني سليم أسد 

انه مات : أخربنا إبراهيم بن موسى عن بن إدريس عن أشعث عن احلكم عن عبد الرمحن بن مدجل  -  ٣٠١٦
  وترك ابنته ومواليه فأعطى علي ابنته النصف ومواليه النصف 

  ابن سوار : إسناده ضعيف لضعف أشعث وهو : قال حسني سليم أسد 

أن آباها مات فجعل علي هلا : باين عن احلكم عن الشموس حدثنا إبراهيم عن بن إدريس عن الشي -  ٣٠١٧
  النصف وملواليه النصف 

  الشموس جمهولة وباقي رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

أنه سئل عن : حدثنا حممد بن عيسى ثنا حفص بن غياث ثنا أشعث عن جهم بن دينار عن إبراهيم  -  ٣٠١٨
هلما الثلثان فريضتهما يف كتاب اهللا وما بقي فللمعتقة دون أختني اشترت إحدامها آباها فأعتقته مث ما ت قال 

  األخرى 
  ابن سوار : إسناده ضعيف لضعف أشعث وهو : قال حسني سليم أسد 



يف امرأة أعتقت آباها فمات األب : حدثنا حممد بن يوسف ثنا إسرائيل ثنا األشعث عن الشعيب  -  ٣٠١٩
  ه منه هلن الثلثان وهي معهن وترك أربع بنات هي إحداهن قال ليس علي

   ٣٢ابن سوار : إسناده ضعيف لضعف أشعث وهو : قال حسني سليم أسد 

  باب فيمن أعطى ذوي األرحام دون املوايل

بن سلمان قال  -  ٣٠٢٠ كنت عند سويد بن غفلة فجاءه رجل فسأله عن : حدثنا أبو نعيم ثنا زهري عن حيان 
أنبئك قضاء علي قال حسيب قضاء علي قال قضى علي المرأته الثمن  فريضة رجل ترك ابنته وامرأته قال انا
  والبنته النصف مث رد البقية على ابنته 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ان موالة إلبراهيم توفيت وتركت ماال : حدثنا عبيد اهللا عن إسرائيل عن أيب اهليثم عن إبراهيم  -  ٣٠٢١
  قرابة فقلت إلبراهيم فقال ان هلا ذا 

   ٣٣إسناده صحيح إىل إبراهيم : قال حسني سليم أسد 

  باب الوالء للكرب

ذكر عبد اهللا  -  ٣٠٢٢ أخربنا يزيد بن هارون ثنا أشعث عن الشعيب عن عمر وعلي وزيد قال وأحسبه قد 
  الوالء للكرب يعنون بالكرب ما كان أقرب باب أو أم : أيضا وقالوا 

  ابن سوار : ف لضعف أشعث وهو إسناده ضعي: قال حسني سليم أسد 

كتب إيل عمر يف شأن فكيهة بنت : حدثنا يزيد ثنا أشعث عن بن سريين عن عبد اهللا بن عتبة قال  -  ٣٠٢٣
  مسعان اهنا ماتت وتركت بن أخيها ألبيها وأمها وبن أخيها ألبيها فكتب عمر ان الوالء للكرب 

  ار إسناده ضعيف لضعف أشعث بن سو: قال حسني سليم أسد 

الوالء للكرب : حدثنا أمحد بن عبد اهللا ثنا أبو شهاب عن الشيباين عن الشعيب أن عليا وزيدا قاال  -  ٣٠٢٤
  وقال عبد اهللا وشريح للورثة 

  إسناده صحيح إن كان عامر الشعيب مسعه منهما أو من أحدمها : قال حسني سليم أسد 

قضى عمر وعبد اهللا وعلي : عن الشعيب قال  حدثنا حممد بن عيينة عن علي بن مسهر عن أشعث -  ٣٠٢٥
  وزيد للكرب بالوالء 

  إسناده ضعيف لضعف أشعث بن سوار : قال حسني سليم أسد 



توفيت فكيهة بنت مسعان وتركت بن : حدثنا أبو نعيم ثنا شريك عن أشعث عن بن سريين قال  -  ٣٠٢٦
  ا ألبيها أخيها ألبيها وبين بين أخيها ألبيها وأمها فورث عمر بن أخيه

  إسناده ضعيف إىل ابن سريين : قال حسني سليم أسد 

حدثنا حممد بن عيسى ثنا عبد السالم بن حرب عن األعمش عن إبراهيم عن عمر وعلي وزيد اهنم  -  ٣٠٢٧
  الوالء للكرب : قالوا 

  إسناده ضعيف النقطاعه : قال حسني سليم أسد 

يف أخوين ورثا موىل كان أعتقه أبومها : غرية عن إبراهيم حدثنا حممد بن عيسى ثنا أبو عوانة عن م -  ٣٠٢٨
  فمات أحدمها وترك ولدا قال كان علي وزيد وعبد اهللا رضي اهللا عنهم يقولون الوالء للكرب 

  إسناده صحيح إىل إبراهيم وهو منقطع ألن إبراهيم مل يسمع أحدا من هؤالء : قال حسني سليم أسد 

  الوالء للكرب : محاد بن زيد قال مسعت مطر الوراق يقول قال عمر وعلي  حدثنا حممد بن عيسى ثنا -  ٣٠٢٩
  إسناده ضعيف النقطاعه ولكن انظر التعليق السابق : قال حسني سليم أسد 

: أخربنا حممد بن عيسى عن روح عن بن جريج عن عطاء وبن جريج عن بن طاوس عن أبيه قال  -  ٣٠٣٠
  الوالء للكرب 

  سناده ضعيف كسابقه إ: قال حسني سليم أسد 

  الوالء للكرب : أخربنا عبيد اهللا بن موسى عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم قال  -  ٣٠٣١
   ٣٤إسناده صحيح إىل إبراهيم : قال حسني سليم أسد 

  باب يف الرجل يوايل الرجل

رجل يوايل يف ال: حدثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن مطرف عن الشعيب وسفيان عن يونس عن احلسن  -  ٣٠٣٢
  الرجل قاال هو بني املسلمني قال سفيان وكذلك نقول 

  إسناده صحيح إىل كل من الشعيب : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو نعيم ثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن عبد اهللا بن موهب قال مسعت متيما الداري  -  ٣٠٣٣
يا رسول اهللا ما السنة يف الرجل من أهل الكفر يسلم سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقلت : يقول 

  على يدي رجل من املسلمني فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هو أوىل الناس مبحياه ومماته 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



ذا أسلم سئل عن رجل من أهل السواد إ: حدثنا عبيد اهللا عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم قال  -  ٣٠٣٤
  على يدي رجل قال يعقل عنه ويرثه 

   ٣٥إسناده صحيح إىل إبراهيم النخعي : قال حسني سليم أسد 

  باب من قال ان املرأة ترث من دية زوجها يف العمد واخلطأ

ترث املرأة من دية زوجها يف العمد : حدثنا سليمان بن حرب ثنا شعبة عن مغرية عن إبراهيم قال  -  ٣٠٣٥
  واخلطأ 

  إسناده صحيح إىل إبراهيم : حسني سليم أسد قال 

  الدية على فرائض اهللا : حدثنا أبو النعمان ثنا أبو عوانة عن مغرية عن إبراهيم قال  -  ٣٠٣٦
  إسناده صحيح إىل إبراهيم : قال حسني سليم أسد 

  املرياث  الدية سبيلها سبيل: حدثنا مسلم بن إبراهيم ثنا وهيب ثنا أيوب عن أيب قالبة قال  -  ٣٠٣٧
  عبد اهللا بن زيد : إسناده صحيح إىل أيب قالبة وأبو قالبة هو : قال حسني سليم أسد 

سلمة عن محيد وداود بن أيب هند  -  ٣٠٣٨ ان عمر بن عبد العزيز : حدثنا سليمان بن حرب ثنا محاد بن 
  كتب ان يورث األخوة من األم من الدية 

  ر إسناده صحيح إىل عم: قال حسني سليم أسد 

العقل مرياث بني ورثة : حدثنا عبد اهللا بن صاحل حدثين الليث حدثين يونس عن بن شهاب قال  -  ٣٠٣٩
  القتيل على كتاب اهللا وفرائضه 

  إسناده ضعيف عبد اهللا بن صاحل كاتب الليث سيئ احلفظ جدا وكانت فيه غفلة : قال حسني سليم أسد 

ظلم من مل : نار عن بعض ولد بن احلنيفة عن علي قال حدثنا قبيصة ثنا سفيان عن عمرو بن دي -  ٣٠٤٠ لقد 
  يورث األخوة من األم من الدية 

  يف إسناده جهالة : قال حسني سليم أسد 

الدية : حدثنا عبد اهللا بن سعيد ثنا أبو خالد انا بن سامل عن الشعيب عن عمر وعلي وزيد قالوا  -  ٣٠٤١
  تورث كما يورث املال خطأه وعمده 

بن سامل : سليم أسد  قال حسني    ٣٦إسناده ضعيف لضعف حممد 

  باب من قال ال يورث



كان علي ال يورث األخوة من األم وال الزوج وال : حدثنا جعفر بن عون ثنا إمساعيل عن عامر قال  -  ٣٠٤٢
  املرأة من الدية شيئا قال عبد اهللا بعضهم يدخل بني إمساعيل وعامر رجال 

  صحيح إىل علي  إسناده: قال حسني سليم أسد 

ال يورث األخوة من : حدثنا سليمان بن حرب عن محاد بن سلمة عن زياد األعلم عن احلسن قال  -  ٣٠٤٣
  األم من الدية 

   ٣٧إسناده صحيح إىل احلسن : قال حسني سليم أسد 

  باب مرياث الغرقى

كل قوم : يد بن ثابت قال حدثنا حيىي بن حسان ثنا بن أيب الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن ز -  ٣٠٤٤
  متوارثون عمى موهتم يف هدم أو غرق فإهنم ال يتوارثون يرثهم األحياء 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

قرأت يف بعض كتب عمر بن عبد : حدثنا حيىي بن حسان ثنا محاد بن زيد عن حيىي بن عتيق قال  -  ٣٠٤٥
ما مات قبل قال ال يورث األموات بعضهم من بعض ويورث العزيز يف القوم يقع عليهم البيت ال يدري أيه

  األحياء من األموات 
  إسناده صحيح إىل عمر بن عبد العزيز : قال حسني سليم أسد 

ان أم كلثوم وابنها زيدا ماتا يف : حدثنا نعيم بن محاد عن عبد العزيز بن حممد حدثنا جعفر عن أبيه  -  ٣٠٤٦
لطريق فلم يرث كل واحد منهما من صاحبه وان أهل احلرة مل يتوارثوا وان يوم واحد فالتقت الصائحتان يف ا

  أهل صفني مل يتوارثوا 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

ان بيتا يف الشام وقع على قوم فورث عمر : أخربنا جعفر بن عون انا بن أيب ليلى عن الشعيب  -  ٣٠٤٧
  بعضهم من بعض 

  يف حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى سيئ احلفظ جدا إسناده ضع: قال حسني سليم أسد 

انه ورث أخوين قتال بصفني أحدمها من : حدثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن حريش عن أبيه عن علي  -  ٣٠٤٨
  اآلخر 

   ٣٨إسناده ضعيف أبو حريس ما وجدت له ترمجة وباقي رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

  باب مرياث ذوي األرحام



ان رجال هلك وترك عمته وخالته : أخربنا يزيد بن هارون انا محيد عن بكر بن عبد اهللا املزين  -  ٣٠٤٩
  فأعطى عمر العمة نصيب األخ وأعطى اخلالة نصيب األخت 

  إسناده ضعيف النقطاعه : قال حسني سليم أسد 

ىل برحم أعطي برمحه من أد: أخربنا أمحد بن عبد اهللا ثنا أبو شهاب عن األعمش عن إبراهيم قال  -  ٣٠٥٠
  اليت يديل هبا 

  إسناده إىل إبراهيم جيد : قال حسني سليم أسد 

يف رجل ترك : حدثنا أمحد بن عبد اهللا ثنا أبو شهاب قال حدثين أبو إسحاق الشيباين عن الشعيب  -  ٣٠٥١
  عمته وابنة أخيه قال املال البنة أخيه 

  عبد ربه بن نافع : د وأبو شهاب هو إسناده إىل عامر الشعيب جي: قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو نعيم ثنا شريك عن ليث عن حممد بن املنكدر عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه و  -  ٣٠٥٢
  اخلال وارث من ال وارث له : سلم قال 

  إسناده ضعيف لضعف ليث : قال حسني سليم أسد 

  ان عمر وعبد اهللا رأيا ان يورثا خاال :  حدثنا أبو نعيم ثنا حسن عن عبيدة عن إبراهيم -  ٣٠٥٣
  ابن معتب : إسناده ضعيف لضعف عبيدة وهو : قال حسني سليم أسد 

يمان بن أيب إسحاق عن الشعيب  -  ٣٠٥٤ يف عمة وبنت أخ قال املال البنة : حدثنا أبو نعيم ثنا حسن عن سل
  األخ 

  إسناده صحيح إىل الشعيب : قال حسني سليم أسد 

يمان عن بعضهم عن إبراهيم قال حدثن -  ٣٠٥٥   للعمة : ا أبو نعيم انا حسن عن سل
  يف إسناده جهالة : قال حسني سليم أسد 

يف عمة وابنة أخ قال املال البنة : أخربنا أبو نعيم ثنا حسن عن سليمان عن أيب إسحاق عن الشعيب  -  ٣٠٥٦
  األخ 

  إسناده صحيح إىل الشعيب : قال حسني سليم أسد 

  يف بنت أخ وعمة قال أعطى املال البنة األخ : ثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن الشيباين عن الشعيب حد -  ٣٠٥٧
  إسناده صحيح إىل الشعيب : قال حسني سليم أسد 



يف رجل تويف وليس له وارث اال ابنة أخيه وخاله قال : حدثنا يعلى ثنا زكريا عن عامر عن مسروق  -  ٣٠٥٨
  نصيب أبيها  للخال نصيب أخته والبنة األخ

  إسناده صحيح إىل مسروق : قال حسني سليم أسد 

كان مسروق ينزل العمة مبنزلة األب إذا مل يكن أب : حدثنا أبو نعيم ثنا يونس عن عامر قال  -  ٣٠٥٩
  واخلالة مبنزلة األم إذا مل تكن أم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

بن حبان نسبه إىل جده عن عمه واسع بن حبان قال حدثنا يعلى عن حممد بن إسحاق عن حم -  ٣٠٦٠ : مد 
تويف بن الدحداحة وكان أتيا وهو الذي ال يعرف له أصل فكان يف بين العجالن ومل يترك عقبا فقال رسول اهللا 

سلم لعاصم بن عدي هل تعلمون له فيكم نسبا قال ما نعرفه يا رسول اهللا فدعا بن أخته  صلى اهللا عليه و 
  ثه فأعطاه مريا

  إسناده ضعيف حممد بن إسحاق قد عنعن وهو مدلس : قال حسني سليم أسد 

  انه أعطى خاال املال : حدثنا عمر بن حفص بن غياث ثنا أيب عن األعمش عن إبراهيم عن عمر  -  ٣٠٦١
  إسناده ضعيف النقطاعه : قال حسني سليم أسد 

رأة أو رجل تويف وترك خالة وعمة ليس له سئل عامر عن ام: حدثنا أبو نعيم ثنا أبو هانئ قال  -  ٣٠٦٢
  وارث وال رحم غريمها فقال كان عبد اهللا بن مسعود ينزل اخلالة مبنزلة أمه وينزل العمة مبنزلة أخيها 

   ٣٩عمر بن بشري ضعيف : إسناده ضعيف أبو هانئ : قال حسني سليم أسد 

  باب االدعاء واإلنكار

يف رجل اعترف عند موته بألف درهم : شهاب عن عمرو عن احلسن  حدثنا أمحد بن عبد اهللا ثنا أبو -  ٣٠٦٣
لرجل وأقام آخر بينة بألف درهم وترك امليت ألف درهم فقال املال بينهما نصفني إال أن يكون مفلسا فال جيوز 

  إقراره 
  إسناده ضعيف عمرو بن عبيد بن باب ضعفوه وقد اهتمه بعضهم مع عبادة : قال حسني سليم أسد 

أخربنا أبو نعيم قال قلت لشريك كيف ذكرت يف األخوين يدعى أحدمها أخا قال يدخل عليه يف  -  ٣٠٦٤
  : نصيبه قلت من ذكره قال جابر عن عامر عن علي 

  ابن يزيد اجلعفي : إسناده ضعيف لضعف جابر وهو : قال حسني سليم أسد 

يف األخوة : يب عن األعمش عن إبراهيم حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا عبد الرمحن بن حممد احملار -  ٣٠٦٥
يدعي بعضهم األخ وينكر اآلخرون قال يدخل معهم مبنزلة عبد يكون بني األخوة فيعتق أحدهم نصيبه قال 



  وكان عامر واحلكم وأصحاهبما يقولون ال يدخل اال يف نصيب الذي اعترف به 
  هو مدلس رجاله ثقات غري أن عبد الرمحن قد عنعن و: قال حسني سليم أسد 

إذا كانا أخوين فادعى أحدمها أخا وأنكره اآلخر قال كان بن أيب : حدثنا أبو بكر عن وكيع قال  -  ٣٠٦٦
  ليلى يقول هي من ستة للذي مل يدع ثالثة وللمدعي سهمان وللمدعي سهم 

  إسناده ضعيف حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى سيئ احلفظ جدا : قال حسني سليم أسد 

يف الرجل يكون له ثالثة بنني فقال ثلثي : ثنا يونس بن حممد ثنا أبو عوانة عن مغرية عن محاد حد -  ٣٠٦٧
مايل ألصغر بين فقال األوسط انا أجيز وقال األكرب انا ال أجيز قال هي من تسعة خيرج ثالثة فله سهمه وسهم 

  على نفسه الذي أجاز وقال محاد يرد السهم عليهم مجيعا وقال عامر الذي رد إمنا رد 
  ابن أيب سليمان : إسناده صحيح إىل محاد وهو : قال حسني سليم أسد 

بن سريين عن شريح  -  ٣٠٦٨ يف رجل : حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا حيىي بن آدم عن شريك عن خالد عن 
  أقر بأخ قال بينته انه أخوه 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

يف رجل أقر عند موته بألف : نا أبو عوانة عن مغرية عن احلارث العكلي أخربنا أبو النعمان حدث -  ٣٠٦٩
  درهم مضاربة وألف دينا ومل يدع اال ألف درهم قال يبدأ بالدين فإن فضل فضل كان لصاحب املضاربة 

  إسناده صحيح إىل احلارث العكلي : قال حسني سليم أسد 

يف رجل مات وترك ثالثة مائة درهم وثالثة بنني : حدثنا أبو نعيم ثنا حسن عن مطرف عن الشعيب  -  ٣٠٧٠
فجاء رجل يدعي مائة درهم على امليت فأقر له أحدهم قال يدخل عليه باحلصة مث قال الشعيب ما أرى ان يكون 

  مرياثا حىت يقضي الدين 
  إسناده صحيح إىل عامر الشعيب : قال حسني سليم أسد 

يف رجل : اين ثنا حممد بن عبد اهللا عن األشعث عن احلسن حدثنا أبو خيثمة مصعب بن سعيد احلر -  ٣٠٧١
هلك وترك ابنني وترك الفي درهم فاقتسما األلفي درهم وغاب أحد االبنني فجاء رجل فاستحق على امليت 

  ألف درهم قال يأخذ مجيع ما يف يد الشاهد ويقال له اتبع أخاك الغائب فخذ نصف ما يف يده 
  حسن  إسناده: قال حسني سليم أسد 

إذا أقر بعض الورثة : حدثنا سليمان بن حرب عن محاد بن سلمة عن زياد األعلم عن احلسن قال  -  ٣٠٧٢
يه حبصته    بدين فهو عل
  إسناده صحيح إىل احلسن : قال حسني سليم أسد 



إذا شهد اثنان من : حدثنا سليمان بن حرب عن محاد بن سلمة عن أيب هاشم عن إبراهيم قال  -  ٣٠٧٣
  ة بدين فهو من مجيع املال إذا كانوا عدوال وقال الشعيب عليهما يف نصيبهما الورث

   ٤٠إسناده صحيح إىل إبراهيم النخعي : قال حسني سليم أسد 

  باب يف مرياث املرتد

: حدثنا حممد بن عيسى ثنا ثابت بن الوليد بن مجيع قال أخربين أيب عن القاسم بن عبد الرمحن قال  -  ٣٠٧٤
  د يورث أهل املرتد إذا قتل كان بن مسعو

  إسناده ضعيف النقطاعه القاسم مل يدرك جده عبد اهللا فروى عنه مرسال : قال حسني سليم أسد 

ان علي بن أيب طالب : حدثنا احلجاج بن منهال ثنا أبو عوانة عن األعمش عن أيب عمرو الشيباين  -  ٣٠٧٥
  جعل مرياث املرتد لورثته من املسلمني 

  إسناده صحيح : م أسد قال حسني سلي

ا قضى يف مرياث املرتد ألهله من املسلمني : أخربنا يزيد بن هارون ثنا احلجاج عن احلكم  -  ٣٠٧٦   ان علي
ا . إسناده ضعيف لضعف احلجاج وهو ابن أرطاة : قال حسني سليم أسد  وألنه منقطع أيضا احلكم مل يدرك علي

٤١   

  باب مرياث القاتل

إذا قتل الرجل : عدي ثنا عبيد اهللا هو بن عمرو عن عبد الكرمي عن احلكم قال  حدثنا زكريا بن -  ٣٠٧٧
أخاه عمدا مل يورث من مرياثه وال من ديته فإذا قتله خطأ ورث من مرياثه ومل يورث من ديته قال وكان عطاء 

  يقول ذلك 
  رجاله ثقات غري أنه منقطع : قال حسني سليم أسد 

رمى رجل : ن علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن خالس عن علي قال حدثنا حممد بن عيينة ع -  ٣٠٧٨
أمه حبجر فقتلها فطلب املرياث من أخوته فقال له أخوته ال مرياث لك فارتفعوا إىل علي فجعل عليه الدية 

  وأخرجه من املرياث 
  إسناده رجاله ثقات غري أنه منقطع خالس بن عمرو مل يدرك عليا : قال حسني سليم أسد 

ان الرجل إذا قتل امرأته خطأ انه مينع : حدثنا أبو نعيم ثنا زهري عن احلسن بن احلر عن احلكم  -  ٣٠٧٩
  مرياثه من العقل وغريه 
  إسناده صحيح إىل احلكم : قال حسني سليم أسد 



   ال يرث القاتل من املقتول شيئا: أخربنا أبو نعيم ثنا سفيان عن ليث عن جماهد عن بن عباس قال  -  ٣٠٨٠
  إسناده ضعيف لضعف ليث بن أيب سليم : قال حسني سليم أسد 

يف رجل قذف امرأته وجاء بشهود : حدثنا سعيد بن املغرية عن بن املبارك عن معمر عن قتادة  -  ٣٠٨١
  فرمجت قال يرثها 

  إسناده صحيح إىل قتادة وهو موقوف عليه : قال حسني سليم أسد 

يف رجل جلد احلد أراه مات شك أبو النعمان قال : وانة عن محاد حدثنا أبو النعمان ثنا أبو ع -  ٣٠٨٢
  يتوارثان 

  إسناده صحيح إىل محاد : قال حسني سليم أسد 

بن سامل عن عامر عن علي قال  -  ٣٠٨٣ القاتل ال يرث وال : حدثنا أبو النعمان ثنا أبو عوانة عن حممد 
  حيجب 

بن : قال حسني سليم أسد    سامل إسناده ضعيف لضعف حممد 

  ال يورث القاتل : حدثنا أبو نعيم ثنا حسن عن ليث عن أيب عمرو العبدي عن علي قال  -  ٣٠٨٤
  إسناده ضعيف لضعف ليث وهو ابن أيب سليم : قال حسني سليم أسد 

  ال يرث قاتل خطأ وال عمد : حدثنا زكريا بن عدي ثنا أبو بكر عن مطرف عن الشعيب قال  -  ٣٠٨٥
  رجاله ثقات غري أنه منقطع مل يدرك الشعيب عمر بن اخلطاب  :قال حسني سليم أسد 

  ال يرث القاتل : أخربنا حممد بن يوسف عن سفيان عن ليث عن طاوس عن بن عباس قال  -  ٣٠٨٦
   ٤٢إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  باب الفرائض للمجوس

إذا اجتمع نسبان ورث بأكربمها : ل أخربنا حممد بن عيسى ثنا عبد األعلى عن معمر عن الزهري قا -  ٣٠٨٧
  يعين اجملوس 

  إسناده صحيح إىل الزهري : قال حسني سليم أسد 

يرث من اجلانب الذي : حدثنا حجاج بن منهال ثنا محاد بن سلمة عن محاد بن أيب سليمان قال  -  ٣٠٨٨
  يصلح وال يرث من اجلانب الذي ال يصلح 

يمان إسناده صحيح إىل مح: قال حسني سليم أسد    اد بن أيب سل



ان عليا وبن مسعود قاال يف اجملوس : حدثنا حجاج ثنا محاد عن سفيان الثوري عن رجل عن الشعيب  -  ٣٠٨٩
  إذا أسلموا يرثون من القرابتني مجيعا 

   ٤٣إسناده ضعيف فيه جهالة : قال حسني سليم أسد 

  باب مرياث األسري

يف امرأة األسري اهنا ترثه : د عن أبيه عن عمر بن عبد العزيز أخربنا حيىي بن حسان ثنا بن أيب الزنا -  ٣٠٩٠
  ويرثها 

  إسناده حسن إىل عمر بن عبد العزيز : قال حسني سليم أسد 

حدثنا حممد بن الفضل ثنا عبد اهللا بن املبارك حدثين معمر عن إسحاق بن راشد عن عمر بن عبد  -  ٣٠٩١
  ما دام على دينه مل يتغري عن دينه أجيز له وصيته : العزيز يف األسري يوصي قال 

  إسناده صحيح إىل عمر : قال حسني سليم أسد 

يورث األسري إذا كان يف : أخربنا حممد بن يوسف ثنا سفيان عن داود عن الشعيب عن شريح قال  -  ٣٠٩٢
  أيدي العدو 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  يورث األسري : إبراهيم يقول  حدثنا حممد قال ثنا سفيان حدثين من مسع -  ٣٠٩٣
  إسناده ضعيف فيه جهالة : قال حسني سليم أسد 

  انه كان ال يورث األسري : حدثنا املعلى بن أسد ثنا وهيب عن داود عن سعيد بن املسيب  -  ٣٠٩٤
   ٤٤إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف مرياث احلميل

كتب عمر بن اخلطاب إىل شريح ان ال يورث : ن الشعيب قال أخربنا يزيد بن هارون ثنا األشعث ع -  ٣٠٩٥
  احلميل اال ببينة وان جاءت به يف خرقها 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  يورث احلميل : أخربنا عبيد اهللا عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم قال  -  ٣٠٩٦
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



أيب أمية عن أيب بكر بن عبد اهللا بن أيب مرمي عن ضمرة والفضيل بن فضالة وبن  حدثنا أبو سعيد عن -  ٣٠٩٧
  ال يورث احلمالء : أيب عوف وراشد وعطية قالوا 

  إسناده ضعيف جدا أبو سعيد جمهول وأبو بكر بن عبد اهللا بن أيب مرمي ضعيف : قال حسني سليم أسد 

ذكر عنده قول من يقول : حدثنا بن عون عن حممد قال  حدثنا سعيد بن املغرية قال قال بن املبارك -  ٣٠٩٨
  يف احلميل فأنكر ذلك وقال قد توارث املهاجرون واألنصار بنسبهم الذي كان يف اجلاهلية 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ل ال يورث احلمي: حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة عن بن إدريس عن هشام عن احلسن وبن سريين قاال  -  ٣٠٩٩
  اال ببينة 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

مل يكن أبو بكر وعمر وعثمان يورثون : حدثنا أبو بكر ثنا جرير عن ليث عن محاد عن إبراهيم قال  -  ٣١٠٠
  احلميل 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

أقرت امرأة من : ثاء قال حدثنا أبو بكر ثنا عبد الرحيم احملاريب عن زائدة عن أشعث بن أيب الشع -  ٣١٠١
  بين حمارب بنسب هلا جليب فورثه عبد اهللا بن عتبة من أخته 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال عند فراق الدنيا : حدثنا عبد اهللا بن صاحل حدثين الليث حدثين يونس عن بن شهاب عن رجل  -  ٣١٠٢
فراق الدنيا اال أن يأتوا عليه ببينة بغري ذلك يردون به قوله  انا موىل فالن قال يرد مرياثه ملن مسى انه مواله عند

ا قامت به البينة    فريد مرياثه إىل م
   ٤٥إسناده ضعيف لضعف عبد اهللا بن صاحل كاتب الليث : قال حسني سليم أسد 

  باب يف مرياث ولد الزىن

ولد الزىن مبنزلة بن : اهللا قاال  أخربنا أبو نعيم ثنا شريك عن حممد بن سامل عن الشعيب عن علي وعبد -  ٣١٠٣
  املالعنة 

بن سامل : قال حسني سليم أسد    إسناده ضعيف لضعف حممد 

ان ولد الزىن ال يرثه الذي يدعيه وال : أخربنا أبو نعيم ثنا زهري عن احلسن بن احلر حدثين احلكم  -  ٣١٠٤
  يرثه املولود 

  ة إسناده صحيح إىل احلكم بن عتيب: قال حسني سليم أسد 



انه : حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا روح عن حممد بن أيب حفصة عن الزهري عن علي بن حسني  -  ٣١٠٥
  كان ال يورث ولد الزىن وان ادعاه الرجل 

  إسناده قوي : قال حسني سليم أسد 

بن -  ٣١٠٦  حدثنا عبد اهللا بن صاحل حدثين بكر بن مضر عن عمرو يعين بن احلارث عن بكري عن سليمان 
أميا رجل أتى إىل غالم فزعم انه بن له وانه زىن بأمه ومل يدع ذلك الغالم أحد فهو يرثه قال بكري : يسار قال 

ا ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  يمان بن يسار وقال عروة بلغن وسألت عروة عن ذلك فقال مثل قول سل
  قال الولد للفراش وللعاهر احلجر 

  ه ضعيف عبد اهللا بن صاحل كاتب الليث ضعيف إسناد: قال حسني سليم أسد 

بن املالعنة مثل ولد الزىن : حدثنا إبراهيم بن موسى عن حفص بن غياث عن عمرو عن احلسن قال  -  ٣١٠٧
  ترثه أمه وورثته ورثة أمه 

  ابن عبيد بن باب ضعفوه : إسناده ضعيف عمرو هو : قال حسني سليم أسد 

  ال يورث ولد الزىن : و عوانة عن مغرية عن إبراهيم قال حدثنا أبو النعمان ثنا أب -  ٣١٠٨
  إسناده صحيح إىل إبراهيم : قال حسني سليم أسد 

يتوارثون : حدثنا سعيد بن املغرية عن بن املبارك عن معمر أو يونس عن الزهري يف أوالد الزىن قال  -  ٣١٠٩
  من قبل األمهات وان ولدت يوما فمات ورث السدس 

  إسناده صحيح وال يضره الشك : أسد قال حسني سليم 

ال يرث ولد : حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة قال حدثنا هشيم عن مغرية عن شباك عن إبراهيم قال  -  ٣١١٠
  الزىن إمنا يرث من مل يقم على أبيه احلد أو متلك أمه بنكاح أو شراء 

  إسناده ضعيف هشيم مدلس وقد عنعن : قال حسني سليم أسد 

يف الرجل يفجر : إمساعيل بن أبان عن موسى بن حممد األنصاري عن إمساعيل عن احلسن  حدثنا -  ٣١١١
  باملرأة مث يتزوجها قال ال بأس اال ان تكون حبلى فإن الولد ال يلحقه 

  ابن مسلم املكي البصري : إسناده ضعيف لضعف إمساعيل وهو : قال حسني سليم أسد 

يمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حدثنا زيد بن حيىي عن حممد بن ر -  ٣١١٢ اشد عن سل
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قضى أن كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي ادعاه ورثته بعده فقضى : 

ان كان من أمة ميلكها يوم يطؤها فقد حلق مبن استلحقه وليس له مما قسم قبله من املرياث شيء وما أدرك من 
يقسم فله نصيبه وال يلحق إذا كان الذي يدعي له أنكره وان كان من أمة ال ميلكها أو حرة عاهرها مرياث مل 



  فإنه ال يلحق وال يرث وان كان الذي يدعى له هو ادعاه وهو ولد زنا ألهل أمه من كانوا حرة أو أمة 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

سألت الشعيب عن مملوك يل ولد زنا قال التبعه : يزيد قال  حدثنا أبو نعيم عن احلسن عن عمري بن -  ٣١١٣
  وال تأكل مثنه واستخدمه 

  إسناده جيد إىل الشعيب : قال حسني سليم أسد 

سئل عن ولد زنا ميوت قال ان كان بن عربية ورثت : حدثنا مروان بن حممد عن سعيد عن الزهري  -  ٣١١٤
كان بن موالة ورثت أمه الثلث وورث مواليها الذين أعتقوها ما أمه الثلث وجعل بقية ماله يف بيت املال وان 

  بقي قال مروان مسعت مالكا يقول ذلك 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا مروان بن حممد ثنا اهليثم بن محيد عن العالء بن احلارث حدثين عمرو بن شعيب عن أبيه عن  -  ٣١١٥
  قضى مبرياث بن املالعنة ألمه كله ملا لقيت فيه من العناء  ان النيب صلى اهللا عليه و سلم: جده 

  إسناده صحيح إىل عمرو بن شعيب : قال حسني سليم أسد 

حدثنا إمساعيل بن أبان عن موسى بن حممد األنصاري قال حدثين احلارث بن حضرية عن زيد بن  -  ٣١١٦
  ونه وتعقلونه وال يرثكم يف ولد الزىن ألولياء أمه خذوه إنكم ترث: وهب عن علي انه قال 
   ٤٦إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب مرياث السائبة

أخربنا أبو نعيم وعبد اهللا بن يزيد قاال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن أيب عمرو الشيباين قال  -  ٣١١٧
  ا من سلمة أحد غريي السائبة يضع ماله حيث شاء قال عبد اهللا بن يزيد قال شعبة مل يسمع هذ: قال عبد اهللا 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

سئل عن مرياث السائبة فقال : أخربنا احلكم بن املبارك ثنا حامت بن وردان عن يونس عن احلسن  -  ٣١١٨
  كل عتيق سائبة 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  الصدقة والسائبة ليومهما : مر أخربنا يزيد بن هارون انا سليمان عن أيب عثمان قال قال ع -  ٣١١٩
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



سئل عامر عن اململوك يعتق سائبة ملن والؤه قال للذي : حدثنا أبو نعيم ثنا زكريا عن عامر قال  -  ٣١٢٠
  أعتقه 

  إسناده صحيح إىل عامر الشعيب : قال حسني سليم أسد 

لم ثنا بشر بن املفضل ثنا عبد الرمحن بن إسحاق عن أبيه حدثنا أبو حامت البصري هو روح بن أس -  ٣١٢١
  مات موىل على عهد عثمان ليس له وال فأمر مباله فأدخل بيت املال : عن عبد اهللا بن عمرو قال 

  إسناده ضعيف أيب حامت روح بن أسلم : قال حسني سليم أسد 

مل يكن له موىل عتاقة قال ماله حيث يف رجل مات و: حدثنا يعلى ثنا إمساعيل عن عامر عن مسروق  -  ٣١٢٢
  أوصى به فإن مل يكن أوصى فهو يف بيت املال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

فيمن : حدثنا أبو سعيد بن عمرو عن أيب بكر بن أيب مرمي عن ضمرة وراشد بن سعد وغريمها قالوا  -  ٣١٢٣
  يسيبه من الوالء أعتق سائبة ان والءه ملن أعتقه إمنا سيبه من الرق ومل 

إسناده ضعيف جدا أبو سعيد بن عمرو من بين أمية جمهول وأبو بكر بن أيب مرمي : قال حسني سليم أسد 
  ضعيف 

ال : حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا أبو داود عن شعبة قال أخربين منصور عن إبراهيم والشعيب قاال  -  ٣١٢٤
  بأس ببيع والء السائبة وهبته 

  إسناده صحيح : م أسد قال حسني سلي

أعتق رجل غالما سائبة فأتى عبد اهللا وقال اين قد : حدثنا أبو نعيم ثنا املسعودي عن القاسم قال  -  ٣١٢٥
  أعتقت غالما يل سائبة وهذه تركته قال هي لك قال ال حاجة يل فيها قال فضعها فإن ها هنا وارثا كثريا 

ن عبد اهللا بن عتبة ضعيف والقاسم بن عبد الرمحن بن عبد اهللا املسعودي عبد الرمحن ب: قال حسني سليم أسد 
   ٤٧بن مسعود مل يدرك جده 

  باب مرياث الصيب

إذا استهل الصيب ورث : أخربنا يزيد بن هارون انا األشعث عن أيب الزبري عن جابر بن عبد اهللا قال  -  ٣١٢٦
  وصلى عليه 

  ابن سوار وهو موقوف على جابر  :إسناده ضعيف لضعف أشعث وهو : قال حسني سليم أسد 

إذا استهل الصيب ورث : حدثنا أبو نعيم ثنا شريك عن أيب إسحاق عن عطاء عن بن عباس قال  -  ٣١٢٧
  وصلى عليه 

  إسناده ضعيف شريك متأخر السماع من أيب إسحاق الشيباين : قال حسني سليم أسد 



ليس من مولود اال : كرمة عن بن عباس قال حدثنا مالك بن إمساعيل ثنا إسرائيل عن مساك عن ع -  ٣١٢٨
  يستهل واستهالله بعصر الشيطان بطنه فيصيح اال عيسى بن مرمي عليه السالم 

  إسناده ضعيف رواية مساك عن عكرمة مضطربة : قال حسني سليم أسد 

صلى  حدثنا حيىي بن حسان ثنا حيىي هو بن محزة عن زيد بن واقد عن مكحول قال قال رسول اهللا -  ٣١٢٩
سلم    ال يرث املولود حىت يستهل صارخا وان وقع حيا : اهللا عليه و 

  إسناده صحيح وهو مرسل : قال حسني سليم أسد 

  إذا استهل املولود صلى عليه وورث : حدثنا يعلى ثنا حممد بن إسحاق عن عطاء عن جابر قال  -  ٣١٣٠
  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  أرى العطاس استهالال : ن حممد ثنا معن عن بن أيب ذئب عن الزهري قال حدثنا عبد اهللا ب -  ٣١٣١
  إسناده صحيح إىل الزهري : قال حسني سليم أسد 

ال يورث املولود حىت يستهل وال يصلى : حدثنا أبو النعمان ثنا أبو عوانة عن مغرية عن إبراهيم قال  -  ٣١٣٢
  الدية عليه حىت يستهل فإذا استهل صلي عليه وورث وكملت 

  إسناده صحيح إىل إبراهيم : قال حسني سليم أسد 

وسألناه عن السقط فقال ال : حدثنا عبد اهللا بن صاحل حدثين الليث حدثين يونس عن بن شهاب  -  ٣١٣٣
  يصلى عليه وال يصلى على مولود حىت يستهل صارخا 

   ٤٨إسناده ضعيف لضعف عبد اهللا بن صاحل : قال حسني سليم أسد 

  ء املكاتبباب يف وال

إذا ابتاع املكاتبان أحدمها : حدثنا هارون بن معاوية عن أيب سفيان عن معمر عن أيب قتادة قال  -  ٣١٣٤
اآلخر هذا من سيده وهذا من سيده فالبيع لألول ويقول أهل املدينة الوالء لسيد البائع ويقولون إمنا ابتاع هذا 

  ما على املكاتب فالوالء للسيد 
   ٤٩إسناده صحيح إىل قتادة : سد قال حسني سليم أ

  باب يف احلر يتزوج األمة

أميا حر يتزوج أمة فقد أرق نصفه وأميا : حدثنا يزيد بن هارون حدثنا حيىي عن سعيد ان عمر قال  -  ٣١٣٥
   ٥٠عبد تزوج حرة فقد أعتق نصفه قال أبو حممد يعين الولد 

  باب مرياث الوالء



يف العبد يتزوج املرأة مث يطلقها وله : أبو شهاب عن الشيباين عن الشعيب  حدثنا أمحد بن عبد اهللا ثنا -  ٣١٣٦
  منها ولد قال ان كانت حرة فالنفقة على أمه وان كان عبدا يعين الصيب فعلى مواليه 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ح وحدثنا جرير عن مغرية -  ٣١٣٧ عن إبراهيم اهنما قاال  حدثنا حممد بن عيسى ثنا هشيم ثنا زكريا عن عامر 
  والؤه ملن بدأ بالعتق أول مرة : 

   ٥١إسناده صحيح إىل عامر الشعيب : قال حسني سليم أسد 

  باب يف العبد يكون بني الرجلني فيعتق أحدمها نصيبه

حدثنا حممد بن عيسى ثنا هشيم انا يونس عن احلسن ح وحدثنا جرير عن أبان بن تغلب عن احلكم  -  ٣١٣٨
  ان ضمن كان الوالء له وان استسعى العبد كان الوالء بينهم : م اهنما قاال وأبو نعي

  إسناده صحيح بفرعيه : قال حسني سليم أسد 

يف عبد بني رجلني أعتق أحدمها نصيبه فقال يتمم : حدثنا يعلى عن إبراهيم قاال ثنا زكريا عن عامر  -  ٣١٣٩
  ف بقيمة عدل والوالء ملن أعتق له عتقه فإن مل يكن له مال استسعى العبد يف النص

  إسناده صحيح إىل الشعيب : قال حسني سليم أسد 

يف عبد بني : حدثنا هارون بن معاوية عن أيب سفيان املعمري عن معمر عن بن طاوس عن أبيه  -  ٣١٤٠
  رجلني أعتق أحدمها نصيبه وأمسكه اآلخر قال مرياثه بينهما 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

مرياثه للذي أمسكه وقال قتادة هو : حدثنا هارون عن أيب سفيان عن معمر عن الزهري قال  -  ٣١٤١
  للمعتق كله ومثنه عليه وبه يقول أهل الكوفة 

   ٥٢إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب ما للنساء من الوالء

ك مكاتبا وله بنون وبنات أيكون يف الرجل ميوت ويتر: حدثنا يعلى بن عبيد ثنا عبد امللك عن عطاء  -  ٣١٤٢
للنساء من الوالء شيء قال ترث النساء مما على ظهره من مكاتبته ويكون الوالء للرجال دون النساء اال ما 

  كاتنب أو أعتقن 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



ما اعتقن أو أعتق  ال ترث النساء من الوالء اال: حدثنا أبو نعيم ثنا شريك عن ليث عن طاوس قال  -  ٣١٤٣
  من أعتقن 

  ابن إيب سليم : إسناده ضعيف لضعف ليث وهو : قال حسني سليم أسد 

بن أيب كثري قال  -  ٣١٤٤ تويف رجل وترك مكاتبا مث : حدثنا حممد بن عيسى ثنا أبو سفيان عن معمر عن حيىي 
ا بقي م ن مكاتبته بني بين مواله الرجال مات املكاتب وترك ماال فجعل بن املسيب وأبو سلمة بن عبد الرمحن م

  والنساء على مرياثهم وما فضل من املال بعد كتابته فللرجال منهم من بين مواله دون النساء 
  إسناده صحيح إىل أيب سلمة : قال حسني سليم أسد 

أخربنا حممد بن عيسى ثنا عبد السالم بن حرب عن األعمش عن إبراهيم عن عمر وعلي وزيد اهنم  -  ٣١٤٥
  الوالء للكرب وال يورثون النساء من الوالء اال ما أعتقن أو كاتنب : الوا ق

  رجاله ثقات غري أنه منقطع : قال حسني سليم أسد 

حدثنا حممد بن عيسى ثنا إمساعيل بن إبراهيم عن خالد عن أيب قالبة ح وحدثنا بن وهب عن يونس  -  ٣١٤٦
يمان بن يسار عن الزهري عن سعيد بن املسيب ح وحدثنا بن أيب ا اهنم قالوا ال ترث : لزناد عن أبيه عن سل

  النساء من الوالء اال ما اعتقن أو كاتنب 
احلديث إسناده صحيح إىل أيب قالبة عبد اهللا بن زيد اجلرمي واسناده صحيح أيضا إىل : قال حسني سليم أسد 

  سعيد بن املسيب أما من طريق ابن الزناد اسناده حسن 

ال ترث النساء من الوالء اال ما : د بن عيسى عن معاذ عن األشعث عن احلسن قال حدثنا حمم -  ٣١٤٧
  اعتقن أو أعتق من اعتقن اال املالعنة فإهنا ترث من أعتق ابنها الذي انتفى منه أبوه 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

انه كان يرث موايل : يه حدثنا حممد بن عيسى ثنا بن وهب عن يونس عن الزهري عن سامل عن أب -  ٣١٤٨
  عمر دون بنات عمر 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

يف امرأة ماتت وتركت : أخربنا عمرو بن عون عن خالد بن عبد اهللا عن خالد احلذاء عن أيب قالبة  -  ٣١٤٩
  بنيها فورثوها ماال وموايل مث مات بنوها قال يرجع الوالء إىل عصبة املرأة 

  إسناده صحيح إىل أيب قالبة عبد اهللا بن زيد اجلرمي : أسد قال حسني سليم 

سألت إبراهيم عن رجل كاتب عبدا له مث مات وترك : حدثنا عبيد اهللا عن إسرائيل عن منصور قال  -  ٣١٥٠
  ولدا رجاال ونساء قال للذكور دون اإلناث 

  إسناده صحيح إىل إبراهيم : قال حسني سليم أسد 



انه كان يقول يف امرأة ماتت وتركت موىل قال : مان ثنا وهيب ثنا يونس عن احلسن حدثنا أبو النع -  ٣١٥١
  الوالء لبنيها فإذا ماتوا رجع إىل عصبتها 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ا : حدثنا سعيد بن عامر أخربنا شعبة عن مغرية عن إبراهيم قال  -  ٣١٥٢ ليس للنساء من الوالء شيء اال م
  سها أعتقت هي نف

  إسناده صحيح إىل إبراهيم : قال حسني سليم أسد 

مات موىل لعمر فسأل بن عمر زيد بن ثابت : حدثنا سعيد بن عامر عن بن عون عن حممد قال  -  ٣١٥٣
ا أرى هلن شيئا وإن شئت أن تعطيهن أعطيتهن    فقال هل لبنات عمر من مرياثه شيء قال م

  د بن سرين إسناده صحيح إىل حمم: قال حسني سليم أسد 

  حيرز الوالء من حيرز املرياث : حدثنا عبد اهللا بن سعيد ثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه قال  -  ٣١٥٤
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ان امرأة من حمارب : حدثنا عبد اهللا بن سعيد ثنا أبو خالد ثنا حيىي عن أيب بكر بن عمرو بن حزم  -  ٣١٥٥
أعتقته فوهب والء نفسه لعبد الرمحن بن عمرو بن حزم وماتت فخاصمت املوايل إىل وهبت والء عبدها لنف سه ف

عثمان فدعا عثمان البينة على ما قال قال فأتى البينة فقال له عثمان اذهب فوال من شئت قال أبو بكر فواىل 
بن حزم    عبد الرمحن بن عمرو 

   ٥٣إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب بيع الوالء

هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه و : حدثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن عبد اهللا بن دينار عن بن عمر قال  -  ٣١٥٦
  سلم عن بيع الوالء وعن هبته 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

بيع  ان النيب صلى اهللا عليه و سلم هنى عن: حدثنا مسلم ثنا شعبة ثنا عبد اهللا بن دينار عن بن عمر  -  ٣١٥٧
  الوالء وعن هبته 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ال يباع الوالء وال يوهب والوالء : حدثنا يعلى ثنا عبد امللك عن عطاء قال مسعت بن عباس يقول  -  ٣١٥٨
  ملن أعتق 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



الوالء حلمة كلحمة : ل عبد اهللا حدثنا جعفر بن عون عن سعيد عن أيب معشر عن إبراهيم قال قا -  ٣١٥٩
  النسب ال يباع وال يوهب 

ا له مساعا قدميا من سعيد بن أيب عروبة : قال حسني سليم أسد  ا عرفن   رجاله ثقات ولكن جعفر بن عون م

  اهنما كرها بيع الوالء : حدثنا مسلم ثنا مهام ثنا قتادة عن احلسن وسعيد بن املسيب  -  ٣١٦٠
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ال يباع الوالء : حدثنا عبد اهللا بن سعيد ثنا بن إدريس عن بن جريج عن عطاء قال قال بن عباس  -  ٣١٦١
  أيؤكل برقبة رجل مرتني 

   ٥٤إسناده صحيح فقد صرح ابن جريج عند عبد الرازق بالتحديث : قال حسني سليم أسد 

  باب يف عول الفرائض

بن جريج عن عطاء عن بن عباس قال  حدثنا حممد بن يوسف ثنا -  ٣١٦٢ ال : سفيان عن  الفرائض من ستة 
  نعيلها 

  إسناده ضعيف ابن جريج عنعن وهو مدلس : قال حسني سليم أسد 

اختصم إىل : حدثنا حممد بن عمران عن معاوية بن ميسرة عن شريح عن أيوب بن احلارث قال  -  ٣١٦٣
لزوج يشكوه يف املسجد فأرسل إليه عبد اهللا بن رباح فأخذه شريح يف بنتني وأبوين وزوج فقضى فيها فأقبل ا

وبعث إىل شريح فقال ما تقول هذا قال هذا خيالين امرأ جائرا وأنا أخاله امرأ فاجرا يظهر الشكوى ويكتم 
قضاء سائرا فقال له الرجل ما تقول يف بنتني وأبوين وزوج فقال للزوج الربع من مجيع املال ولألبوين السدسان 

ا بقي فلالبنتني فأي شيء نقصتين قال ليس أنا نقصتك اهللا نقصك لالبنتني الثلثان ولألبوين السدسان وم
  وللزوج الربع فهي من سبعة ونصف فريضة فريضتك عائلة 

إسناده ضعيف شريح بن احلارث الكويف الراوي عن شريح القاضي ما وجدت له ترمجة : قال حسني سليم أسد 
   ٥٥وباقي رجاله ثقات 

  باب حق جر الوالء

الوالد : حدثنا حممد بن عيينة عن علي بن مسهر عن أشعث عن الشعيب عن علي وعمر وزيد قالوا  -  ٣١٦٤
  جير والء ولده 

  ابن سوار : إسناده ضعيف لضعف أشعث وهو : قال حسني سليم أسد 

  ر الوالء اجلد جي: حدثنا حممد بن عيينة عن علي بن مسهر عن أشعث عن الشعيب قال  -  ٣١٦٥
  إسناده ضعيف من أجل أشعث : قال حسني سليم أسد 



الوالد جير والء : حدثنا حممد بن عيينة عن علي بن مسهر عن أشعث عن بن سريين عن شريح قال  -  ٣١٦٦
  ولده 

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

بنون من امرأة حرة ملن والء يف مملوك تويف وله أب حر وله : حدثنا أبو نعيم ثنا زكريا عن عامر  -  ٣١٦٧
  ولده قال ملوايل اجلد 

  إسناده صحيح إىل الشعيب : قال حسني سليم أسد 

يف مكاتب مات وقد أدى نصف مكاتبته وله : حدثنا أبو نعيم ثنا إسرائيل عن مغرية عن إبراهيم  -  ٣١٦٨
  ولد من امرأة حرة قال ما أراه اال قد جر والء ولده 

  إسناده صحيح إىل إبراهيم : قال حسني سليم أسد 

حدثنا سليمان بن حرب ثنا شعبة عن احلكم عن إبراهيم قال كان شريح ال يرجع عن قضاء يقضي  -  ٣١٦٩
إذا تزوج اململوك احلرة فولدت أوالدا أحرارا مث عتق بعد ذلك رجع الوالء : به فحدثه األسود ان عمر قال 

  ملوايل أبيهم فأخذ به شريح 
  إسناده صحيح : د قال حسني سليم أس

اململوك يكون حتته احلرة يعتق الولد بعتق أمه : حدثنا يعلى عن األعمش عن إبراهيم قال قال عمر  -  ٣١٧٠
  فإذا عتق األب جر الوالء 

  رجاله ثقات غري أنه منقطع إبراهيم النخعي مل يدرك عمر : قال حسني سليم أسد 

ا ولدت : شنظري عن عطاء حدثنا مسلم ثنا عبد الوارث عن كثري بن  -  ٣١٧١ يف احلرة حتت العبد قال أما م
  منه وهو عبد فوالؤهم ألهل نعمتها وما ولدت منه وهو حر فوالؤهم ألهل نعمته 

  إسناده صحيح إىل عطاء : قال حسني سليم أسد 

ت إذا كانت احلرة حتت اململوك فولد: حدثنا جعفر بن عون عن األعمش عن إبراهيم قال قال عمر  -  ٣١٧٢
  له غالما فإنه يعتق بعتق أمه ووالؤه ملوايل أمه فإذا أعتق العبد جر الوالء إىل موايل أبيه 

  إسناده منقطع : قال حسني سليم أسد 

بن إسحاق عن العالء بن عبد الرمحن عن أبيه قال  -  ٣١٧٣ حدثنا احلكم بن املبارك حدثنا حممد بن سلمة عن 
قوب مكاتبا ملالك بن أوس بن احلدثان النصري مث ان أيب أدى كتابته كانت أمي موالة للحرقة وكان أيب يع: 

فدخل احلرقي على عثمان فسأل يل احلق يعين العطاء وعنده مالك بن أوس فقال ذلك موالي واختصما إىل 
  عثمان فقضى به للحرقي 

   ٥٦رجاله ثقات غري أن حممد بن إسحاق قد عنعن وهو مدلس : قال حسني سليم أسد 



  رجل ميوت وال يدع عصبهباب ال

ان رجال تويف وليس له وارث : حدثنا عبد اهللا بن يزيد ثنا حيوة أخربين سهم بن يزيد احلمراوي  -  ٣١٧٤
فكتب فيه إىل عمر بن عبد العزيز وهو خليفة فكتب ان اقتسموا مرياثه على من كان يأخذ معهم العطاء فقسم 

  ته مرياثه على من كان يأخذ معهم العطاء يف عراف
  ومن  ٢٢إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

  كتاب الوصايا

 )١   

  باب من استحب الوصية

حدثنا حممد بن عبيد أخربنا عبيد اهللا عن نافع عن بن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال  -  ٣١٧٥
  ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتني وله شيء يوصى فيه اال ووصيته مكتوبة عنده : 

  إسناده صحيح واحلديث متفق عليه : ني سليم أسد قال حس

ال يأكل يف كل بطنه وال يزال وصيته حتت : حدثنا عفان ثنا أبو األشهب حدثنا احلسن قال املؤمن  -  ٣١٧٦
  جنبه 

   ٢إسناده صحيح إىل احلسن : قال حسني سليم أسد 

  باب فضل الوصية

بن سلمة عن داود بن أيب هند عن القاسم بن عمر قال  أخربنا عبد اهللا ثنا سليمان بن حرب ثنا محاد -  ٣١٧٧
ما فعل أبوك قلت مات قال فهل أوصى فإنه كان يقال إذا أوصى الرجل كان وصيته : قال يل مثامة بن حزن 

  متاما ملا ضيع من زكاته قال أبو حممد وقال غريه القاسم بن عمرو 
  إسناده جيد إىل مثامة : قال حسني سليم أسد 

كان يقال من أوصى : ثنا أبو النعمان ثنا محاد بن زيد ثنا داود بن أيب هند عن الشعيب قال حد -  ٣١٧٨
  بوصية فلم جير ومل حيف كان له من األجر مثل ما ان لو تصدق به يف حياته 

  إسناده صحيح إىل الشعيب : قال حسني سليم أسد 

أوص قال أوصيكم : قيل هلرم بن حيان  أخربنا سهل بن محاد ثنا شعبة عن أيب يونس عن قزعة قال -  ٣١٧٩
والذين هم { إىل قوله } ادع إىل سبيل ربك باحلكمة { باآليات األواخر من سورة النحل وقرأ بن حيان 



  } حمسنون 
   ٣إسناده صحيح إىل هرم : قال حسني سليم أسد 

  باب من مل يوص

امي قال سألت عبد اهللا بن أيب حدثنا حممد بن يوسف عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف الي -  ٣١٨٠
أوصى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال ال قلت فكيف كتب على الناس الوصية أو أمروا بالوصية : أوىف 

سلم  فقال أوصى بكتاب اهللا وقال هزيل بن شرحبيل أبو بكر كان يتأمر على وصي رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
سلم عهدا فخزم أنفه خبزامة ذلك ود أبو بكر انه وجد من رسول اهللا صل   ى اهللا عليه و 

  إسناده صحيح وموصول باإلسناد السابق : قال حسني سليم أسد 

قال اخلري املال كان يقال ألفا فما فوق } إن ترك خريا الوصية { : أخربنا يزيد انا مهام عن قتادة  -  ٣١٨١
  ذلك 

   ٤إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  لوصية من التشهد والكالمباب ما يستحب با

انه أوصى ذكر ما أوصى به أو هذا : أخربنا يزيد بن هارون أخربنا بن عون عن حممد بن سريين  -  ٣١٨٢
اتقوا اهللا وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا اهللا ورسوله { ذكر ما أوصى به حممد بن أيب عمرة بنيه وأهل بيته ان 

يا بين إن اهللا اصطفى لكم الدين فال متوتن إال { اهيم بنيه ويعقوب وأوصاهم مبا وصى به إبر} إن كنتم مؤمنني 
وأوصاهم ان ال يرغبوا ان يكونوا موايل األنصار وإخواهنم يف الدين وان العفة والصدق خري } وأنتم مسلمون 

  وأبقى من الزىن والكذب ان حدث به حدث يف مرضي هذا قبل ان أغري وصييت هذه مث ذكر حاجته 
  إسناده صحيح إىل حممد بن سريين : سليم أسد قال حسني 

هكذا كانوا : أخربنا أمحد بن عبد اهللا ثنا أبو بكر ثنا هشام بن حسان عن بن سريين عن أنس قال  -  ٣١٨٣
يوصون هذا ما أوصى به فالن بن فالن انه يشهد ان ال إله اال اهللا وحده ال شريك له وأشهد ان حممدا عبده 

وأوصى من ترك بعده من أهله ان يتقوا } آتية ال ريب فيها وأن اهللا يبعث من يف القبور وأن الساعة { ورسوله 
اهللا ويصلحوا ذات بينهم وان يطيعوا اهللا ورسوله ان كانوا مؤمنني وأوصاهم مبا أوصى به إبراهيم بنية ويعقوب 

ث به حدث من وجعه هذا وأوصى ان حد} يا بين إن اهللا اصطفى لكم الدين فال متوتن إال وأنتم مسلمون { 
  ان حاجته كذا وكذا 
  إسناده حسن من أجل أيب بكر بن عياش ولكنه مل ينفرد به بل توبع عليه : قال حسني سليم أسد 

نشهد : حدثنا احلكم بن املبارك أخربنا الوليد عن حفص بن غيالن عن مكحول حني أوصى قال  -  ٣١٨٤
ريك له وأن حممدا عبده ورسوله ويؤمن باهللا ويكفر بالطاغوت على هذا فأشهد به أن ال إله إال اهللا وحده ال ش



ذلك حيىي إن شاء اهللا وميوت ويبعث وأوصى فيما رزقه اهللا فيما ترك إن حدث به حدث وهو كذا وكذا إن مل 
  يغري شيئا مما يف هذه الوصية 

  رجاله ثقات غري أن الوليد بن مسلم قد عنعن وهو مدلس : قال حسني سليم أسد 

  هذه وصية أيب الدرداء : حدثنا احلكم ثنا الوليد قال أخربين بن ثوبان عن أبيه عن مكحول قال  -  ٣١٨٥
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  : حدثنا جعفر بن عون  -  ٣١٨٦

كتب الربيع بن خثيم وصية بسم اهللا الرمحن الرحيم هذا ما : حدثنا أبو حيان التيمي عن أبيه قال  -  ٣١٨٧
به الربيع بن خثيم وأشهد اهللا عليه وكفى باهللا شهيدا وجازيا لعباده الصاحلني ومثيبا فإين رضيت باهللا ربا  أوصى

وباإلسالم دينا ومبحمد صلى اهللا عليه و سلم نبيا وأين آمر نفسي ومن أطاعين ان نعبد اهللا يف العابدين وحنمده 
  يف احلامدين وان ننصح جلماعة املسلمني 

   ٥إسناده صحيح : م أسد قال حسني سلي

  باب من مل ير الوصية يف املال القليل

ا دخل على مريض فذكروا له الوصية  -  ٣١٨٨ حدثنا أبو النعمان ثنا محاد بن زيد عن هشام عن أبيه أن علي
  وال أراه ترك خريا قال محاد فحفظت أنه ترك أكثر من سبع مائة } إن ترك خريا { : فقال علي قال اهللا 

  إسناده صحيح إىل علي :  سليم أسد قال حسني

دخل علي بن أيب طالب على رجل من قومه : حدثنا حممد بن كناسة حدثنا هشام عن أبيه قال  -  ٣١٨٩
  يعوده فقال أوصى قال ال مل تدع ماال فدع مالك لولدك 

   ٦إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف الذي يوصي بأكثر من الثلث

يف رجل أوصى والورثة شهود مقرون فقال ال : زيد ثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم  حدثنا أبو -  ٣١٩٠
  جيوز قال أبو حممد يعين إذا أنكروا بعد 

  إسناده صحيح إىل إبراهيم : قال حسني سليم أسد 

سألت احلكم ومحادا عن األولياء جييزون الوصية فإذا مات : حدثنا سليمان بن حرب ثنا شعبة قال  -  ٣١٩١
ال جيوز  مل   جييزوا قاال 

  إسناده صحيح إىل احلكم بن عتيبة : قال حسني سليم أسد 



يف الرجل يوصى بأكثر من ثلثه : أخربنا يزيد بن هارون عن داود بن أيب هند عن عامر عن شريح  -  ٣١٩٢
  قال ان إجازته الورثة أجزناه وان قالت الورثة أجزناه فهم باخليار إذا نفضوا أيديهم من القرب 

  إسناده صحيح إىل شريح : قال حسني سليم أسد 

أن رجال استأذن ورثته أن يوصي بأكثر من : حدثنا أبو نعيم ثنا املسعودي عن بن عون عن القاسم  -  ٣١٩٣
ا مات فسئل عبد اهللا عن ذلك فقال هذا التكره ال جيوز    الثلث فأذنوا له مث رجعوا فيه بعد م

  لضعف عبد الرمحن بن عبد اهللا بن عتبة املسعودي إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

عن احلسن يف الرجل يوصى بأكثر من الثلث فرضى : حدثنا أبو النعمان ثنا محاد بن زيد عن هشام  -  ٣١٩٤
  الورثة قال هو جائز قال أبو حممد أجزناه يعين يف احلياة 

   ٧إسناده صحيح إىل احلسن : قال حسني سليم أسد 

  ثباب الوصية بالثل

ان النيب : حدثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا مهام ثنا قتادة عن يونس بن جبري عن حممد بن سعد عن أبيه  -  ٣١٩٥
سلم دخل عليه وهو مبكة وليس له اال ابنة فقلت له انه ليس يل اال ابنة واحدة فأوصي مبايل  صلى اهللا عليه و 

نصف فقال له النيب صلى اهللا عليه و سلم ال قال كله فقال النيب صلى اهللا عليه و سلم ال قلت فأوصي بال
  فأوصي بالثلث قال فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم الثلث والثلث كثري 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

اشتكيت : أخربنا يزيد بن هارون ثنا حممد بن إسحاق عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال  -  ٣١٩٦
 عليه و سلم يف حجة الوداع حىت إذا أدنفت فدخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مع النيب صلى اهللا

ال  يعودين فقلت يا رسول اهللا ما أراين اال أمل يب وأنا ذو مال كثري وإمنا يرثين ابنة يل أفأتصدق مبايل كله قال 
ال قلت فالثلث قال الثلث والثلث كثري انك ان تترك ورثتك  أغنياء خري من ان تتركهم فقراء قلت فنصفه قال 

  يتكففون الناس بأيديهم وإنك ال تنفق نفقة إال آجرك اهللا فيها حىت ما جتعل يف يف امرأتك 
   ٨إسناده ضعيف حممد بن إسحاق قد عنعن ولكن احلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

  باب الوصية بأقل من الثلث

ان أباه زياد بن : ن زيد عن إسحاق بن سويد عن العالء بن زياد حدثنا سليمان بن حرب ثنا محاد ب -  ٣١٩٧
  مطر أوصى فقال وصييت ما اتفق عليه فقهاء أهل البصرة فسألت فاتفقوا على اخلمس 

  إسناده صحيح إىل زياد بن مطر : قال حسني سليم أسد 

أن رجال سأل : زياد حدثنا سليمان بن حرب ثنا محاد بن زيد عن إسحاق بن سويد عن العالء بن  -  ٣١٩٨
عمر بن اخلطاب فقال إن وارثي كاللة أفأوصي بالنصف قال ال قال فالثلث قال ال قال فالربع قال ال قال 



  فاخلمس قال ال حىت صار إىل العشر فقال أوص بالعشر 
 رجاله ثقات غري أنه منقطع العالء بن زياد روى عن أبيه زياد بن مطر عن عمر بن: قال حسني سليم أسد 

  اخلطاب 

إمنا كانوا يوصون باخلمس والربع وكان الثلث منتهى : حدثنا يعلى ثنا إمساعيل عن عامر قال  -  ٣١٩٩
  اجلامح قال أبو حممد يعين باجلامح الفرس اجلموح 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

سلمة عن محيد عن بكري قال  -  ٣٢٠٠ محيد بن عبد الرمحن  أوصيت إىل: حدثنا سليمان بن حرب ثنا محاد بن 
  فقال ما كنت ألقبل وصية رجل له ولد يوصى بالثلث 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  الثلث جهد وهو جائز : حدثنا قبيصة أخربنا سفيان عن هشام عن حممد بن سريين عن شريح قال  -  ٣٢٠١
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  كان السدس أحب إليهم من الثلث : عن منصور عن إبراهيم قال  حدثنا عبيد اهللا عن إسرائيل -  ٣٢٠٢
   ٩إسناده صحيح إىل إبراهيم : قال حسني سليم أسد 

  باب ما جيوز للوصي وما ال جيوز

  قال الوصي أمني فيما أوصي إليه به : حدثنا أبو الوليد ثنا شريك عن مغرية عن إبراهيم  -  ٣٢٠٣
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

أمر الوصي جائز يف كل : حدثنا حممد بن املبارك ثنا حيىي بن محزة عن بن وهب عن مكحول قال  -  ٣٢٠٤
  شيء اال يف االبتياع وإذا باع بيعا مل يقل وهو رأي حيىي بن محزة 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

قال الوصي أمني يف كل شيء : ري حدثنا حممد بن املبارك ثنا الوليد عن األوزاعي عن حيىي بن أيب كث -  ٣٢٠٥
يه ان يقيم الوالء    اال يف العتق فإن عل

  إسناده ضعيف : قال حسني سليم أسد 

يف مال اليتيم يعمل به الوصي إذا أوصى إىل : حدثنا عبيد اهللا عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم  -  ٣٢٠٦
  الرجل 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



وصي اليتيم يأخذ له : بن الصلت ثنا موسى بن حممد عن إمساعيل عن احلسن قال حدثنا حممد  -  ٣٢٠٧
  بالشفعة والغائب على شفعته 

  إمساعيل بن مسلم املكي ضعيف وباقي رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

 كنت عند: أخربنا حممد بن املبارك حدثنا حيىي بن محزة عن بن عكرمة عن شيخ من أهل دمشق قال  -  ٣٢٠٨
عمر بن عبد العزيز وعنده سليمان بن خبيب وأبو قالبة إذ دخل غالم فقال أرضنا مبكان كذا وكذا باعكم 
الوصي وحنن أطفال فالتفت إيل سليمان بن خبيب فقال ما تقول قال فأضجع يف القول فالتفت إىل أيب قالبة 

  هلكته فقال ما تقول فقال رد على الغالم أرضه قال إذا يهلك مالنا قال أنت أ
   ١٠مل حيكم عليه احملقق : قال حسني سليم أسد 

  باب إذا أوصى لرجل بالنصف وآلخر بالثلث

يف رجل أوصى لرجل : أخربنا إبراهيم بن موسى عن حممد بن عبد اهللا عن أشعث عن احلسن  -  ٣٢٠٩
  بنصف ماله وآلخر بثلث ماله قال يضربان بذلك يف الثلث هذا بالنصف وهذا بالثلث 

   ١١إسناده صحيح : ني سليم أسد قال حس

  باب الرجوع عن الوصية

يغري صاحب الوصية منها ما شاء : حدثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا زائدة عن الشيباين عن الشعيب قال  -  ٣٢١٠
  غري العتاقة 

  إسناده صحيح إىل الشعيب : قال حسني سليم أسد 

ادة عن عمرو بن شعيب عن عبد اهللا بن أيب ربيعة ان عمر حدثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا مهام ثنا قت -  ٣٢١١
  قال حيدث الرجل يف وصيته ما شاء ومالك الوصية آخرها : بن اخلطاب 

  رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 
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لدارمي: كتاب    سنن ا
لدارمي : املؤلف  و حممد ا أب لرمحن  عبدا  عبداهللا بن 

ان أباه أعتق رقيقا له يف مرضه : حدثنا سهل بن محاد ثنا مهام قال حدثين قتادة قال حدثين عمر بن دينار  - ٣٢١٢
  وأبطل عتق األولني  مث بدا له ان يردهم ويعتق غريهم قال فخاصموين إىل عبد امللك بن مروان فأجاز عتق اآلخرين

  وباقي رجاله ثقات . إسناده ضعيف دينار جمهول : قال حسني سليم أسد 

حدثنا سهل بن محاد ثنا مهام عن عمرو بن شعيب عن عبد اهللا بن أيب ربيعة عن الشريد بن سويد قال  - ٣٢١٣
 يسمع من عمرو وبينهما حيدث الرجل يف وصيته ما شاء ومالك الوصية آخرها قال أبو حممد مهام مل: قال عمر 

  قتادة 
  إسناده منقطع : قال حسني سليم أسد 

يف الرجل يوصي بوصية مث يوصي : حدثنا سعيد بن املغرية قال بن املبارك ثنا عن معمر عن الزهري  - ٣٢١٤
  بأخرى قال مها جائزتان يف ماله 

  إسناده صحيح إىل الزهري : قال حسني سليم أسد 

  مالك الوصية آخرها : بن املبارك عن معمر عن قتادة قال قال عمر بن اخلطاب حدثنا سعيد عن  - ٣٢١٥
   ١٢إسناده منقطع : قال حسني سليم أسد 

  باب يف الوصي املتهم

إذا أهتم القاضي الوصي مل يعزله ولكن : أخربنا حممد بن املبارك ثنا أبو الوليد عن األوزاعي عن حيىي قال  - ٣٢١٦
  األوزاعي  يوكل معه غريه وهو رأى

   ١٣ولكن األثر حسن . ابن مسلم وهو مدلس وقد عنعن : إسناده ضعيف الوليد هو : قال حسني سليم أسد 

  باب وصية املريض

جيوز بيع املريض وشراؤه ونكاحه وال يكون من : حدثنا أبو الوليد ثنا شريك عن الشيباين عن عامر قال  - ٣٢١٧
  الثلث 

  ن من أجل شريك إسناده حس: قال حسني سليم أسد 

ما جاء به املريض يف مرضه من بيع : حدثنا أبو الوليد ثنا أبو عوانة عن مطرف عن احلارث العكلي قال  - ٣٢١٨
  أو شراء فهو يف ثلثه قيمة عدل 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



من أهلنا وهي حامل فسئل  أعطت املرأة: حدثنا أبو النعمان ثنا محاد بن زيد عن حيىي هو بن سعيد قال  - ٣٢١٩
  القاسم فقال هو من مجيع املال قال حيىي وحنن نقول إذا ضرهبا املخاض فما أعطت فمن الثلث 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

يف رجل قال لغالمه ان دخلت دار فالن : حدثنا أمحد بن عبد اهللا ثنا أبو شهاب عن عمرو عن احلسن  - ٣٢٢٠
  ا وهو مريض قال يعتق من الثلث وان دخل يف صحته عتق من مجيع املال فغالمي حر مث دخله

   ١٤ابن عبيد بن باب واهللا أعلم : إسناده ضعيف لضعف عمرو وهو : قال حسني سليم أسد 

  باب فيمن رد على الورثة من الثلث

إذا كان الورثة حماويج : حدثنا مروان بن حممد ثنا حيىي بن محزة ثنا النعمان بن املنذر عن مكحول قال  - ٣٢٢١
  فال أر بأسا ان يرد عليهم من الثلث قال حيىي فذكرت ذلك لألوزاعي فأعجبه 

   ١٥إسناده صحيح وما وقفت على كالم مكحول : قال حسني سليم أسد 

  باب إذا شهد اثنان يف الورثة

إذا شهد شاهدان : يم قاال حدثنا أبو النعمان ثنا هشيم ثنا يونس عن احلسن ح وأخربنا مغرية عن إبراه - ٣٢٢٢
  من الورثة جاز على مجيعهم وإذا شهد واحد ففي نصيبه حبصته 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

إذا شهد رجل من الورثة ففي نصيبه : حدثنا أبو النعمان ثنا هشيم حدثنا مطرف انه مسع الشعيب يقول  - ٣٢٢٣
  حبصته مث قال بعد ذلك يف مجيع حصته 

   ١٦إسناده صحيح : سليم أسد  قال حسني

  باب ما يكون يف الوصية من العني والدين

إذا أوصى : حدثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا أبو شهاب عبد ربه بن نافع عن األعمش عن إبراهيم قال  - ٣٢٢٤
  الثلث الرجل بالثلث والربع ففي العني والدين وإذا أوصى خبمسني أو ستني إىل املائة ففي العني حىت يبلغ 

   ١٧إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب من أحب الوصية ومن كره

أخربنا مروان بن حممد ثنا سليمان بن بالل ثنا جعفر بن حممد عن يزيد بن عبد اهللا بن قسيط قال قال  - ٣٢٢٥
  املرء أحق بثلث ماله يضعه يف أي مال شاء : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  رجاله ثقات غري انه مرسل : سد قال حسني سليم أ



سألت أبا الدرداء عن : حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ثنا شعبة ثنا أبو إسحاق عن أيب حبيبة قال  - ٣٢٢٦
رجل جعل دراهم يف سبيل اهللا فقال أبو الدرداء قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم مثل الذي يتصدق عند موته 

  شبع  أو يعتق كالذي يهدي بعد ما
   ١٨إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

  باب ما يبدأ به من الوصايا

يف الرجل يوصي بأشياء ومنها العتق فيجاوز : حدثنا املعلى بن أسد ثنا وهيب عن يونس عن احلسن  - ٣٢٢٧
  الثلث قال يبدأ بالعتق 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باحلصص : أيوب عن حممد قال  حدثنا املعلى بن أسد ثنا وهيب عن - ٣٢٢٨
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

من أوصى أو أعتق فكان يف : حدثنا احلسني بن بشر ثنا املعاىف عن عثمان بن األسود عن عطاء قال  - ٣٢٢٩
  وصيته عول دخل العول على أهل العتاقة وأهل الوصية قال عطاء ان أهل املدينة غلبونا يبدؤون بالعتاقة قبل 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

يف الذي يوصي بعتق وغريه فيزيد على : حدثنا أبو النعمان حدثنا محاد بن زيد قال قال عمرو بن دينار  - ٣٢٣٠
  الثلث قال باحلصص 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

يف رجل أوصى بأكثر من  :حدثنا سليمان بن حرب ثنا محاد بن زيد عن كثري بن شنظري عن احلسن  - ٣٢٣١
  الثلث وفيه عتق قال يبدأ بالعتق 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  يبدأ بالعتاقة قبل الوصية : حدثنا عبيد اهللا عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم قال  - ٣٢٣٢
   ١٩إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف الذي يوصي لبين فالن بسهم من ماله

يف رجل يوصي لبين فالن قال غنيهم : أخربنا املعلى بن أسد قال ثنا وهيب عن يونس عن احلسن  - ٣٢٣٣
  وفقريهم وذكرهم وأنثاهم سواء 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



إذا أوصي لبين فالن فالذكر واألنثى : حدثنا أمحد بن عبد اهللا ثنا أبو شهاب عن عمرو عن احلسن قال  - ٣٢٣٤
  فيه سواء 

  إسناده ضعيف لضعف عمرو : قال حسني سليم أسد 

أن ثابتا أتى شرحيا فسأله عن : حدثنا أبو نعيم حدثنا زائدة بن موسى اهلمداين حدثين سيار بن أيب كرب  - ٣٢٣٥
  رجل أوصى بسهم من ماله قال حتسب الفريضة فما بلغ سهماهنا أعطي املوصى له سهما كأحدها 

   ٢٠جيد  إسناده: قال حسني سليم أسد 

  باب إذا تصدق الرجل على بعض ورثته

إذا تصدق الرجل على بعض ورثته وهو صحيح : أخربنا مروان بن حممد ثنا سعيد عن مكحول قال  - ٣٢٣٦
  بأكثر من النصف رد إىل الثلث وإذا أعطى النصف جاز له ذلك قال سعيد وكان قضاة أهل دمشق يقضون بذلك 

   ٢١يح إسناده صح: قال حسني سليم أسد 

  باب من قال الكفن من مجيع املال

: حدثنا عبد اهللا بن حممد بن أيب شيبة ثنا حفص عن إمساعيل بن أيب خالد عن احلكم عن إبراهيم قال  - ٣٢٣٧
  الكفن من مجيع املال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ت وترك قيمة الفي درهم وعليه يف رجل ما: حدثنا إبراهيم بن موسى عن معاذ عن أشعث عن احلسن  - ٣٢٣٨
  مثلها أو أكثر قال يكفن منها وال يعطي دينه 

  إسناده صحيح إىل احلسن : قال حسني سليم أسد 

  يبدأ بالكفن مث بالدين مث بالوصية : حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عمن مسع إبراهيم قال  - ٣٢٣٩
  إسناده ضعيف فيه جهالة : قال حسني سليم أسد 

يف املرأة متوت قال تكفن من ماهلا ليس على الزوج : قبيصة انا سفيان عن فراس عن الشعيب  حدثنا - ٣٢٤٠
  شيء 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  احلنوط والكفن من رأس املال : حدثنا سعيد بن املغرية عن بن املبارك عن بن جريج عن عطاء قال  - ٣٢٤١
  يج قد عنعن إسناده ضعيف ابن جر: قال حسني سليم أسد 



الكفن من وسط املال فيكفن : حدثنا حممد بن عيينة عن علي بن مسهر عن إمساعيل عن احلسن قال  - ٣٢٤٢
  على قدر ما كان يلبس يف حياته مث خيرج الدين مث الثلث 

   ٢٢ابن مسلم املكي : إسناده ضعيف لضعف إمساعيل وهو : قال حسني سليم أسد 

  وهو غائب باب إذا أوصى الرجل إىل الرجل

انه كان يقول إذا أوصى الرجل إىل الرجل وهو : حدثنا أبو النعمان ثنا هشيم انا منصور عن احلسن  - ٣٢٤٣
  غائب فليقبل وصيته وان كان حاضرا فهو باخليار ان شاء قبل وان شاء ترك 

  إسناده صحيح إىل احلسن : قال حسني سليم أسد 

سألت احلسن وحممدا عن الرجل يوصى إىل : بن يزيد عن أيوب قال  حدثنا صاحل بن عبد اهللا ثنا محاد - ٣٢٤٤
  الرجل قاال خنتار أن يقبل 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

إذا أوصى الرجل إىل الرجل وهو غائب : حدثنا حممد بن سعيد ثنا أبو بكر عن هشام عن احلسن قال  - ٣٢٤٥
  فإذا قبل مل يكن له ان يرده 

  التغليب  -أو سعيد  -إسناده لني من أجل حممد بن أسعد : سد قال حسني سليم أ

إذا أوصى الرجل إىل الرجل فعرضت : حدثنا الوضاح بن حيىي ثنا أبو بكر عن هشام عن احلسن قال  - ٣٢٤٦
  عليه الوصية وكان غائبا فقبل مل يكن له ان يرجع 

   ٢٣ليه الوضاح بن حيىي سيئ احلفظ ولكنه متابع ع: قال حسني سليم أسد 

  باب الوصية للميت

إذا أوصى الرجل إلنسان وهو غائب : حدثنا جعفر بن عون عن شعبة عن أيب معشر عن إبراهيم قال  - ٣٢٤٧
  فكان ميتا وهو ال يدري فهي راجعة 

   ٢٤إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب الوصية للعبد

إذا أوصى لعبده ثلث ماله ربع ماله : عن احلسن قال حدثنا حممد بن عيسى ثنا يزيد بن زريع ثنا يونس  - ٣٢٤٨
  مخس ماله فهو من ماله دخلته عتاقة 

   ٢٥إسناده صحيح إىل احلسن : قال حسني سليم أسد 

  باب من كره ان يفرق ماله عند املوت



عند كان يقال ان الرجل ليحرم بركة ماله يف حياته فإذا كان : حدثنا يعلى عن إمساعيل عن قيس قال  - ٣٢٤٩
  املوت تزود بنحوه 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

املران : حدثنا أمحد بن عبد اهللا ثنا أبو زبيد ثنا حصني عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال قال عبد اهللا  - ٣٢٥٠
  اإلمساك يف احلياة والتبذير عند املوت قال أبو حممد يقال مر يف احلياة ومر عند املوت 

   ٢٦إسناده صحيح : أسد قال حسني سليم 

  باب الرجل يوصي مبثل نصيب بعض الورثة

إذا أوصى الرجل ألخر مبثل نصيب ابنه فال : حدثنا عبيد اهللا عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم قال  - ٣٢٥١
  يتم له مثل نصيبه حىت ينقص منه 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

يف رجل كان له ثالثة بنني : بن سلمة عن داود بن أيب هند عن الشعيب  حدثنا سليمان بن حرب ثنا محاد - ٣٢٥٢
  فأوصى لرجل مثل نصيب أحدهم لو كانوا أربعة قال الشعيب يعطي اخلمس 

  إسناده صحيح إىل الشعيب : قال حسني سليم أسد 

عن رجل ترك ابنني سألنا عامرا : حدثنا حممد بن عيسى ثنا يزيد بن زريع حدثنا داود بن أيب هند قال  - ٣٢٥٣
  وأوصى مبثل نصيب أحدهم لو كانوا ثالثة قال أوصى بالربع 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

يف رجل أوصى مبثل نصيب بعض الورثة : حدثنا أبو النعمان ثنا أبو عوانة عن مغرية عن إبراهيم قال  - ٣٢٥٤
  قال ال جيوز وان كان أقل من الثلث قال أبو حممد هو حسن 

   ٢٧إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف الرجل يوصي بغلة عبده

يف رجل أوصى يف غلة عبده بدرهم وغلته ستة : حدثنا قبيصة انا سفيان عن بن أيب السفر عن الشعيب  - ٣٢٥٥
  قال له سدسه 

   ٢٨إسناده صحيح إىل الشعيب : قال حسني سليم أسد 

  باب الوصية للوارث



إذا أقر لوارث أو لغري وارث مبائة درهم قال أرى أن أبطلهما : ة قال مسعت سفيان يقول حدثنا قبيص - ٣٢٥٦
  مجيعا 

  إسناده صحيح إىل سفيان : قال حسني سليم أسد 

ال جيوز إقرار لوارث قال وقال احلسن : حدثنا مسلم ثنا مهام ثنا قتادة عن بن سريين عن شريح قال  - ٣٢٥٧
  ل يوم من أيام اآلخرة وآخر يوم من أيام الدنيا أحق ما جاز عليه عند موته أو

  إسناده صحيح إىل شريح وإىل احلسن : قال حسني سليم أسد 

  ال جيوز لوارث وصية : حدثنا عمرو بن عون انا خالد عن خالد عن أيب قالبة قال  - ٣٢٥٨
  إسناده صحيح وما وقفت عليه يف غري هذا املوضع : قال حسني سليم أسد 

ان رجال يكىن أبا ثابت أقر المرأته عند موته ان : ا سليمان بن حرب حدثنا محاد بن زيد عن محيد حدثن - ٣٢٥٩
  هلا عليه أربع مائة درهم من صداقها فأجازه احلسن 

  إسناده صحيح إىل محيد وما وقفت عليه يف غري هذا املكان : قال حسني سليم أسد 

ائي ثنا قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرمحن بن غنم عن حدثنا مسلم بن إبراهيم ثنا هشام الدستو - ٣٢٦٠
كنت حتت ناقة النيب صلى اهللا عليه و سلم وهي تقصع جبرهتا ولعاهبا وينوص بني كتفي : عمرو بن خارجه قال 

  مسعته يقول أال ان اهللا قد أعطى كل ذي حق حقه فال جيوز وصية لوارث 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

} إذا حضر أحدكم املوت إن ترك خريا الوصية { : خربنا يزيد بن هارون انا مهام عن قتادة قال أ - ٣٢٦١
للوالدين واألقربني فأمر ان يوصى لوالديه وأقاربه مث نسخ بعد ذلك يف سورة النساء فجعل للوالدين نصيبا معلوما 

  يرث من قريب وغريه وأحلق لكل ذي مرياث نصيبه منه وليست هلم وصية فصارت الوصية ملن ال 
  إسناده صحيح إىل قتادة : قال حسني سليم أسد 

كان املال للولد وكانت : حدثنا حممد بن يوسف ثنا ورقاء عن بن أيب جنيح عن عطاء عن بن عباس قال  - ٣٢٦٢
حد الوصية للوالدين واألقربني فنسخ اهللا من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ األنثيني وجعل لألبوين لكل وا

  منهما السدس والثلث وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

إن ترك خريا { : حدثنا أمحد بن إمساعيل ثنا أبو متيلة عن احلسني بن واقد عن يزيد عن عكرمة واحلسن  - ٣٢٦٣
  ها آية املرياث فكانت الوصية كذلك حىت نسخت} الوصية للوالدين واألقربني 

   ٢٩إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب الوصية للغين



سئل عن رجل أوصى وله أخ موسر : حدثنا سليمان بن حرب ثنا محاد بن سلمة عن محيد عن احلسن  - ٣٢٦٤
  أيوصي له قال نعم وان كان رب عشرين ألفا مث قال وان كان رب مائة ألف فإن غناءه ال مينعه احلق 

   ٣٠إسناده صحيح : سني سليم أسد قال ح

  باب الرجل يوصي لفالن فإن مات فلفالن

سيفي لفالن فإن : حدثنا عفان ثنا محاد بن سلمة ثنا قتادة عن احلسن وسعيد بن املسيب يف رجل قال  - ٣٢٦٥
  قال مات فالن فلفالن فإن مات فالن فمرجعه إيل قاال هو لألول قال وقال محيد بن عبد الرمحن ميضي كما 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

يف الرجل يعطي الرجل العطاء : حدثنا عفان ثنا محاد بن سلمة حدثنا هشام بن عروة ان عروة قال  - ٣٢٦٦
فيقول هو لك فإذا مت فلفالن فإذا مات فالن فلفالن فإذا مات فالن فمرجعه إيل قال ميضي كما قال ولو كانوا 

  مائة 
   ٣١إسناده صحيح :  قال حسني سليم أسد

  باب يف الرجل يوصي لغري قرابته

سألنا سامل : حدثنا مسلم بن إبراهيم ثنا محاد بن زيد حدثنا شيبة بن هشام الراسيب وكثري بن معدان قاال  - ٣٢٦٧
 بن عبد اهللا عن الرجل يوصي يف غري قرابته فقال سامل هي حيث جعلها قال فقلنا ان احلسن يقول يرد على األقربني

  فأنكر ذلك وقال قوال شديدا 
  إسناده صحيح ومل أقف عليه كامال وهبذا اللفظ : قال حسني سليم أسد 

إذا أوصى الرجل يف قرابته فهو : حدثنا أمحد بن عبد اهللا ثنا أبو شهاب عن عمرو عن احلسن قال  - ٣٢٦٨
  ألقرهبم ببطن الذكر واألنثى فيه سواء 

   ٣٢ إسناده ضعيف: قال حسني سليم أسد 

  باب إذا قال أحد غالمي حر مث مات ومل يبني

يف رجل قال أحد غالمي حر مث مات ومل : حدثنا أمحد بن عبد اهللا ثنا أبو بكر عن مطرف عن الشعيب  - ٣٢٦٩
  يبني قال الورثة مبنزلته يعتقون أيهما خري 

   ٣٣إسناده إىل الشعيب حسن من أجل أيب بكر بن عياش : قال حسني سليم أسد 

  ب وإذا أوصى بالعتق يف مرضه مث برأبا



ان رجال قال يف مرضه لفالن كذا : حدثنا سليمان بن حرب ثنا محاد بن سلمة عن يونس عن احلسن  - ٣٢٧٠
  ولفالن كذا وعبدي فالن حر ومل يقل ان حدث يب حدث فربأ قال هو مملوك 

   ٣٤إسناده صحيح إىل احلسن : قال حسني سليم أسد 

  ه عند املوت وليس له مال غريهباب إذا أعتق غالم

يف رجل أعتق غالمه عند املوت وليس له : حدثنا أمحد بن عبد اهللا ثنا أبو بكر عن مطرف عن الشعيب  - ٣٢٧١
  مال غريه وعليه دين قال يسعى للغرماء يف مثنه 

  إسناده حسن من أجل أيب بكر بن عياش : قال حسني سليم أسد 

ان رجال اشترى عبدا بسبع مائة درهم فأعتقه ومل يقبض : ام ثنا قتادة عن احلسن حدثنا أبو الوليد ثنا مه - ٣٢٧٢
  مثن العبد ومل يترك شيئا فقال علي يسعى العبد يف مثنه 

   ٣٥إسناده صحيح إىل علي : قال حسني سليم أسد 

  باب من قال املدبر من الثلث

  املدبر من الثلث : ن عمر قال حدثنا منصور بن سلمة عن شريك عن األشعث عن نافع عن ب - ٣٢٧٣
  إسناده ضعيف لضعف أشعث بن سوار : قال حسني سليم أسد 

  املدبر من الثلث : حدثنا منصور بن سلمة عن شريك عن منصور عن إبراهيم قال  - ٣٢٧٤
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  املعتق عن دبر من الثلث : حدثنا سليمان بن حرب ثنا محاد بن زيد عن كثري عن احلسن قال  - ٣٢٧٥
  إسناده صحيح إىل احلسن : قال حسني سليم أسد 

  املعتقة عن دبر وولدها من الثلث : حدثنا سليمان بن حرب ثنا محاد بن سلمة عن محيد عن احلسن قال  - ٣٢٧٦
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  املعتق عن دبر من الثلث : هيم قال حدثنا أبو الوليد ثنا شعبة قال منصور أخربين عن إبرا - ٣٢٧٧
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

املدبر من مجيع : حدثنا أبو النعمان ثنا محاد بن زيد عن أيب عبد اهللا التستري وأيب هاشم عن إبراهيم قال  - ٣٢٧٨
  املال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



املعتق عن دبر من مجيع املال : نة عن أيب بشر عن سعيد بن جبري قال أخربنا احلكم بن املبارك انا أبو عوا - ٣٢٧٩
  قال سئل أبو حممد بأيهما تقول قال من الثلث 

   ٣٦إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب من قال ال تشهد على وصية حىت تقرأ عليك

لى وصية حىت تقرأ عليك وال ال تشهد ع: أخربنا سعيد بن املغرية ثنا خملد عن هشام عن احلسن قال  - ٣٢٨٠
  تشهد على من ال تعرف 

   ٣٧إسناده صحيح إىل احلسن : قال حسني سليم أسد 

  باب من أوصى ألمهات أوالده

ان عمر بن اخلطاب أوصى ألمهات : أخربنا سليمان بن حرب ثنا محاد بن سلمة عن محيد عن احلسن  - ٣٢٨١
  أوالده بأربعة آالف لكل امرأة منهن 

   ٣٨رجاله ثقات غري أن منقطع احلسن مل يسمع من عمر : سليم أسد قال حسني 

  باب الوصية للغالم

انه أجاز وصية بن ثالث عشرة : حدثنا حيىي بن حسان انا بن أيب الزناد عن أبيه عن عمر بن عبد العزيز  - ٣٢٨٢
  سنة 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

إذا : إسحاق قال أوصى غالم من احلي بن سبع سنني فقال شريح حدثنا أبو نعيم ثنا زهري عن أيب  - ٣٢٨٣
  أصاب الغالم يف وصيته جازت قال أبو حممد يعجبين والقضاة ال جييزون 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أنه شهد شرحيا أجاز وصية عباس بن : حدثنا جعفر بن عون أخربنا يونس حدثنا أبو إسحاق بن إمساعيل  - ٣٢٨٤
  عيل بن مرثد لظئره من أهل احلرية وعباس صيب إمسا

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  إذا اتقى الصيب الركية جازت وصيته : حدثنا جعفر بن عون انا يونس حدثنا أبو إسحاق قال قال شريح  - ٣٢٨٥
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

الما منهم حني تغر يقال له مرثد أوصى لظئر له من أهل ان غ: حدثنا قبيصة ثنا سفيان عن أيب إسحاق  - ٣٢٨٦
  احلرية بأربعني درمها فأجازه شريح وقال من أصاب احلق أجزناه 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



ان أبا بكر بن حممد بن عمرو بن حزم أخربه ان غالما باملدينة : حدثنا يزيد بن هارون أخربنا حيىي  - ٣٢٨٧
ثته بالشام وأهنم ذكروا لعمر انه ميوت فسألوه ان يوصى فأمره عمر ان يوصي فأوصى ببئر يقال حضره املوت وور

  هلا بري جشم وان أهلها باعوها بثالثني ألفا ذكر أبو بكر ان الغالم كان بن عشر سنني أو ثنيت عشرة 
  ا نعلم واهللا أعلم رجاله ثقات غري أنه منقطع أبو بكر بن حممد مل يدرك عمر فيم: قال حسني سليم أسد 

جيوز وصية الصيب يف ماله يف الثلث فما : حدثنا يزيد عن هشام الدستوائي عن محاد عن إبراهيم قال  - ٣٢٨٨
  دونه وإمنا مينعه وليه ذلك يف الصحة رهبة الفاقة عليه فأما عند املوت فليس له ان مينعه 

  إسناده صحيح إىل إبراهيم : قال حسني سليم أسد 

أنه أيت يف جارية : ثنا قبيصة ثنا سفيان عن خالد احلذاء وأيوب عن بن سريين عن عبد اهللا بن عتبة حد - ٣٢٨٩
  أوصت فجعلوا يصغروهنا فقال من أصاب احلق أجزناه 

  إسناده صحيح إىل عبد اهللا بن عتبة : قال حسني سليم أسد 

يم الغساين مات وهو بن عشر أو ثنيت ان سل: حدثنا قبيصة انا سفيان عن حيىي بن سعيد عن أيب بكر  - ٣٢٩٠
  عشرة سنة فأوصى ببئر له قيمتها ثالثون ألفا فأجازها عمر بن اخلطاب قال أبو حممد الناس يقولون عمرو بن سليم 

إسناده . هكذا مسعه أبو حممد فرواه كما مسعه ولكنه ذكر الرواية الصحيحة يف آخر األثر : قال حسني سليم أسد 
  م مل يدرك ابن اخلطاب منقطع عمر بن سلي

مثل ذلك غري ان أحدمها قال : حدثنا قبيصة ثنا سفيان عن ابنيه عبد اهللا وحممد بين أيب بكر عن أبيهما  - ٣٢٩١
  بن ثالث عشرة وقال اآلخر قبل ان حيتلم قال أبو حممد عن ابنيه يعين ابين أيب بكر 

   ٣٩إسناده منقطع : قال حسني سليم أسد 

  وزباب من قال ال جي

انه كان يقول وصيته ليست جبائزة اال ما : حدثنا نصر بن علي ثنا عبد األعلى عن معمر عن الزهري  - ٣٢٩٢
  ليس بذي بال يعين الغالم قبل ان حيتلم 

  إسناده صحيح إىل الزهري : قال حسني سليم أسد 

م وال وصيته وال هبته ال جيوز طالق الغال: حدثنا عمرو بن عون انا هشيم عن يوسف عن احلسن قال  - ٣٢٩٣
  وال صدقته وال عتاقة حىت حيتلم 

  إسناده صحيح إىل احلسن : قال حسني سليم أسد 

ال جيوز طالق : حدثنا سعيد بن املغرية عن حفص بن غياث عن حجاج عن عطاء عن بن عباس قال  - ٣٢٩٤
  الصيب وال عتقه وال وصيته وال شراؤه وال بيعه وال شيء 

  إسناده ضعيف لضعف حجاج :  قال حسني سليم أسد



ال جيوز طالق وال وصية اال : حدثنا أبو الوليد ثنا مهام عن قتادة عن محيد بن عبد الرمحن احلمريي قال  - ٣٢٩٥
  يف عقل اال النشوان يعين السكران فإنه جيوز طالقه ويضرب ظهره 

   ٤٠إسناده صحيح إىل محيد : قال حسني سليم أسد 

  له آبق باب إذا أوصى بعتق عبد

سألت القاسم بن عبد الرمحن : حدثنا عمر بن عون عن خالد بن عبد اهللا عن حيىي بن أيب إسحاق قال  - ٣٢٩٦
ومعاوية بن قرة عن رجل قال يف وصيته كل مملوك يل حر وله مملوك آبق فقاال هو حر وقال احلسن وإياس وبكر بن 

  عبد اهللا ليس حبر 
   ٤١إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب الوصية للنساء

ان عمر أوصى إىل حفصة أم : حدثنا عبد اهللا بن سلمة ثنا عبيد اهللا العمري عن نافع عن بن عمر  - ٣٢٩٧
  املؤمنني 

   ٤٢إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  باب الوصية ألهل الذمة

  لنسيب هلا يهودي ان صفية أوصت : حدثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن ليث عن نافع عن بن عمر  - ٣٢٩٨
  إسناده صحيح إىل ابن عمر وهو موقوف عليه : قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو نعيم ثنا زهري عن أيب إسحاق قال أوصى غالم من احلي يقال له عباس بن مرثد بن سبع سنني  - ٣٢٩٩
جازت وإمنا أوصى لذي حق إذا أصاب الغالم يف وصيته : لظئر له يهودية من أهل احلرية بأربعني درمها فقال شريح 

  قال أبو حممد انا أقول به 
   ٤٣إسناده صحيح إىل أيب إسحاق : قال حسني سليم أسد 

  باب يف الوقف

أن الزبري جعل دوره صدقة على بنيه ال تباع : أخربنا عبد اهللا بن سعيد ثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه  - ٣٣٠٠
  ري مضرة وال مضار هبا فإن هي استغنت بزوج فال حق هلا وال تورث وأن للمردودة من بناته أن تسكن غ

   ٤٤إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب إذا مات املوصى له قبل املوصي

يف الرجل يوصي للرجل بدنانري يف سبيل اهللا : حدثنا احلكم بن املبارك انا الوليد عن حفص عن مكحول  - ٣٣٠١
ائزة لورثة املوصى له قبل ان خيرج هبا من أهله قال هي إىل أولياء املتوىف فيموت املوصى له قبل املوصي قال هي ج



  املوصى ينفذوهنا يف سبيل اهللا 
  إسناده ضعيف الوليد بن مسلم قد عنعن وهو مدلس : قال حسني سليم أسد 

يف الرجل يوصي للرجل بالوصية : حدثنا حممد بن عيينة عن علي بن مسهر عن أشعث عن احلسن  - ٣٣٠٢
  يموت املوصى له قبل املوصي قال هي جائزة لورثة املوصى له ف

  ابن سوار : إسناده ضعيف لضعف أشعث وهو : قال حسني سليم أسد 

ان عليا كان : حدثنا حممد بن عيينة عن علي بن مسهر عن أشعث عن أيب إسحاق السبيعي قال حدثت  - ٣٣٠٣
  جييزها مثل قول احلسن 
   ٤٥ضعيف  إسناده: قال حسني سليم أسد 

  باب إذا أوصى بشيء يف سبيل اهللا

ان رجال جاء إىل : حدثنا احلكم بن املبارك انا عبد العزيز هو بن حممد عن موسى هو بن عقبة عن نافع  - ٣٣٠٤
بن عمر فقال ان رجال أوصى إيل وجعل ناقة يف سبيل اهللا وليس هذا زمان خيرج إىل الغزو فامحل عليها يف احلج 

  حلج والعمرة يف سبيل اهللا فقال بن عمر ا
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ان رجال : أخربنا عبيد اهللا بن موسى عن موسى بن عبيدة عن واقد بن حممد بن زيد بن عبد اهللا بن عمر  - ٣٣٠٥
  اهللا أوصى مباله يف سبيل اهللا فسأل الوصي عن ذلك عمر فقال أعطه عمال اهللا قال ومن عمال اهللا قال حاج بيت 

  ومن  ٢٣إسناده ضعيف لضعف موسى بن عبيد الربذي : قال حسني سليم أسد 

  كتاب فضائل القرآن

 )١   

  باب فضل من قرأ القرآن

حدثنا عمرو بن زرارة ثنا جرير عن قابوس عن أبيه عن بن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و  - ٣٣٠٦
  رآن كالبيت اخلرب ان الرجل الذي ليس يف جوفه شيء من الق: سلم 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

أخربنا عبد اهللا بن خالد بن حازم ثنا حممد بن سلمة ثنا أبو سنان عن أيب إسحاق عن أيب األحوص عن  - ٣٣٠٧
ان هذا القرآن مأدبة اهللا فخذوا منه ما استطعتم فإين ال أعلم شيئا أصغر من بيت ليس فيه من كتاب : عبد اهللا قال 

  اهللا شيء وان القلب الذي ليس فيه من كتاب اهللا شيء خرب كخراب البيت الذي ال ساكن له 



رجاله ثقات غري أن أبا سنان سعيد بن سنان متأخر السماع من أيب إسحاق وهو موقوف : قال حسني سليم أسد 
  على ابن مسعود 

تعلموا هذا : األحوص عن عبد اهللا قال حدثنا أبو عامر قبيصة انا سفيان عن عطاء بن السائب عن أيب  - ٣٣٠٨
القرآن فإنكم تؤجرون بتالوته بكل حرف عشر حسنات أما اين ال أقول بأمل ولكن بألف والم وميم بكل حرف 

  عشر حسنات 
  إسناده صحيح وهو موقوف : قال حسني سليم أسد 

حفص بن عنان احلنفي ان أبا  حدثنا معاذ بن هانئ ثنا حرب بن شداد ثنا حيىي هو بن أيب كثري حدثين - ٣٣٠٩
ان البيت ليتسع على أهله وحتضره املالئكة وهتجره الشياطني ويكثر خريه ان يقرأ فيه القرآن : هريرة كان يقول 

  وان البيت ليضيق على أهله وهتجره املالئكة وحتضره الشياطني ويقل خريه ان ال يقرأ فيه القرآن 
  موقوف على أيب هريرة إسناده صحيح وهو : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عبد اهللا بن يزيد ثنا بن هليعة عن مشرح بن عاهان قال مسعت عقبة بن عامر يقول مسعت رسول  - ٣٣١٠
  لو جعل القرآن يف إهاب مث القي يف النار ما احترق : اهللا صلى اهللا عليه و سلم يقول 

  إسناده ضعيف لضعف ابن هليعة : قال حسني سليم أسد 

ثنا عبد اهللا بن جعفر الرقي عن عبيد اهللا بن عمرو عن زيد بن أيب أنيسة عن عاصم عن أيب صاحل قال حد - ٣٣١١
اقرؤوا القرآن فإنه نعم الشفيع يوم القيامة انه يقول يوم القيامة يا رب حله حلية الكرامة : مسعت أبا هريرة يقول 

كرامة يا رب البسه تاج الكرامة يا رب أرض فيحلى حلية الكرامة يا رب اكسه كسوة الكرامة فيكسى كسوة ال
  عنه فليس بعد رضاك شيء 

  ابن أيب النجود : إسناده حسن من أجل عاصم وهو : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا موسى بن خالد ثنا إبراهيم بن حممد الفزاري عن سفيان عن عاصم عن جماهد عن بن عمر قال  - ٣٣١٢
رب لكل عامل عمالة من عمله وأين كنت امنعه اللذة والنوم فأكرمه فيقال جييء القرآن يشفع لصاحبه يقول يا 

أبسط ميينك فيمأل من رضوان اهللا مث يقال أبسط مشالك فيمأل من رضوان اهللا ويكسى كسوة الكرامة وحيلى حلية 
  الكرامة ويلبس تاج الكرامة 

  إسناده حسن من أجل عاصم : قال حسني سليم أسد 

بن خالد ثنا إبراهيم بن حممد الفزاري عن احلسن بن عبيد اهللا عن املسيب بن رافع عن أيب  أخربنا موسى - ٣٣١٣
القرآن يشفع لصاحبه فيكسى حلة الكرامة مث يقول رب زده فيكسى تاج الكرامة قال فيقول رب زده : صاحل قال 

  ا وال جتعله عمال فآته فآته يقول رضائي قال أبو حممد قال وهيب بن الورد اجعل قراءتك القرآن علم
  إسناده جيد وهو موقوف على أيب صاحل : قال حسني سليم أسد 



حدثنا موسى بن خالد ثنا إبراهيم الفزاري عن األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا  - ٣٣١٤
ول اهللا قال فثالث أحيب أحدكم إذا أتى أهله ان جيد ثالث خلفات مسان قالوا نعم يا رس: صلى اهللا عليه و سلم 

  آيات يقرؤهن أحدكم خري له منهن 
  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

ان هذا القرآن مأدبة : حدثنا جعفر بن عون ثنا إبراهيم هو اهلجري عن أيب األحوص عن عبد اهللا قال  - ٣٣١٥
فع عصمه ملن متسك به وجناة ملن اتبعه اهللا فتعلموا من مأدبته ما استطعتم ان هذا القرآن حبل اهللا والنور والشفاء النا

ال يزيع فيستعتب وال يعوج فيقوم وال تنقضي عجائبه وال خيلق عن كثرة الرد فأتلوه فإن اهللا يأجركم على تالوته 
  بكل حرف عشر حسنات أما اين ال أقول أمل ولكن بألف والم وميم 

  إسناده ضعيف لضعف إبراهيم اهلجري : قال حسني سليم أسد 

قام رسول اهللا صلى اهللا : حدثنا جعفر بن عون ثنا أبو حيان عن يزيد بن حيان عن زيد بن أرقم قال  - ٣٣١٦
عليه و سلم يوما خطيبا فحمد اهللا وأثىن عليه مث قال يا أيها الناس إمنا انا بشر يوشك ان يأتيين رسول ريب فأجيبه 

ور فتمسكوا بكتاب اهللا وخذوا به فحث عليه ورغب فيه مث وأين تارك فيكم الثقلني أوهلما كتاب اهللا فيه اهلدى والن
  قال وأهل بييت أذكركم اهللا يف أهل بييت ثالث مرات 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ان هذا الصراط حمتضر حتضره : حدثنا جعفر بن عون أنبأ األعمش عن أيب وائل قال قال عبد اهللا  - ٣٣١٧
  هذا الطريق فاعتصموا حببل اهللا فإن حبل اهللا القرآن الشياطني ينادون يا عبد اهللا 

  إسناده صحيح إىل عبد اهللا : قال حسني سليم أسد 

ان قارئ القرآن واملتعلم تصلي عليهم املالئكة حىت : أخربنا املغرية ثنا عبدة عن خالد بن معدان قال  - ٣٣١٨
 خيتمها من آخر النهار كي ما تصلي املالئكة على خيتموا السورة فإذا اقرأ أحدكم السورة فليؤخر منها آيتني حىت

  القارئ واملقرئ من أول النهار إىل آخره 
  مل حيكم عليه احملقق : قال حسني سليم أسد 

انه كان يقول اقرؤوا : أخربنا احلكم بن نافع انا جرير عن شرحبيل بن مسلم اخلوالين عن أيب أمامة  - ٣٣١٩
  املعلقة فإن اهللا لن يعذب قلبا وعى القرآن القرآن وال يغرنكم هذه املصاحف 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

اقرؤوا : حدثنا عبد اهللا بن صاحل حدثين معاوية بن صاحل عن سليم بن عامر عن أيب أمامة الباهلي قال  - ٣٣٢٠
  القرآن وال يغرنكم هذه املصاحف املعلقة فإن اهللا ال يعذب قلبا وعاء للقرآن 

  إسناده ضعيف لضعف عبد اهللا بن صاحل :  سليم أسد قال حسني



ليس من مؤدب اال وهو : أخربنا حممد بن يوسف ثنا مسعر عن معن بن عبد الرمحن عن بن مسعود قال  - ٣٣٢١
  حيب ان يؤتى أدبه وان أدب اهللا القرآن 

  إسناده صحيح إىل عبد اهللا : قال حسني سليم أسد 

كان عبد اهللا يقول ان : شعبة عن عبد امللك بن ميسرة عن أيب األحوص قال حدثنا سهل بن محاد ثنا  - ٣٣٢٢
  هذا القرآن مأدبة اهللا فمن دخل فيه فهو أمن 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: أخربنا حيىي بن محاد ثنا أبو عوانة عن األعمش عن إبراهيم عن عبد الرمحن بن يزيد عن عبد اهللا قال  - ٣٣٢٣
  رآن فليبشر من أحب الق

  إسناده صحيح إىل عبد اهللا : قال حسني سليم أسد 

من أحب القرآن : حدثنا يعلى ثنا األعمش عن إبراهيم عن عبد الرمحن بن يزيد عن عبد اهللا قال  - ٣٣٢٤
  فليبشر 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

جييء : شعيب ان بن مسعود كان يقول حدثنا يزيد بن هارون انا مهام عن عاصم بن أيب النجود عن ال - ٣٣٢٥
  القرآن يوم القيامة فيشفع لصاحبه فيكون له قائدا إىل اجلنة ويشهد عليه ويكون سائقا به إىل النار 

  إسناده حسن إىل الشعيب : قال حسني سليم أسد 

لى اهللا عليه و حدثنا مسلم بن إبراهيم ثنا احلسن بن أيب جعفر ثنا بديل عن أنس قال قال رسول اهللا ص - ٣٣٢٦
  ان هللا آهلني من الناس قيل من هم يا رسول اهللا قال أهل القرآن : سلم 

  إسناده ضعيف لضعف احلسن بن أيب جعفر ولكنه مل ينفرد به كما يتبني من مصادر التخريج : قال حسني سليم أسد 

عليكم بالقرآن : ب قال حدثنا عمرو بن عاصم ثنا محاد بن سلمة عن عاصم بن هبدلة عن مغيث عن كع - ٣٣٢٧
فإنه فهم العقل ونور احلكمة وينابيع العلم وأحدث الكتب بالرمحن عهدا وقال يف التوراة يا حممد إين منزل عليك 

  توراة حديثة تفتح فيها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

ان : د بن خمراق عن أيب عباس عن أيب كنانة عن أيب موسى انه قال حدثنا سهل بن محاد ثنا شعبة ثنا زيا - ٣٣٢٨
هذا القرآن كائن لكم أجرا وكائن لكم ذكرا وكائن بكم نورا وكائن عليكم وزرا اتبعوا هذا القرآن وال يتبعنكم 

قال أبو حممد القرآن فإنه من يتبع القرآن يهبط به يف رياض اجلنة ومن اتبعه القرآن يزخ يف قفاه فيقذفه يف جهنم 
  يزخ يدفع 

  أبو كنانة ما رأيت فيه جرحا وال تعديال فهو على شرط ابن حبان وباقي رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 



أخذ علي بن أيب : حدثنا عبد اهللا بن يزيد ثنا موسى بن أيوب قال مسعت عمي إياس بن عمر يقول  - ٣٣٢٩
ثالثة أصناف فصنف هللا وصنف للجدال وصنف للدنيا ومن طلب طالب بيدي مث قال إنك إن بقيت سيقرأ القرآن 

  به أدرك 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

ان : حدثنا سليمان بن حرب عن محاد بن زيد عم أيوب عن أيب قالبة ان رجال قال أليب الدرداء  - ٣٣٣٠
مرهم فليعطوا القرآن خبزائمهم فإنه إخوانك من أهل الكوفة من أهل الذكر يقرؤنك السالم فقال وعليهم السالم و

  حيملهم على القصد والسهولة وجينبهم اجلور واحلزونة 
  إسناده ضعيف النقطاعه أبو قالبة عبد اهللا بن زيد مل يدرك أبا الدرداء : قال حسني سليم أسد 

لطائي عن بن أخي أخربنا حممد بن يزيد الرفاعي ثنا احلسني اجلعفي عن محزة الزيات عن أيب املختار ا - ٣٣٣١
دخلت املسجد فإذا أناس خيوضون يف أحاديث فدخلت على علي فقلت اال ترى ان : احلارث عن احلارث قال 

أناسا خيوضون يف األحاديث يف املسجد فقال قد فعلوها قلت نعم قال أما اين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
اهللا كتاب اهللا فيه نبأ ما قبلكم وخرب ما بعدكم وحكم ما  سلم يقول ستكون فنت قلت وما املخرج منها قال كتاب

بينكم هو الفصل ليس باهلزل هو الذي من تركه من جبار قصمه اهللا ومن ابتغى اهلدى يف غريه أضله اهللا فهو حبل 
ال يشبع اهللا املتني وهو الذكر احلكيم وهو الصراط املستقيم وهو الذي ال تزيغ به األهواء وال تلتبس به األلسنة و

إنا مسعنا قرآنا { منه العلماء وال خيلق عن كثرة الرد وال تنقضي عجائبه وهو الذي مل ينته اجلن إذ مسعته ان قالوا 
هو الذي من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن عمل به أجر ومن دعا إليه هدى إىل صراط مستقيم } عجبا 

  خذها إليك يا أعور 
  أبو املختار سعد الطائي وابن أخي احلارث : ه جمهوالن يف إسناد: قال حسني سليم أسد 

حدثنا حممد بن العالء ثنا زكريا بن عدي ثنا حممد بن مسلمة عن أيب سنان عن عمرو بن مرة عن أيب  - ٣٣٣٢
قيل يا رسول اهللا ان أمتك ستفنت من بعدك قال فسأل رسول اهللا صلى اهللا : البختري عن احلارث عن علي قال 

ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه تنزيل من { م أو سئل ما املخرج منها قال الكتاب العزيز الذي عليه و سل
من ابتغى اهلدى يف غريه فقد أضله اهللا ومن ويل هذا األمر من جبار فحكم بغريه قصمه اهللا هو الذكر } حكيم محيد 

م ونبأ ما بعدكم وحكم ما بينكم وهو الفصل ليس باهلزل احلكيم والنور املبني والصراط املستقيم فيه خرب من قبلك
وال خيلق عن كثرة الرد وال } إنا مسعنا قرآنا عجبا يهدي إىل الرشد { وهو الذي مسعته اجلن فلم تتناها ان قالوا 

  تنقضي عربه وال تفىن عجائبه مث قال علي للحارث خذها إليك يا أعور 
  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

} ومن يؤت احلكمة فقد أويت خريا كثريا { : أخربنا حممد بن يوسف ثنا سفيان عن أيب حرة عن إبراهيم  - ٣٣٣٣
  قال الفهم بالقرآن 

  إسناده ضعيف إىل إبراهيم : قال حسني سليم أسد 



ب قال الكتا} يؤيت احلكمة من يشاء { : أخربنا حممد بن يوسف عن ورقاء عن بن أيب جنيح عن جماهد  - ٣٣٣٤
  يؤتى أصابته من يشاء 
  إسناده صحيح إىل جماهد : قال حسني سليم أسد 

قال المرأته إياك ان تدخلي بيت من : أخربنا حممد بن يزيد ثنا أبو بكر عن األعمش عن خيثمة قال  - ٣٣٣٥
  يشرب اخلمر بعد ان كان يقرأ فيه القرآن كل ثالث 

  يزيد أيب هاشم الرفاعي إسناده حسن من أجل حممد بن : قال حسني سليم أسد 

ما مينع أحدكم إذا رجع من سوقه أو : حدثنا أبو نعيم ثنا فطر عن احلكم عن مقسم عن بن عباس قال  - ٣٣٣٦
  من حاجته فاتكأ على فراشه ان يقرأ ثالث آيات من القرآن 

   ٢إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب خياركم من تعلم القرآن وعلمه

سلم بن إبراهيم ثنا عبد الواحد ثنا عبد الرمحن بن إسحاق ثنا النعمان بن سعد عن علي قال أخربنا م - ٣٣٣٧
  خريكم من تعلم القرآن وعلمه : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده ضعيف لضعف عبد الرمحن بن إسحاق : قال حسني سليم أسد 

بن مرثد قال مسعت سعد بن عبيدة عن أيب عبد الرمحن  حدثنا احلجاج بن منهال ثنا شعبة أخربين علقمة - ٣٣٣٨
ان خريكم من علم القرآن أو تعلمه قال اقرأ القرآن أبو : السلمي عن عثمان عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  عبد الرمحن يف إمرة عثمان حىت كان احلجاج قال ذلك أقعدين مقعدي هذا 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا املعلى بن أسد ثنا احلارث بن نبهان ثنا عاصم بن هبدلة عن مصعب بن سعد عن أبيه قال قال  - ٣٣٣٩
  خياركم من تعلم القرآن وعلم القرآن قال فأخذ بيدي وأقعدين هذا املقعد أقري : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

   ٣حديث صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب من تعلم القرآن مث نسيه

حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن يزيد بن أيب زياد عن عيسى عن رجل عن سعد بن عبادة أن رسول  - ٣٣٤٠
ما من رجل يتعلم القرآن مث ينساه إال لقي اهللا يوم القيامة وهو أجذم قال أبو حممد : اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  عيسى هو بن فائد 
جهالة عيسى بن فائد وجهالة الرجل وضعف يزيد بن أيب زياد : الث علل يف هذا اإلسناد ث: قال حسني سليم أسد 

٤   

  باب يف تعاهد القرآن



حدثنا جعفر بن عبد اهللا بن عون ثنا موسى بن عبيدة عن صفوان بن سليم عن ناجية بن عبد اهللا بن عتبة  - ٣٣٤١
املصاحف ترفع فكيف مبا يف صدور الرجال أكثروا تالوة القرآن قبل ان يرفع قالوا هذه : عن أبيه عن عبد اهللا قال 

قال يسرى عليه ليال فيصبحون منه فقراء وينسون قول ال إله إال اهللا ويقعون يف قول اجلاهلية وأشعارهم وذلك 
  حني يقع عليهم القول 
  إسناده ضعيف لضعف موسى بن عبيدة وباقي رجاله ثقات : قال حسني سليم أسد 

كان قتادة يقول اعمروا به قلوبكم وعمروا به : دثنا سالم يعين بن أيب مطيع قال حدثنا املعلى بن أسد ح - ٣٣٤٢
  بيوتكم قال أراه يعين القرآن 

وما وقفت عليه يف . سالم بن أيب مطيع يف روايته عن قتادة كالم وهو موقوف على قتادة : قال حسني سليم أسد 
  غري هذا املكان 

ليسرين على القرآن : ن سلمة عن عاصم عن زر عن بن مسعود قال حدثنا عمرو بن عاصم ثنا محاد ب - ٣٣٤٣
  ذات ليلة وال يترك آية يف مصحف وال يف قلب أحد اال رفعت 

  إسناده حسن إىل عبد اهللا : قال حسني سليم أسد 

أو  ما جالس القرآن أحد فقام عنه اال بزيادة: حدثنا حممد بن كثري عن عبد اهللا بن واقد عن قتادة قال  - ٣٣٤٤
  } وننزل من القرآن ما هو شفاء ورمحة للمؤمنني وال يزيد الظاملني إال خسارا { نقصان مث قرأ 

  إسناده ضعيف لضعف حممد بن كثري بن أيب عطاء : قال حسني سليم أسد 

 كان يقال ان اهللا لرييد: حدثنا مروان بن حممد ثنا رقدة الغساين حدثنا ثابت بن عجالن األنصاري قال  - ٣٣٤٥
  العذاب بأهل األرض فإذا مسع تعليم الصبيان احلكمة صرف ذلك عنهم قال مروان يعين باحلكمة القرآن 

  إسناده ضعيف لضعف رفدة بن قضاعة وهو موقوف على ثابث : قال حسني سليم أسد 

: بل قال أخربنا حممد بن املبارك ثنا صدقة بن خالد عن بن جابر ثنا شيخ يكىن أبا عمرو عن معاذ بن ج - ٣٣٤٦
سيبلى القرآن يف صدور أقوام كما يبلى الثوب فيتهافت يقرؤونه ال جيدون له شهوة وال لذة يلبسون جلود الضأن 
على قلوب الذئاب أعماهلم طمع ال خيالطه خوف إن قصروا قالوا سنبلغ وإن أساؤوا قالوا سيغفر لنا إنا ال نشرك 

  باهللا شيئا 
  إىل معاذ وهو موقوف عليه إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عبيد اهللا بن عبد اجمليد عن شعبة عن منصور قال مسعت أبا وائل عن عبد اهللا عن النيب صلى اهللا  - ٣٣٤٧
بئسما ألحدكم ان يقول نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي واستذكروا القرآن فإنه أسرع : عليه و سلم قال 

  ها تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقل
  إسناده صحيح واحلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 



تعلموا : حدثنا وهب بن جرير ثنا موسى يعين بن علي قال مسعت أيب قال مسعت عقبة بن عامر يقول  - ٣٣٤٨
كتاب اهللا وتعاهدوه وتغنوا به واقتنوه فوالذي نفسي بيده أو فوالذي نفس حممد بيده فهو أشد تفلتا من املخاض يف 

  لعقل ا
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عبد اهللا بن صاحل قال حدثين موسى عن أبيه عن عقبة بن عامر ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و  - ٣٣٤٩
  تعلموا كتاب اهللا وتعاهدوا واقتنوه وتغنوا به فوالذي نفسي بيده هلو أشد تفلتا من املخاض يف العقل : سلم قال 

  إسناده ضعيف لضعف عبد اهللا بن صاحل : أسد قال حسني سليم 

ان عكرمة بن أيب جهل كان : أخربنا سليمان بن حرب ثنا محاد بن زيد عن أيوب عن بن أيب مليكة  - ٣٣٥٠
  يضع املصحف على وجهه ويقول كتاب ريب كتاب ريب 

  على عكرمة إسناده منقطع ابن أيب ملكية مل يدرك عكرمة وهو موقوف أيضا : قال حسني سليم أسد 

إذا صلى الصبح قرأ : حدثنا مسلم بن إبراهيم ثنا مهام حدثنا ثابت قال كان عبد الرمحن بن أيب ليلى  - ٣٣٥١
  املصحف حىت تطلع الشمس قال وكان ثابت يفعله 

   ٥إسناده صحيح إىل ثابت وهو موقوف عليه : قال حسني سليم أسد 

  باب القرآن كالم اهللا

فأما الذين آمنوا { : عبد اهللا الرقاشي عن يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة قال أخربنا حممد بن  - ٣٣٥٢
  قال أي يعلمون انه كالم الرمحن } فيعلمون أنه احلق من رهبم 

  إسناده صحيح إىل قتادة وهو موقوف عليه : قال حسني سليم أسد 

مرمي عن عطية قال قال رسول اهللا صلى  حدثنا عبد اهللا بن صاحل عن معاوية بن صاحل عن أيب بكر بن أيب - ٣٣٥٣
  ما من كالم أعظم عند اهللا من كالمه وما رد العباد إىل اهللا كالما أحب إليه من كالمه : اهللا عليه و سلم 

  عبد اهللا بن صاحل وأبو بكر بن أيب مرمي وهو أيضا مرسل : يف إسناده ضعيفان : قال حسني سليم أسد 

إسرائيل ثنا عثمان بن املغرية الثقفي عن سامل بن أيب اجلعد عن جابر بن عبد  حدثنا حممد بن يوسف عن - ٣٣٥٤
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يعرض نفسه يف املوسم على الناس يف املوقف فيقول هل من رجل : اهللا قال 

  حيملين إىل قومه فإن قريشا منعوين ان أبلغ كالم ريب 
   إسناده صحيح: قال حسني سليم أسد 

إن : حدثنا إسحاق ثنا جرير عن ليث عن سلمة بن كهيل عن أيب الزعراء قال قال عمر بن اخلطاب  - ٣٣٥٥
  هذا القرآن كالم اهللا فال يغرنكم ما عطفتموه على أهوائكم 

   ٦إسناده ضعيف لضعف ليث بن أيب سليم : قال حسني سليم أسد 



  باب فضل كالم اهللا على سائر الكالم

مساعيل بن إبراهيم الترمجاين ثنا حممد بن احلسن اهلمداين عن عمرو بن قيس عن عطية عن أيب أخربنا إ - ٣٣٥٦
من شغله قراءة القرآن عن مسأليت وذكري أعطيته أفضل : سعيد اخلدري قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  ثواب السائلني وفضل كالم اهللا على سائر الكالم كفضل اهللا على خلقه 
  حممد بن احلسن اهلمداين وعطية العويف : يف إسناده ضعيفان : سني سليم أسد قال ح

حدثنا سليمان بن حرب ثنا محاد بن سلمة عن أشعث احلداين عن شهر بن حوشب قال قال رسول اهللا  - ٣٣٥٧
  فضل كالم اهللا على كالم خلقه كفضل اهللا على خلقه : صلى اهللا عليه و سلم 
  ناده حسن وهو مرسل إس: قال حسني سليم أسد 

حدثنا عبد اهللا بن صاحل ثنا حيىي بن أيوب عن عبيد اهللا بن أيب جعفر عن رجل من شيوخ مصر انه حدثه  - ٣٣٥٨
القرآن أحب إىل اهللا من السماوات واألرض : عن عبد اهللا بن عمرو عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم انه قال 

  ومن فيهن 
   ٧ه ضعيف فيه جهالة وعبد اهللا بن صاحل سيئ احلفظ جدا إسناد: قال حسني سليم أسد 

  باب إذا اختلفتم بالقرآن فقوموا

حدثنا أبو النعمان ثنا هارون األعور عن أيب عمران اجلوين عن جندب ان النيب صلى اهللا عليه و سلم  - ٣٣٥٩
  اقرؤوا القرآن ما ائتلفتم عليه فإذا اختلفتم فيه فقوموا : قال 

  إسناده صحيح واحلديث متفق عليه : أسد  قال حسني سليم

اقرؤوا القرآن ما : أخربنا يزيد بن هارون ثنا مهام حدثنا أبو عمران اجلوين عن جندب بن عبد اهللا قال  - ٣٣٦٠
  ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فيه فقوموا 

  إسناده صحيح وهو موقوف على جندب : قال حسني سليم أسد 

ان مالك بن إمساعيل ثنا أبو قدامة ثنا أبو عمران اجلوين عن جندب قال قال رسول اهللا حدثنا أبو غس - ٣٣٦١
  اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فيه فقوموا : صلى اهللا عليه و سلم 
   ٨إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب مثل املؤمن الذي يقرأ القرآن

من الناس من يؤتى : فطر عن أيب إسحاق عن احلارث عن علي رضي اهللا عنه قال حدثنا أبو نعيم ثنا  - ٣٣٦٢
اإلميان وال يؤتى القرآن ومنهم من يؤتى القرآن وال يؤتى اإلميان ومنهم من يؤتى القرآن واإلميان ومنهم من ال يؤيت 

ثله مثل التمرة حلوة الطعم ال ريح القرآن وال اإلميان مث ضرب هلم مثال قال فأما من أويت اإلميان ومل يؤت القرآن فم
هلا واما مثل الذي أويت القرآن ومل يؤت اإلميان فمثل اآلسة طيبة الريح مرة الطعم واما الذي أويت القرآن واإلميان 



  فمثل األترجة طيبة الريح حلوة الطعم واما الذي مل يؤت القرآن وال اإلميان فمثل احلنظلة مرة الطعم ال ريح هلا 
إسناده ضعيف فطر بن خليفة مل يذكر فيمن رووا قدميا عن أيب إسحاق وهو موقوف على : سليم أسد  قال حسني

  علي 

حدثنا أبو النعمان ثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك عن أيب موسى األشعري عن النيب صلى اهللا  - ٣٣٦٣
طيب ورحيها طيب ومثل املؤمن الذي ال يقرأ  مثل املؤمن الذي يقرأ القرآن مثل األترجة طعمها: عليه و سلم قال 

القرآن مثل التمرة طعمها حلو وليس هلا ريح ومثل املنافق الذي يقرأ القرآن مثل الرحيانة رحيها طيب وطعمها مر 
  ومثل املنافق الذي ال يقرأ القرآن مثل احلنظلة ليس هلا ريح وطعمها مر 

  ق عليه إسناده صحيح واحلديث متف: قال حسني سليم أسد 

مثل الذي أويت اإلميان ومل يؤت : أخربنا عبيد اهللا عن إسرائيل عن أيب إسحاق عن احلارث عن علي قال  - ٣٣٦٤
القرآن مثل التمرة طعمها طيب وال ريح هلا ومثل الذي أويت القرآن ومل يؤت اإلميان مثل الرحيانة اآلسة رحيها طيب 

مثل األترجة رحيها طيب وطعمها طيب ومثل الذي مل يؤت اإلميان وال  وطعمها مر ومثل الذي أويت القرآن واإلميان
  القرآن مثل احلنظلة رحيها خبيث وطعمها خبيث 

   ٩إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب إن اهللا يرفع هبذا القرآن أقواما ويضع آخرين

أن نافع بن عبد : ة عن الزهري حدثين عامر بن واثلة أخربنا احلكم بن نافع عن شعيب بن أيب محز - ٣٣٦٥
احلارث لقي عمر بن اخلطاب بعسفان وكان عمر استعمله على أهل مكة فسلم على عمر فقال له عمر من 

استخلفت على أهل الوادي فقال نافع استخلفت عليهم بن أبزى فقال عمر ومن بن أبزى فقال موىل من موالينا 
هم موىل فقال يا أمري املؤمنني انه لقارئ لكتاب اهللا عامل بالفرائض فقال عمر أما ان رسول فقال عمر فاستخلفت علي

  اهللا صلى اهللا عليه و سلم قد قال ان اهللا يرفع هبذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين 
   ١٠إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب فضل من استمع إىل القرآن

ان الذي يقرأ القرآن له أجر وان الذي يستمع له : ا عبدة عن خالد بن معدان قال حدثنا أبو املغرية ثن - ٣٣٦٦
  أجران 

  مل حيكم عليه احملقق : قال حسني سليم أسد 

من استمع : حدثنا رزين بن عبد اهللا بن محيد عن عبد الرزاق عن أيب جريج عن عطاء عن بن عباس قال  - ٣٣٦٧
  إىل آية من كتاب اهللا كانت له نورا 

   ١١ورزين بن عبد اهللا بن محيد جمهول . إسناده ضعيف فيه عنعنة ابن جريج : قال حسني سليم أسد 

  باب فضل من يقرأ القرآن ويشتد عليه



أخربنا مسلم بن إبراهيم ثنا هشام ومهام قاال ثنا قتادة عن زرارة بن أيب أوىف عن سعد بن هشام عن  - ٣٣٦٨
ان الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به فهو مع السفرة الكرام الربرة : قال  عائشة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم

  والذي يقرؤه وهو يشتد عليه فله أجران 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا مروان بن حممد ثنا سعيد هو بن عبد العزيز عن إمساعيل بن عبيد اهللا عن وهب الذماري قال  - ٣٣٦٩
قام به أناء الليل وإناء النهار وعمل مبا فيه ومات على الطاعة بعثه اهللا يوم القيامة مع السفرة من أتاه اهللا القرآن ف

واألحكام قال سعيد السفرة املالئكة واألحكام األنبياء قال ومن كان حريصا وهو يتفلت منه وهو ال يدعه أويت 
من أشرافهم وفضلوا على الناس كما  أجره مرتني ومن كان عليه حريصا وهو يتفلت منه ومات على الطاعة فهو

فضلت النسور على سائر الطيور وكما فضلت مرجة خضراء على ما حوهلا من البقاع فإذا كان يوم القيامة قيل أين 
الذين كانوا يتلون كتايب مل يلههم اتباع األنعام فيعطى اخللد والنعيم فإن كان أبواه ماتا على الطاعة جعل على 

  فيقوالن ربنا ما بلغت هذا أعمالنا فيقول بلى إن ابنكما كان يتلو كتايب  رؤوسهما تاج امللك
وهب الدارمي ترمجة ابن أيب حامت وما رأيت فيه جرحا وال تعديال فهو على شرط ابن حبان : قال حسني سليم أسد 

١٢   

  باب فضل فاحتة الكتاب

يف فاحتة : ل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أخربنا قبيصة أخربنا سفيان عن عبد امللك بن عمري قال قا - ٣٣٧٠
  الكتاب شفاء من كل داء 

  إسناده صحيح غري أنه مرسل : قال حسني سليم أسد 

حدثنا بشر بن عمر الزهراين ثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرمحن عن حفص بن عاصم عن أيب عاصم عن  - ٣٣٧١
يا أيها { صلى اهللا عليه و سلم فقال أمل يقل اهللا عز و جل مر يب رسول اهللا : أيب سعيد بن املعلى األنصاري قال 

قال أال أعلمك أعظم سورة يف القرآن قبل ان أخرج من املسجد } الذين آمنوا استجيبوا هللا وللرسول إذا دعاكم 
  وهي السبع املثاين والقرآن العظيم الذي أوتيتم } احلمد هللا رب العاملني { فلما أراد ان خيرج قال 

  إسناده صحيح : سني سليم أسد قال ح

حدثنا حممد بن سعيد ثنا أبو أسامة عن عبد احلميد بن جعفر عن العالء بن عبد الرمحن عن أبيه عن أيب  - ٣٣٧٢
  فاحتة الكتاب هي السبع املثاين : هريرة عن أيب بن كعب قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا نعيم بن محاد ثنا عبد العزيز بن حممد عن العالء بن عبد الرمحن عن أبيه عن أيب هريرة ان رسول  - ٣٣٧٣
ما أنزلت يف التوراة وال يف اإلجنيل والزبور والقرآن مثلها يعين أم القرآن وإهنا : اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  لسبع من املثاين والقرآن العظيم الذي أعطيت 
  إسناده حسن : سني سليم أسد قال ح



أخربنا أبو علي احلنفي حدثين بن أيب ذئب عن املقربي عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه  - ٣٣٧٤
  احلمد هللا أم القرآن وأم الكتاب والسبع املثاين : و سلم 

   ١٣إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف فضل سورة البقرة

ما من بيت يقرأ فيه : أبو نعيم حدثنا فطر عن أيب إسحاق عن أيب األحوص عن عبد اهللا قال  أخربنا - ٣٣٧٥
  سورة البقرة اال خرج منه الشيطان وله ضراط 

  إسناده ضعيف فطر متأخر السماع من أيب إسحاق السبيعي : قال حسني سليم أسد 

البقرة تعليمها بركة وتركها حسرة وال :  حدثنا أبو املغرية ثنا عبدة عن خالد بن معدان قال سورة - ٣٣٧٦
  يستطيعها البطلة وهي فسطاط القرآن 

  مل حيكم عليه احملقق : قال حسني سليم أسد 

ان لكل : حدثنا عمرو بن عاصم ثنا محاد بن سلمة عن عاصم عن أيب األحوص عن عبد اهللا انه قال  - ٣٣٧٧
ء لبابا وان لباب القرآن املفصل قال أبو حممد اللباب شيء سناما وان سنام القرآن سورة البقرة وان لكل شي

  اخلالص 
  إسناده حسن من أجل عاصم بن أيب النجود : قال حسني سليم أسد 

من قرأ سورة : حدثنا إمساعيل بن أبان عن حممد بن طلحة عن زبيد عن عبد الرمحن بن األسود قال  - ٣٣٧٨
  البقرة توج هبا تاجا يف اجلنة 

  إسناده حسن : أسد قال حسني سليم 

ان الشيطان إذا مسع : حدثنا أبو نعيم ثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن أيب األحوص قال قال عبد اهللا  - ٣٣٧٩
   ١٤سورة البقرة تقرأ يف بيت خرج منه 

  باب فضل أول سورة البقرة وأية الكرسي

يا رسول اهللا أي سور القرآن : ل رجل حدثنا أبو املغرية ثنا صفوان حدثين أيفع بن عبد الكالعي قال قا - ٣٣٨٠
قال } اهللا ال إله إال هو احلي القيوم { أعظم قال قل هو اهللا أحد قال فأي آية يف القرآن أعظم قال آية الكرسي 

فأي آية يا نيب اهللا حتب ان تصيبك وأمتك قال خامتة سورة البقرة فإهنا من خزائن رمحة اهللا من حتت عرشه أعطاها 
   تترك خريا من خري الدنيا واآلخرة اال اشتملت عليه هذه األمة مل

  ال يصح حديثه : إسناده ضعيف إلرساله أو رمبا إلعضاله وأيفع قال األزدي : قال حسني سليم أسد 

لقي رجل من أصحاب : حدثنا أبو نعيم ثنا أبو عاصم الثقفي حدثنا الشعيب قال قال عبد اهللا بن مسعود  - ٣٣٨١
يه و سلم رجال من اجلن فصارعه فصرعه اإلنسي فقال له اإلنسي اين ألراك ضئيال شخيتا كأن حممد صلى اهللا عل



ذريعتك ذريعيت كلب فكذاك أنتم معشر اجلن أم أنت من بينهم كذلك قال ال واهللا إين منهم لضليع ولكن عاودين 
قال نعم قال فإنك ال } احلي القيوم  اهللا ال إله إال هو{ الثانية فإن صرعتين علمتك شيئا ينفعك قال نعم قال تقرأ 

تقرؤها يف بيت إال خرج منه الشيطان له خبج كخبج احلمار مث ال يدخله حىت يصبح قال أبو حممد الضئيل الدقيق 
  والشخيت املهزول والضليع جيد األضالع واخلبج الريح 

مل يسمع من ابن : " وأبو حامت  رجاله ثقات ولكن عامرا الشعيب قال احلاكم والدارقطين: قال حسني سليم أسد 
  مسعود 

من قرأ عشر آيات من سورة البقرة : حدثنا جعفر بن عون انا أبو العميس عن الشعيب قال قال عبد اهللا  - ٣٣٨٢
يف ليلة مل يدخل ذلك البيت شيطان تلك الليلة حىت يصبح أربعا من أوهلا وأية الكرسي وآيتان بعدها وثالث 

  } ما يف السماوات هللا { خواتيمها أوهلا 
  رجاله ثقات غري أنه منقطع الشعيب مل يسمع من ابن مسعود : قال حسني سليم أسد 

من قرأ أربع آيات من أول : أخربنا عمرو بن عاصم ثنا محاد عن عاصم عن الشعيب عن بن مسعود قال  - ٣٣٨٣
قرة مل يقربه وال أهله يومئذ شيطان وال سورة البقرة وآية الكرسي وآيتان بعد آية الكرسي وثالثا من آخر سورة الب

  شيء يكرهه وال يقرأن على جمنون اال أفاق 
  إسناده منقطع كسابقه : قال حسني سليم أسد 

ما كنت أرى ان أحدا يعقل ينام : حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن أيب إسحاق عمن مسع عليا يقول  - ٣٣٨٤
  وإهنن ملن كنز حتت العرش حىت يقرأ هؤالء اآليات من آخر سورة البقرة 

  إسناده ضعيف فيه جهالة : قال حسني سليم أسد 

حدثنا إسحاق بن عيسى عن أيب األحوص عن أيب سنان عن املغرية بن سبيع وكان من أصحاب عبد اهللا  - ٣٣٨٥
بعدها  من قرأ عشر آيات من البقرة عند منامه مل ينس القرآن أربع آيات من أوهلا وأية الكرسي وآيتان: قال 

  وثالث من آخرها قال إسحاق مل ينس ما قد حفظه قال أبو حممد منهم من يقول املغرية بن مسيع 
  إسناده صحيح إىل املغرية وهو موقوف عليه : قال حسني سليم أسد 

حدثنا إسحاق بن عيسى عن أيب معاوية هو حممد بن حازم عن عبد الرمحن بن أيب بكر املليكي عن أيب  - ٣٣٨٦
{ من قرأ آية الكرسي وفاحتة حم املؤمن إىل قوله : ن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سلمة ع

  مل ير شيئا يكرهه حىت ميسي ومن قرأها حني ميسي مل ير شيئا يكرهه حىت يصبح } إليه املصري 
  ثقات  وباقي رجاله. إسناده ضعيف لضعف عبد الرمحن بن أيب بكر : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عفان ثنا محاد بن سلمة انا أشعث بن عبد الرمحن اجلرمي عن أيب قالبة عن أيب األشعث الصنعاين  - ٣٣٨٧
إن اهللا كتب كتابا قبل ان خيلق السماوات واألرض : عن النعمان بن بشري ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  رة وال تقرآن يف دار ثالث ليال فيقر هبا الشيطان بألفي عام فأنزل منه آيتني ختم هبما سورة البق
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 



حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرمحن بن يزيد عن أيب مسعود عن  - ٣٣٨٨
  من قرأ اآليتني اآلخرتني من سورة البقرة كفتاه : النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  إسناده صحيح واحلديث متفق عليه : سني سليم أسد قال ح

حدثنا أبو عاصم ثنا عبيد اهللا بن أيب زياد عن شهر بن حوشب عن أمساء بنت يزيد قالت قال رسول اهللا  - ٣٣٨٩
  } وإهلكم إله واحد } { اهللا ال إله إال هو احلي القيوم { اسم اهللا األعظم يف هاتني اآليتني : صلى اهللا عليه و سلم 
  إسناده حسن من أجل عبيد اهللا بن أيب زياد : قال حسني سليم أسد 

حدثنا جماهد هو بن موسى ثنا معن ثنا معاوية بن صاحل عن أيب الزاهرية عن جبري بن نفري ان رسول اهللا  - ٣٣٩٠
لموهن ان اهللا ختم سورة البقرة بآيتني أعطيتهما من كنزه الذي حتت العرش فتع: صلى اهللا عليه و سلم قال 

  وعلموهن نساءكم فإهنما صالة وقرآن ودعاء 
   ١٥رجاله ثقات غري أنه مرسل : قال حسني سليم أسد 

  باب يف فضل سورة البقرة وآل عمران

كنت جالسا عند النيب : حدثنا أبو نعيم ثنا بشري هو بن املهاجر حدثين عبد اهللا بن بريدة عن أبيه قال  - ٣٣٩١
يقول تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة وال يستطيعها البطلة مث  صلى اهللا عليه و سلم فسمعته

سكت ساعة مث قال تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإهنما الزهراوان وإهنما تظالن صاحبهما يوم القيامة كأهنما 
نشق عنه القرب كالرجل غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طري صواف وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حني ي

الشاحب فيقول له هل تعرفين فيقول ما أعرفك فيقول انا صاحبك القرآن الذي أظمأتك يف اهلواجر وأسهرت 
ليلك وان كل تاجر من وراء جتارته وإنك اليوم من وراء كل جتارة فيعطى امللك بيمينه واخللد بشماله ويوضع على 

يقوم هلما الدنيا فيقوالن مب كسينا هذا ويقال هلما بأخذ ولدكما القرآن مث رأسه تاج الوقار ويكسى والديه حلتان ال 
  يقال له اقرا واصعد يف درج اجلنة وغرفها فهو يف صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيال 

  إسناده حسن من أجل بشري بن املهاجر : قال حسني سليم أسد 

إن أخا لكم :  حيىي سليم بن عامر انه مسع أبا أمامة يقول حدثنا عبد اهللا بن صاحل حدثين معاوية عن أيب - ٣٣٩٢
أرى يف املنام أن الناس يسلكون يف صدع جبل وعر طويل وعلى رأس اجلبل شجرتان خضراوان هتتفان هل فيكم 

من يقرأ سورة البقرة هل فيكم من يقرأ سورة آل عمران فإذا قال الرجل نعم دنتا بأعذاقهما حىت يتعلق هبما 
  ن به اجلبل قال أبو حممد األعذاق األغصان فتخطرا

  إسناده ضعيف لضعف عبد اهللا بن صاحل : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عبد اهللا بن جعفر الرقي عن عبيد اهللا بن عمرو عن زيد عن جابر عن أيب الضحى عن مسروق  - ٣٣٩٣
سورتني فيهما اسم اهللا األعظم الذي إذا قرأ رجل عند عبد اهللا البقرة وآل عمران فقال قرأت : عن عبد اهللا قال 

  دعي به أجاب وإذا سئل به أعطي 
  إسناده ضعيف لضعف جابر بن يزيد اجلعفي : قال حسني سليم أسد 



: حدثنا حممد بن إمساعيل بن سعيد ثنا عبد السالم بن حرب عن اجلريري عن أيب عطاف عن كعب قال  - ٣٣٩٤
  لقيامة تقوالن ربنا ال سبيل عليه من قرأ البقرة وآل عمران جاءتا يوم ا

إسناده ضعيف عبد السالم متأخر السماع من سعيد بن إياس اجلريري وهو موقوف على : قال حسني سليم أسد 
   ١٦كعب األحبار 

  باب يف فضل آل عمران

: عود حدثنا أبو نعيم ثنا إسرائيل عن أيب إسحاق عن سليم بن حنظلة البكري قال قال عبد اهللا بن مس - ٣٣٩٥
  من قرأ آل عمران فهو غين والنساء حمربة قال أبو حممد حمربة مزينه 

  إسناده جيد : قال حسني سليم أسد 

من : حدثنا إسحاق بن عيسى عن بن هليعة عن يزيد بن أيب حبيب عن أيب اخلري عن عثمان بن عفان قال  - ٣٣٩٦
  قرأ آخر آل عمران يف ليله كتب له قيام ليله 

  إسناده ضعيف لضعف ابن هليعة : أسد  قال حسني سليم

من قرأ سورة آل : حدثنا حممد بن املبارك ثنا صدقة بن خالد عن حيىي بن احلارث عن مكحول قال  - ٣٣٩٧
  عمران يوم اجلمعة صلت عليه املالئكة إىل الليل 

  إسناده صحيح إىل مكحول وهو موقوف عليه : قال حسني سليم أسد 

سالم أبو عبيد قال حدثين عبيد اهللا األشجعي حدثين عبد اهللا حدثين جابر قبل ان يقع حدثنا القاسم بن  - ٣٣٩٨
  نعم كنز الصعلوك سورة آل عمران يقوم هبا يف آخر الليل : فيما وقع فيه عن الشعيب قال قال عبد اهللا 

  إسناده صحيح وهو موقوف على عبد اهللا : قال حسني سليم أسد 

أصاب رجل دما قال فأوى إىل : ثنا عبد السالم عن اجلريري عن أيب السليل قال حدثنا حممد بن سعيد  - ٣٣٩٩
وادي جمنة واد ال ميشي فيه أحد إال أصابته جنة وعلى شفري الوادي راهبان فلما أمسى قال أحدمها لصاحبه هلك 

قال أبو حممد أبو  واهللا الرجل قال فافتتح سورة آل عمران قاال فقرأ سورة طيبة لعله سينجو قال فأصبح سليما
  السليل ضريب بن نفري يعين بن نفري 

إسناده ضعيف عبد السالم متأخر السماع من أيب إسحاق وهو موقوف على أيب السليل : قال حسني سليم أسد 
١٧   

  باب فضائل األنعام والسور

السبع : عبد اهللا  حدثنا معاذ بن هانئ ثنا إبراهيم بن طهمان ثنا عاصم عن املسيب بن رافع قال قال - ٣٤٠٠
  الطول مثل التوراة واملئني مثل اإلجنيل واملثاين مثل الزبور وسائر القرآن بعد فضل 

  إسناده ضعيف النقطاعه : قال حسني سليم أسد 



  األنعام من نواجب القرآن : حدثنا أبو نعيم ثنا زهري عن أيب إسحاق عن عبد اهللا بن خليفة عن عمر قال  - ٣٤٠١
  إسناده جيد إىل عمر رضي اهللا عنه وهو موقوف عليه : أسد  قال حسني سليم

فاحتة : حدثنا مسلم بن إبراهيم ثنا مهام عن أيب عمران اجلوين عن عبد اهللا بن رباح عن كعب قال  - ٣٤٠٢
  التوراة األنعام وخامتتها هود 

  إسناده صحيح إىل كعب وهو موقوف عليه : قال حسني سليم أسد 

بن هارون انا مهام عن أيب عمران اجلوين عن عبد اهللا بن رباح ان النيب صلى اهللا عليه و  أخربنا يزيد - ٣٤٠٣
  اقرؤوا سورة هود يوم اجلمعة : سلم قال 

  إسناده ضعيف الرساله : قال حسني سليم أسد 

رسول  حدثنا مسلم بن إبراهيم ثنا مهام ثنا أبو عمران اجلوين عن عبد اهللا بن رباح عن كعب قال قال - ٣٤٠٤
  اقرؤوا سورة هود يوم اجلمعة : اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

   ١٨إسناده ضعيف ألنه مرسل : قال حسني سليم أسد 

  باب يف فضل سورة الكهف

  من قرأ عشر آيات من الكهف مل خيف الدجال : حدثنا أبو املغرية ثنا عبدة عن خالد بن معدان قال  - ٣٤٠٥
  يه احملقق مل حيكم عل: قال حسني سليم أسد 

من قرأ آخر سورة الكهف لساعة : حدثنا حممد بن كثري عن األوزاعي عن عبدة عن زر بن حبيش قال  - ٣٤٠٦
  يريد يقوم من الليل قامها قال عبدة فجربناه فوجدناه كذلك 

  املصيصي الصنعاين وهو موقوف على زر : إسناده ضعيف لضعف حممد بن كثري وهو : قال حسني سليم أسد 

من : حدثنا أبو النعمان ثنا هشيم ثنا أبو هاشم عن أيب جملز عن قيس بن عباد عن أيب سعيد اخلدري قال  - ٣٤٠٧
  قرأ سورة الكهف ليلة اجلمعة أضاء له من النور فيما بينه وبني البيت العتيق 

   ١٩إسناده صحيح إىل أيب سعيد وهو موقوف عليه : قال حسني سليم أسد 

  السجدة وتبارك باب يف فضل سورة تنزيل

اقرؤوا املنجية وهي أمل تنزيل فإنه بلغين ان رجال : أخربنا أبو املغرية حدثنا عبدة عن خالد بن معدان قال  - ٣٤٠٨
كان يقرؤها ما يقرأ شيئا غريها وكان كثري اخلطايا فنشرت جناحها عليه وقالت رب اغفر له فإنه كان يكثر قراءيت 

  ه بكل خطيئة حسنة وارفعوا له درجة فشفعها الرب فيه وقال اكتبوا ل
  مل حيكم عليه احملقق : قال حسني سليم أسد 



من قرأ تنزيل : حدثنا عفان ثنا محاد بن سلمة انا أبو الزبري عن عبد اهللا بن ضمرة عن كعب قال  - ٣٤٠٩
  عون درجة السجدة وتبارك الذي بيده امللك كتب له سبعون حسنة وحط عنه هبا سبعون سيئة ورفع له هبا سب

  إسناده صحيح وهو موقوف على كعب : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عبد اهللا بن صاحل حدثين معاوية بن صاحل انه مسع أبا خالد عامر بن جشيب وجبري بن سعد حيدثان  - ٣٤١٠
فيه وان  ان أمل تنزيل جتادل عن صاحبها يف القرب يقول اللهم ان كنت من كتابك فشفعين: ان خالد بن معدان قال 

مل أكن من كتابك فاحمين عنه وإهنا تكون كالطري جتعل جناحها عليه فيشفع له فتمنعه من عذاب القرب ويف تبارك مثله 
  فكان خالد ال يبيت حىت يقرأ هبما 

  إسناده ضعيف لضعف عبد اهللا بن صاحل وهو موقوف على خالد بن معدان : قال حسني سليم أسد 

كان النيب صلى اهللا عليه و سلم ال ينام : نا سفيان عن ليث عن أيب الزبري عن جابر قال أخربنا أبو نعيم ث - ٣٤١١
  حىت يقرأ أمل تنزيل السجدة وتبارك 

  ابن أيب سليم : إسناده ضعيف لضعف ليث وهو : قال حسني سليم أسد 

لقرآن بستني فضلتا على كل سورة يف ا: حدثنا موسى بن خالد ثنا معتمر عن ليث عن طاوس قال  - ٣٤١٢
  حسنة 

  إسناده ضعيف إىل طاووس وهو موقوف عليه : قال حسني سليم أسد 

مسعت مرة يقول أيت رجل يف قربه فأتى : أخربنا حجاج بن منهال ثنا شعبة حدثين عمرو بن مرة قال  - ٣٤١٣
القرآن سورة ثالثني  جانب قربه فجعلت سورة من القرآن ثالثني آية جتادل عنه قال فنظرنا انا ومسروق فلم جند يف

  آية اال تبارك 
   ٢٠إسناده صحيح إىل مرة وهو موقوف عليه : قال حسني سليم أسد 

  باب يف فضل سورة طه ويس

حدثنا إبراهيم بن املنذر ثنا إبراهيم بن املهاجر بن املسمار عن عمر بن حفص بن ذكوان عن موىل احلرقة  - ٣٤١٤
ان اهللا تبارك وتعاىل قرأ طه ويس قبل ان خيلق السماوات : هللا عليه و سلم عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى ا

واألرض بألف عام فلما مسعت املالئكة القرآن قالت طوىب ألمة ينزل هذا عليها وطوىب ألجواف حتمل هذا وطوىب 
  أللسنة تتكلم هبذا 

   ٢١تركنا حديثه وحرقناه : إسناده ضعيف جدا عمر بن حفص بن ذكوان قال أمحد : قال حسني سليم أسد 

  باب يف فضل يس

من قرأ يس يف ليلة : حدثنا أبو الوليد موسى بن خالد حدثنا معتمر عن أبيه قال بلغين عن احلسن قال  - ٣٤١٥
  ابتغاء وجه اهللا أو مرضاة اهللا غفر له وقال بلغين اهنا تعدل القرآن كله 

  وف على احلسن إسناده ضعيف النقطاعه وهو موق: قال حسني سليم أسد 



حدثنا حممد بن سعيد ثنا محيد بن عبد الرمحن عن احلسن بن صاحل عن هارون أيب حممد عن مقاتل بن  - ٣٤١٦
ان لكل شيء قلبا وان قلب القرآن يس من : حيان عن قتادة عن أنس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  قرأها فكأمنا قرأ القرآن عشر مرات 
  مل حيكم عليه احملقق : أسد قال حسني سليم 

حدثنا الوليد بن شجاع حدثين أيب حدثين زياد بن خيثمة عن حممد بن جحادة عن احلسن عن أيب هريرة  - ٣٤١٧
  من قرأ يس يف ليلة ابتغاء وجه اهللا غفر له يف تلك الليلة : قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  طاعه إسناده ضعيف النق: قال حسني سليم أسد 

حدثنا الوليد بن شجاع حدثين أيب حدثين زياد بن خيثمة عن حممد بن جحادة عن عطاء بن أيب رباح  - ٣٤١٨
  من قرأ يس يف صدر النهار قضيت حوائجه : قال بلغين ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  إسناده ضعيف مرسل : قال حسني سليم أسد 

عبد الوهاب ثنا راشد أبو حممد احلماين عن شهر بن حوشب قال قال بن حدثنا عمرو بن زرارة ثنا  - ٣٤١٩
  من قرأ يس حني يصبح أعطي يسر يومه حىت ميسي ومن قرأها يف صدر ليلة أعطي يسر ليلته حىت يصبح : عباس 

   ٢٢إسناده حسن وهو موقوف على ابن عباس : قال حسني سليم أسد 

  تباب يف فضل حم الدخان واحلواميم واملسبحا

انه من قرأ حم الدخان ليلة اجلمعة إميانا : حدثنا يعلى ثنا إمساعيل عن عبد اهللا بن عيسى قال أخربت  - ٣٤٢٠
  وتصديقا هبا أصبح مغفورا له 

  إسناده صحيح إىل عبد اهللا بن عيسى وهو موقوف عليه : قال حسني سليم أسد 

من قرأ الدخان يف ليلة : ن احلارث عن أيب رافع قال حدثنا حممد بن املبارك ثنا صدقة بن خالد عن حيىي ب - ٣٤٢١
  اجلمعة أصبح مغفورا له وزوج من احلور العني 

  إسناده صحيح إىل أيب رافع نفيع بن رافع وهو موقوف عليه : قال حسني سليم أسد 

  كن احلواميم يسمني العرائس : حدثنا جعفر بن عون عن مسعر عن سعد بن إبراهيم قال  - ٣٤٢٢
  إسناده صحيح إىل سعد بن إبراهيم وهو موقوف عليه : ني سليم أسد قال حس

من قرأ ثالث آيات من آخر سورة احلشر إذا أصبح : حدثنا سعيد بن عامر عن هشام عن احلسن قال  - ٣٤٢٣
  فمات من يومه ذلك طبع بطابع الشهداء وان قرأ إذا أمسى فمات يف ليلته طبع بطابع الشهداء 

  إسناده صحيح إىل احلسن وهو موقوف عليه :  قال حسني سليم أسد



حدثنا إسحاق بن عيسى عن معن عن معاوية بن صاحل عن جبري بن سعد عن خالد بن معدان عن النيب  - ٣٤٢٤
  انه كان يقرأ املسبحات عند النوم ويقول إن فيهن آية تعدل ألف آية : صلى اهللا عليه و سلم 
  مرسل ورمبا كان معضال إسناده صحيح وهو : قال حسني سليم أسد 

حدثنا حممد بن الفرج البغدادي ثنا حممد بن عبد اهللا بن الزبري ثنا خالد بن طهمان أبو العالء اخلفاف  - ٣٤٢٥
من قال حني يصبح أعوذ باهللا : حدثين نافع بن أيب نافع عن معقل بن يسار عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

م وثالث آيات من آخر سورة احلشر وكل اهللا به سبعني ألف ملك يصلون عليه السميع العليم من الشيطان الرجي
  حىت ميسي وان قاهلا مساء فمثل ذلك حىت يصبح 

   ٢٣إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

  باب يف فضل قل يا أيها الكافرون

من زياد إىل الكوفة جاء رجل ز: حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع ثنا شعبة عن أيب احلسن مهاجر قال  - ٣٤٢٦
فسمعته حيدث انه كان مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف مسري له قال وركبيت تصيب أو متس ركبته فسمع 

  رجال يقرأ قل يا أيها الكافرون قال بريء من الشرك ومسع رجال يقرأ قل هو اهللا أحد قال غفر له 
  قادحة يف احلديث  إسناده صحيح جهالة الصحايب غري: قال حسني سليم أسد 

حدثنا أبو نعيم ثنا زهري عن أيب إسحاق عن فروة بن نوفل عن أبيه ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  - ٣٤٢٧
جميء ما جاء بك قال جئت لتعلمين شيئا أقوله عند منامي قال فإذا أخذت مضجعك فاقرأ قل يا أيها : قال 

  الشرك الكافرون مث من على خامتتها فإهنا براءة من 
   ٢٤إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب يف فضل قل هو اهللا أحد

ان اهللا جزأ القرآن على ثالثة أجزاء : حدثنا أبو املغرية ثنا صفوان ثنا إياس البكايل عن نوف البكايل قال  - ٣٤٢٨
  فجعل قل هو اهللا أحد ثلث القرآن 

  وقوف على نوف بن فضالة الباكلي إياس البكايل جمهول واألثر م: قال حسني سليم أسد 

: حدثنا عبد اهللا بن يزيد ثنا حيوة قال أخربين أبو عقيل انه مسع سعيد بن املسيب يقول ان نيب اهللا قال  - ٣٤٢٩
من قرأ قل هو اهللا أحد عشر مرات بين له هبا قصر يف اجلنة ومن قرأ عشرين مرة بين له هبا قصران يف اجلنة ومن 

بين له هبا ثالثة قصور يف اجلنة فقال عمر بن اخلطاب واهللا يا رسول اهللا إذن لنكثرن قصورنا فقال قرأها ثالثني مرة 
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم اهللا أوسع من ذلك قال أبو حممد أبو عقيل زهرة بن معبد وزعموا أنه كان من 

  األبدال 
  إسناده ضعيف إلرساله : قال حسني سليم أسد 



انه كان إذا قرأ سورة فختمها اتبعها بقل هو : أبو املغرية عن عتبة بن ضمرة بن حبيب عن أبيه أخربنا  - ٣٤٣٠
  اهللا أحد 

  إسناده صحيح إىل ضمرة بن حبيب وهو موقوف عليه : قال حسني سليم أسد 

ن أيب طلحة حدثنا مسلم بن إبراهيم عن أبان بن يزيد العطار ثنا قتادة عن سامل بن أيب اجلعد عن معدان ب - ٣٤٣١
أيعجز أحدكم ان يقرأ يف ليلة ثلث القرآن قالوا حنن : عن أيب الدرداء قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  أعجز وأضعف من ذلك فقال إن اهللا جزأ القرآن ثالثة أجزاء فجعل قل هو اهللا أحد ثلث القرآن 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

عن إبراهيم بن إمساعيل بن جممع قال أخربين بن شهاب ان محيد بن عبد الرمحن حدثه ان حدثنا أبو نعيم  - ٣٤٣٢
  قل هو اهللا أحد تعدل ثلث القرآن : أبا هريرة كان يقول 

  إسناده ضعيف وهو موقوف على أيب هريرة : قال حسني سليم أسد 

قل هو اهللا أحد تعدل : د اهللا قال أخربنا املعلى بن أسد عن سالم بن أيب مطيع عن عاصم عن زر عن عب - ٣٤٣٣
  ثلث القرآن 

  وهو موقوف على عبد اهللا . إسناده حسن من أجل عاصم بن أيب النجود : قال حسني سليم أسد 

  مثله : حدثنا عمرو بن عاصم عن محاد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد اهللا  - ٣٤٣٤
  إسناده حسن أيضا : قال حسني سليم أسد 

ان رجال قال واهللا اين ألحب هذه : يد بن هارون انا مبارك بن فضالة ثنا ثابت عن أنس حدثنا يز - ٣٤٣٥
  السورة قل هو اهللا أحد فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حبك إياها أدخلك اجلنة 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حممد بن شهاب عن محيد بن عبد الرمحن حدثنا عبد اهللا بن مسلمة ثنا حممد بن عبد اهللا بن مسلم عن  - ٣٤٣٦
  ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم سئل عن قل هو اهللا أحد فقال ثلث القرآن أو تعدله : عن أبيه 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

حدثنا عبيد اهللا بن موسى عن إسرائيل عن منصور عن هالل عن الربيع بن خثيم عن عمرو بن ميمون  - ٣٤٣٧
بد الرمحن بن أيب ليلى عن امرأة من األنصار عن أيب أيوب قال أتاها فقال أال ترين إىل ما جاء به رسول اهللا عن ع

أيعجز : صلى اهللا عليه و سلم قالت رب خري قد أتانا به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فما هو قال قال لنا 
ا على أمر نعجز عنه فلم نرجع إليه شيئا حىت قاهلا ثالث أحدكم ان يقرأ ثلث القرآن يف ليلة قال فأشفقنا أن يريدن

  مرات مث قال أما يستطيع أحدكم ان يقرأ قل هو اهللا أحد اهللا الصمد 
  إسناده صحيح إذا كانت األنصارية صحابية وإال ففيه جهالة : قال حسني سليم أسد 



األنصارية عن أنس بن مالك قال حدثنا نصر بن علي عن نوح بن قيس عن حممد الوطاء عن أم كثري  - ٣٤٣٨
  من قرأ قل هو اهللا أحد مخسني مرة غفر اهللا له ذنوب مخسني سنة : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

   ٢٥مل حيكم عليه احملقق : قال حسني سليم أسد 

  باب يف فضل املعوذتني

ن أيب حبيب يقول حدثين أبو عمران انه مسع حدثنا عبد اهللا بن يزيد ثنا حيوة وبن هليعة قاال مسعنا يزيد ب - ٣٤٣٩
تعلقت بقدم رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقلت له يا رسول اهللا أقرئين سورة هود : عقبة بن عامر يقول 

وسورة يوسف فقال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يا عقبة انك لن تقرأ من القرآن سورة أحب إىل اهللا وال 
  قال يزيد فلم يكن أبو عمران يدعها كان ال يزال يقرؤها يف صالة املغرب } أعوذ برب الفلق  قل{ أبلغ عنده من 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا أمحد بن عبد اهللا ثنا ليث عن بن عجالن عن سعيد بن أيب سعيد املقربي ان عقبة بن عامر قال  - ٣٤٤٠
ل يل قل يا عقبة فقلت أي شيء أقول قال فسكت عين مث قال يا عقبة قل مشيت مع النيب صلى اهللا عليه و سلم فقا

فقرأهتا حىت جئت على آخرها فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و } قل أعوذ برب الفلق { فقلت أي شيء أقول قال 
  سلم عند ذلك ما سأل سائل وال استعاذ مستعيذ مبثلها 

  بن عجالن ولكن احلديث صحيح  إسناده حسن من أجل حممد: قال حسني سليم أسد 

حدثنا يعلى ثنا إمساعيل هو بن أيب خالد عن قيس عن عقبة بن عامر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و  - ٣٤٤١
  لقد أنزل علي آيات مل أر أو مل ير مثلهن يعين املعوذتني : سلم 

   ٢٦إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب فضل من قرأ عشر آيات

حدثنا حيىي بن بسطام عن حيىي بن محزة حدثين حيىي بن احلارث عن القاسم أيب عبد الرمحن عن متيم  - ٣٤٤٢
من قرأ عشر آيات يف ليلة مل : الداري ح وحدثين عثمان بن مسلم عن العباس بن ميمون عن متيم الداري قال 

  يكتب من الغافلني 
  م الداري إسناده ضعيف وهو موقوف على متي: قال حسني سليم أسد 

حدثنا حيىي بن بسطام عن حيىي بن محزة حدثين حيىي بن احلارث عن القاسم أيب عبد الرمحن عن متيم  - ٣٤٤٣
  من قرأ بعشر آيات يف ليلة كتب من املصلني : الداري وفضالة بن عبيد قاال 

  إسناده ضعيف إلرساله والقاسم أبو عبد الرمحن مل يدرك متيما : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا إمساعيل بن أبان ثنا أبو أويس عن موسى بن عقبة عن حممد بن كعب القرظي عن بن عمر قال  - ٣٤٤٤
  من قرأ يف ليلة بعشر آيات مل يكتب من الغافلني 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 



من : عن بن عمر قال  حدثنا مالك بن إمساعيل ثنا إسرائيل عن أيب إسحاق عن املغرية بن عبد اهللا اجلديل - ٣٤٤٥
  قرأ يف ليلة بعشر آيات مل يكتب من الغافلني 

   ٢٧مل حيكم عليه احملقق : قال حسني سليم أسد 

  باب من قرأ مخسني آية

من قرأ يف ليلة مخسني آية مل : حدثنا أبو نعيم ثنا فطر عن أيب إسحاق عن أيب األحوص عن عبد اهللا قال  - ٣٤٤٦
  يكتب من الغافلني 

  إسناده صحيح :  سليم أسد قال حسني

حدثنا حيىي بن بسطام ثنا حيىي بن محزة عن حيىي بن احلارث عن القاسم أيب عبد الرمحن عن متيم الداري  - ٣٤٤٧
  من قرأ مخسني آية يف ليلة كتب من احلافظني : وفضالة بن عبيد قاال 

   ٢٨إسناده ضعيف النقطاعه : قال حسني سليم أسد 

  ةباب من قرأ مبائة آي

حدثنا حممد بن القاسم ثنا موسى بن عبيدة عن حممد بن إبراهيم عن حينس موىل الزبري عن سامل أخي أم  - ٣٤٤٨
من قرأ مبائة آية يف ليلة مل : الدرداء يف اهللا عن أم الدرداء عن أيب الدرداء عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  ن سامل راشد بن سعد يكتب من الغافلني قال أبو حممد منهم من يقول مكا
  إسناده ضعيف جدا ويشبه أن يكون موضوعا حممد بن القاسم كذبوه وموسى ضعيف : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا إمساعيل بن أبان ثنا أبو أويس عن موسى بن عقبة عن حممد بن كعب القرظي عن بن عمر قال  - ٣٤٤٩
  من قرأ يف ليلة مبائة آية كتب من القانتني 

  إسناده حسن : سليم أسد  قال حسني

حدثنا حيىي بن بسطام ثنا حيىي بن محزة حدثين زيد بن واقد عن سليمان بن موسى عن كثري بن مرة عن  - ٣٤٥٠
  من قرأ مبائة آية يف ليلة كتب له قنوت ليلة : متيم الداري ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  يمان مسعه من كثري إسناده حسن إن كان سل: قال حسني سليم أسد 

  من قرأ مائة آية كتب من القانتني : حدثنا جعفر بن عون عن األعمش عن أيب صاحل قال قال كعب  - ٣٤٥١
  إسناده ضعيف النقطاعه أبو صاحل ما عرفنا له رواية عن كعب فيما نعلم واهللا أعلم : قال حسني سليم أسد 

ثين حيىي بن احلارث عن القاسم أيب عبد الرمحن عن متيم حدثنا حيىي بن بسطام ثنا حيىي بن محزة حد - ٣٤٥٢
  من قرأ مبائة آية يف ليلة كتب من القانتني : الداري وفضالة بن عبيد قاال 

  ولكن احلديث حسن . إسناده ضعيف النقطاعه : قال حسني سليم أسد 



من قرأ يف ليلة مبائة آية كتب : حدثنا أبو نعيم ثنا فطر عن أيب إسحاق عن أيب األحوص عن عبد اهللا قال  - ٣٤٥٣
  من القانتني 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

من قرأ مبائة : حدثنا احلكم بن نافع انا حريز بن عثمان عن حبيب بن عبيد قال مسعت أبا أمامة يقول  - ٣٤٥٤
  آية مل يكتب من الغافلني 

   ٢٩ة إسناده صحيح وهو موقوف على أيب أمام: قال حسني سليم أسد 

  باب من قرأ مبائيت آية

من قرأ مبائيت آية : حدثنا احلكم بن نافع أخربنا حريز عن حبيب بن عبيد قال مسعت أبا أمامة يقول  - ٣٤٥٥
  كتب من القانتني 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

لزبري عن سامل أخي أم حدثنا حممد بن القاسم ثنا موسى بن عبيدة عن حممد بن إبراهيم عن حينس موىل ا - ٣٤٥٦
من قرأ مائيت آية يف ليلة كتب : الدرداء يف اهللا عن أم الدرداء عن أيب الدرداء عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال 

  من القانتني 
  حممد بن القاسم كذبوه وموسى بن عبيدة ضعيف : قال حسني سليم أسد 

من قرأ يف : ملغرية بن عبد اهللا اجلديل عن بن عمر قال حدثنا أبو غسان ثنا إسرائيل عن أيب إسحاق عن ا - ٣٤٥٧
ليلة عشر آيات مل يكتب من الغافلني ومن قرأ يف ليلة مبائة آية كتب من القانتني ومن قرأ مبائيت آية كتب من 

  الفائزين 
   ٣٠مل حيكم عليه احملقق : قال حسني سليم أسد 

  باب من قرأ من مائة آية إىل األلف

من قرأ : و النعمان ثنا محاد بن زيد عن سعيد اجلريري عن أيب نضرة عن أيب سعيد اخلدري قال حدثنا أب - ٣٤٥٨
يف ليلة عشر آيات كتب من الذاكرين ومن قرأ مبائة آية كتب من القانتني ومن قرأ خبمس مائة آية إىل األلف أصبح 

  وله قنطار من األجر قيل وما القنطار قال ملء مسك الثور ذهبا 
إسناده صحيح وهو موقوف على أيب سعيد محاد بن زيد مسع سعيد بن إياس اجلريري قبل :  سليم أسد قال حسني

  اختالطه 

من قرأ يف ليلة : حدثنا أبو النعمان ثنا وهب عن يونس عن احلسن ان نيب اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال  - ٣٤٥٩
يت آية كتب له قنوت ليلة ومن قرأ يف ليلة مخس مائة آية إىل مائة آية مل حياجه القرآن تلك الليلة ومن قرأ يف ليلة مائ

  األلف أصبح وله قنطار يف اآلخرة قالوا وما القنطار قال اثنا عشر ألفا 
  إسناده ضعيف إلرساله : قال حسني سليم أسد 



ثالث مائة آية من قرأ يف ليلة : حدثنا أبو نعيم ثنا فطر عن أيب إسحاق عن أيب األحوص عن عبد اهللا قال  - ٣٤٦٠
  كتب له قنطار ومن قرأ سبع مائة آية ال أدري أي شيء قال فيها أبو نعيم يقوله 

   ٣١إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب من قرأ ألف آية

من قرأ ألف آية كتب له : أخربنا احلكم بن نافع انا جرير عن حبيب بن عبيد قال مسعت أبا أمامة يقول  - ٣٤٦١
  جر والقرياط من ذلك القنطار ال يفي به دنياكم يقول ال يعدله دنياكم قنطار من األ

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

حدثنا حيىي بن بسطام ثنا حيىي بن محزة عن حيىي بن احلارث عن القاسم أيب عبد الرمحن عن متيم الداري  - ٣٤٦٢
ار والقرياط من القنطار خري من الدنيا وما فيها من قرأ ألف آية يف ليلة كتب له قنط: وفضالة بن عبيد قاال 

  واكتسب من األجر ما شاء اهللا 
  إسناده ضعيف ولكن احلديث حسن : قال حسني سليم أسد 

حدثنا حممد بن القاسم ثنا موسى بن عبيدة عن حممد بن إبراهيم عن حينس موىل الزبري عن سامل أخي أم  - ٣٤٦٣
من قرأ ألف آية كتب له قنطار من : رداء عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال الدرداء عن أم الدرداء عن أيب الد

  األجر والقرياط منه مثل التل العظيم 
   ٣٢حممد بن القاسم كذبوه وموسى بن عبيدة ضعيف : قال حسني سليم أسد 

  باب كم يكون القنطار

مة عن عاصم عن أيب صاحل عن أيب حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ثنا أبان العطار ومحاد بن سل - ٣٤٦٤
  القنطار اثنا عشر ألفا : هريرة قال 

  إسناده حسن إىل أيب هريرة : قال حسني سليم أسد 

  القنطار ملء مسك ثور ذهبا : حدثنا إسحاق بن عيسى عن أيب األشهب عن أيب نضرة العبدي قال  - ٣٤٦٥
  بن مالك بن قطعة  املنذر: إسناده صحيح إىل أيب نضرة : قال حسني سليم أسد 

  القنطار أربعون ألفا : حدثنا إسحاق عن هشيم عن علي بن زيد عن سعيد بن املسيب قال  - ٣٤٦٦
  عنعنة هشيم وضعف علي بن زيد وهو موقوف على سعيد بن املسيب : يف إسناده علتان : قال حسني سليم أسد 

  دكم اثنا عشر ألفا القنطار دية أح: حدثنا إسحاق عن مبارك عن احلسن قال  - ٣٤٦٧
  إسناده صحيح إىل احلسن : قال حسني سليم أسد 



  القنطار سبعون ألف دينار : حدثنا إسحاق عن مسلم هو الزجني عن بن أيب جنيح عن جماهد قال  - ٣٤٦٨
  إسناده حسن إىل جماهد : قال حسني سليم أسد 

القنطار ألف : عد عن معاذ بن جبل قال حدثنا إسحاق عن أيب بكر عن أيب حصني عن سامل بن أيب اجل - ٣٤٦٩
  أوقية ومائتا أوقية 

غري أن ساملا مل . عثمان بن عاصم : ابن عياش وأبو حصني هو : رجاله ثقات أبو بكر هو : قال حسني سليم أسد 
  يدرك معاذا فاإلسناد منقطع 

  سبعون ألف مثقال : حدثنا أبو نعيم ثنا شريك عن ليث عن جماهد قال  - ٣٤٧٠
   ٣٣ابن أيب سليم وهو موقوف على جماهد : إسناده ضعيف لضعف ليث وهو : حسني سليم أسد  قال

  باب يف ختم القرآن

من شهد القرآن حني يفتتح : حدثنا سليمان بن حرب ثنا صاحل املري عن أيوب عن أيب قالبة رفعه قال  - ٣٤٧١
  هد الغنائم حني تقسم فكأمنا شهد فتحا يف سبيل اهللا ومن شهد ختمه حني خيتم فكأمنا ش

  اإلرسال وضعف صاحل بن بشري املري : يف إسناده علتان : قال حسني سليم أسد 

كان رجل يقرأ يف مسجد املدينة وكان بن : حدثنا سليمان بن حرب ثنا صاحل املري عن قتادة قال  - ٣٤٧٢
  عباس قد وضع عليه الرصد فإذا كان يوم ختمه قام فتحول إليه 

  إسناده إسناد سابقه : أسد  قال حسني سليم

كان أنس بن مالك إذا أشفى على ختم القرآن : حدثنا سليمان بن حرب ثنا صاحل عن ثابت البناين قال  - ٣٤٧٣
  بالليل بقى منه شيئا حىت يصبح فيجمع أهله فيختمه معهم 

  إسناده ضعيف وهو اإلسناد األسبق : قال حسني سليم أسد 

كان أنس إذا ختم القرآن مجع ولده وأهل بيته فدعا : بن سليمان حدثنا ثابت قال  حدثنا عفان ثنا جعفر - ٣٤٧٤
  هلم 

  إسناده صحيح وهو موقوف على أنس : قال حسني سليم أسد 

إذا ختم الرجل القرآن بنهار صلت عليه املالئكة حىت : حدثنا أبو املغرية ثنا األوزاعي عن عبدة قال  - ٣٤٧٥
  ت عليه املالئكة حىت يصبح ميسي وان فرغ منه ليال صل

  إسناده صحيح إىل عبدة بن أيب لبابة : قال حسني سليم أسد 

ان النيب صلى اهللا عليه و : حدثنا إسحاق بن عيسى عن صاحل املري عن قتادة عن زرارة بن أيب أوىف  - ٣٤٧٦
يضرب من أول القرآن إىل  سلم سئل أي العمل أفضل قال احلال املرحتل قيل وما احلال املرحتل قال صاحب القرآن



  آخره ومن آخره إىل أوله كلما حل ارحتل 
  اإلرسال وضعف صاحل املري : إسناده فيه علتان : قال حسني سليم أسد 

إذا قرأ الرجل القرآن هنارا صلت : حدثنا إبراهيم بن موسى عن جرير عن األعمش عن إبراهيم قال  - ٣٤٧٧
 صلت عليه املالئكة حىت يصبح قال سليمان فرأيت أصحابنا يعجبهم أن عليه املالئكة حىت ميسي وان قرأه ليال

  خيتموه أول النهار وأول الليل 
  إسناده صحيح إىل إبراهيم النخعي وهو موقوف عليه : قال حسني سليم أسد 

  مان مثله اال انه ليس فيه قول سلي: حدثنا حممد بن يوسف الفريايب عن سفيان عن األعمش عن إبراهيم  - ٣٤٧٨
  إسناده صحيح على شرط البخاري : قال حسني سليم أسد 

حدثنا فروة بن أيب املغراء عن القاسم بن مالك املزين عن عبد الرمحن بن إسحاق عن حمارب بن دثار قال  - ٣٤٧٩
  ويف اآلخرة } له دعوة يف الدنيا { من قرأ القرآن عن ظهر قلبه كانت : 

  ضعف عبد الرمحن بن إسحاق احلارثي وهو موقوف على حمارب بن دثار إسناده ضعيف ل: قال حسني سليم أسد 

: حدثنا حممد بن سعيد ثنا عبد السالم عن يزيد بن عبد الرمحن عن طلحة وعبد الرمحن بن األسود قاال  - ٣٤٨٠
  من قرأ القرآن ليال أو هنارا صلت عليه املالئكة إىل الليل وقال اآلخر غفر له 

مها أثران بإسناد واحد وهو إسناد حسن إىل طلحة بن نافع ومنقطع إىل عبد الرمحن ألن أبا : قال حسني سليم أسد 
  خالد الداالين ليس له رواية عن عبد الرمحن بن األسود 

من قرأ القرآن مث دعا أمن على دعائه : حدثنا عمرو بن محاد ثنا قزعة بن سويد عن محيد األعرج قال  - ٣٤٨١
  أربعة آالف ملك 

  إسناده ضعيف لضعف قزعة بن سويد وهو موقوف على محيد األعرج : ني سليم أسد قال حس

بعث إيل قال إمنا دعوناك انا أردنا ان خنتم : حدثنا سعيد بن الربيع ثنا شعبة عن احلكم عن جماهد قال  - ٣٤٨٢
  القرآن وانه بلغنا ان الدعاء يستجاب عند ختم القرآن قال فدعوا بدعوات 

  إسناده صحيح : أسد قال حسني سليم 

حدثنا حممد بن محيد ثنا هارون عن عنبسة عن ليث عن طلحة بن مصرف عن مصعب بن سعد عن سعد  - ٣٤٨٣
إذا وافق ختم القرآن أول الليل صلت عليه املالئكة حىت يصبح وان وافق ختمه آخر الليل صلت عليه : قال 

  حىت ميسي أو يصبح قال أبو حممد هذا حسن عن سعد املالئكة حىت ميسي فرمبا بقي على أحدنا الشيء فيؤخره 
  إسناده ضعيف لضعف ليث بن أيب سليم : قال حسني سليم أسد 

حدثنا جماهد بن موسى ثنا معن ثنا إبراهيم بن مهاجر بن مسمار بن أخي بكري بن مسمار حدثين صفوان  - ٣٤٨٤
  محلة القرآن عرفاء أهل اجلنة : بن سليم عن عطاء بن يسار قال 

  وهو موقوف على عطاء . إسناده ضعيف لضعف إبراهيم بن مهاجر : قال حسني سليم أسد 



  انه كان خيتم القرآن كل ليلتني : حدثنا يزيد بن هارون انا عبد امللك عن سعيد بن جبري  - ٣٤٨٥
  إسناده صحيح إىل سعيد : قال حسني سليم أسد 

: أيب إسحاق عن أيب بردة عن عبد اهللا بن عمرو قال حدثنا عثمان بن حممد ثنا جرير عن مطرف عن  - ٣٤٨٦
قلت يا رسول اهللا يف كم أختم القرآن قال أختمه يف شهر قلت يا رسول اهللا إين أطيق قال اختمه يف مخسة وعشرين 

قلت إين أطيق قال اختمه يف عشرين قلت إين أطيق قال أختمه يف مخس عشرة قلت إين أطيق قال أختمه يف عشر 
  أطيق قال أختمه يف مخس قلت إين أطيق قال ال قلت إين 

إسناده ضعيف مطرف بن طريف متأخر السماع من أيب إسحاق السبيعي ولكن احلديث : قال حسني سليم أسد 
  متفق عليه 

حدثنا عبد اهللا بن سعيد ثنا عقبة بن خالد عن عبد الرمحن بن زياد حدثين عبد الرمحن بن رافع عن عبد  - ٣٤٨٧
  أمرين رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ان ال أقرأ القرآن يف أقل من ثالث : رو قال اهللا بن عم

عبد الرمحن بن رافع ضعيف وعبد الرمحن بن زياد احلق فيه أنه ضعيف لكثرة روايته : قال حسني سليم أسد 
   ٣٤املنكرات 

  باب التغين بالقرآن

ا بن أيب مليكة عن أيب هنيك عن سعد بن أيب وقاص ان حدثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا ليث بن سعد ثن - ٣٤٨٨
ليس منا من مل يتغن بالقرآن قال بن عيينة يستغين قال أبو حممد الناس : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قال 

  يقولون عبيد اهللا بن هنيك 
  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

سئل النيب صلى اهللا عليه و سلم أي :  عن طاوس قال حدثنا جعفر بن عون انا مسعر عن عبد الكرمي - ٣٤٨٩
  الناس أحسن صوتا للقرآن وأحسن قراءة قال من إذا مسعته يقرأ أريت انه خيشى اهللا قال طاوس وكان طلق كذلك 

  ابن أيب املخارق : إسناده ضعيف لضعف عبد الكرمي وهو : قال حسني سليم أسد 

الليث حدثين عقيل عن بن شهاب حدثين أبو سلمة عن أيب هريرة أنه حدثنا عبد اهللا بن صاحل حدثين  - ٣٤٩٠
مل يأذن اهللا لشيء ما أذن لنيب يتغىن بالقرآن قال صاحب له أراد : كان يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

  ان جيهر به 
  إسناده ضعيف ولكن احلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

: ن صاحل ثنا الليث حدثين يونس عن بن شهاب قال أخربين أبو سلمة ان أبا هريرة قال حدثنا عبد اهللا ب - ٣٤٩١
  ما أذن اهللا لشيء كما أذن لنيب يتغىن بالقرآن 

  إسناده ضعيف وهو موقوف على أيب هريرة : قال حسني سليم أسد 



بو سلمة بن عبد الرمحن حدثنا عبد اهللا بن صاحل حدثين الليث حدثين يونس عن بن شهاب قال أخربين أ - ٣٤٩٢
ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم كان يقول أليب موسى وكان حسن الصوت بالقرآن لقد أويت هذا مزمارا من : 

  مزامري آل داود 
  إسناده ضعيف لضعف عبد اهللا بن صاحل وهو مرسل ولكن احلديث متفق عليه : قال حسني سليم أسد 

أن عمر : ثين الليث حدثين يونس عن بن شهاب قال حدثين أبو سلمة أيضا حدثنا عبد اهللا بن صاحل حد - ٣٤٩٣
  بن اخلطاب كان إذا رأى أبا موسى قال ذكرنا ربنا يا أبا موسى فيقرأ عنده 

  ضعف عبد اهللا بن صاحل واالنقطاع أبو سلمة مل يسمعه من عمر : يف إسناده علتان : قال حسني سليم أسد 

ال ألفني أحدكم يضع : نا إبراهيم اهلجري عن أيب األحوص عن عبد اهللا قال حدثنا جعفر بن عون ث - ٣٤٩٤
إحدى رجليه على األخرى يتغىن ويدع أن يقرأ سورة البقرة فإن الشيطان يفر من البيت يقرأ فيه سورة البقرة وإن 

  أصفر البيوت جلوف يصفر من كتاب اهللا 
  مسلم اهلجري وهو موقوف إسناده ضعيف لضعف إبراهيم بن : قال حسني سليم أسد 

قدم : أخربنا سليمان بن حرب ثنا محاد بن زيد عن أيوب قال حدثين بعض آل سامل بن عبد اهللا قال  - ٣٤٩٥
سلمة البيذق املدينة فقام يصلي هبم فقيل لسامل لو جئت فسمعت قراءته فلما كان بباب املسجد مسع قراءته رجع 

  فقال غناء غناء 
  إسناده ضعيف فيه جهالة وابن جريج قد عنعن وهو مدلس : قال حسني سليم أسد 

أن أبا موسى كان يأيت عمر فيقول له عمر : حدثنا أبو عاصم عن بن جريج عن بن شهاب عن أيب سلمة  - ٣٤٩٦
  ذكرنا ربنا فيقرأ عنده 
  إسناده ضعيف النقطاعه : قال حسني سليم أسد 

و عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا حدثنا يزيد بن هارون ثنا حممد هو بن عمر - ٣٤٩٧
  ما أذن اهللا لشيء كأذنه لنيب يتغىن بالقرآن جيهر به : عليه و سلم 

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 

: حدثنا عثمان بن عمر عن مالك بن مغول عن بن بريدة عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال  - ٣٤٩٨
  أبو موسى مزمارا من مزامري آل داود لقد أويت 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

دخل رسول اهللا صلى اهللا : أخربنا يزيد بن هارون عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال  - ٣٤٩٩
   آل داود عليه و سلم فسمع قراءة رجل فقال من هذا قيل عبد اهللا بن قيس قال لقد أويت هذا مزمارا من مزامري

  إسناده حسن : قال حسني سليم أسد 



حدثنا عبيد اهللا عن سفيان عن منصور عن طلحة عن عبد الرمحن بن عوسجة عن الرباء عن النيب صلى  - ٣٥٠٠
  زينوا القرآن بأصواتكم : اهللا عليه و سلم قال 

  إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

أيب عمران عن علقمة بن مرثد عن زاذان أيب عمر عن الرباء بن  حدثنا حممد بن أيب بكر ثنا صدقة عن - ٣٥٠١
  حسنوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت احلسن يزيد القرآن حسنا : عازب قال مسعت رسول اهللا يقول 

   ٣٥إسناده صحيح : قال حسني سليم أسد 

  باب كراهية األحلان يف القرآن

قرأ رجل عند أنس بلحن من هذه : إدريس عن األعمش قال أخربنا عبد اهللا بن سعيد عن عبد اهللا بن  - ٣٥٠٢
  األحلان فكره ذلك أنس قال أبو حممد وقال غريه قرأ غورك بن أيب اخلضرم 

  إسناده صحيح إىل األعمش وهو موقوف عليه : قال حسني سليم أسد 

  حلان يف القرآن حمدثة كانوا يرون هذه األ: حدثنا العباس بن سفيان عن بن علية عن عون عن حممد قال  - ٣٥٠٣
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